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قابل توجه نویسندگان و مترجمان محترم
 مقاله  هایی را كه برای درج در مجله می  فرستید، باید با آموزش ابتدایی مرتبط باشد و قبالً در جای دیگری چاپ نشده باشد. مقاله  های ترجمه شده باید با متن اصلی هم خوانی داشته 
باشد و متن اصلی نیز همراه آن باشد. چنان چه مقاله را خالصه می  كنید، این موضوع را قید بفرمایید.  مقاله یك خط در میان، در یك روی كاغذ و با خط خوانا نوشته یا تایپ شود )مقاله  ها 
می  توانند با نرم افزار وردـ  Wordـ  و بر روی سی دی یا فالپی و یا از طریق پست الكترونیكی مجله نیز 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 قرار دادن جدول  ها، نمودارها، شكل  ها و عكس  ها در متن مشخص شود. مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله  های 
رسیده مختار است. آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر مسئوالن رشد آموزش ابتدایی نیست. بنابراین، مسئولیت پاسخ گویی به پرسش  های خوانندگان با خود نویسنده یا 

مترجم است. مجله از عودت مطالبی كه برای چاپ مناسب تشخیص داده نمی شود، معذور است.
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تعجب نکنید، تیتر یادداشت سردبیر اولین شماره ی مجله در سال تحصیلی 89-1388 را اشتباه ننوشته ایم. بی ربط 
هم نیست. امسال رشد آموزش ابتدایی وارد سیزدهمین سال انتشار خود می شود و این، اولین یادداشت سردبیر در 

سلسله یادداشت های سال سیزدهم است.
نحسی سیزده را از کودکی شنیده و بروز و ظهور آن را در پدیده های دور و برم دیده بودم. از همان سال های 
کودکی، وقتی سیزده نوروز را به خاطر نحوست، در منزل نمی ماندیم و به کوه و دشت می رفتیم، با جلوه ای از 
دیدگاه های فرهنگ مردمی روبه رو می شدم. بعدها وقتی بزرگ تر شدم، شنیدم که حتی ساختمان صدوچند طبقه ای 
سازمان ملل در نیویورک، طبقه ی سیزدهم ندارد و حتی در طبقه ی چهاردهم، برخی که به نحوست سیزده اعتقاد 
دارند، اقامت نمی کنند و معتقدند درست است که این جا طبقه ی چهاردهم نامیده شده، ولی در هر صورت طبقه ی 
سیزده است. حتی چند سال پیش تر، دوستی گفت این بار که هواپیما سوار شدی، دقیق تر نگاه کن. متوجه می شوی که 
ردیف 13 ندارد. راست می گفت، البته نه در هواپیماهای همه ی کشورها و همه ی خطوط هواپیمایی، ولی باز اکثریت 
با خرافی ها بود. با این همه، من نه تنها به این قبیل تفکرات موهوم اعتقادی ندارم، بلکه بر این باورم که دستاوردهای 
سال سیزدهم مجله ی رشد آموزش ابتدایی، از همه ی سال های پیشین، با برکت تر و اثرگذارتر خواهد بود. به همین 
سبب، معتقدم این 13، اصالً نحس نیست و برای این که بر این باور پای بفشارم، با اجازه ی شما خوانندگان محترم، 

13 نکته درباره ی مجله را در آغاز سیزدهمین سال انتشار مجله با شما در میان می گذارم.
1. برنامه ی مجله در سال تحصیلی 89-1388 به غیر از مواردی که در طول دوره ی انتشار، به تدریج با آن ها 
آشنا خواهید شد، مشابهت فراوانی با برنامه ی دوره ی دوازدهم دارد. برای آشنایی با ریز برنامه های مجله می توانید 
به یادداشت سردبیر مهرماه سال 87 مراجعه کنید. بدیهی است، بخش های جدیدی تحت عنوان های دیگری مانند: 
مهارت های زندگی برای آموزگاران، ساعتی با مجله های دانش آموزی رشد، با آموزگاران بزرگ، مسابقه های جدید 

و... را به تدریج در مجله خواهید دید.
2. امسال مسابقه ی تصویر و تفسیر نخواهیم داشت و به جای آن در صفحه ی 2 مجله، مسابقه ای برگزار خواهیم 
کرد به نام »تلنگری برای تفکر«. محتوای این مسابقه از 16 صفحه ی میانی مجله، یعنی بخش تجربه های سبز استخراج 
خواهد شد و مخاطبانی که در این مسابقه شرکت می کنند، باید به برخی پرسش ها در زمینه ی تجربه ها جواب دهند 

و فعالیتی خاص را به انجام برسانند.
3. حال که نکته ی 2 را گفتیم، بهتر است به نکته ی دیگری هم اشاره کنیم. اسامی برگزیدگان مسابقه ی تصویر و تفسیر 
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سال تحصیلی 88-1387 مشخص شده است. عالقه مندان می توانند به صفحه ی 48 همین شماره مراجعه کنند.
4. البته یک نکته ی دیگر هم از نکته ی 2 تداعی می شود و آن این که امسال هم در نظر گرفته ایم بخش تجربه های سبز مجله  )صفحات 17 
تا 32( را دربست اختصاص بدهیم به انتشار تجربه های ناب و قابل استفاده ی شما. برای آگاهی از ویژگی تجربه هایی که برایمان ارسال می کنید، 

صفحه ی 18 همین شماره را بخوانید.
5. از مقاالت و تجربه های مرتبط با اصالح الگوی مصرف، ارزشیابی توصیفی، آموزش قرآن در دوره ی ابتدایی و شیوه های درونی ساختن نماز و 

سایر جنبه های تربیت دینی در میان دانش آموزان، استقبال می کنیم.
6. از مقاالت و تجربه های آموزگاران مدرسه های روستایی، چند پایه و عشایری به طور ویژه استقبال می کنیم و برنامه هایی را در نظر 
گرفته ایم که خودمان به میان این آموزگاران برویم. البته از همین جا از مدیران این قبیل مدرسه ها و نیز خود آموزگاران )چنان چه شخصاً مدیر 
آموزگار باشند( دعوت می کنیم، در شناساندن معلمان فعال و خوش فکر به ما، تالش کنند. بی شک معلمان راهنما )راهنمایان تعلیماتی(، مسئوالن 
آموزش وپرورش در رده های گوناگون شهری و روستایی و نیز مدیران ادارات و سازمان های آموزش وپرورش می  توانند به انحای گوناگون، این 

آموزگاران خوش فکر را به ما معرفی کنند.
7. هرچند تعداد آثاری که به دستمان می رسد، آن قدر زیاد است که برخی مواقع واقعًا  در مطالعه و پاسخ گویی به همه ی آن ها در می مانیم، 
با وجود این، تعامل خوانندگان و استقبال آن ها از مجله ی خودشان را گرامی می داریم. ولی برای این که آثارتان در نوبت چاپ قرار گیرد، به نو، 

کاربردی بودن، غیر تکراری بودن و برداشته نشدن مستقیم آن ها از کتاب، سایت، مجله و... توجه کنید.
8. وقتی قصد می کنید مطلبی را به دفتر مجله ارسال کنید، آن را چندین و چندبار بخوانید و از خود چند پرسش مهم بپرسید: آیا با چاپ این 
نوشته در مجله، ممکن است کسی بگوید همین کارها را من هم در کالسم انجام می دهم و اصاًل  تازگی ندارد؟ آیا این نوشته از لحاظ ادبیـ  
ویرایشی مشکل ندارد؟ آیا جاذبه هایی در نوشته وجود دارد که خواننده را تا آخر به همراه بکشد؟ پس سعی کنید از لحاظ تنوع شیوه های نگارشی 

و ژورنالیستی، کیفیت آثارتان را باال ببرید تا ما هم بتوانیم عین کارتان را بدون کوچک ترین تغییری به چاپ برسانیم.
9. کوتاه بنوبسید. نمی گوییم در چند صفحه یا چند سطر. شماره های گوناگون مجله را از نظر بگذرانید، کوتاه یا بلند بودن مطلبتان دستتان 
می آید. بعضی وقت ها برای یک مطلب خوب، چهار صفحه ی مجله هم کم است و برای مطلبی دیگر یک چهارم صفحه اضافه. هم چنین، 

گزارش های اقدام پژوهی خودتان را حتماً پس از خالصه شدن، به نشانی ما ارسال کنید.
10. هر آن چه را به دفتر مجله ارسال کنید، اعم از مقاله، جزوه، تحقیق، عکس، سی دی و...، برگشت نمی دهیم. اول این که با توجه به کثرت نامه های 

دریافتی، امکان پذیر نیست و دیگر این که عودت نوشته ها در مطبوعات رسم نیست. لطفاً به نحو مقتضی، نسخه ای نزد خودتان نگه دارید.
11. در مورد صفحات و ستون های مجله هم با ما سخن بگویید. باور کنید اگر ایرادهایمان را هم بگویید، ناراحت نمی شویم. در مورد 
چگونگی استفاده از مقاالت و نوشته های مجله در کار تعلیم و تربیت و نیز زندگی خودتان هم برایمان حرف بزنید. به آخر دوره هم که نزدیک 

می شویم، یعنی از شماره ی اسفند به بعد، بخش ها یا ستون هایی را که احساس می کنید می توان در مجله راه انداخت، برایمان شرح دهید.
12. همه ی شما می توانید خبرنگار و عضو شورای برنامه ریزی مجله در محل زندگی و کار خود باشید. در تهیه ی اخبار و مطالب، در نظر 

داشته باشید که مخاطبان مجله ی ما آموزگار هستند و مطالب تهیه شده، باید در وهله ی اول به زندگی کاری آن ها مربوط باشد.
13. یکی از آموزگاران می گفت، من بعد از مطالعه ی مجله، آن را به یکی از دوستان خود هدیه می دهم تا او هم مطالعه کند و به دیگری 
بدهد. از سخن این همکارمان بسیار خوش حال شدیم. چون ما فکر می کردیم حدود 43 هزار نسخه از مجله ی رشد آموزش ابتدایی را تقریبًا 
حدود 43 هزار آموزگار می خوانند و خیلی ناراحت بودیم از این که چرا حدود 300هزار آموزگار دیگر از مجله ی ما محروم هستند. امیدواریم 
روزی برسد که همه ی مدیران مدرسه ها و ادارات آموزش وپرورش به این باور برسند که همه ی آموزگاران باید به مواد خواندنی مورد نیاز خود 

دست رسی بیابند و در این میان، رشد آموزش ابتدایی را هم فراموش نکنند.
درست است قول و قراری که در ابتدای این یادداشت با هم گذاشتیم، دست وبالمان را برای ادامه ی نکته ها به عددی فراتر از 13 می بندد، ولی 
واقعیت این است که بیش از این مقدار هم در حوصله ی این یادداشت نیست و مجال دیگری را می طلبد. امیدواریم یُمن 13 که به نوعی نشانگر 

پاگذاشتن مجله در دوره ی نوجوانی است، برای همه ی ما خوش باشد و بتوانیم با کمک شما، مجله ای قابل قبول برایتان تدارک ببینیم.
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اصغر نديري
عكس ها: اعظم الريجاني

اشاره
بهره بردن از تجربه ها و نظرات پیشکسوتان آموزش و پرورش 
براي آگاهي از کارهاي گذشتگان و ارتقاي وضعیت موجود، از 
جمله فعالیت هایي است که در مجله ي رشد آموزش ابتدایي به 

آن توجه ویژه مي شود.
در این شماره، پاي صحبت استاد محمد مقدس نشسته ایم. 
ــتان فارس و از جمله  ــهر داراب اس ــال 1310 ش وي متولد س
ــت که مستقیم و غیرمستقیم در آموزش بسیاري از  معلماني اس
آموزگاران این مرز و بوم نقش داشته است. مقدس پس از  طي 
دوره هاي ابتدایي و متوسطه، تحصیل را تا دانش سراي مقدماتي 
ــال  ــالگي، یعني س ــي و تربیت معلم ادامه داده و در 18 س و عال
ــت. او عالوه بر  ــده و تاکنون نیز معلم مانده اس 1328 معلم ش

ــه هاي داراب و تهران، در مراکز تربیت معلم و نیز سال ها  مدرس
در واحد آموزش ابتدایي دانشگاه آزاد اسالمي واحد جنوب، کار 
ــي انجام داده است. البته سال ها پیش از این و اندکي پس  آموزش
از آن که در سال 1348 در رشته ي علوم تربیتي از دانشگاه تهران 
کارشناسي ارشد بگیرد، در اداره ي کل امتحانات آن وقت ها شاغل 
بوده و مسئولیت بخش تست هاي سنجش پیشرفت تحصیلي این 

اداره را برعهده داشته است.
پس از پیروزي انقالب اسالمي، به دفتر تحقیقات و برنامه ریزي 
ــال ها در گروه هماهنگي آموزش ابتدایي این دفتر منشأ  آمد و س

خدمات شد.
 آقاي مقدس! انقالب كه شد، به دفتر تحقيقات و برنامه  ريزي 
آمديد ك��ه بعدها به دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درس��ي 
تغيير نام يافت. در آن سال هاي آغاز انقالب، در اين دفتر چه 

مي كرديد؟
ــالمي، کتاب هاي  ــت پیروزي انقالب اس ــال هاي نخس  در س
ــرایط روز و نیازهاي جامعه ي متحول شده ي آن  ــي را با ش درس
ــاز را، اعم از حذف  ــم و تغییرات موردنی ــال ها محک مي زدی س
ــا و... و نیز اضافه کردن برخي  ــي مطالب، عکس ها، طرح ه برخ
مطالب، اعمال مي کردیم. البته همان زمان، برنامه ریزي کتاب هاي 

گفت وگو با استاد محمد مقدس
 از نويسندگان كتاب هاي درسي دوره ي ابتدايي
 در دهه ي نخست انقالب اسالمي

ونشا
نكنيم!

ننامبه
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ــد که من هم عضو  ــي دوره ي ابتدایي هم آغاز ش ــي ریاض درس
ــروه، طوري بود که هنوز  ــروه برنامه ریز بودم. کار ما در آن گ گ
هم کتاب هاي ریاضي، به همان  صورت اولیه و با تغییرات جزئي 

تدریس مي شود. 
 اتفاقاً به نكته ي مهمي اشاره كرديد. آيا فكر نمي كنيد الزم 
اس��ت در اين مجموعه كتاب ها هم، مانند س��اير كتاب ها، از 
جمله علوم، بخوانيم � بنويسيم و هديه هاي آسمان، تغييراتي 

به وجود آيد؟
 فکر مي کنم باید هدف از تغییر بررسي و بیان شود. اگر کتاب 
ــد، بنابراین نیازي به تغییر  ــر مي تواند نیاز ما را برطرف کن حاض
نیست. در تغییر کتاب هاي ریاضي آن زمان، قریب به ده نفر استاد 
در رشته هاي گوناگون با ما همکاري داشتند. از جمله فردي با ما 
همکاري مي کرد که رشته ي تحصیلي اش منحصربه فرد و آموزش 
ــاي تدریس ریاضیات  ــي بود. به عبارت دیگر، به روش ه ریاض
احاطه ي کامل داشت. ولي باید پذیرفت، تغییر اجتناب ناپذیر است 
ــر زمان، تغییر روش هاي آموزش ریاضي و خیلي چیزهاي  و جب
ــراي این کتاب ها هم نواخته  ــود، زنگ تغییر ب دیگر باعث مي ش

شود.
 چه ق��در آم��وزش ضمن خدمت را مه��م مي دانيد؟ به نظر 
مي رسد هرچه آموزگارها، دوره هاي آموزشي گسترده تري را 

مي گذرانند، به كار خود مسلط تر مي شوند.
 کاماًل آموزش ضمن خدمت مهم است. البته معلمان ابتدایي، 
ــال ها  آموزش پذیري بیش تر و بهتري دارند، ولي من در طول س
ــي  کار دریافته ام، معلم هایي که کاماًل به زیر و بم کتاب هاي درس
ــتند. کالس هاي ضمن خدمت، باید بر  ــند، زیاد نیس واقف باش
پرورش مهارت ها و البته اندکي نیز دانش مبتني باشد. معلم ها باید 
با مراحل آموزشي هر درس آشنا باشند و روش هاي اختصاصي 
ــته ي درسي را مطالعه کنند. گاه مي بینیم، با اندک  تدریس هر رش
تغییر در متن سؤال ها، دانش آموزان دیگر نمي توانند به آن ها پاسخ 
ــطح تحصیل و آموزش معلمان باال برود و از  دهند. پس باید س

همه مهم تر روي عالقه مندي آن ها کار شود.
 بنابراين مش��كل در مه��ارت آموزگاران اس��ت، نه دانش 

آن ها؟
ــت که ما معلم دانشمند هم مي خواهیم، ولي   بله. درست اس

مهارت مهم تر از دانش است.
  به نظر شما بزرگ ترين مشكل حرفه اي آموزگاران چيست؟ 
)تأكيد مي كنم كه نمي خواهم از بزرگ ترين مش��كل حرفه ي 
آموزگاري حرف بزنيم كه الجرم خيلي ها روي مسائل مالي و 

كمبود امكانات انگشت مي گذارند(.
ــت. پذیرش سخت  ــخت اس  غالباً تغییر دادن دید معلمان س
ــختي مي پذیرند. در  ــورت مي پذیرد و مطالب جدید را به س ص
واقع، در مقابل یادگیري، به ویژه در آموزگاراني که اندکي سنشان 

باال رفته است، نوعي مقاومت دیده مي شود.
 مي دانيم كه فرض محال، محال نيست. فرض كنيد همه ي 
آموزگاران دوره ي ابتدايي سراس��ر كش��ور را در محلي جمع 
كرده ايم و از ش��ما خواس��ته ايم براي آن ها س��خن راني كنيد. 

مهم ترين نكاتي كه به آن ها مي گوييد، چيست؟
ــد کرد و آن این که  ــر من فقط باید روي یک نکته تأکی  به نظ
ــند. اگر عالقه مند باشند،  ــته باش ــان اعتقاد و عالقه داش به کارش
دانش آموزان هم به آن ها و درسي که مي دهند، عالقه مند خواهند 

شد.
 يك طرح در ش��رف اجرا و س��ؤالي از شما. همان طور كه 
مي دانيد، اجراي طرح ارزش يابي توصيفي، از مهرماه امس��ال 
كشوري مي شود. با توجه به تجربه هاي سال هاي دور و نزديك 

شما، آيا به اجراي اين طرح اميدواريد؟
ــاي دیگر، تنها در صورتي موفق  ــه این طرح و چه طرح ه  چ
مي شوند که ابتدا معلم ها را آماده کرده باشیم. اگر این کار صورت 
ــد، موفق خواهیم شد. البته نگاهي به تجربه هاي دیگر  گرفته باش
کشورها و تجربه ي خودمان در دهه هاي سي و چهل و سابقه ي 
ــته ایم نیز مي تواندمفید باشد. به   تلخي که از اجراي آن طرح داش
نظرم، با آماده کردن معلمان، سخت ترین و نشدني ترین کارها و 

طرح ها را هم مي توان اجرا کرد.
 سخن پاياني؟ براي مخاطبان مجله چه پيامي داريد؟

ــغل پرتکاپویي است. از معلم ها مي خواهم همیشه   معلمي ش
براي تغییرات آماده باشند.

ونشا
نكنيم!

يادي از حداد عادل
وقتي آقاي حداد عادل رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزي 
ــي بودند، به آموزش ابتدایي توجه خاصي داشتند. ایشان  آموزش
ــازمان را به آموزش  ــتم، تمام این س مي گفتند: من اگر مي توانس

ابتدایي اختصاص مي دادم.
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هنوز هم آن کتاب ها با وجود نیازي که براي تغییر آن ها احساس 
مي شود، در مدارس تدریس مي شود. ایشان به عنوان مدرس روش 
تدریس ریاضیات جدید در دانشگاه تهران، کالس هاي آموزشي 

سرگروه هاي تهران و استان ها را اداره مي کرد.
ــي وقت،  ــال هاي دفاع مقدس، دفتر تکنولوژي آموزش در س
اقدام به ضبط برنامه هاي آموزشي براي درس هاي فارسي، علوم، 
ــورت لزوم، این نوارها  ــي، دیني و اجتماعي کرد تا در ص ریاض
ــدادي از معلمان  ــد. تع جاي گزین تدریس معلم در کالس باش
برگزیده ي مناطق تهران، روش هاي صحیح تدریس 
ــان آموزش ابتدایي، از جمله  را زیر نظر کارشناس
آقاي مقدس ضبط مي کردند تا در اختیار مدارس و 

دیگر معلمان قرار دهند.
در سال 1370، شرکت صنایع آموزشي، اقدام 
ــاي طراحي  ــراي آموختن روش ه ــمندي ب ارزش
ــاي هدف هاي  ــیوه ي علمي و بر مبن ــؤال به ش س
ــورت داد. گروهي از معلمان برگزیده  رفتاري ص
ــي تهران، زیر نظر  ــرگروه هاي آموزش و بعضي س
دکتر حسن پاشا شریفي و کارشناسي آقایان محمد 
ــؤال هایي در  ــدس و محبت اهلل همتي، براي اولین بار نمونه س مق
ــد که از اعتبار و  ــي، علوم و ریاضي طرح کردن درس هاي فارس
ــود و به معلمان یاد مي داد که  ــي و منطق علمي برخوردار ب روای
ــؤال چگونه است. آن مجموعه کتاب ها  روش علمي طراحي س
ــبز صنایع آموزشي«، مورد استفاده ي اکثر  به عنوان »کتاب هاي س
ــور قرار گرفت و هنوز هم از  ــر کش معلمان عالقه مند در سراس
ــت و قابلیت استناد و استفاده را  اعتبار علمي الزم برخوردار اس

دارد.
ــال 58 به بعد،  ــا آن جا که به خاطر دارم، از س ت
ایشان مرجعي بود که نه تنها من به عنوان شاگردي 
ــان آن زمان هم با  کم تجربه، بلکه تعدادي از مدرس
ــوي  ــان، آموزش ابتدایي را به س ــاي ایش هدایت ه
شیوه هاي علمي و جدید یاددهيـ  یادگیري رهنمون 
کردند و آموزش دادند و من افتخار شاگردي ایشان 
را در تمامي این سال ها، حتي در دانشگاه نیز داشته ام. 
جا دارد جامعه ي آموزشي قدردان تالش هاي ایشان 
براي همیشه باشد؛ چرا که استادي مؤمن، متعهد، عالم، دلسوز و 
نیکوسرشت بوده و هستند و خاطرات خوبي براي شاگردانشان 

شكوه تقديسيانبر جاي نهاده اند.
عضو شوراي برنامه ریزي مجله ي رشد آموزش ابتدایي

عشق! نام و نشان
ــان پرسیدیم، گفت:  وقتي از آقاي مقدس درباره ي تألیفاتش
ــي فارسي، علوم و ریاضي و دوره ي ابتدایي،  »در کتاب هاي درس
ــان و مؤلفان بودم. اما مهم این است که آن وقت ها  جزو کارشناس
ــان اهمیت نمي داد و فقط به درج عنوان  ــي به درج نام و نش کس
»کارشناسان تألیف« بسنده مي شد. البته در حال حاضر دارم روي 

کتاب خاطرات کاري خود کار مي کنم.

مقدس از زبان يك دوست و همكار
حسن طاهري که سال ها در گروه ابتدایي دفتر 
ــي فعالیت کرده  ــزي و تألیف کتب درس برنامه ری
ــت و مطالب خواندني و اثرگذار او را بارها در  اس
رشد آموزش ابتدایي خوانده اید، درباره ي مقدس 
ــت که او را مي شناسم.  مي گوید: »بیست سال اس
سال ها در گروه ابتدایي دفتر برنامه ریزي و تألیف 
ــي همراهش بودم. او از دل مراکز  کتاب هاي درس
ــال ها در مقام  ــرون آمده بود و س ــت معلم بی تربی

مدرس روش تدریس درس هاي قرآن، دیني، اجتماعي، فارسي، 
ریاضي و علوم تجربي، در مراکز تربیت معلم و دانشگاه ها فعال 
ــت. از کثرت موضوعات تعجب نکنید. او توانایي آن را  بوده اس
ــت که این کثرت موضوعات را در »وحدت آموزش« یکجا  داش
ببیند و به همین دلیل، عنوان زیباي »کارشناس آموزش ابتدایي«، 
ــت و براي همین، او  ــاخته نیس الیق او بود. کاري که از همه س

»مقدس« است.«

استادي مؤمن، عالمي نيكوسرشت
ــالمي،  ــال هاي اول پیروزي انقالب اس در س
ــي و روش هاي تدریس،  در متون کتاب هاي درس
ــت و مرجعي نبود که کاماًل  ــي وجود داش چالش
ــد. اصالح و  ــاي معلمان باش ــوي نیازه جواب گ
ــي دوره ي  تغییر در بعضي متون کتاب هاي درس
ــي که  ابتدایي ضروري بود. در آن زمان، تنها کس
ــناس دوره ي ابتدایي در این زمینه  ــام کارش در مق
ــد مقدس بود.  ــخ گو بود، آقاي محم فعال و پاس

ــي و  ــي متون کتاب هاي درس ــي بعض ــر و جابه جای وي در تغیی
ــال 1358، با گروهي از زبده ترین  تألیف کتاب هاي ریاضي در س
ریاضي دانان کشورمان همکاري داشت. تغییر کتاب هاي ریاضي، 
زمینه ي تغییر روش هاي تدریس ریاضي را مهیا کرد. به طوري که 
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عشق!
هرمز علی زاده
آموزگار دبستان شهید شیرودی
آبدانان ایالم

باز هم بگو

مهرماه 64 دومین سال خدمت و اولین سال آموزگاری ام بود. با 
دریافت ابالغ آموزگاری، راهی روستای پشت قلعه در چهار کیلومتری 
محل سکونتم شدم. به مدرسه که رسیدم، خودم را به مدیر مدرسه، 
فرحبخش مرادی، بچه ی نورآباد فارس، )یادش به خیر( معرفی کردم. 
حال  و هوای روستا و محیط آن برایم چندان تازگی نداشت، زیرا بنده 
خود قبالً ساکن روستایی در یک کیلومتری همین روستا بودم. ولی 
عالقه به معلمی و دیدن چهره های مهربان و دوست داشتنی بچه ها، به 
حدی هیجان زده ام کرده بود که حالتی رویایی و احساسی، افکارم را در 
محیطی غیر از محیط طبیعی روستا سیر می داد. ظهر که مدرسه تعطیل 
شد، با خداحافظی از مدیر و سایر همکاران آموزگار، مدرسه را ترک 
کردم. دوست داشتم هرچه زودتر شب برسد، برود و صبح شود تا 
دوباره به مدرسه برگردم. باالخره شب شد. شبی صاف و مهتابی بود. از 
سر شب، مدتی با چند کتاب درسی کلنجار رفتم. بعد هم تصمیم گرفتم 
زودتر بخوابم، چون فکر می کردم که در خواب، زمان زودتر از بیداری 
پیش می رود. کاش می دانستم چه ساعتی خوابیده بودم! در زندگی به 
ساعت مچی عادت نکرده بودم و هنوز هم نکرده ام. قدرمسلم آن که 

ساعت دیواری را هم مهم  و ضروری نمی دانستم.
از خواب که برخاستم، دست و صورتم را شستم و صبحانه ی 
مختصری خوردم. لباس هایم را که پوشیدم، با مقداری شلنگ آب که 
افتادم؛  به سفارش مدیر برای استفاده ی مدرسه خریده بودم، به راه 
بدون این که گوشه ی چشمی به قبرستان تاریک سر راهم داشته باشم. 
جوی های آب و شالیزارهای برنج که عبور از آن ها چندان آسان هم 
به نظر نمی رسید، نظرم را به خود جلب نکرد و مانع عبور و گرفتن 

سرعتم نشد. به راهم ادامه دادم.

سروصدای  مردم،  وآمد  رفت   از  خبری  رسیدم،  که  روستا  به 
تراکتورها و سایر احشام نبود. صدای پارس چند سگ در مسیر راهم، 
مرا بیش تر دچار شک و تردید کرد. با خودم گفتم، بهتر است قبل از 
مدرسه، ابتدا سری به خانه ی برادرم بزنم که در همین روستا است. به 
در منزل ایشان که رسیدم، در زدم. بعد از چند لحظه، عیال برادرم از 
داخل حیاط خانه صدا زد کیست؟ فوراً گفتم: منم فالنی. با لهجه ی لُری 

گفت: »بَرارم نمیره، نصفِه شوکار خیره؟«
کمی جا خوردم و پس از مکث کوتاهی گفتم: البته که خیر است. 

حاال شما در را باز کنید.
در که باز شد، وارد منزل شدم. با ورود من، انگار تمام اهل خانه از 
خواب بیدار شدند. از من سؤال کردند، این موقع شب کجا بودی؟ گفتم 
چه طور؟ گفتند چرا ساعت یک شب آمده ای؟! گفتم: خانه بودم که به 

سرم زد به خانه ی شما بیایم و فردا از این جا به مدرسه بروم.
اما واقعیت چیز دیگری بود. گویا عشق و عالقه به معلمی، گذر 
طبیعی زمان و روند عادی خواب این جانب را به هم زده بود. مدتی 
که گذشت، جای مناسبی برای خوابیدن من تدارک دیدند. این بار به 
امید این که به مدرسه نزدیک تر شده ام، با خیال راحت تری خوابیدم و 
روز بعد صبح ساعت هفت  و نیم صبح، خودم را به مدرسه رساندم. از 
آن تاریخ تاکنون، به صورت عادی و بسان دانش آموزی که به مقررات 
مدرسه پای بند باشد، چیزی وجودم را نیش می زند که زودتر خودم را 
به مدرسه و کالس درس برسانم تا قبل از آمدن دانش آموزان، تخته ی 

کالس را با دست خودم پاک کنم.
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بازی ها و فعاليت هايی خالقيت محور 
برمبنای تمثيل ها و افسانه های »الفونتن« 

برای توسعه ی سواد خواندن
در ميان دانش آموزان دبستانی

مرتضی مجدفر

سرآغاز
سال  در  مجله  دوازدهم  دوره ی  مستمر  خواننده ی  اگر 
مطالب  سلسله  قطع  به طور  باشید،  بوده   1387-88 تحصیلی 
»ازوپ در کالس درس« را خوانده اید. در این مجموعه کارها، 
فعالیت هایی  بازی ها و  ازوپ،  افسانه های  تمثیل ها و  مبنای  بر 
پنجم  و  چهارم  کالس های  دانش آموزان  برای  خالقیت محور 
یاد شده  مجموعه ی  تدوین  از  بود. هدف  فراهم شده  ابتدایی 
توسعه ی سواد خواندن بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی و تقویت 
مطالعه ی کتاب های غیر درسی از طریق آشنا ساختن فراگیرندگان 
با نمونه های برجسته ی فولکلور، فرهنگ و ادبیات تمامی ملل 
جهان بود. »تمثیل های ازوپ«، از آثاری بود که وزارت آموزش 
و پرورش جمهوری آذربایجان در قالب سلسله کتاب های »100 
دانشجویان  استفاده ی  برای  دوست داشتنی«،  داستان  مجموعه 
رشته ی برنامه ریزی درسی ملی، تدوین و به چاپ سپرده است. 
ما این مجموعه را به عنوان الگو در نظر گرفتیم و با تغییراتی، 
تقدیم خوانندگان  را  درس«  در کالس  »ازوپ  مطالب  سلسله 
کردیم. شیوه ی کار به این صورت بود که نوشته ها )شامل متن 
براساس  ترجمه،  از  پس  چندگزینه ای(  پرسش های  و  افسانه 
برنامه های درسی دوره ی ابتدایی )به ویژه کتاب های بخوانیم و 
بنویسیم پایه های چهارم و پنجم ابتدایی( و راهکارهایی که بر 
مبنای طرح پرلز برای توسعه ی سواد خواندن در میان کودکان 
ایرانی توصیه شده است، بازآفرینی و از نو تألیف شدند. سپس 
بر مبنای ویژگی های فرهنگی دانش آموزان ایرانی، در پایان هر 
داستان و برای درک عمیق محتوای مطالعه شده و به یادسپاری 

اثربخش آن ها، فعالیت ها، تکالیف و پرسش هایی طرح شدند که 
عموماً واگرا و فعالیت هایی خالقانه هستند.

هم چنین، دو فعالیت تکمیلی دیگر در قالب »نقشه ی داستان« و 
»کلمه ها و ترکیبات تازه« به مجموعه اضافه شد که مانند پرسش های 
واگرا، در متن اصلی نبود. در این دو فعالیت، از خوانندگان داستان 
)دانش آموزان( انتظار می رود، پس از مطالعه ی داستان، اتفاقات، 
رویدادها و حوادث آن را دسته بندی کنند و به پرسش هایی درباره ی 
قهرمانان داستان، مکان ها، خط سیر زمانی و ابزارها و وسایل موجود 
در داستان پاسخ گویند. هم چنین، آنان باید پیوستگی بین رویدادها 
و حوادث داستان را بازنمایی کنند؛ کلماتی را که برای نخستین بار 
در متن با آن ها روبه رو شده اند، مشخص سازند و معنای آن ها را با 
کلمات دیگری که می شناسند، نشان دهند. این گونه است که آن ها 
موفق خواهند شد، نقشه ی مفهومی یادگیری داستان را برای خود 
ترسیم کنند. این روش، به شکل اثربخش به توسعه ی سواد خواندن 

در دانش آموزان یاری می رساند.
درس  کالس  به  را  »ازوپ«  قسمت،  هفت  در  قبل  سال 
آوردیم. امسال در نظر داریم متن تمثیل ها و افسانه های الفونتن 
را »آموزشی« کنیم. شیوه ی کار، دقیقاً همان طور است که سال 
مقدمه ی  که  تفاوت  این  با  شد.  اعمال  »ازوپ«  مورد  در  قبل 
شماره ی 1 دوره ی دوازدهم )مهرماه 1387( را که به شرح مبانی 
تکرار نمی کنیم و از خوانندگان  کار اختصاص داشت، مجدداً 
عالقه مند درخواست می کنیم، برای آشنایی بیش تر با کار، حتمًا 
را  ابتدایی مهر 1387  آموزش  تا 11 رشد  مطالب صفحات 8 
مطالعه کنند. هم چنین، از خوانندگان محترمی که با تماس ها و 
نامه های خود، خواهان ادامه ی انتشار این سلسله مطالب شده اند، 
سپاس گزاریم. امسال سؤاالت را قدری کامل تر ارائه خواهیم کرد. 
لطفاً قصه را برای بچه ها بخوانید و با آن ها درباره ی پرسش ها و 
تمرین ها گفت و گو کنید. ما هم خوش حال می شویم که از بازتاب 

نظرات شما در این زمینه آگاه شویم.
در این شماره، به غیر از آشنایی کوتاهی با الفونتن، تنها یک 

تمثیل و تمرین های مربوط به آن را آورده ایم.

درسدركالسالفوننت
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الفونتن كيست؟
با  ادبیات جهان  ژان دو الفونتن1 در  نویسنده ی فرانسوی 
تمثیل های بی مانند خود مشهور شده است. او در سال 1621 
در  پاریس،  کیلومتری  در 64  شاتوتيری  روستای  در  میالدی، 
به  پاریس، در رشته ی حقوق  در  آمد.  دنیا  به  مرفه  خانواده ای 
تحصیالت عالی پرداخت، ولی خانواده اش دوست داشت او به 
کسوت کشیشی درآید. از این رو، الفونتن به کلیسا رفت. البته 
ماندنش در آن جا هم دیری نپایید. در تحصیل نیز نتوانست موفق 
بنابراین مجبور شد مانند پدرش به کشاورزی و آبیاری  شود. 
بپردازد. او مرتب تغییر شغل می داد و زندگی اش روند یکنواختی 

نداشت.
در سال 1673، توسط یک خانم فرانسوی به نشست گروهی 
از اهل علم، فیلسوفان و نویسندگان راه یافت و به توصیه های 
مفاهیم  او  نوشت.  را  خود  تمثیلی  داستان های  اولین  آن ها، 
موضوعات آثار خود را از منابع کهن شرقی الهام می گرفت. در 

آثار او، تأثیر داستان های کلیله ودمنه به خوبی مشهود است.
الفونتن می کوشد در آثار خود چیستی و چرایی زشتی ها را 
به تصویر بکشد و از این میان، به دنبال آن است که مخاطبان آثار 
وی، زیبایی ها را درک کنند. او عقیده داشت، ادبیات و هنر باید 
در خدمت اخالق قرار گیرد و نوشته ی ادبی بدون نتیجه گیری 

اخالقی را فاقد ارزش می دانست.
یکی از دالیل مطرح شدن الفونتن در زمان خود و ثبت  نام 
او در تاریخ ادبیات، سبک جدید او در انتقال مسائل اخالقی بود. 
این نویسنده برخالف پیشینیان خود، آموزش اخالق، آداب و 
ارزش ها از طریق خطابه نویسی و تألیف رساله را کنار گذاشت و 
از نخستین کسانی بود که کاربرد آموزشی ادبیات سرگرم کننده را 
امتحان کرد. الفونتن اخالقیات را در نمایش نامه ها و حکایت های 
جذاب خود گنجاند و در نوشته هایش از طنز بهره برد. طنز و 
کمدی، پیش از او، در فرانسه )و نیز اروپا(، بیش تر به نمایش ها 
و نوشته های غیر اخالقی مربوط بود و کاربرد ادبیات طنز، برای 

نمایش های اخالق مدار چندان کاربرد نداشت.

الفونتن به غیر از تمثیل های فراوانی که از خود به یادگار 
گذاشته، رمان، نمایش نامه و شعر هم نوشته است. آثار الفوتن 
از  بسیاری  و  است  شده  ترجمه  دنیا  زبان های  از  بسیاری  به 
قالب کتاب های  این کتاب ها در  از  نیز کوشیده اند  نویسندگان 

کودک و نوجوان استفاده کنند.
مهم ترین  از  شده اند.  ترجمه  نیز  فارسی  زبان  به  او  آثار 
ترجمه هایی که از الفونتن در دست رس است، می توان سه اثر 

را نام برد:
 قصه های الفونتن، ترجمه ی نیر سعیدی، بنگاه ترجمه و نشر 

کتاب، سال انتشار 1342.
 داستان های الفونتن، ترجمه ی احمد نفیسی، انتشارات تهران، 

سال انتشار 1372 )تجدیدچاپ 1385(.
 افسانه های الفونتن، ترجمه ی عبداهلل توکل، نشر مرکز، سال 

انتشار 1380.
در تاریخ ادبیات، به غیر از الفونتن فرانسوی، چند الفونتن 
معروف دیگر هم داریم که مهم ترین آن ها، آگوست هاينريش 
الفونتن، رمان نویس ادبیات عامه پسند قرن هجدهم آلمان )1758 

تا 1831م( است که در کشور خود محبوبیت فراوانی دارد.
الفونتن فرانسوی، در سال 1695 میالدی در پاریس فوت 

کرد و در همان شهر نیز به خاک سپرده شد.
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در زمان های قدیم، انسان ها هنوز اسب ها را اهلی نکرده بودند. 
و چمنزارها  کوهسارها، جنگل ها  در  آزادانه  اسب ها  این رو  از 
زندگی می کردند. انسان ها هم تنها به زور بازوی خود تکیه داشتند 
و بیش تر غذاهای خود را از درختان و گیاهان به دست می آوردند. 
آن ها نمی دانستند که می شود سوار بر اسب شد، بر دهانش افسار 

زد، بر پشتش زین گذاشت و او را به ارابه بست.
روزی از روزها، میانه ی آهو و اسب شکرآب شد. آهو، اسب 
را عصبانی کرد و او را دشمن خود ساخت. اسب برای انتقام از 
آهو، ساعت ها در بیشه زار دنبالش کرد، ولی نتوانست او را بگیرد. 
اسب چون که دید در دویدن، حتی نمی تواند به گرد پای آهو برسد، 

دست به دامان آدمیزاد شد. او از انسان درخواست کمک کرد:
ـ چه می شود اگر کمکم کنی تا بتوانم از آهو انتقام بگیرم؟

و آدمیزاد راضی شد، ولی گفت: »برای این کار باید بر دهانت 
افسار بزنم و سوارت شوم.«

اسب پذیرفت. آدمیزاد بالفاصله از ریسمانی که در اختیارش 
بود، بر دهان اسب افسار زد. در چشم بر هم زدنی سوارش شد و 
با سرعت به سوی آهو حرکت کرد. آدمیزاد، تا آن جا که در توان 
داشت، آهو را دنبال کرد و درنهایت، در حالی که میان صخره های 

به هم پیوسته گرفتار شده بود، او را کشت.
کار به این جا که ختم شد، اسب به طور ویژه از آدمیزاد تشکر 

کرد و گفت: »خیلی ممنون که انتقام مرا از آهو گرفتی. اکنون باید 
به بیشه زار بروم و سرِ کار و زندگی ام برگردم. آهو هم که نیست، 

خدا را شکر.«
نیست.  این طور  هم  »هیچ  گفت:  و  کرد  مخالفت  آدمیزاد 
نمی توانم تو را رها کنم. تازه فهمیده ام با تو چه ها که نمی توانم 
بکنم. تو می توانی در هر کاری کمک کار من باشی. تازه، خانه ی 
تا دلت  نا امن و بدون سقف راحت تر است و  بیشه زار  از  من 
بخواهد برایت علف فراهم می کنم. با من بمان و مطمئن باش که 

به خوبی از تو نگه داری می کنم.«
اسب تا بخواهد سبک سنگین کند، کار از کار گذشت و 
آخوری تمیز، پر از جو و کاه، برایش آماده شد. او با خود فکر 
می کرد این راحتی و این همه خوردنی، در صورتی که آزادی 
نداشته باشد، چه ارزشی دارد؟ اسب دیر فهمیده بود چه خطای 
بزرگی مرتکب شده است و افسوس می خورد که چرا دنبال انتقام 

گرفتن از آهو بوده است.
اکنون او محکوم بود با افساری در دهان، زینی بر پشت و 
همیشه حاضر به یراق، نزد آدمیزاد زندگی کند. این گونه بود که 
اسب، نه تنها خودش، بلکه تمام نسل های بعدی اش را برده ی 

آدمیزاد کرد.

سه پرسش
1. چه چیزی سبب شد آدمیزاد، اسب را اهلی کند؟

الف( درخواست اسب.
ب( درخواست آهو.

ج( همکاری با اسب در انتقام گرفتن از آهو.

2. به چه دلیل، اسب می خواست از آهو انتقام بگیرد؟
الف( آهو او را عصبانی کرده بود.

ب( آهو انسان را عصبانی کرده بود.
ج( آهو نمی خواست با اسب در یک بیشه زار زندگی کند.

3. آدمیزاد که آهو را دنبال کرده بود، باالخره او را کجا از پا 
درآورد؟

الف( میان صخره ها.
ب( در رودخانه.

پ( در اعماق جنگل.

اسيب كه از آهو 
انتقام گرفت
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 فكر كنيد، پاسخ دهيد.
1. چرا اسب نتوانست به خوبی فکر کند؟ به نظر شما مهم ترین 

مانع تفکر صحیح اسب چه بود؟
2. اگر شما به جای اسب بودید، چگونه عمل می کردید؟

3. اگر شما به جای آدمیزاد بودید، چه کارهایی را مانند او انجام 
می دادید و از انجام چه کارهایی سر باز می زدید؟

4. در این جا، مهم ترین ویژگی اسب انتقام جویی است. آیا 
اسب می توانست به چیزی غیر از انتقام گیری از آهو فکر کند؟ 

نتیجه ی کینه توزی او چه شد؟
5. در داستانی که خواندید، به علت اختالف اسب و آهو 
هیچ اشاره ای نشده است. به نظر شما چه چیزهایی می توانست 
عامل اختالف اسب و آهو باشد؟ آیا اسب نمی توانست به غیر از 

انتقام گیری، به شیوه ی دیگری مسئله ی خود را حل کند؟
6. در داستان، از دو واژه ی »انسان« و »آدمیزاد« استفاده شده 
است. به نظر شما چرا انسان و چرا آدمیزاد؟ فکر می کنید این دو 

با هم فرق دارند؟
7. در متن، از اصطالح »شکر آب شدن میانه ی آهو و اسب« 
چیست؟  اصطالح  این  معنی  می دانید  آیا  است.  شده  صحبت 

درباره ی ریشه ی آن تحقیق کنید.
8 . آیا می توانید نمونه ای از آزادی های خودتان را نام ببرید؟ 
 مثالی از زندگی روزمره ی خود بیاورید که در آن به نوعی شبیه 

اسب داستان، آزادی های خود را به خطر انداخته اید.
9. با شنیدن کلمه ی »آزادی«، پنج واژه ای که به ذهنتان می رسد، 
چیست؟ این واژه ها را روی کاغذ بنویسید و با آن ها جمله ای زیبا 

بسازید.
10. انشای کوتاهی بنویسید و در آن گفت و گوی یک اسب 
زندگی  )انتخاب محل  بکشید  به تصویر  اسیر  اسبی  با  را  آزاد 
اسب های آزاد و اسیر با خود شماست. مثاًل می توانید از اسب های 
مزرعه، اسب های سیرک یا اسب های میدان نقش جهان اصفهان 

در مقام اسب های آزاد یا اسیر یاد کنید(.
11. به نظر شما این داستان چه قدر با ضرب المثل »خودم کردم 
که لعنت بر خودم باد!« هم خوانی دارد؟ آیا ضرب المثل های مشابه 
دیگری در این زمینه سراغ دارید؟ )در این زمینه از پدربزرگ و 
مادربزرگ خود و نیز کتاب های معتبری که حاوی ضرب المثل های 

ایرانی است، کمک بگیرید(.
12. داستان را از جایی که اسب از انسان درخواست کمک 
می کند، با این فرض که آدمیزاد به اسب جواب منفی می دهد، 
شکل های  به  را  داستان  داشتید،  حوصله  )اگر  کنید  بازنویسی 

گوناگون به پایان برسانید(.

زیرنویس
1. Jean de Lafontain
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نوآوري در يادگيري
 با تكاليف درسي خالق

براساس نوشته اي از؛ نانسي پائولو
ترجمه ي؛ زري آقاجاني

مطالعه ي تطبیقي و آماده سازي؛ رشد آموزش ابتدايي

سرآغاز

مجموعه اي كه پيش رو داريد، از سلسله كتاب هاي »هدايت 

دانش آموزان به سوي موفقيت« انتخاب شده است. اين مجموعه 

قابل   http://www.Learnstudy skills.com اينترنتي  نشاني  به 

به  درسي  تكاليف  »با  تحقيقي  نوشته ي  و  است  دست رسي 

دانش آموزان خود كمك كنيد« كه در اين كتاب، محتواي تغييريافته ي 

آن را با عنوان »نوآوري در يادگيري با تكاليف درسي خالق« براي 

خوانندگان ايراني ارائه كرده ايم، از سوي واحد آموزش »اداره ي 

تحقيقات آموزشي و توسعه ي اياالت متحده ي آمريكا« با نشاني 

در   http://www.ed.gov/pubs/Helpingstudents/... عمومي 

اينترنت قرار داده شده است. 

نانسي پائولو1 نويسنده ي كتاب و ليندا داربي2 ويراستار آن 

است. تصاوير كتاب نيز كار خانم مارگريت اسكات3 است.  

شماره ي ISBN كتاب 2� 049436� 16�0 است كه پس از 

تأليف اوليه در فوريه ي 1998، در سال هاي 2001 و 2007 مجدداً 

ويرايش شده است. ما نيز همين متن را در اختيار داشته ايم.

محتوايي از اين كتاب كه آن را براي خوانندگان رشد آموزش 

ابتدايي برگزيده ايم، قدري با متن اصلي آن  متفاوت است. در 

واقع، ما تلفيقي از ترجمه، پژوهش و تأليف را مدنظر داشته ايم. 

شيوه ي كار بدين صورت بود كه ابتدا متن كتاب با دقت تمام از 

زبان انگليسي ترجمه شد. زحمت اصلي ترجمه به عهده ي خانم 

زري آقاجاني بود. سپس براساس متن ترجمه شده، مطالعات 

تطبيقي ويژه اي توسط مجله ي رشد آموزش ابتدايي صورت 

هديه اي براي خوانندگان رشد آموزش ابتدايي؛

1 كتاب در 8 شماره

راهنمايي براي آموزگاران، پدران و مادران
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پذيرفت و مطابق با ويژگي هاي نظام آموزشي ايران، واقعيت ها 

و مثال هايي براي موارد ذكر شده در متن خارجي فراهم آمد و 

نكاتي كه با روش هاي آموزشي رايج در ايران منافات داشتند، 

كنار گذاشته شدند. آن گاه براساس متن اصلي و تجربه هاي 

جمع آوري شده، كتاب جديدي براي خوانندگان ايراني تأليف 

شد. از اين روست كه بر پيشاني مطلب، از عبارت »ترجمه، 

مطالعه ي تطبيقي و آماده سازي« استفاده كرده ايم. هم چنين سعي 

ما بر اين بود از ارائه ي مطالب مشابهي كه در كتاب هاي معتبر 

ترجمه و تأليف شده به زبان فارسي درباره ي »تكليف« وجود 
دارند، خودداري كنيم.

با تغييراتي كه در نظام ارزش يابي از آموخته هاي دانش آموزان 

پديد  راهنمايي  و  ابتدايي  دوره هاي  در 

امتحانات  آيين نامه ي  كه  اهميتي  و  آمده 

جديد براي »تكاليف درسي و فعاليت هاي 

خارج از كالس فراگيرندگان« قائل شده 

در  مندرج  مطالب  مي رسد  به نظر  است، 

اين كتاب، مي تواند راهنماي مناسبي براي 

پدران، مادران و معلمان باشد و تكاليف 

ارائه شده توسط معلمان براي فراگيرندگان، 

نه از سر مكلف ساختن اجباري آن ها، بلكه 

در ايجاد لذت و عشق و عالقه به يادگيري 

در ميان دانش آموزان مؤثر باشد.

نوجوانان  و  كودكان  بخواهيم،  اگر 

ايراني نيز مي توانند »مشق« بدون »اشك« 

را تجربه كنند. به طور قطع از رهگذر انجام 

تكاليف پويا و خالق، و كنار ساير برنامه هايي كه براي تربيت 

آن ها به كار مي گيريم، توانمندي آن ها در رويارويي با جهان در 

حال تغيير، افزايش خواهد يافت و شهرونداني فهيم فراروي ما 
خواهند بود.

مطالب اصلي اين كتاب را در هشت شماره از رشد آموزش 

ابتدايي، به شما خوانندگان گرامي ارائه خواهيم كرد و اميدواريم 

اين هديه ي ما را بپذيريد. 

پيش گفتار

آن ها  مي توان  و  هستند  متنوع  بسیار  درسي  تکالیف 

برخي  کرد.  طرح  دانش آموزان  براي  متفاوت  گونه اي  به  را 

که  مي کنند  طرح  گونه اي  به  را  درسي  تکالیف  معلمان،  از 

بعضي  ولي  مي سازد.  توأم  لذت  با  را  فراگیرندگان  یادگیري 

که  مي پندارند  عادي  فعالیت  نوعي  را  درسي  تکالیف  دیگر، 

با انجام آن ها، دانش آموزان روي مسائل مهم و نکات اصلي 

درس، تمرین و تمرکز بیش تري مي کنند و هدف از این کار آن 

است که در آن درس، تسلط بهتري پیدا کنند. متأسفانه انواع 

اغلب تکالیف درسي که از کوچک ترین خالقیتي بي بهره اند، 

خود  دانش آموزان  براي  معلمان  که  هستند  »مشغله اي«  فقط 

مي تراشند و هدف آموزشي خاصي در آن ها نهفته نشده است. 

لذت  و  مي شوند  دلسرد  تکالیف  این  انجام  با  دانش آموزان 

نتیجه  این  به  حتي  نمي کنند.  احساس  را  یادگیري  ارزش  و 

مي رسند که معلمانشان نیز به آن ها اهمیت نمي دهند و آن طور 

امر،  همین  نمي کنند.  درکشان  باید،  که 

تعلیم  مراحل  به  لطمه  وارد شدن  موجب 
و تربیتي آنان مي شود.

بنابر دالیلي، از دیرباز از تکالیف درسي 

به عنوان نقطه ي اتکایي در آموزش وپرورش 

کشورهاي جهان از جمله آمریکا نام برده 

است  این  دالیل  آن  از  یکي  است.4  شده 

که با انجام تکالیف درسي، زمان یادگیري 

وقت  که  کودکاني  و  مي یابد  افزایش 

اختصاص  تکالیف  انجام  به  را  بیش تري 

نیز  مدرسه  در  متوسط  به طور  مي دهند، 
شاگردان بهتري هستند.

بلوم6،  پیرو  روان شناسان  از  كارول5، 

مي کند:  تعریف  چنین  را  استعداد  کامل،  یادگیري  بحث  در 

»استعداد، مدت زماني است که براي یادگیري کامل موضوعي 

الزم است.« وي استعداد را با طول زمان متناسب مي داند و 

مي گوید، اگر بتوانیم شرایطي فراهم آوریم که زمان آموزش 

زمان  واقع  در  و  هستند  کم استعداد  ظاهراً  که  افرادي  براي 

بیش تري را براي یادگیري مي طلبند، افزایش یابد، حتي امکان 

یابند، وجود خواهد  این که آنان هم به یادگیري کامل دست 

مرز  به  دانش آموزان  رساندن  براي  معتقدند،  عده اي  داشت. 

کرد.  استفاده  نیز  درسي  تکالیف  از  مي توان  کامل،  یادگیري 

ولي با متفاوت بودن دانش آموزان از لحاظ ویژگي هاي فردي 

را  و همگني  یکسان  تکلیف  آن ها  براي همه ي  نمي توان  که 
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ارائه کرد و نیز سایر مشکالت، چه باید کرد؟ معلمان چگونه 

اضطرابي  و  درسي  تکالیف  از  ناشي  مشکالت  بر  مي توانند 

غلبه  منتقل مي شود،  به شاگردان  تکالیف  انجام  از طریق  که 
کنند؟

نظراتي که در این کتاب ارائه مي شوند، بر مبناي تحقیقات 

معتبر آموزشي داخلي و خارجي تدوین شده اند و اطالعات 

شکلي  به  نیز،  معلمان  مجرب ترین  و  بهترین  از  شده  ارائه 

کارشناسي شده در کتاب درج شده است. در حین مطالعه ي 

این کتاب، به برخي عقاید آشناي قدیمي نیز برخواهید خورد. 

اما ممکن است به نکات و موارد خالقانه ي جدیدي نیز دست 

به کار  باشد و  مناسب  براي روش تدریس معلمان  یابید که 

شما پدران و مادران نیز بیاید.

دانش آموزان، معلمان، والدین و معلمان خصوصي، همگي 

نقش حیاتي و مهمي را در مراحل انجام تکالیف درسي برعهده 

دارند. بیایید با پرمحتوا و غني ساختن و هرچه مفیدتر کردن تکالیف 

درسي براي دانش آموزان و ایجاد شرایط مناسب براي پرورش 

خالقیت فراگیرندگان، در رشد بهینه ي نسل آینده ي خود بکوشیم.

1. تكاليف درسي، دردسري بزرگ براي معلمان

معلمان، همواره از مشکل بودن تکالیف درسي در همه ي 

ابعاد آن سخن گفته اند. خانم نانسي پائولو، در متن اصلي »با 

تکالیف درسي به دانش آموزان خود کمک کنید«، نمونه هایي 

از دیدگاه هاي چند معلم و چالش هاي گروه هاي معلمي،  را 

به چنین  تطبیقي،  مطالعات  در حین  ما هم  است.  کرده  ذکر 

مواردي برخوردیم. چند مورد از این نظرات را مي آوریم:

* خانم الينور ديزنبوروك7، آموزگار کالس ششم ابتدایي 

در درس هاي اجتماعي و قرائت در ایالت ویرجینیا مي گوید: 

»مشق شب، از بزرگ ترین مشکالت و دردسرهایي است که 

بعد از دو دهه تدریس، هنوز با آن روبه رو هستم.«

* خانم مينو طاهري، آموزگار کالس اول ابتدایي در یکي 

از مناطق شمالي تهران که کالس هاي پرجنب وجوشي دارد، در 

این باره مي گوید: »چون کودکان باهم متفاوت اند و ویژگي هاي 

فردي هر یک و استعداد و عالقه اي که به یک درس و یا هنر 

تدریس من  زمان  است، سخت ترین  دارند، گوناگون  خاص 

هنگامي است که مي خواهم براي این کودکان تکلیف تعیین 

کنم. به راستي من چگونه باید عمل کنم؟« 

منشأ  درسي،  تکلیف  ارائه ي  معلمان،  از  بسیاري  براي   *

اضطراب و نگراني هاي فراواني است. در سال 1998 در کلرادو 

آمریکا، در جلسه ي بحث و گفت وگوي معلمان و کارگاه هاي 

آموزشي که به همین منظور تشکیل شده بود، شرکت کنندگان 

درباره ي این سخن گفتند که چه طور مي توان راه حل هایي پیدا کرد 

تا کیفیت تکالیف درسي را بهبود بخشید. آنان هم چنین به دنبال 

راهي بودند تا با تکالیف درسي، عالوه بر کمک به دانش آموزان در 

یادگیري مطالب، چنان آن را سرگرم سازند که دیگر مجالي براي 

بازي هاي رایانه اي مخرب و فعالیت هاي ناسالم دیگر باقي نماند. 

* در نیمه ي دوم سال 1378، در مناطق داخلي شهر تهران 

و برخي شهرستان ها، درباره ي چگونگي ارائه ي تکلیف خالق 

نشست هایي ترتیب داده شد و تعدادي از معلمان دوره هاي ابتدایي 

و راهنمایي، نمونه هایي از تکالیف درسي متنوع و خالقانه ي خود 

را که با تکالیف عادي و تکراري فرق داشتند، براي حاضران ارائه 

دادند. این تکالیف در پایان سال 1378، در جلساتي که »جشنواره ي 

تاکنون،  از آن زمان  به نمایش درآمدند.  نامیده شدند،  تکلیف« 

جامعه ي آموزشي کشور ما منتظر انتشار این تجربیات مستندسازي 

شده است و به طور قطع معلمان مي توانند با در اختیار داشتن این 

نمونه ها، خود به طراحي تجربه هایي جدیدتر در زمینه ي تکالیف 
درسي خالق اقدام کنند.
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* در جلساتي که در دهه ي قبل در چند ایالت و شهر آمریکا 

برگزار مي شدند، تکالیف درسي موضوع اصلي گفت وگوي معلمان 

بود. در جلسه ي معلمان در تگزاس، شرکت کنندگان به مشکالتي 

مانند حمایت نشدن از طرف پدران و مادران در انجام تکالیف درسي 

اشاره کردند. در تاالر دبیرستاني در کالیفرنیا، دو معلم درباره ي این که 

چگونه مي توان در دانش آموزان انگیزه ایجاد کرد و آنان را به انجام و 

تکمیل تکالیف درسي تحریک کرد، گفت وگو کردند.

در نیویورک، در دفتر معلمان، یکي از آموزگاران نقل کرد که 

سگ دانش آموز کالس چهارمي اش، تکلیف درسي ریاضي او را 

پاره ـ پاره کرده و جویده است و این، مورد بسیار حادي بود. 

چرا که پیش از این، تنها در مورد پاره شدن تکالیف درسي توسط 

برادران و خواهران کم سن و سال تر دانش آموزان در برخي موارد، 

توسط پدران و مادران عصباني و خشمگین، گزارش هایي دریافت 
شده بود.

متخصص  و  ایراني  استاد  غالمرضا حسين نژاد،  دکتر   *

فناوري آموزشي که در آموزش بسیاري از معلمان در گوشه 

معلمان،  پرسش  مهم ترین  است،  داشته  نقش  کشور  کنار  و 

سال  چند  در  راهنمایي  و  ابتدایي  دوره هاي  شاغالن  به ویژه 

گذشته را، »تکلیف درسي« مي داند. او مي گوید: »در سال هاي 

گفت وگو  به  آن  مباحث  از  برخي  که  نیست  کالسي  اخیر، 

آن ها  ساختن  متنوع  چگونگي  و  درسي  تکالیف  درباره ي 

فراگیري  خواهان  گسترده اي  شکل  به  معلمان،  نشود.  منجر 

روش هاي جدید ارائه ي تکالیف درسي خالق هستند و خود 

نیز تجربه هاي خوبي در این زمینه دارند.«

سال هاي  که  معلم  تربیت  استاد  خالقي،  داوود  دکتر   *

آموزشي  جلسه ي  و  آموزشي  کارگاه  ده ها  هدایت  گذشته 

در  تغییر  که  است  باور  این  بر  داشته،  برعهده  را  معلمان 

محتواي تکالیف درسي سنتي آغاز شده است و در صورتي 

به  نکنیم،  معلمان قصور  به  نوین  آموزش هاي  ارائه ي  در  که 

زودي شاهد تنوع در تکالیف درسي و گسترش خالقیت هاي 

معلمان در این زمینه خواهیم بود.

* * *

یکي از مشکالت تکالیف درسي که امروزه تقریباً همه ي 

غني  پرمحتوا،  تکالیف  طرح  هستند،  روبه رو  آن  با  معلمان 

به طور  دانش آموز  موفقیت  زماني  است.  متنوع  و  مناسب  و 

منظم  شکلي  به  معلمان  که  مي یابد  افزایش  رضایت بخش 

این  مسئوالنه  نیز  دانش آموزان  و  کنند  طرح  درسي  تکلیف 

تکالیف را انجام دهند. هرقدر تعداد دانش آموزاني که به کالس 

باالتر مي روند، افزایش یابد، از نظر علمي نیز سود بیش تري 

تکالیف درسي  نقش  به طور قطع  نصیب جامعه خواهد شد. 

خوب در تربیت مناسب این دانش آموزان به عنوان شهرونداني 

درسي  تکالیف  است.  انکار  غیرقابل  فهیم،  و  مسئولیت پذیر 

خالق، به بهبود عادت هاي خوب و دقت دانش آموزان کمک 

فراگیرندگان  نفس  به  اعتماد  گسترش  در  هم چنین  مي کند. 

به  این که عشق  مهم تر  دارد و  نقش  آن ها  و مسئولیت پذیري 

آموختن را در آنان تقویت مي کند. 

زیرنویس
1. Nancy Paulu
2. Linda. B. Darby
3. Margaret scott

»ادبیات تکالیف درسي و  از جمله کشورهایي است که  آمریکا همواره   .4

مشق شب« به نوعي با پژوهش هاي تربیتي انجام شده در این کشور، ارتباط 

داشته است. دکتر نادرقلي قورچیان، پژوهشگر ایراني، در تحقیق برجسته اي 

تکلیف  جهاني  »سیماي  بخش  در  داده،  انجام  شب«  »تکلیف  درباره ي  که 

شب«، قسمت عمده اي را به طرح دیدگاه ها و تحقیقات اندیشمندان آمریکایي 

اختصاص داده است.
5. Karoll
6. Blom
7. Eleanor Dasenbrook
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ایثار
داشتم جیب هاي پالتوي دختر شش ساله ام را خالي مي کردم 
تا پالتو را به لباس شویي بدهم که یک لنگه دستکش قدیمي را در 
آن پیدا کردم. دخترم مدت ها قبل یک لنگه ي آن دستکش را گم 
کرده بود و من برایش یک جفت دستکش جدید تهیه کرده بودم. 
هنگامي که از او درباره ي لنگه دستکش سؤال کردم، از خجالت 
سرخ شد و گفت: »من هر روز آن را با خودم مي برم مدرسه. شاید 
یک نفر باشد که یک لنگه دستکشش را گم کرده باشد و سردش 

بشود. من مي توانم این را بدهم به او تا گرم بشود!«
نويسنده؛ ناشناس
ترجمه؛ مهشيد باستاني پورمقدم

عظمت انسان
اگر محدودیتي وجود نداشت که انسان بر آن غلبه کند، قطعاً زندگي بشر 
باشکوه ترین و دل پذیرترین جنبه ي خود را از دست مي داد. اگر دره هاي تاریک 

وجود نداشتند تا از آن ها عبور کنیم، نیمي از زیبایي فراز کوه ها،  قابل درک نبود.
هلن كلر

 ثابت کن
روزي مرد میان سالي که کنار ساحل ایستاده بود، زندگي خود 
را به خطر انداخت تا نوجواني را که در آب افتاده بود و دست 
و پا مي زد، نجات بدهد. نوجوان هنگامي که حالش جا آمد و 
مطمئن شد که زنده خواهد ماند، نفس عمیقي کشید و گفت: 

»دستتون درد نکنه که زندگي منو نجات دادین.«
مرد نگاهي به چشم هاي پسرک انداخت و گفت: »قابلي نداره 
جوون! فقط توي زندگي ثابت کن که زندگیت ارزش نجات 

یافتن داشت یا نه؟!«
به انتخاب و ترجمه ي؛ مينو طاهري تهمينه مهرباني

امروز دعایت کردم
و مي دانم که خداوند دعایم را مستجاب کرد

پاسخ خدا را در دلم احساس کردم
هرچند صدایي نشنیدم

من از او ثروت و شهرت نخواستم
مي دانم که تو این ها را نمي خواهي 

از او خواستم گنج هایي بفرستد
بسیار پایدار و ماندني!

از او خواستم پیوسته در کنار تو باشد
در آغاز هر روز جدید.

از او خواستم به تو سالمتي و برکت عطا کند
و دوستاني که در راه زندگي همراهي ات کنند

از او برایت سعادت خواستم
در همه ي چیزهاي بزرگ و کوچک.

ولي این ها همه به خاطر عشق عظیم خودش بود
که توانستم برایت دعا کنم.

امروزدعایت کردم...
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اندكی درباره ی 
»تجربه های سبز«

ــد ابتدایی بوده اید،  ــته خواننده ی مجله ی رش اگر سال گذش
ــت شماره، صفحات 17 تا 32 مجله را که با نام  حتماً در هر هش
ــبز« و در قالب مجموعه ای که »پرونده« نام گرفته  »تجربه های س
ــکل و شمایلی متفاوت با کل مجله  و از لحاظ صفحه آرایی، از ش
ــت که تجربه های  ــت اس برخوردار بود، دیده و خوانده اید. درس
ــته در هر شماره آن را  ــال گذش ــبز، عنوان پرونده ای بود که س س
ــال های  ــدگان کردیم، ولی پیش از آن هم، س ــما خوانن تقدیم ش
ــی از مجله بود که بالفاصله بعد از  سال، »تجربه های سبز« بخش
ــردبیر، و بال وقفه در همه ی شماره ها به  ــرمقاله یا یادداشت س س
ــید. در تجربه های سبز آن سال ها، با آموزگارانی که  چاپ می رس
در ابعاد گوناگون فعالیت های آموزشی وپرورشی مرتبط با دوره ی 
ــب  ابتدایی، موفقیت هایی قابل توجه و قابل ارائه به دیگران کس
می کردند و تجربه هایشان مفید تلقی می شد، گفت وگو می کردیم 
ــایر مخاطبان در مجله به  ــان را برای استفاده ی س و دیدگاه هایش
ــاندیم. البته پرونده هم، بخش مجزایی از مجله بود  چاپ می رس
که از مهرماه سال 1384 تا اردیبهشت 1387 در 25 شماره )با 23 
ــائل مورد نیاز آموزگاران در موضوعات عمومی یا  موضوع(، مس
اختصاصی دوره ی ابتدایی را در صفحاتی مستقل مورد توجه قرار 
می داد. سال قبل پرونده و تجربه های سبز را با هم در آمیختیم و قرار 
شد همه ی پرونده های یک دوره را به درج تجربه های سبز معلمان 
ــری از تمامی قالب های مطبوعاتی  ــاص دهیم و با بهره گی اختص

ونوشتاری، میزبان طرح ها، تجربه ها و ابتکارات معلمان نوآور از 
ــر کشور باشیم. سال گذشته در 8 پرونده ی 16 صفحه ای و  سراس
مجموعاً در 128 صفحه، تجربه و نوشته ی حدود 160 آموزگار و 
فرهنگی از سراسر کشور در این صفحات به چاپ رسید. استقبال 
ــیار خوب بود و عالوه بر آن که مطالب و تجربه های فراواني  بس
ــار این  از همکاران دریافت می کردیم، عده ای نیز به ادامه ی انتش
صفحات در قالب تجربه های سبز تأکید می کردند. از این رو، امسال 
ــت 89( در هشت  ــیزدهم )ازمهر 88 تا اردیبهش هم در دوره ی س
ــماره، هشت پرونده با موضوع تجربه های سبز خواهیم داشت  ش
و می کوشیم، تجربه های سبز هر شماره، وحدت موضوعی داشته 

باشند. در این ارتباط، ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:
1. از آموزگاران محترم درخواست می کنیم، طرح ها، ابتکارات 
ــال کنند.  ــرع وقت به دفتر مجله ارس و تجربه های خود را در اس
کوتاه نویسی، تأکید اصلی ما در دریافت تجربه های مکتوب است. 
مروری بر مطالب چاپ شده ی سال قبل، به شما نشان خواهد داد 
ــید تا مطالبتان در زمره ی آثار برگزیده و قابل چاپ  چگونه بنویس

قرار گیرد.
2. از مدیران آموزش وپرورش استان ها، شهرستان ها، مناطق و 
نیز مدیران مدرسه ها درخواست می کنیم آموزگاران خالق و نوآوری 

را که می شناسند، به هر نحو ممکن با دفتر مجله مرتبط سازند.
ــی که در این 16 صفحه  ــا ادعا نمی کنیم تمام تجربه های 3. م
چاپ می شود، نو، دست اول و خالقانه است. ممکن است گاهی 
در این صفحات کارهایی چاپ شود که از دید شما تکراری به نظر 
برسد و حتی جمله ی معروفی را بیان کنید که آموزگاران معموالً در 
این قبیل مواقع بیان می کنند: »این ها که کاری ندارد! من هم انجام 
ــت که در جمع حدوداً 400هزار  می دهم...« ولی واقعیت این اس
ــده ای در روزها و  ــوزگاران دور ه ی ابتدایی، همواره ع ــری آم نف
ماه های آغاز فعالیت خود هستند. آن ها باید از آموزگاران با تجربه، 
ــی که هنوز تجربه ای نیندوخته است، این  الگو بگیرند. برای کس
ــیاری مواقع می تواند آموزنده و اثرگذار  طرح های تکراری، در بس
باشد. از بزرگ ترها و با تجربه ها می خواهیم، در این قبیل موارد ما 

را به بزرگی خودشان ببخشند.
4. در هنگام ارسال آثار خود، حتماً نشانی پستی کامل )همراه با 
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ذكری شاكری اصل
آموزگار دبستان شهید کالهدوز، منطقه ی 15 تهران

در مدرسه ی ما، برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی و عادت 
دادن دانش آموزان به مطالعه ی کتاب و مجله، در حیاط مدرسه، 
شده  مهیا  کتاب خانه،  یک  پایه  هر  پارچه ای،  کتاب خانه ی  پنج 
است. کتاب خانه ها را با دوختن پارچه و مشما به هم، ساخته ایم. 
هر کتاب خانه، تعدادی فایل مشمایی دارد که کتاب ها یا مجله ها 
به راحتی داخل آن قرار می گیرند؛ طوری که به طور کامل در معرض 
دید همه قرار دارد. باالي هر کتاب خانه هم نام پایه ذکر شده است. 
دانش آموزان در زنگ های تفریح به راحتی به کتاب خانه ی خود 

دست رسی دارند.
در کتاب خانه های پایه های اول، دوم و سوم، کتاب های داستان 
و علمی مناسب با سن آن ها را قرار می دهیم و در کتاب خانه های 
چهارم و پنجم، عالوه بر این قبیل کتاب ها، مجالتی مانند كيهان 
بچه ها، سروش كودكان و دوست را که بچه ها معموالً به راحتی 
مجالت رشد به آن ها دست رسی ندارند، قرار می دهیم. البته پس از 
مدتی که احساس می کنیم تمام کتاب های داخل فایل های مشمایی 

خوانده شده است، آن ها را عوض می کنیم.
برای عالقه مند ساختن بچه ها به مطالعه، فعالیت های انگیزشی 
متعددی در ارتباط با کتاب خانه های پارچه ای مدرسه طراحی شده 

است که به مرور آن ها را اجرا می کنیم.

كتاب خانه ی پارچه ای

درج کد پستی(، شماره ی تلفن منزل یا مدرسه و یا شماره ی تلفن 
همراهتان را قید کنید.

ــالی شما، در صورت تأیید، در صفحات پرونده و  5. آثار ارس
در قالب تجربه های سبز به چاپ خواهد رسید. نام و نام خانوادگی 
کسانی که آثارشان به هر دلیل برای چاپ تأیید نشود، در بخش »با 

همراهان« مجله درج خواهد شد.
6. درنظر داشته باشید که هر یک از شماره های مجله ی رشد 
آموزش ابتدایی، الاقل سه ماه قبل از تاریخ درج شده ی روی جلد، 
ــازی را طی می کند. لذا اگر آثارتان وابسته به زمان  مراحل آماده س
ــه ماه قبل از تاریخ تقویمی مربوطه، به دفتر  ــت، الاقل باید س اس
مجله رسیده باشد. مثاًل اگر در ارتباط با جشن های پیروزی انقالب 
اسالمی طرحی دارید، نوشته ی شما حداکثر باید تا اواسط آبان ماه 

به نشانی مجله ارسال شده باشد.
ــته های شما، دفتر مجله  7. در مورد اختصاص امتیاز به نوش
ــر کننده ی آثارتان هستیم. برای  ــی ندارد. ما فقط منتش هیچ نقش
دریافت امتیاز و استفاده از آن در سامانه ی ارتقای اداری، به ادارات 

آموزش وپرورش محل کارتان مراجعه کنید.
ــبز رشد آموزش ابتدایی،  امیدواریم پرونده های تجربه های س
به مثابه پلی ارتباطی، در تبادل تجربه های آموزگاران سراسر کشور 

اثرگذار باشد.
سردبير
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حجم پنجره 
مساحت گنجشک

اصغر نديری

کتاِب درس حساب می تواند برای همیشه پر باشد از اشاره ها و کلمه های زیبا و شکل های به یاد ماندنی؛ پر از درخت، ستاره 
و گل و ماهی و سیب و گنجشک.

همین چند نام و واژه است که در اولین گام ها از شمارش، نیروی خیال و جان بخشی، مثال هایی می سازد که ذهن فعال و 
پذیرای کودک پایه ی اول را درگیر یادگیری می کند و از او پدیده ای می سازد که عدد و ارتباطات آن را بشناسد، آن را مبنای 
واحدها کند و مفهوم ریاضیات را بفهمد. آن گاه بیفزاید یا کم کند و جمع و تفریق را درک کند و عالمت اختصاصی هریک 

را چون تابلوی راهنما، در طبقه ای اختصاصی از مخزن آموخته ها قرار دهد.
به راستی، اگر مساحت گنجشک و ارتفاع جیک جیک او در محیط بسته ی شهر و روستا نبود، یا اگر طول و عرض 
سحرآمیز سیب هنگام پاسخ به دعوت فرود و جاذبه ی زمین نبود و اگر شکست آب در مقابل مارپیچ های ماهی قرمز، دیدگان 
را جال نمی داد، آیا این نقطه ی کوچک به نام »انسان«، می توانست معادلی از کوچک ترین مجذور آن بسازد! یا این نقطه ی تهی 
می توانست با تکلم وحده، مباحث انتزاعی داشتم داشتم یک و دو تا بی نهایت را روی تخته ی سیاه بی جان، به چشمان از حدقه 

بیرون زده و مبهوت کودک شش هفت ساله بیاموزد!
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ابزارهای طبیعی نیاز وافر  آموزگار در امر آموزش، به 
بسیار  می تواند  طبیعت،  دوستدارِ  چهاردیوارِی  یک  دارد. 

زودتر کودک را در مسیر یادگیری یاری رساند.
به روی قطر  پنجره ی کالس، دیگر  اگر روزی حجم 
درختان و عطر سبزه زارها باز نشود، اگر روزی هندسه ی 
چه  نگشاید،  ما  فرزند  سر  بر  سایه  از  زاویه ای  پرنده ای، 
اتفاقی خواهد افتاد؟ با کدام الگو می توان کودک را با درس 
این  با سازه های آن آشنا کرد؟ در  با طبیعت و  زندگی و 
زمانه ی خشونت آلود جهان، چگونه می توان حامیانی منطقی، 
حساب دان و با توان مثبت برای »مادر طبیعت« تربیت کرد؟  
امروز در این کره ی خاک آلود، هر درختی که از محور زندگی 
کسر می شود، هر دفتری که رود و کوه را در دل خود خط 
می زند و هر پنجره ای که نسیم کوهسار را از ریه ی خود پس 
می زند، در ازای این ستم، زباله را به عنوان هنر مدرن جانشین 
آن می کند. به حتم، در این باغ نمی توان از صمیم قلب، ماهی 
و یا گنجشکی را در صفحات درسی راه داد و راه دوست 

داشتن آن ها را یاد داد.
پس کودک نیز با این نگاره ها و نشانه ها بیگانه می شود و 
اصوالً پس می زند و اگر پرنده ی مهاجر مجروحی را ببیند، 
نخواهد توانست بال زخمی را مرهم نهد و پیوندی باشد بر 
شاخ شکسته ی گل همیشه بهار. ترسم تیغ بردارد و بهترین 
شیوه ی درمان را در به خواب ابدی فرستادن بیابد. چرا بیگانه 
است؟ زیرا می بیند نفس های درخت حرمت ندارد. حریم 
رود رعایت نمی شود و متانت کوه زیر پاهای کوهنوردنما 

لگدمال می شود.
گربه های  و  نینجا  الک پشت های  مکانیکی،  پرنده های 

انیمیشن هم بازی و وسیله های آموزشی او شده اند.
کودک امروز پرنده ها را میان زباله ها می شمرد تا جمع 
می رود،  خواب  به  وقتی  کودک  این  بگیرد.  یاد  تقسیم  و 
گوسفندهایش در مرتع نیستند تا به خوابش آیند. صدای 
آن ها را از لوح های فشرده و نرم افزارهای رایانه ای می شنود.

به  اوراقی،  خودروهای  گورستان  در  ما  کودک  امروز 
یاد اتومبیل بهمان کارخانه ی قدیمی و فالن هنرپیشه، اشک 

می ریزد.
بی گمان ما امروز در شهر آموزش حساب، هم به ادبیات، 

هم به منطق و هم به طبیعت نیاز داریم.

رامين مرادی
مدیر آموزگار دبستان بابا کمال دینور، کرمانشاه

در این روش، دانش آموزان به جای یادگیری 90 عملیات، 
می توانند با 36 عملیات جدول ضرب را بیاموزند. در آموزش به این 
روش، ضرب های یک و صفر حذف شده است. در چند دقیقه، 
همان طور که در کتاب ریاضی نیز آمده است، می توان این عملیات 
را آموزش داد. در این روش، تکراری ها را هم حذف می کنیم، چرا 

که جابه جا شدن اعداد در ضرب، تأثیری در حاصل ندارد.
دانش آموز هنگامی که به جای یک جدول 81 عملیاتی، 
یادگیری  برای  جدولی 36 عملیاتی را مشاهده کند، رغبتش 
بیش تر خواهد شد. این روش برای دانش آموزانی در هر سطحی 

از هوش، مثمرثمر است.
هر ستون را می توان در یک جلسه آموزش داد، اما اجرای 

روش به عهده ی آموزگار است.

آموزش جدول 
ضرب با 36 عمليات
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عفت صحرايي
آموزگار دبستان فاطمیه، ششتمد سبزوار

زنگ ریاضي، معلم با شیوه ي قصه گویي و کمک از عروسک 
مورد عالقه ي بچه ها، تدریس را شروع مي کند.

آموزش جمع: بچه ها، نازنين در خانه ي شماره ي 5 زندگي 
مي کرد. روزي او تنها بود و تصمیم گرفت به مهماني برود. اما فقط 
مي توانست به خانه هاي جلوتر از خودش برود. او سه خانه به جلو 

مي رود. حاال شما بگویید به خانه ي شماره ي چند مي رسد؟ 
خود بچه ها مفهوم جمع را چند بار با شیوه ي قصه گویي اجرا 
مي کنند و با یک کش محور را نشان مي دهند )8=3+5(. معلم 
فقط یک قانون را تذکر مي دهد و آن  هم این که همیشه از خانه ي 

صفر حرکت را شروع مي کنیم.
آموزش تفريق: نازنین کوچولو رفته بود مهماني به خانه ي 
دوستش که خانه ي شماره ي 9 بود. بعد از چند ساعت تصمیم 
گرفت به خانه ي خودش برگردد که عقب تر بود. بنابراین 3 خانه 
به عقب برگشت تا به خانه ي خودش رسید. خانه ي او شماره ي 

یکي از مفاهیم ریاضي پایه ي دوم ابتدایي »محور اعداد« و 
مفهوم جمع و تفریق است. براي تدریس بهتر، ابتدا در زنگ هنر، 
همراه بچه ها یک محور اعداد به شیوه ي ابتکاري مي سازیم و سپس 
به شیوه ي قصه گویي، مفهوم جمع و تفریق را با یک عروسک 
با  ابتدا دانش آموزان  این شیوه،  دست ساز آموزش مي دهیم. در 
و  مناسب  فاصله هاي  با  خانه هایي  کارگاه،  در  موجود  وسایل 
مساوي، در کنار یک رودخانه ي زیبا طراحي و زیر هر خانه را 
از شماره ي صفر تا ... شماره گذاري مي کنند. خانه ها را مي توان با 
حبوبات، ماکاروني، کاموا، نخ، پنبه، پوست گردو، قوطي کبریت، 

پارچه، چوب کبریت و هر ماده ي دیگري ساخت.

رودخانه ي
تجربه اي ساده در تلفيق هنر و آموزش رياضي

اعظم عامری
آموزگار دبستان راه دانش، شاهرود

پس از این که درس گنجایش را از کتاب ریاضی سال پنجم 
تدریس کردم، با توجه به فعالیت کتاب، از بچه ها خواستم عصر 
موقع گرفتن وضو، یک ظرف زیر شیر قرار دهند و مقدار آب 
مصرف شده را بر حسب لیتر یا سانتی متر مکعب اندازه بگیرند و 
به کالس گزارش دهند. روز بعد، وقتی گزارش های بچه ها ارائه 
شد، مقدار آب مصرفی از 700 سانتی  متر مکعب تا 2 لیتر نوسان 
داشت. بنابراین، یک لیوان به هر کدام دادم. از آن ها خواستم با 
یک لیوان آب وضو بگیرند. بیشتر بچه ها گفتند نمی شود و از 
من خواستند اگر می شود، خودم این کار را انجام دهم. بعد از 

از گنجايش تا 
اصالح الگوی مصرف

محوراعداد
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چند بود؟ 6=9-3
به بچه ها یادآوري مي شود، در تفریق از خانه اي که مهمان 
هستیم، به عقب برمي گردیم و باز اول از صفر حرکت مي کنیم. 
ولي در جمع، اول به خانه ي نازنین مي رویم و بعد چند خانه 
جلوتر به مهماني مي رویم. با این شیوه، ریاضي را با هنر تلفیق و 

تجربه اي بسیار موفق کسب کردم. 
الزم به یادآوري است، از ابتداي سال تحصیلي با قراردادن  
یک کمد مخصوص در گوشه اي از کالس، یک کارگاه هنري 
کوچک تشکیل مي دهم و بچه ها اشیا، مواد و وسایل دورریختني 

مازاد و طبیعي خودشان را در آن جا قرار مي دهند.
این اقدام، ضمن جلوگیري از اتالف وقت و پول بچه ها، 
موجب تحریک خالقیت و ابتکار عمل آنان نیز مي شود. محور 

اعداد ابتکاري را هم با وسایل همین کمد ساختیم.1

زيرنويس
1. توضیح کارشناسي دفتر مجله: در این روش حتمًا باید از خط مستقیم 
به  مي تواند  فقط  نازنین  مي شود  گفته  که  آن جا  در ضمن  استفاده شود. 
خانه هاي جلوتر برود، باید هنگام قصه گویي این موضوع با دالیل منطقي 

توضیح داده شود.

این که مختصری در مورد اسراف و مضرات آن توضیح دادم، خودم 
این کار را انجام دادم. بعد همه ی دانش آموزان داوطلب شدند تا 
آن ها هم این کار را تکرار کنند. چند نفر را به جلوی تخته آوردم تا 

با یک لیوان آب وضو بگیرند و این کار صورت گرفت.
با این فعالیت، هم صرفه جویی را آموزش دادم و هم اشکاالت 
وضوی بچه ها برطرف شد. در نهایت هم از آن ها خواستم گنجایش 
لیوان و بطری یک  لیتری را مقایسه کنند و بعد از مشورت با هم، 
نتیجه ی کار را بگویند. نتایجی که بچه ها گزارش کردند، شامل این 

موارد بود:
ـ اگر بخواهیم، می توانیم مصرف آب را بیشتر از آن چه فکر 

می کنیم، پایین بیاوریم.
ـ از امروز ما قول می دهیم که با یک لیوان آب وضو بگیریم.

ـ اگر ما روزانه حتی یک لیتر آب اسراف کنیم، در سال مقدار 
زیادی آب هدر داده ایم.

ـ در پایان درس، بچه ها گفتند: »خانم، امروز خیلی خوب به 
معنی اصالح الگوی مصرف پی بردیم.« 
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بازي هايي براي تمرين بيش تر وايجاد سرعت عمل در جدول ضرب
صديقه يغمائي
آموزگار دبستان شهید طویجان ایزدي، شور حیات آق قال

اشاره
تجربه اي كه مي خوانيد، از دو جهت حائز اهميت است. نخست آن كه توسط 
از طريق  اين تجربه  اين كه  به اجرا درآمده و دوم  با 26 سال تجربه  آموزگاري 
معلم راهنماي روستايي مدرسه هاي شهرستان آق قال، آقاي عبدالرحيم جرجاني به 
دستمان رسيده است. بارها از طريق مجله اعالم كرده ايم، معلمان راهنماي محترم، 
در بازديدهاي خود، در صورت مواجهه با آموزگاران فعال و خوش ذوق، حتماً رشد 
آموزش ابتدايي را در جريان قرار دهند. از اين معلم راهنماي روستايي كه تجربه ي 

اين آموزگار را به دفتر مجله ارسال كرده اند، سپاسگزاريم.

هدف از ایجاد این طرح، ایجاد رغبت 
در آموختن جدول ضرب، بیش تر شدن 
دامنه ي یادگیري و واداشتن دانش آموزان 
به تفکر و سرعت  عمل در ضرب است. 

نحوه ي اجرا این گونه است:
جدول ضرب را طبق کتاب تدریس 
کردم. بعد از تمرین بسیار، متوجه شدم که 
تعدادي از دانش آموزان، براي پاسخ گویي 
در  مي شمارند،  جمع  مثل  ضرب،  به 
تلف  زیادي  وقت  و  کندند  پاسخ گویي 

مي کنند.
این موضوع فکر مرا مشغول کرد که 
چه تدبیري بیندیشم تا دانش آموزان بتوانند 
پاسخ  را  سریع جدول ضرب  و  خوب 
دهند. تصمیم گرفتم جدول ضرب را با 
بازي  به آن ها یاد بدهم. با مدیر مدرسه 
صحبت کردم. ایشان مقواي بزرگي برایم 
تهیه کردند. روي مقوا، ستاره هایي کشیدم 
و درون آن ها جواب هاي ضرب را نوشتم. 
باالي آن، تصویر ماه زیبایي را کشیدم و 

ستاره ينور

مقوا را به دیوار کالس نصب کردم.
ستاره ها  این  دیدن  با  دانش آموزان 
معلم،  »خانم  مي پرسیدند:  مدام  ماه،  و 

مي خواهي چه کار کني؟«. 
بعد از ایجاد انگیزه، به دانش آموزان 
گفتم: »مي خواهم بازي و ریاضي انجام 
یاد  خوب  را  ضرب  جدول  تا  دهیم 

بگیریم.« 
خیلي  را  بازي  بچه ها  که  آن جا  از 
شدند.  خوشحال  بسیار  دارند،  دوست 
گفتم: »اسم این بازي ستاره ي نور است، 

اگر گفتید چرا؟«
یکي گفت: »حتماً مي خواهید به ما 

ستاره بدهید!«
دیگري گفت: »چون ستاره ها در شب 

نور دارند.«
گفتید،  درست  شما  »همه ي  گفتم: 

آفرین!«
و توضیح دادم: »این ستاره ها مي خواهند 
وقتي  دهند.  نجات  تاریکي  از  را  ما 
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بازي هايي براي تمرين بيش تر وايجاد سرعت عمل در جدول ضرب
صديقه يغمائي
آموزگار دبستان شهید طویجان ایزدي، شور حیات آق قال

نمي توانیم چیزي را بخوانیم و یاد بگیریم، 
آدم هاي  مثل  دهیم،  جواب  نمي توانیم  یا 
کمک  ما  به  ستاره ها  این  هستیم.  گنگ 
مي کنند تا چیزي را یاد بگیریم. یعني نور 
دانش را به ما مي دهند و وقتي به همه ي 
سؤال ها جواب بدهیم، پرنورتر مي شویم. 
آن وقت مثل ماه مي شویم که بسیار زیبا و 
دوست داشتني است و همیشه راه برایمان 
روشن است. پس متوجه شدید که هدف 

از ستاره هاي نور چیست؟«
نور  همان  یعني  »بله،  گفتند:  همه 

دانش است.«
دانش آموزان گفتم، در خانه  به  بعد 
روي  و  کنید  تهیه  کوچکي  کارت هاي 
تا 10×10  از 1×1  هر کدام یک ضرب 
را بنویسید و با خود بیاورید. فرداي آن 
روز با کارت هایي که دانش آموزان آورده 
بودند، 100 کارت درست کردیم تا باهم 
بازي کنیم. کارت هاي هر دانش آموز را 
جداگانه  پالستیکي  کیسه ي  یک  داخل 
دادم.  آن ها  به  دست  را  کیسه  و  ریختم 
از  را  کیسه ها  از  یکي  تصادفي  به طور 
را  دانش آموزان  گرفتم.  دانش آموزي 
نور  ستاره هاي  تابلوي  پاي  ترتیب  به 
خواستم و پس از به هم زدن کارت هاي 
پاي  که  دانش آموزي  به  کیسه،  درون 
تخته بود، پنج کارت )که به طور تصادفي 
او  از  دادم.  بودم(  کرده  خارج  کیسه  از 
اگر  و  بخواند  را  خود  کارت  خواستم 
سریع جواب را پیدا کند و کارت را روي 

جوابش بگذارد تا کارت مال او شود و اگر 
نتوانست کارت را کنار بگذارد.

آن روز بیش تر دانش آموزان به ضرب ها 
کارت هاي  که  کساني  و  دادند  جواب 
بیش تري گرفتند، ماه شدند  و توسط معلم 
و دانش آموزان با شعر »ماه شدي ماه شدي 
ـ به به چه زیبا شدي ـ روشنگر راه شدي 
ـ زرنگ و دانا شدي« تشویق شدند. به این 
ترتیب، کالس پر از شور و نشاط شد و 
بچه ها عالقه ي خود را نسبت به یادگیري 
بیش تر جدول ضرب ابراز کردند. هر روز 
مي شد  افزوده  بچه ها  یادگیري  میزان  بر 
نیز  پاسخ گویي  در  آن ها  و سرعت عمل 
افزایش مي یافت. به آن ها پیشنهاد کردم که 
روي کاغذ یا مقوا ستاره هایي درست کنند 
و در منزل با اعضاي خانواده بازي کنند تا 
خوب جدول ضرب را یاد بگیرند. بچه ها با 
خوش حالي مي گفتند که تا آخر شب با پدر 
و مادر خود بازي مي کردیم و مي خندیدیم. 
پدر و مادرمان گفته اند: »چه بازي خوبي 
معلم به شما یاد داده است!« هم ضرب یاد 

گرفتیم و هم سرگرم شدیم!«
نتیجه این که یادگیري یک مبحث مهم 
حالت  از  ابتدایي،  سوم  سال  ریاضي  در 
خشک و بي روح به یک بازي شیرین و 
جذاب تبدیل مي شود و ضمن تنوع در 
یادگیري  به  روش تدریس، دانش آموزان 
این ترتیب،  به  بیش تر ترغیب مي شوند. 
عمق یادگیري و سرعت عمل دانش آموزان 

در این مبحث افزایش مي یابد.
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همراه با آموزگاران در توسعه ي سواد خواندن    بخش اول

اشاره
همان ط��ور كه خوانن��دگان مجله به ياد دارند، در ش��ش 
ش��ماره ي دوره ي قبل، در سلس��له مطالبي با عنوان »همراه با 
آموزگاران در توس��عه ي س��واد خواندن«، تجربه ي 33 نفر از 
همكاران سراس��ر كشور در ارتباط با توسعه ي سواد خواندن،  
روش هاي مطالعه و آشنا س��اختن دانش آموزان درخصوص 
تفكر درباره ي متوني كه مطالعه مي كنند، منتشر شد. به سبب 
تجربه هاي ناب و ارزشمندي كه آموزگاران در اين باره دارند، 
تصميم گرفتيم در دوره ي جديد نيز اين سلس��له مطالب را با 
انتشار تجربه هاي همكاران ديگر ادامه دهيم. اميدواريم با اين 
مجموعه مطالب و س��اير نوش��ته هايي كه در طول اين دوره 
درباره ي س��واد خواندن منتش��ر خواهيم كرد، ياري دهنده ي 

آموزگاران محترم در فعاليت هاي ياددهي � يادگيري باشيم.

صندوق چكيده ي مطالب
ــد،  ــتش برس ــس از این که از جایي پیغامي به دس ــر ک ه
ــه دانش آموزانم یاد  ــن منظور، ب ــود. به همی خوش حال مي ش
ــي مقوایي خواروبار  ــتفاده از کاغذ رنگي، قوط مي دهم، با اس
ــیله ي دور ریختني دیگر،  ــر نوع وس ــیریني و ه یا جعبه ي ش
ــب در کنار میز  ــت کنند که به راحتي قابل نص ــه اي درس جعب
خودشان باشد. درست کردن این جعبه، به عنوان یک فعالیت 
در درس هنر مورد توجه قرار مي گیرد و به این ترتیب، همه ي 

ــي این صندوق  ــت مي کنند. ول ــتي درس ــوزان کاردس دانش آم
استفاده ي دیگري هم دارد. از بچه ها مي خواهم، نکات اساسي 
ــل صندوق مقوایي  ــند و داخ هر درس را روي کاغذي بنویس
ــا مي خواهم، به جاي تمرین و  ــود بیندازند. در واقع از آن ه خ
تکرار طوطي وار، نکات مهم درس را خالصه برداري کنند. البته 
ــن و  ــت برداري را هم با توجه به س ــي و یادداش خالصه نویس

نیازشان به آن ها یاد مي دهم.
ــي از بچه ها، هدف هاي مهم  ــالوه بر این، خودم یا بعض ع
ــیم و در  ــات و نکات مهم را مي نویس ــا، و برخي کلم درس ه
ــذي مي اندازیم. به این ترتیب، همه ي بچه ها  صندوق هاي کاغ
ــب درس هاي گوناگون.  ــد پر از چکیده ي مطال صندوقي دارن
ــت و یا هرگاه ضرورت  ــاي مقتضي، اوقات فراغ در فرصت ه
ــا برگه هایي را از  ــد، از بچه ها مي خواهم برگه ی ایجاب مي کن
ــداي بلند بخوانند و  ــند، آن را با ص ــدوق خود بیرون بکش صن
درباره اش براي کالس توضیح دهند. این کار ضمن آن که باعث 
نشاط دانش آموزان مي شود، در توسعه ي سواد خواندن نیز مؤثر 

است.
بهشته صفرپور
آموزگار دبستان شاهد، ناحیه ي یک اردبیل

قصه ي فردا
ــم خود خلق  ــخصیتي با اس از دانش آموزانم مي خواهم ش
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کنند و هر شب قبل از خواب، داستان روز بعدشان را بنویسند. 
ــد در طي روز انجام  ــام کارهایي را که بای ــتان، تم در این داس
ــه، خواندن درسي خاص، تفریح  دهند، از جمله رفتن به مدرس
ــند و روز بعد به  ــردن، مهماني رفتن و امتحان دادن مي نویس ک
آن ها عمل مي کنند. هم چنین، از آن ها مي خواهم شب بعد، قبل 
ــود را به طور صادقانه  ــردا، فعالیت روز خ ــتن قصه ي ف از نوش

داوري کنند و به خود امتیاز دهند.
ــتقیم  ــوز به طور غیرمس ــن روش، دانش آم ــراي ای ــا اج ب
ــزي و اجراي آن را یاد مي گیرد. عالوه بر این، مهارت  برنامه ری

نوشتن و داستان نویسي نیز به شکلي پویا تقویت مي شود.
حورالعين سليم زاده
آموزگار دبستان یادگار امام )ره(، ناحیه ي 3 کرج

ــد؛ طوري که بین جمله ي  ــدام درباره ي آن یک جمله بگوین ک
ــاي آن ها را  ــرار کنند. گفته ه ــان ارتباط برق ــود و دوستانش خ
گوشه ي تخته یادداشت مي کنم و یادآور مي شوم که مي توان از 
ــاده جمله ساخت و حتي آن ها را توسعه داد  همین گفته هاي س

تا در نهایت متني زیبا و معني دار به دست آید.
ــه ي بعدي،  ــپس از دانش آموزانم مي خواهم،  براي جلس س
ــبانند و  ــان بچس ــي را انتخاب کنند، در دفترش ــس کوچک عک
ــم، چند جمله براي  ــیوه اي که در کالس تمرین کردی مانند ش
آن بنویسند. تکرار این فعالیت باعث مي شود که دانش آموزان، 
ــک تصویر )و در  ــتن چند جمله در مورد ی ــر نگران نوش دیگ
ــند و جمالت  ــوژه یا موضوع انشا( نباش ــطح باالتر یک س س

زیبایي بیافرینند.
مهين شيران
آموزگار دبستان عصمت، ناحیه ي 5 اصفهان

تهيه ي مجله در هفت گام
ــتلزم  ــواد خواندن در دانش آموزان ابتدایي، مس افزایش س
ــت که تهیه ي مجله  ــه کار بردن روش هاي متنوع و نویني اس ب
ــد. این کار طي مراحلي به شرح زیر  مي تواند یکي از آن ها باش

انجام مي شود:
 دانش آموزان گروه بندي مي شوند.

ــروه در بین  ــکاري و تبعیت از گ ه��دف: ایجاد حس هم
دانش آموزان.

ــي را به صورت  ــب و خواندن ــب جال ــوزان مطال  دانش آم
بریده هایي از روزنامه ها و مجالت گردآوري مي کنند.

هدف: مشتاق کردن دانش آموزان به مطالعه، جست وجو و 
پذیرش مسئولیت.

ــده را در کالس براي  ــب جمع آوري ش ــوزان مطال  دانش آم
معلم مي خوانند.

ــوزان، افزودن  ــه ي لغات دانش آم ه��دف: باال بردن گنجین
ــاي صحبت کردن و  ــب، تقویت مهارت ه ــارت درک مطل مه

گوش دادن.
ــا راهنمایي معلم، آن ها را  ــس از تأیید مطالب، هر گروه ب  پ
ــتاني، علمي، سرگرمي، مذهبي،  طبقه بندي مي کند؛ مثال: »داس

ورزشي و...«
هدف: آماده کردن مطالب براي تهیه ي مجله.

تصويرخواني
تصویرخواني، شیوه اي مناسب براي توسعه ي مهارت هاي 
ــت و بسیاري از آن ها در  ــنیداري دانش آموزان اس گفتاريـ  ش
ــکل دارند. تصویر بزرگي را جلوي تخته ي کالس  این باره مش
ــم. از چند دانش آموز مي خواهم جلو بیایند و هر  آویزان مي کن

 دوره ی 13
 شماره ی 1

 مهر88
27



ــه ي اصلي کار که  ــراي تهیه ي زمین  ب
ــبانده  ــت بریده ها روي آن چس قرار اس
شود، یک برگه ي A3 را روي صفحه ي 

روزنامه مي چسبانیم.
هدف: دوام بیشتر برگه هاي مجله.

 گروه ها با راهنمایي معلم، بریده ها را 
روي صفحه ي سفید مي چسبانند.

ــفید   در انتهاي مجله، دو صفحه ي س
مي گذاریم؛ اولي با عنوان »آن چه مي داني 
براي دیگران بنویس« و دیگري با عنوان 

»هر پرسشي داري بنویس.«
ــه ي  طریق ــه  ب ــگارش  ن ه��دف: 
ــش ذهني  ــگاران و طرح پرس روزنامه ن

براي هر دانش آموز.
ــه ي مجله به پایان  اینک که کار تهی
ــر را نیز  ــم گام هاي زی ــید، مي توانی رس

برداریم: 
ــر  ــه، ه ــدن مجل ــاده ش ــد از آم  بع
ــه روز آن را به  ــوز به مدت س دانش آم

منزل مي برد.
ــط  هدف: مطالعه ي دقیق مجله توس

دانش آموزان گروه.
ــده ي هر گروه،   مجله هاي خوانده ش
در اختیار گروه هاي دیگر قرار مي گیرد.

ــط  هدف: مطالعه ي دقیق مجله توس
گروه هاي دیگر.

 پس از اتمام این دوره، از دانش آموزان 
مي خواهیم از پرسش هاي مطرح شده در 
مجالت استفاده و درباره ي آن ها تحقیق 
و جست وجو کنند تا در مجله ي جدید 

به آن ها جواب دهند.
به پرسش هاي  ــخ گویي  پاس هدف: 

مطرح شده، در مجله ي جدید.
هما ارديشي
آموزگار دبستان رسالت
 منطقه ي 8 تهران

بازی 
نرجس مرتضوی
آموزگار پایه ی دوم، بابلسر

هدف از امال چيست؟ آيا امال يك درس است؟ اگر درس نيست، پس 
چيست؟

اساساً امال درس نیست، بلکه بخشی از مجموعه درس های ادبیات و نوشتن 
است. دانش آموزان برای خوب امال نوشتن، باید در صحیح نویسی مهارت های الزم 
را کسب کنند. پس امال نوعی آزمون درست نویسی است و بسیار ضرورت دارد 
که قبل از نوشتن هر امالیی، آموزش مناسب و خوبی ارائه شود؛ همانند درس های 
دیگر. هرگاه آموزش براساس نیاز دانش آموزان پایه ریزی شود و دانش و مهارت 
جدیدی برای آنان مطرح سازد، دانش آموزان با میل و رغبت بیش تری مطالب را 
فرا می گیرند. بنابراین، آموزگار باید فعالیت هایی را در نظر بگیرد تا دانش آموزان 
را در مسیری مناسب قرار دهد و با طرح روش های ابتکاری، فضای آموزشی را 

لذت بخش سازد و لحظات نشاط آوری را برای آنان فراهم کند.
در این جا برای آموزش امال دو روش کارساز و دوست داشتنی و البته بسیار 
مؤثر ذکر می شود که هر روش، عماًل امتحانش را به خوبی پس داده است. این 
روش ها بیش تر برای پایه های دوم و سوم ابتدایی کاربرد دارد. البته در پایه های 

باالتر نیز می توان به نوعی از آن ها بهره برد.
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1. بازی وصل کن، ولی تصادف نکن
شرح بازی: این بازی دو نفره است. روی یک صفحه، 
پراکنده  به طور  را  درس  جدید  و  مهم  ازکلمات  تعدادی 
می  نویسیم )تعداد کلمات باید زوج باشد(. نفر اول می گوید: از 
کلمه ی... به کلمه ی... وصل کن. )دو کلمه را نام می برد، بدون 
آن که آن ها را نشان دهد.( نفر دوم باید خوب به صفحه نگاه 

کند، کلمات را بیابد و آن ها را با یک خط به هم وصل کند.

حیاط              ناظم         احوال پرسی
          گروهی                          نظر

                   نشستند             اعضا
چگونه رفتار   

     منظم                پیشنهادها
  رعایت               تشّکر            مناسب

خوش حال   
         تصمیم         کاغذ

     راهنمایی

حال نوبت نفر بعدی است. نفر دوم می گوید: از کلمه ی... 
به کلمه ی... وصل کن. نفر اول باید کلمه ها را بیابد و بدون 
قبلی  کشیده شده ی  خط های  و  دیگر  کلمه های  با  این که 
برخورد کند، کلمه های مورد نظر را به یکدیگر وصل کند. 
بازی به همین ترتیب تا آخرین گروه کلمات ادامه می یابد. 
بچه ها خواست  از  می توان  بازی،  هیجان انگیز شدن  برای 
مسیر پرپیچ و خمی را بپیمایند تا نفر بعدی نتواند مسیر خود 

را به راحتی طی کند.
بازی را می توان در ساعت آموزش امال روی ورقه یا 
روی تخته ی کالس انجام داد. در این صورت، هربار یکی 
از دانش آموزان به جلوی کالس می آید و دیگری کلمات را 
می گوید. با این کار همه درگیر می شوند و در کالس شور 
بیش تری خواهیم داشت. معلم می تواند شرایط  و هیجان 
خاصی بگذارد تا به هیجان بازی بیفزاید؛ مثاًل به هرکس که 
بدون برخورد یا تصادف، کلمات را به هم وصل کند، یک 

امتیاز اختصاص دهد.

2. جدول کلمات
شرح بازی: جدولی 10 در 10 خانه می کشیم و حروف 
و  پایین  به  باال  به چپ،  از راست  را  کلمات مهم درس 
برعکس، در آن می نویسیم. کلمات مهم را یک بار در زیر 
جدول نیز می نویسیم تا دانش آموزان بدانند باید کدام کلمات 
را بیابند و روی آن ها را در جدول خط بکشند. حال جدول 
را به تعداد دانش آموزان تکثیر می کنیم و در اختیارشان قرار 
مي دهیم و می خواهیم در وقت مشخصی، مثاًل 30 دقیقه یا 

کمتر، حل جدول را تمام کنند.

نمونه ای از جدول کلمات
احوال پرسی،  وارد،  کالس،  ایستاده،  انتخاب،  اعضا، 
کاغذ،  نظر،  گروهی،  حیاط،  منظم،  ناظم،  صف،  سالم، 
تشکر،  خیلی،  امسال،  تصمیم،  کمک،  رعایت،  پیشنهاد، 

زنگ، رضا، دوم.

پكمكشاضعال

یجنوذغاكنا

شمظانركشتس

نامرسیلیخم

هگهداتسیاا

ارمالسثدبز

دوینكصحوفچ

اهبظقمیمصت

ضیسرپلاوحا

رتیاعرطگنز
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ترجمه و تدوين؛ مهتاب خسروشاهی
اشاره

شروع همیشه سخت و البته مهم است. شاید تفاوتی هم نداشته باشد 
که مدیریت کالسی پرجمعیت یا چندنفره را به عهده بگیریم. درواقع مقر 
فرماندهی شاید چندان مهم نباشد، تسلط بر اوضاع به ویژه در نقطه ی 
شروع مهم است. بررسی های پژوهشگران نشان می دهد که تدریس، 
کنترل کالس و برقراری ارتباط مناسب با دانش آموزان در سه هفته ی 
نخست شروع سال تحصیلی، سخت تر و مهم تر از هر زمان دیگری است. 
این شرایط در دوره ی ابتدایی به مراتب سخت تر و پیچیده تر است؛ چرا 
که دانش آموزان بخشی از آموخته های سال گذشته را هم فراموش کرده اند 
و همین موضوع، در هفته های نخست شروع سال تحصیلی جدید، وارد 

شدن به فضای آموزش را به مراتب سخت تر می کند.
اما برای شکستن این فضا، مرکز آموزش و تدریس دانشگاه لینکولن 
نبراسکای شمالی، با بهره گیری از تجربه های معلمان آن دیار، 101 راه 
کلیدی را برای شروع آموزشی موفق در سه هفته ی نخست شروع سال 

تحصیلی پیشنهاد می کند. با بعضی از این نکات آشنا می شویم.
البته پژوهشگران این دانشگاه معتقدند، اجرای موفق این راه ها، به 

شش پیش شرط اساسی نیاز دارد.
ـ همکاری مناسب دانش آموزان برای ورود به فضای درس و مدرسه 

پس از گذر از فضای طوالنی مدت تابستان و ورود به فضای جدید؛
در  درسی  مفاهیم  فراگیری  ضرورت  به  دانش آموزان  آگاهی  ـ 

ساعت های حضور در کالس درس؛
ـ ادبیات کالمی آموزگار؛

ـ حمایت از دانش آموزان سال های نخست هر دوره ی تحصیلی، 
به ویژه ابتدایی، برای ورود به فضای آموزش؛

و  آموزش  فضای  با  شدن  درگیر  برای  دانش آموزان  تشویق  ـ 
پرورش؛

ـ ایجاد فضای مشارکت و هم یاری در کالس.

1. در اولین روز شروع سال تحصیلی، فضای کالس را با آشنایی 
دانش آموزان با یکدیگر و سپس بازی و سرگرمی شروع کنیم.

2. بازی هایی را انتخاب کنیم که همه ی بچه ها در آن ها مشارکت 
داشته باشند.

3. بازی های پایه های دوم و سوم ابتدایی را با هدف یادآوری مفاهیم 
درسی سال گذشته انتخاب کنیم.

4. از وسایل کمک آموزشی مانند کارت های بازی و یا هر وسیله ی 
کمک آموزشی که کاربرد بازی هم داشته باشد، استفاده کنیم.

5. خودمان را کامل معرفی کنیم و کمی هم درباره ی خانواده مان برای 
آن ها صحبت کنیم. مثاًل این که چند فرزند دارم و سن آن ها چه قدر است.

6. تالش کنیم با گفتار ساده و صمیمی به بچه ها نزدیک شویم.
7. با مطرح کردن موضوعی که احساس می کنیم به آن عالقه دارند، 

ذهنشان را درگیر کنیم تا زودتر وارد فضای درس و مدرسه شوند.
8. در مقابل پاسخ های آن ها جبهه نگیریم و بگذاریم راحت اظهارنظر 

کنند؛ حتی اگر اظهارنظرشان درست به نظر نیاید.
کم رویی  و  خجالت  پاسخ ها،  و  پرسش  این  در  کنیم  سعی   .9

احتمالی شان برطرف شود.
10. دانش آموزان کم حرف و ساکت را با پرسیدن سؤال، وارد بحث 

کنیم.
11. تشویق کلید موفقیت است. برای هر حرکت مثبت، آن ها را 

تشویق کنیم.
12. با انجام فعالیت های عملی آموزش را شروع کنیم.

13. برنامه ها یا فعالیت های مشارکتی، بیش از فعالیت های فردی 

راه برای آموزش اثربخش70
در3 هفته ی اول سال تحصیلی

از تجربه های سبز آموزگاران جهان ياد بگيريم
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اثربخش هستند. بهتر است برنامه های درسی یا هر فعالیت دیگری را به 
صورت گروهی برنامه ریزی کنیم.

14. هرچه زودتر با شرایط تحصیلی و سطح فراگیری دانش آموزان 
آشنا شویم، سریع تر می توانیم الگوی مناسب آموزشی ـ پرورشی را انتخاب 

کنیم.
15. ویژگی های فردی دانش آموزان را بشناسیم.

16. نحوه ی برقراری ارتباط روانی و کالمی با دانش آموزان را شناسایی 
کنیم.

17. زمان بندی را به دانش آموزان بیاموزیم.
18. آشنایی با کتاب خانه ی مدرسه، نخستین و مهم ترین گام برای آشنا 

کردن دانش آموزان با کتاب و کتاب خوانی است.
19. آن ها را با منابع معتبر علمی مانند دایره المعارف ها آشنا کنیم.

20. اینترنت و رایانه و طرز استفاده ی صحیح از آن ها را به تدریج و 
با برنامه ریزی به دانش آموزان بیاموزیم؛ حتی اگر این آموزش به صورت 

تئوری باشد.
21. آن چه را از آن ها می خواهیم، به دقت برایشان شرح دهیم؛ انضباط 

در کالس، نظم در انجام تکالیف، حضور مستمر و...
22. شیوه ی برگزاری آزمون ها، چه کالسی و چه آزمون های ترم را 

برایشان توضیح بدهیم.
23. هر چند دیگر مثل گذشته، نمره تنها مالک سنجش دانش آموزان 
نیست، اما در این باره هم با آن ها صحبت کنیم. این که چه سهمی از تالش 
نمره  طریق  از  و چه سهمی  گوناگون  عبارت های  از  استفاده  با  آن ها 

ارزش گذاری می شود؟
24. منعطف باشیم؛ با وجودی که باید به اصول و مقررات تعیین شده 
پای بند باشیم تا دانش آموزان هم به تعهداتشان به خوبی عمل کنند، اما در 

بعضی شرایط باید انعطاف پذیر باشیم.
25. در کالس های پرجمعیت خود دانش آموزان و عملکرد آن ها بسیار 
مؤثر است. بنابراین تا حد امکان زمینه را برای فعالیت تک تک آن ها فراهم 

کنیم.
26. قبل از برگزاری آزمون ها، چه کالسی و چه امتحانات ترم، با 
ارائه ی نمونه سؤال، آن ها را با فضای امتحان و نحوه ی برگزاری و نوع 

سؤال ها آشنا کنیم.
27. در اولین آزمون ها، برگه ها را همراه خود دانش آموزان تصحیح 

کنیم تا ترس از امتحان برطرف شود.
انجام تکالیف به جای دوستان و  یا  بین همکاری و  28. تفاوت 

هم کالسی ها را برای آن ها شرح بدهیم.
29. با وضعیت تحصیلی و خانوادگی دانش آموزان آشنا شویم.

30. بعضی از بچه ها برای همراهی با والدین، بخشی از وظایف آن ها 

مثل نگه داری از خواهرها و برادرهای کوچک تر را به عهده می گیرند. 
درباره ی این مسائل آگاه باشیم و از این نظر هم وضعیت بچه ها را بررسی 

کنیم.
31. بخش مهمی از موفقیت فرایند آموزش و پرورش، به تمرکز 
تا  کنیم  تالش  دارد.  بستگی  فردی  فعالیت های  روی  دانش آموزان 

دانش آموزان با برنامه ریزی به فعالیت های فردی بپردازند.
32. کالس درس را با نشاط آغاز کنیم. خواندن یک سرود دسته جمعی، 
چند حرکت ساده ی تردستی در کالس و کارهای دیگری از این دست، 

باعث ایجاد نشاط در دانش آموزان می شود.
33. کالس درس را سروقت آغاز کنیم تا در عمل بچه ها را به نظم 

عادت دهیم.
34. نظم کالس را حین تدریس حفظ کنیم. این نکته به ویژه درباره ی 

کالس های پرجمعیت بسیار مهم است.
35. هر روز در پایان تدریس، چند پرسش شفاهی مطرح کنیم تا به 

این ترتیب ارزیابی بهتری از میزان فراگیری دانش آموزان داشته باشیم.
36. برای شروع تدریس، از تصویر، طرح، معما، چند پرسش خاص و 
یا هر شیوه ی دیگری که ذهن بچه ها را درگیر می کند، استفاده کنیم )توفان 

ذهن برای فراگیری بهتر مفاهیم(.
37. پیش از شروع مبحث جدید، پرسش های دانش آموزان از مبحث 
قبلی را روی تخته سیاه بنویسیم و بکوشیم با مشارکت بچه ها، پاسخ و 

پرسش ها را بیابیم.
38. تا پیش از رفع اشکاالت دانش آموزان، مبحث جدیدی را آغاز 

نکنیم .
39. هر جلسه از بچه ها بخواهیم درس جلسه ی آینده را مطالعه کنند 
و نکاتی را که به نظرشان مبهم می رسد، روی برگه ای بنویسند و به شما 
بدهند. با این کار، هم شما با نکات مورد توجه بچه ها آشنا می شوید و هم 

بچه ها به مطالعه ی مباحث درسی پیش از تدریس، عادت می کنند.
40. از بچه ها بخواهیم هر جلسه یک خبر مهم از روزنامه یا مجله ی 
ویژه ی سنشان را بنویسند و همراه خود سرکالس بیاورند. روی خبر مورد 
نظر بحث کنیم و هر جلسه را به بحث روی یکی از موضوع ها اختصاص 

دهیم.
41. از دانش آموزان بخواهیم برنامه ها و آرزوهای خود را روی برگه ای 
بنویسند و یک کپی از آن را پیش خودشان نگه دارند و اصل برگه را به 
شما بدهند. به این ترتیب، شما از اهداف آن ها آگاه می شوید و آن ها هم 

اهدافشان را از یاد نمی برند.
42. با اجرای برنامه هایی مثل برگزاری جلسه های بحث و گفت و گو، 
ارائه ی مباحث درسی در کالس و... آن ها را برای حضور در جمع آماده 

کنیم.
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43. برنامه های پرورشی مانند بازدیدها، برنامه های فرهنگی و... را از 
همان روزهای نخست شروع سال تحصیلی آغاز کنیم.

44. اجرای برنامه های ورزشی از دیگر نیازهای دانش آموزان هستند. 
برگزاری بازی ها و برنامه های ورزشی آن ها را از نظر جسمی و روانی 

آماده می کند.
45. درباره ی فلسفه و هدف آموزش و پرورش با بچه ها صحبت کنیم 

تا همکاری و همراهی بیشتری با ما داشته باشند.
46. راه های جایگزین را به آن ها بیاموزیم.

47. با همکاری دانش آموزان در فضای کالس، تغییراتی ایجاد کنیم تا 
فضا برای آن ها دوست داشتنی تر شود.

48. آموزگار دموکراتی باشیم. هرچند رعایت نظم ضروری است، اما 
در پایه ی اول و دوم ابتدایی باید کمی آزادانه تر عمل کرد.

49. پژوهش و تحقیق و شیوه ی آن را به دانش آموزان سوم ابتدایی 
به بعد بیاموزیم و کمک کنیم تا برای پژوهش هایشان از منابع تحقیقاتی 
استفاده کنند. این کار از شروع سال تحصیلی جدید، برای بچه ها به عادت 

تبدیل می شود.
50. برای فراگیری )آموزش( مفاهیم درسی هیجان ایجاد کنیم. برای 
این کار کافی است در کنار تدریس، همان مفهوم درسی، فعالیت علمی، 

بازدید یا یک کار آزمایشگاهی ترتیب دهیم.
51. شماره تلفن محل کار والدین دانش آموزان را داشته باشیم.

52. دلیل غیبت های آن ها را جویا شویم. برخی از غیبت ها به ویژه 
در نخستین روزهای شروع سال تحصیلی، ممکن است به دلیل ترس از 

مدرسه باشد.
53. تشویق نیازی انکارناپذیر برای پیشرفت تحصیلی است. این 
تشویق می تواند زبانی، با اهدای جایزه و یا هر شکل دیگری باشد. روزهای 
نخست شروع سال تحصیلی نیاز دانش آموزان بیش تر از هر زمان دیگری 

است.
54. دانش آموزان باید واکنش های مثبت و منفی ما را ببینند. اما این 
واکنش ها، به ویژه واکنش های منفی، باید تنها با تغییر لحن کالم یا چهره، 
بدون هرگونه توهین صورت گیرد. در روزهای نخست سال تحصیلی، 

بچه هابیش از هر زمان دیگری نسبت به رفتار آموزگار حساس هستند.
55. با گروه بندی دانش آموزان، فعالیت های آن ها را منسجم کنیم.

56. به دانش آموزانی که از نظر درسی ضعیف اند، مسؤولیت های 
آموزشی محول کنیم.

57. به دانش آموزان فرصت بدهیم تا در همین روزهای نخست سال 
تحصیلی، مهارت هایشان را نشان بدهند. برای این کار به آن ها فرصت 

فعالیت بدهیم.
58. با والدین جلسات خصوصی برگزار کنیم. تأثیر این جلسات بیش 

از جلسه های چندین نفره ی اولیا و مربیان است.
59. از همین روزهای نخست شروع سال تحصیلی، بچه ها را به 
نوشتن عادت بدهیم. برای این کار از آن ها بخواهیم هر روز حداکثر در دو 

تا سه خط، درباره ی موضوعی که دوست دارند، مطلبی بنویسند.
60. مجله یا کتابی مناسب با سن دانش آموزان انتخاب کنیم و با 
قسمت بندی آن، هر روز بخشی از آن را همراه دانش آموزان در کالس 
بخوانیم. این کار مهارت خواندن را در آن ها تقویت می کند و باعث آشنا 

شدن با لغت های جدید می شود.
61. بازی های فکری به ویژه آن هایی که به صورت پرسش و پاسخ هستند، 

شروع خوبی برای تقویت حافظه ی دانش آموزان محسوب می شوند.
62. از بچه ها بخواهیم هر کدام عکسی از خودشان بیاورند. عکس ها را 
روی مقوا بچسبانیم و مشخصات مختصری از بچه ها را زیر آن ها بنویسیم. 
این تابلو را در کالس نصب کنیم تا دانش آموزان با یکدیگر بیش تر آشنا 

شوند.
63. گروه ها، اعم از کار گروه ها و یا گروه های ورزشی و... می توانند 
برای خود سرگروه انتخاب و کارت عضویت صادر کنند. این کار فعالیت 
آن ها را منسجم تر و ارتباط آن ها را بیش تر می کند. به عنوان آموزگار، به این 

برنامه ریزی ها هویت ببخشیم و آن ها را هدایت کنیم.
64. در صورت نیاز به تکمیل آموزش برخی مفاهیم، می توانیم سرعت 

آموزش را کند کنیم.
65. تکلیف شب، مکمل آموزش های مدرسه است، به شرطی که میزان 

آن به حدی باشد که مانع از تفریح و بازی بچه ها نشود.
66. از بچه ها بخواهیم دفترچه ای تهیه کنند. در هر صفحه، کارهایی را 
که دوست دارند در طول یک روز انجام بدهند بنویسند و روبه روی آن هایی 

که انجام داده اند، عالمت بزنند. این کار زمان بندی را به آن ها می آموزد.
67. هر روز از یک دانش آموز بخواهیم پیش از شروع کالس یا در 
پایان ساعت کالس، داستان کوتاهی را تعریف کند. این کار کم رویی 

روزهای اول مدرسه را برطرف می کند.
68. خالصه نویسی، یکی دیگر از برنامه هایی است که می تواند در 
همین روزهای شروع سال تحصیلی، بچه ها را با نوشتن و کوتاه نوشتن آشنا 
کند. برای این کار در پایان هر جلسه و یا هریک جلسه در میان، از بچه ها 

بخواهیم چند خط درباره ی مطالبی که یاد گرفته اند، بنویسند.
69. هنگام تدریس درس هایی مثل ریاضیات یا علوم به بچه ها اجازه 
بدهیم راه حل های مختلف، حتی راه حل های اشتباهشان را با جرئت بگویند. 

پس از آن، همراه همه ی بچه ها، روی راه مورد نظر بحث کنیم.
70. اگر دانش آموزان در پایه ی قبل نیز در همین مدرسه بوده اند، با 
آموزگار سال گذشته ی آن ها گفت و گویی داشته باشیم تا از هر نظر بهتر و 

زودتر با شرایط آن ها آشنا شویم.
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مهارت
 براي زندگي يا 
زندگي براي كسب

 مهارت؟

دكتر ليال سليقه دار

اشاره
تبدیل  آشنا  به عنواني  زندگي  مهارت هاي  مقوله ي  امروزه 
شده است که در اغلب محافل و مجالس آموزشي از آن سخن 
به میان مي آید. این حضور، با میزان احساس اهمیت زندگي آغاز 
مي شود. از آن جا که این مهارت ها با زندگي واقعي افراد نسبت 
درجه یک دارند، لذا سخن از آن ها، در واقع سخن از زندگي است. 
نهادها و سازمان ها، آموزش  مانند سایر  نیز  در آموزش وپرورش 
مهارت هاي زندگي ضروري به نظر مي رسد. اما این ضرورت، بنا به 
رسالت کار تعلیم و تربیت، تا اندازه اي متفاوت و از ظرافت بیش تري 

برخوردار است. از این روي، در این مجموعه مقاالت تالش شده 
است، ضمن توجه به تعاریف و انواع مهارت هاي زندگي، مصادیق 
عیني و عملي هر یک از مهارت ها به بحث گذاشته شود. این سلسله 
مطالب، در هشت شماره از مجله به استحضار خوانندگان محترم 

خواهد رسید.
»کالس درس شروع شد. مثل همیشه به میان بچه ها رفتم و 
کارم را آغاز کردم. براي یادگیري بیش تر بچه ها، آن ها را گروه بندي 
کردم. صداي اعتراض گاه به گاه بچه ها مرا به این فکر انداخت که 
چه ایرادي در کار وجود دارد. یکي مي گفت: »خانم اجازه، بچه ها 
به حرفم گوش نمي دهند!« دیگري با گریه مي گفت: »من مي خواهم 
تنهایي کار کنم.« در گروه دیگر، بیش از آن که مطالب درسي و مورد 
انتظار من بین اعضا مطرح شود، بحث هاي ناشي از قبول نداشتن 
یکدیگر، به ناراحتي و گاه قهر آن ها از هم منجر مي شد. بین این 
همه اعتراض، توجهم به گروهي جلب شد که با سرعت زیادي 
بودند. وقتي بیش تر دقت کردم، متوجه شدم  انجام کار  در حال 
آن ها با این انگیزه که از سایرین جلو بیفتند، این طور سریع، مشغول 
انجام فعالیت هستند. هرطور بود مثل روزهاي دیگر، کار بچه ها را 

جمع وجور کردم تا باالخره ساعت کالس تمام شد.
آن روز به مناسبتي، میان معلمان مسابقه اي برگزار مي شد. وارد 
دفتر شدم. شور و حال خاصي بین همکارانم وجود داشت. موضوع 
مسابقه در مورد تعاریف و انوع مهارت هاي زندگي بود. ما از قبل 
جزوه اي در این باره دریافت کرده بودیم و حاال سؤاالت مسابقه از 
مطالب همان جزوه طرح شده بود. اما تقریباً هیچ کدام از ما فرصتي 
براي مطالعه ي جزوه پیدا نکرده بودیم. به همین علت تصمیم گرفتند 
که پاسخ دادن به سؤاالت، به صورت گروهي انجام شود. انتخاب 
هم گروه، تعویض مداوم اعضاي گروه، نرسیدن به نتیجه ي مشترک 
انفرادي کار کردن برخي  توسط اعضاي گروه و از طرف دیگر، 
از همکاران، بسیار با شرایط کالس من مشابهت داشت. به همین 
خاطر، سؤالي که در کالس به ذهنم رسیده بود، بیش تر قوت گرفت: 

ایراد کار کجاست؟ چه راه حلي براي این مشکل وجود دارد؟ 
شرحي که گذشت، دغدغه اي است که از زبان یک معلم بیان 
شده است. امکان دارد شما هم با این صحنه و یا اتفاقات مشابه آن 
روبه رو شده باشید. این رفتارها به نوعي نشان دهنده ي ضرورت 
یادگیري و به کارگیري مهارت هاي زندگي هستند. هرچند گستره ي 
زندگي  از  آن  حیطه ي  و  است  وسیع  بسیار  زندگي  مهارت هاي 
مشارکتي تا ارتباط و بودن با خود را دربرمي گیرد، اما آن چه در 
آموزش وپرورش، ضرورت یادگیري و به کارگیري این مهارت ها را 
دوچندان مي کند، تأثیر آن بر میزان و چگونگي تحقیق سایر اهداف 
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تعلیم و تربیت است.
رابطه ي  حکم فرماست؛  دوسویه  رابطه اي  درس،  کالس  در 
دانش آموزان با معلم و برعکس. هرگونه یادگیري از طریق ایجاد 
ارتباط میان معلم و فراگیرندگان و یا فراگیرندگان باهم صورت 
مي گیرد. مهم این است که در تمام ارتباط هاي ایجاد شده در کالس، 
معلم جزء جدایي ناپذیر است. در چنین حالتي، بدیهي است که 
مقوله ي مهارت هاي زندگي و آموزش آن، پا را از یک کتاب آموزشي 
فراتر مي گذارد و معلمي را مي طلبد که تنها به دانش و آگاهي مربوط 
به موضوع مجهز نباشد. چرا که علم او، در قالب رفتار اوست که 
جریان پیدا مي کند و به یادگیري و فراگیري مهارت ها منجر مي شود. 
براي توضیح بیش تر، بهتر است به مفهوم واژه ي »مهارت« و شرایط 
الزم براي آموزش آن توجه کنیم. براي مثال، چگونه ممکن است 
مربي، مهارت تعمیر اتومبیل را به فراگیرندگان خود آموزش دهد، در 
حالي که تا پیش از آن، خودش چنین توانایي را کسب نکرده باشد؟! 
مهارت  هاي زندگي نیز به نحوه ي عمل و رفتار مربوط هستند و از 

این رو باید به طور عملي آموخته شوند.
عالوه بر این، آموزش مهارت هاي زندگي به سطح دیگري نیز 
نیاز دارد. این سطح شامل باورها و نگرش افراد است. به این معنا 
که در کنار ایجاد شناخت مهارت هاي زندگي و حتي کسب توانایي 
در این زمینه، زماني آموخته ها به مرحله ي اجرا و کاربرد مي رسند که 
نگرش استفاده و به کارگیري مهارت هاي زندگي در تمامي مراحل 
و جوانب، در فرد به وجود آمده باشد. این پیچیدگي در آموزش 
مهارت هاي زندگي، در کنار مقوله ي تأثیرگذاري رفتاري معلم بر 
دانش آموزان )و نه صرفاً گفتاري وي(، موجب مي شود که آموزش 
موارد،  سایر  از  بیش  آموزش وپرورش  در  زندگي  مهارت هاي 
ضروري و با اهمیت جلوه کند و در عمل سخت تر انجام شود. 
با این همه، آموزش وپرورش در پیشینه ي خود، صاحب تجربیات 
متعددي است که هر یک نمایانگر موفقیت در انجام و تحقق اهداف 
مربوط به کارهاي سخت بوده است. آموزش  مهارت هاي زندگي نیز 
از این مقوله مستثنا نیست. با این دید، الزم است پیش از هر چیز به 

تعاریف مهارت هاي زندگي بپردازیم.

مهارت هاي زندگي چيستند؟
در متون و منابع، تعابیر متفاوتي از مهارت هاي زندگي آمده 
است. نگاهي به آن چه که در این باره مطرح شده است، مي تواند 
گستره و مفاهیم موردنظر در بحث مهارت هاي زندگي را نشان 

دهد.
 مهارت هاي زندگي، مجموعه ي توانایي هایي هستند که فرد را 
قادر مي سازند در طول زندگي درمسیر ارتباط با خدا و رسیدن به 
کمال و ارتقاي سازگاري با خود، دیگران و محیط، گام بردارد؛ به 

نحوي که به بهبود کیفیت زندگي او بینجامد.
رفتار  براي  اجتماعي  رواني  توانایي هاي  زندگي،  مهارت هاي   

انطباقي و مؤثر هستند که افراد را قادر مي سازند به طور مؤثرتري با 
مقتضیات و چالش هاي زندگي روزمره مقابله کنند.

 سازمان جهاني بهداشت نیز در سال 1994، داشتن مهارت هاي 
زندگي را چنین تعریف کرده است: »توانایي انجام رفتار سازگارانه 
و مثبت، به گونه اي که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگي 

روزمره ي خود کنار بیاید.
با توجه به آن چه مطرح شد، مي توان مهارت هاي زندگي را 
چنین تعریف کرد: »مجموعه اي از توانایي هایي که زمینه ي سازگاري 
و رفتار مثبت و مفید را فراهم مي آورند. این توانایي ها فرد را قادر 
مي سازند مسئولیت هاي نقش اجتماعي خود را بپذیرد و بدون لطمه 
زدن به خود و دیگران، با خواست ها، انتظارات و مشکالت روزانه 

به ویژه در روابط بین فردي، به شکل مؤثري روبه رو شود.«
نتیجه گرفت، مهارت هاي زندگي،  این روست که مي توان  از 
زندگي  در  و  نیازمندیم  آن ها  به  همگي  که  هستند  مهارت هایي 
روزانه ي خویش از آن ها بهره مي جوییم. به کارگیري این مهارت ها 

باعث مي شود که در زندگي، فردي شاد، مؤفق و مؤثر باشیم.

آموزش مهارت هاي زندگي، از تولد تا امروز
داشتن زندگي شاد، مؤفق و مؤثر، آرماني است که در هر زندگي 
مي توان به دنبال کسب آن بود. تحقق این آرمان زماني میسر است 
که زمینه براي آموزش و به کارگیري مهارت هاي زندگي آماده شود. 
این همان انگیزه اي بود که در سال 1979 دکتر گيلبرت بوتوين1 را 
به انجام اقداماتي در زمینه ي آموزش مهارت هاي زندگي واداشت. 
وي در آن سال، مجموعه ي آموزش مهارت هاي زندگي را براي 
دانش آموزان کالس هفتم تا نهم تدوین کرد که با استقبال فراوان 

متخصصان بهداشت روان مواجه شد. 
برنامه ي آموزشي بوتوین به نوجوانان یاد مي داد که چگونه با 
استفاده از مهارت هاي رفتار جرئتمندانه، تصمیم گیري، و تفکر نقاد، 
در مقابل وسوسه یا پیشنهاد سوء مصرف مواد از سوي هم ساالن، 
مقاومت کنند. هدف او طراحي نوعي برنامه ي واحد پیشگیري اولیه 
بود. مطالعات بعدي نشان داد که این برنامه در پیشگیري اولیه ي 
چندین نوع مواد مخدر از جمله سیگار، موفق بوده است. هم چنین 
ختم  موردنظر  نتایج  به  صورتي  در  زندگي  مهارت هاي  آموزش 

مي شود که همه ي مهارت ها به فرد آموخته شوند.
آموزش  با  رابطه  در  تحولي  سرآغاز  موفق  تجربه ي  این 
مهارت هاي زندگي در دنیا شد. در این اقدامات، ارتقاي سازگاري 
فرد ابتدا با خویش، و سپس با دیگران و محیطي که در آن زندگي 
مي کند، تعقیب شده است. هم چنین، این مهارت ها به فرد مي آموزند 
که در طول زندگي، به ویژه در موقعیت هاي پرخطر، چگونه عاقالنه 

و صحیح رفتار کند.
قالب طرح هاي  نیز آموزش مهارت هاي زندگي در  ایران  در 
این  پژوهشي و مطالعات گوناگون، مطرح شده است. در اغلب 
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رده هاي  در  افراد  سایر  از  بیش  نوجوانان  آموزش ها،  و  مطالعات 
گوناگون مورد توجه قرار گرفته اند. حال آن که تجربه هاي کشورهاي 
تا 16 سالگي  آموزش، 6  براي  بهترین سن  نشان مي دهد،  دیگر 
است؛ به طوري که آموزش جهاني مهارت هاي زندگي، قبل از دوران 
دبستان شروع و به تدریج کامل تر مي شود و سعي بر این است تا 
به گونه اي برنامه ریزي شود که با شرایط فرهنگي و اجتماعي هر 

جامعه هماهنگ باشد.
اما آن چه در هر یک از دوره ها و مطالعات انجام شده غیرقابل 
زندگي،  مهارت هاي  به  همه جانبه  توجه  ضرورت  است،  انکار 
مشمول کردن همه ي افراد در این آموزش و نیز استمرار آن است. 
از سوي دیگر، جدا کردن مقوله اي به نام مهارت هاي زندگي از 
سایر محتواهاي آموزشي، اقدامي است که به کاهش تحقق اهداف 
موردنظر در این رابطه و نیز عدم استمرار در به کارگیري آن توسط 
مخاطبان مي انجامد. از این رو، لزوم توجه ویژه و جدید به آموزش 
و فراگیري مهارت هاي زندگي در مدرسه ها احساس مي شود. اولین 
انواع مهارت هاي  از  یافتن  قدم در این راستا، شناسایي و آگاهي 

مربوط به این آموزش است.

مهارت هاي زندگي و انواع آن ها
و  دسته بندي  پدیده،  هر  شناخت  راه هاي  مؤثرترین  از  یکي 
جنبه هاي  از  نیز  زندگي  مهارت هاي  است.  آن  علمي  طبقه بندي 
این  زندگي  در  مثال،  براي  هستند.  تقسیم بندي  قابل  گوناگوني 
مجموعه مهارت ها را مي توان مشاهده کرد: 1. مهارت هاي اخالقي؛ 
2. مهارت هاي عملي یا فیزیکي؛ 3. مهارت هاي ذهني؛ 4. مهارت هاي 
اجتماعي؛ 5. مهارت هاي فردي؛ 6. مهارت هاي عاطفي؛ 7. مهارت هاي 

ارتباطي؛ 8. مهارت هاي رفتاري؛ 9. مهارت هاي شناختي.
هر یک از انواع ذکر شده مصادیقي دارد که گاه تعیین مرز و 
جدا کردن آن ها از یکدیگر کاري سخت است؛ مانند مهارت هاي 
رفتاري، اخالقي و اجتماعي که مرزهاي بسیار نزدیکي دارند. با این 
همه، کارشناسان مهارت هاي زندگي را در چندین سطح دسته بندي 

مي کنند:
سطح اول: مهارت هاي این سطح، مهارت هاي پایه اي و اساسي 
روان شناختي و اجتماعي، و به شدت متأثر از فرهنگ و ارزش هاي 

اجتماعي هستند؛ نظیر خودآگاهي و همدلي.
خاص  شرایط  در  تنها  که  هستند  مهارت هایي  دوم:  سطح 
مورد استفاده قرار مي گیرند؛ نظیر مذاکره، رفتار جرئتمندانه و حل 

تعارض. 
کاربردي  مهارت هاي  سوم،  سطح  مهارت هاي  سوم:  سطح 

زندگي هستند؛ نظیر امتناع از سوءمصرف مواد.
در این میان، سازمان بهداشت جهاني مهارت هاي زندگي را با 

عناوین ده گانه ي زیر مشخص کرده است:

 مهارت هاي خودآگاهي
 مهارت  همدلي

 مهارت روابط بین فردي
 مهارت ارتباط مؤثر

 مهارت مقابله با استرس
 مهارت مدیریت بر هیجان

 مهارت حل مسئله
 مهارت تصمیم گیري
 مهارت تفکر خالق
 مهارت تفکر نقادانه.

گستره ي هر یک از این مهارت ها به اندازه اي است که مي توان 
هر یک از آن ها را به ده ها مهارت دیگر تبدیل کرد. در حالت کلي باید 
اذعان داشت که همه ي مهارت ها در هر شکل از طبقه بندي، با یکدیگر 
ارتباط دارند و فراگیري هر یک از آن ها به هم وابسته است. اما به 
منظورایجاد شناخت و تسلط مخاطبان بر آن ها، معرفي تفکیک شده ي 
آن ها گریزناپذیر است. از این رو، در شماره هاي آینده به هر یک از 
مهارت هاي یادشده مي پردازیم ونمونه هایي عیني از آن ها را با توجه 

به محیط یادگیري موجود در مدرسه ارائه خواهیم کرد. 
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آرامگاه پيشينيان 
نمايه اي از ميراث كشورمان

اشاره
همان طور که خوانندگان عزیز استحضار دارند، سرفصل »میراث 
ما«، از دوره ی قبل راه اندازی شده است. در این سرفصل، به دنبال آن 
هستیم که میراث به جای مانده از فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسالمی 
کشورمان را معرفی کنیم. در این سلسله مطالب، صرفاً به دنبال درج 
نوشته های مرتبط با گردشگری و میراث فرهنگی نیستیم، بلکه قصد 
داریم این میراث را به مثابه ی منبعی الیزال برای به کارگیری در 
فرایند یاددهی ـ یادگیری معلمان، به مخاطبانمان معرفی کنیم. هرچند 

گشت و گذار در میراث فرهنگی ایران، برای هر 
و  لذت بخش  نیز  آموزگاران  از جمله  ایرانی، 

صفابخش است.
روز  مهرماه،   20( مهر  ماه  با  هم زمان 
بزرگداشت حافظ(، در نخستین شماره از این 
سلسله مطالب، برخی از آرامگاه های اهالی ادب 
و عرفان و بزرگان این سرزمین، ازجمله آرامگاه 

حافظ را معرفی کرده ایم.
حافظ تو اين سخن ز كه آموختی كه يار

تعويذ كرد شعر تو را و به برگرفت
بهار شیراز فصل عطر و گل است. من هروقت سعادتی داشتم 
و از 15 فروردین تا پایان اردیبهشت، چند روزی در شیراز بودم، 
هر بامداد به آرامگاه حافظ و سعدی می رفتم. گاهی هم زمان با باز 
شدن در ورودی، هنگامی که قدم به باغ می گذاشتم، بوی گل های 

باغچه ها چنان سرمست و مسحورم می ساخت 
که لحظاتی غرق در لذت و سرور می شدم.

عمارت گنبدی شکلی که استاد شمس الدين 
محمد يغمايی در سال 856 هجری قمری و 
پس از 65 سال از درگذشت حافظ، بر فراز 

آرامگاه وی ساخت و حوضی بزرگ در آن تعبیه کرد که آب آن از 
رکن آباد جاری می شد، به مرور زمان فرسوده شد. شاه عباس كبير 
و نادرشاه افشار به تعمیر بنا همت گماردند. در زمان حکومت 
كريم خان زند، ساختمان اصلی مزار، به سبک بناهای زیبای زندیه، 
با تاالری دارای چهار ستون سنگی و سنگ مرمری که دو غزل 
حافظ با خط نستعلیق روی آن حک شده بود، آراسته شد تا این که 
در سال 1314 شمسی، آندره گدار، معمار و باستان شناس معروف 
فرانسوی، نقشه ای به سبک بناهای کریم خانی 
تهیه کرد و این مکان را در سال 1317 به بنایی 

باشکوه و دلگشا تبدیل ساخت.
سعدی

شیرین سخن  شاعر  سعدی  که  هنگامی 
شیراز درگذشت، او را در خانقاه خودش، در 
شمال شرقی شهر شیراز، در دامنه ی کوهی به 

نام »پهند« به خاک سپردند.
به طور  آرامگاه سعدی در زمان کریم خان 
جدید  ساختمان  بنای  و  شد  تعمیر  اساسی 
آرامگاه، با الهام از کاخ چهل ستون اصفهان، به سبک معماری جدید، 

از سال 1327 شروع شد و درسال 1331 پایان یافت.
ایوانی با ستون های چهارضلعی بلند بتونی، با روکار سنگ، 
تزئینات کاشیکاری جلوی آرامگاه و گنبد کاشی فیروزه ای فراز 
جلب  خود  به  را  بیننده ای  هر  نظر  آرامگاه، 
بیت  این  با  آرامگاه  باغ  ورودی  در  می کند. 

سعدی مزین شده است:
ز خاك سعدی شيراز بوی عشق آيد
هزار سال پس از مرگ او گرش بويی

حميد دهقان
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باباكوهی و خواجوی كرمانی در شيراز
آرامگاه خواجوی كرمانی، عارف قرن هشتم و از مشاهیر ادب 
پارسی، در غرب دروازه قرآن شهر شیراز، در دامنه ی کوه باصفا 
و آرامگاه باباكوهی، عارف و شاعر معروف شیراز، از مکان های 

دیدنی شیراز به شمار می آید.
كوروش

پاسارگاد مکان مقدسی است که زمانی »مشهد مادر سلیمان« 
به عنوان  و  می شد  نامیده 
بزرگ  كوروش  آرامگاه 
است.  شده  شناسایی 
به  را  پاسارگاد  ساخت 
نسبت  سلیمان  حضرت 
عظیم  بنای  این  داده اند. 
و  او  دستور  به  سنگی، 

توسط نیروهای سخت کوش در خدمت وی، احداث شده است.
به  پاسارگاد،  مجاورت  در  سد  احداث  اخیر،  سال های  در 
علت احتمال آسیب رسیدن به آرامگاه کوروش، مورد اعتراض 

عالقه مندان به حفظ آثار تاریخی قرار گرفت.
فردوسی

تماشای نقش برجسته های سنگی پیکار رستم و اشکبوس، 
داريوش،  سهراب،  و  رستم  نبرد  تورانیان،  و  ایرانیان  جنگ 
نزد  به  رستم  رفتن  ساسانی،  دربار  به  هند  پادشاه  پناه آوردن 
كيكاووس، جنگ رستم با پیلتن مازندران، افتادن رخش به کمند 
رستم، جنگ رستم با اژدها و دیو سفید، با صدای رسای راهنمای 
شرح  آرامگاه  در  حاضران  برای  را  شاهنامه  وقایع  که  مجربی 
می دهد، همه ی ماجراها مانند پرده ی سینما در برابر چشمان هر 

بیننده ای به نمایش درمی آید.
فردوسی سخن  عظمت  و  بزرگواری  از  راهنما  که  روزی 
می راند، در میان سکوت جمعیت انبوه حاضر در آرامگاه، مردی 
درحالی که اشک از چشمانش جاری می شد، با صدای بلند فریاد 
زد: اگر چنین است که می گویید، پس چرا مسئوالن به راه و 
جاده ی تربت این ایرانی پاک نهاد توجه ندارند؟! چرا باید حریم 

آرامگاه فردوسی، در محاصره ی تیرهای بلند برق باشد!
زبان  زنده کننده ی  فردوسی،  ابوالقاسم  حکیم  آرامگاه 
حومه ی  در  توس،  دشت  در  ارزشمند،  نگینی  مانند  فارسی، 

شهر مشهد، می درخشد.

طرح ساختمان فعلی آرامگاه فردوسی، از جمله کارهاي مهندس 
سيحون، معمار و مهندس عالی قدر ایرانی است. نماهای بیرونی بنا 
با الهام از معماری هخامنشیان، مانند آرامگاه کوروش در پاسارگاد 
ساخته شده است و فضای داخلی، از معماری دوره های اشکانی و 

ساسانی حکایت می کند.
فردوسی در سال 329 هجری قمری، در قریه ی پاژ در ناحیه ی 
توس خراسان به دنیا آمد، با افتخار زندگی کرد و یادگاری ماندگار برای 

ایرانیان به جا گذاشت و در سال 411 یا 416 هجری درگذشت.
نادرشاه

آرامگاه نادرشاه افشار در کنار باغ شاهی مشهد، از طرح های 
زیبای مهندس سیحون است. ابوالحسن صديقی، مجسمه ساز نامی 
نیز مجسمه ای مفرغی از سواری بر اسب برای این بنا ساخته که 

ارتفاع آن 6/5 متر است.
آرامگاه های شيخ  بهايی   
ازجمله  ربيع،  خواجه  و 
آرامگاه های شناخته شده ي 
بزرگان علم و ادب در شهر 

مشهد به شمار می آیند.

ابوعلی سينا
در شهر همدان، در 
میدانی به نام ابوعلی سينا، 
آرامگاه دانشمندی قرار دارد که در زمان خود، از مشاهیر پزشکان، 

ریاضی دانان و فیلسوفان به شمار می آمد.
ابوعلی سینا در سال 373 هجری قمری به دنیا آمد و در سال 
428 هجری در نزدیکی شهر همدان چشم از جهان بست. کتاب های 

شفا، قانون و اشارات، از آثار مهم ابن سینا محسوب می شوند.

باباطاهر
هجری،  پنجم  قرن  معروف  شاعر  عریان  باباطاهر  آرامگاه 
آرامگاه استرو که براساس روایتی مشهور، دختری یهودی بوده 
آرامگاه  است.  کرده  ازدواج  او  با  خشايارشا  پسر  اردشير  که 
قلعه ای  در  حيقوق نبی،  آرامگاه  و  مردخای  نام  به  عموی وی 
به شمار  استان همدان  آرامگاه های  از  در مالیر، واقع هستند و 
می آیند. حیقوق نبی یکی از انبیای بنی اسرائیل، از نسل حضرت 

موسی به شمار می رود که با دانيال نبی معاصر بوده است.
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رشدبرای همه ی 
دانش آموزان
شكوه تقديسيان

اشاره
رشد آموزش ابتدايی، نشريه ای است كه دفتر انتشارات 
منتشر  ابتدايی  دوره ی  آموزگاران  برای  كمك آموزشی، 
می كند. دانش آموزان همين آموزگاران نيز مخاطب نشرياتی 
هستند كه همين دفتر برای آن ها به چاپ می رساند. برخی 
از آموزگاران از چند و چون و هدف های خاص مجله های 
دانش آموزی رشد يعنی رشد كودك، رشد نوآموز و رشد 
دانش آموز اطالع كاملی ندارند. در دوره ی جديد مجله، در 
اين سرفصل به دنبال ايجاد ارتباط جدی ميان اين دو گروه 
مخاطبان و نشريه های آن ها هستيم. از آموزگاران گرامی 
درخواست می كنيم، چنان چه در ارتباط با بهره گيری از 
مجالت رشد در كار آموزش و نيز تربيت دانش آموزان، 
صاحب تجربه های مفيد و درخوری هستند، مطالب خود 

را به نشانی دفتر مجله ارسال كنند.

فرا  رشد  دانش آموزی  مجالت  توزیع  موعد  زمانی که 
می رسد و مجله ها روی میز آموزگار هر کالس قرار می گیرند، 
بچه ها کنجکاو و مشتاق دریافت مجله هستند. آن ها که از قبل 
مشترک مجله بوده اند، سهم خود را می گیرند که در بیشتر 
اما در  دانش آموزان می شود.  اکثر  کالس های درس، شامل 

شهريار با 400 شاعر
مقبره الشعرا بنای یادبود باشکوهی است که بر فراز گورستان 
سرخاب شهر تبریز برپا شده است. در زمان های گذشته، بیش از 
400 شاعر و شخصیت فرهنگی و عرفانی که مایه ی افتخار کشور 
بودند، در این مکان دفن شده اند. از میان آن ها خاقانی شيروانی، 
قطران تبريزی، اسدی توسی، لسانی شيرازی، مانی شيرازی، 
شمس الدين سجاسی، ظهيرالدين فاريابی و مجيرالدين بيلقانی 

معروف و مشهورند.
هنگامی که شاعر و غزل سرای بزرگ معاصر ایران، استاد شهریار، 
درگذشت، وی را در همین مکان به خاک سپردند. این اتفاق حال و 

هوای عرفانی و روحانی خاصی به مقبره الشعرا داده است.

شيخ شهاب الدين اهری
بزرگ  دانشمند  و  عارف  اهری،  شهاب الدین  شیخ  آرامگاه 
ایرانی، در شهرستان اهر در 90 کیلومتری تبریز قرار دارد. وی در 
سال 580 هجری قمری در شهر اهر به دنیا آمد و پس از 85 سال 

زندگی پربرکت درگذشت و در همین شهر دفن شد.

شمس تبريزی
تبريزی  داد  ملك  علی بن  محمدبن  شمس الدين  که  زمانی  از 
معروف به شمس تبریزی، قونیه را ترک کرد و موالنا را در فراق خویش 
پریشان خاطر ساخت، محل دفن این عارف بزرگ و مراد موالنا، همواره 

برای مشتاقان و ارادتمندان وی و موالنا ناشناخته مانده بود.
مرحوم دکتر محمد امين رياحی، محقق و دانشمند فرزانه، با 
تالش گسترده و طوالنی و با تحقیق در اسناد و مدارک فراوان ثابت 
کرد که تربت شمس تبریزی، در سه کیلومتری شهرستان خوی و 
در مکانی واقع است که مناری 15 متری مشهور به منار شمس 

تبریز قرار دارد.
با بررسی های فراوان مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و سازمان میراث فرهنگی، نتیجه ی تحقیق استاد دکتر ریاحی مورد 
تأیید قرار گرفت و پس از آن، با اختصاص بودجه ای، به توسعه ی 

این مکان اقدام شد.
اکنون عالوه بر گردشگران داخلی، بسیاری از اتباع کشورهای 
خارجی که به زیارت مرقد موالنا در قونیه می روند، برای ادای 

احترام به مراد وی، به شهر خوی سفر می کنند.
امید است در فرصت دیگری، آرامگاه های دیگر شخصیت های 

علم و ادب کشورمان نیز معرفی شود.
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بعضی کالس ها، عده ای بنا به تشخیص اولیایشان، متقاضی 
اشتراک مجله نبوده اند. با این فرض که این اولیا و حتی 
برخی آموزگاران با کاربست های آموزشی مجله رشد آشنا 
نیستند، در سال تحصیلی جاری و در رشد آموزش ابتدایی، 
صفحه ای مخصوص مجالت دانش آموزی رشد، با هدف 

توصیف کاربست های موردی آن ها منظور شده است. 
مسئوالن مجالت دانش آموزی، مدت هاست که شاهد 
از مجالت در مدرسه ها و  استفاده های موردی و جمعی 
کالس ها و حتی در بعضی مناطق آموزشی بوده اند. البته بارها نیز 
از مجالت  بهینه  استفاده ی  برای  الگوهایی  از سردبیران خواسته اند، 
دانش آموزی، در کنار فعالیت های یاددهی ـ یادگیری تربیتی، آموزشی و 
هنری ارائه دهند. از این رو، این سلسله مطالب مجالی خواهد بود برای تعامل 
و هم فکری بیشتر مجالت و مربیان در جهت نیل به اهداف آموزشی و تربیتی، 
و توجه به خواسته های عالقه مندان. مسلماً اگر فعالیت ها سمت وسوی تربیتی 
و آموزشی و هنری داشته باشند، برای رشد مهارت هایی مانند خواندن، 
فهمیدن، نوشتن، خلق کردن، تفکر، نقد کردن، تحلیل کردن، انتخاب کردن 
و در نهایت روبه رو شدن با هدیه ای ارزشمند به نام زندگی که خداوند به 

مخلوق خود عنایت کرده است هم، ثمربخش خواهند بود.
دبستان سرآغاز ورود کودکان به جامعه ای است که در آن رشد می کنند 
و به تکامل می رسند. کالس درس تجربه ای ناب و صمیمی و به یاد ماندنی 
برای کودک است و معلم تأثیرگذارترین مصاحبی که در طی دوران زندگی 
خود خواهد دید. مجالت دانش آموزی رشد، می توانند تأثیرات مثبتی بر رشد 

علمی، مهارتی، نگرشی بچه ها داشته باشند.
البته عالقه مندی و نگرش مثبت آموزگاران فرهیخته ی ما، در پیشبرد 
این گونه هدف ها، شرط اول موفقیت است. در این راه، نخستین قدم، توزیع 
عادالنه ی مجالت رشد بین دانش آموزان است. همان گونه که در ابتدای نوشته 
گفته شد، در بعضی کالس ها، همه ی بچه ها سهم خود را از مجله می گیرند. 
اما در بعضی کالس ها، این گونه نیست و تعدادی از گرفتن مجله محروم 
هستند. درایت و هشیاری معلم حکم می کند که در چنین شرایطی، بچه های 

محروم از مطالعه ی مجله را در خواندن مجله شرکت دهد و این یعنی مهیا 
ساختن عدالت آموزشی. برای رسیدن به این هدف، راه های متعددی وجود 

دارند؛ از جمله:
 کمک گرفتن از بودجه ی سرانه ی دانش آموزان )در صورت امکان(.

 کمک گرفتن از بودجه ی انجمن اولیا و مربیان مدرسه.
 کمک گرفتن از خیرینی که برای کمک آماده  هستند.

در  )البته  دانش آموز  چهار  یا  دو  برای  مجله  یک  خرید   
کالس هایی که امکان خرید مجله و یا اختصاص سهمیه ی مجانی 

وجود ندارد(.
مدیران مدارس که رهبران آموزشی و تربیتی هستند، بهترین 
راهنما برای حل این مشکل هستند و می توانند در جهت حل آن 
با معلم کالس همکاری کنند. در مدارسی که از شیوه ی چهارم 
استفاده می شود، هر دانش آموز چند روزی بنا به تشخیص آموزگار، 
مجله را در اختیار می گیرد و مطالعه می کند. جدول ها را هم با مداد 
حل می کند تا برای نفر بعدی فرصت حل جدول باقی بماند. در 
نهایت هم می کوشد، مجله را تمیز و مرتب در اختیار مخاطب 
بعدی قرار دهد. در بعضی از کالس ها، معلم این روش را به اجرا 

درآورده و بازده خوبی هم داشته است.
راه های دیگر هم هر کدام به نوعی به دانش آموزان محروم از 
مطالعه ی مجله کمک می کنند تا به نشریه ی مخصوص خودشان 
دست رسی داشته باشند. به این ترتیب، مطالب متنوع و مفید مجله، 
در نهایت پایه های اولیه ی مطالعه و کتاب خوانی را در کودکان 
پی ریزی می کند. »رشد آموزش ابتدایی« آماده است تا نمونه ی 
با کاربست  ارتباط  مناطق را در  ابتکاری معلمان و  طرح های 

مجالت رشد دانش آموزی، در اختیار همکاران قرار دهد.
رشد  دانش آموزی  مجالت  مطالب  بعد،  شماره های  از 
در دوره ی ابتدایی )کودک، نوآموز و دانش آموز( را نیز مرور 
خواهیم کرد. هدف از این کار آن است که آموزگاران همه ی 
پایه ها، با هدف ها و دالیل درج مطالب گوناگون در مجالت 
دانش آموزی آشنا شوند و از روش های استفاده از این مطالب 

در فرایند یاددهیـ  یادگیری آگاهی یابند.
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طرح سامان بخشي کتاب هاي آموزشي رشد با راهبري دفتر 
انتشارات کمک آموزشي سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي، 
در آستانه ي ورود به ده سالگي خود، در پي سامان دادن به وضعیت 

کتاب هاي آموزشي در کشور است.
به گزارش خبرنگار رشد آموزش ابتدایي، به نقل از محبت اهلل 
تاکنون در  انتشارات کمک آموزشي،  همتي، معاون کتاب دفتر 
طول ده سال گذشته، در این ارتباط به طور مشخص چهار فعالیت 

اساسي صورت پذیرفته است:
 بررسي 25 هزار جلد کتاب، انتخاب 6 هزار عنوان مناسب و 

انتشار 29 فهرست با عنوان کتاب نامه ي رشد.
آموزشي رشد  کتاب هاي  برگزاري هفت دوره جشنواره ي   

به منظور تشویق نویسندگان و ناشران.
 تهیه و تدوین مجموعه راهنماهاي تولید کتاب هاي آموزشي 
در 28 عنوان که به منزله ي تدوین استانداردهاي تولید کتاب هاي 

آموزشي است.
 راه اندازي وبگاه سامان بخشي کتاب هاي آموزشي به نشاني:

http://samanketab.roshdmag.ir

به اعتقاد کارشناسان، »کتاب نامه هاي رشد«، مرجعي مطمئن 
براي تهیه ي کتاب هاي آموزشي محسوب مي شوند و دانش آموزان، 
معلم ها و خانواده ها مي توانند از آن ها سود ببرند. کتاب نامه ها 

براساس دوره هاي تحصیلي نظام آموزشي ایران، چهار دسته اند:
 دوره ي آموزش ابتدایي.

  دوره ي آموزش راهنمایي.
  دوره ي آموزش متوسطه ي نظري.

  دوره ي آموزش متوسطه ي فني وحرفه اي، کاردانش.

براساس آمارهاي موجود، تاکنون فهرست توصیفي 2160 
عنوان کتاب آموزشي مناسب و برگزیده که در فاصله ي سال هاي 
67 تا 1377 و نیز 1378 تا 1386 براي دانش آموزان و آموزگاران 
دوره ي ابتدایي منتشر شده است، در کتاب نامه هاي دوره ي ابتدایي 

موجود است. 
هم چنین فهرست توصیفي 2173 کتاب آموزشي مناسب و 
برگزیده ي دوره ي راهنمایي تحصیلي که در فاصله ي سال هاي 
74 تا 1378 و نیز از 1378 تا 1386 به چاپ رسیده است، در 
کتاب نامه هاي رشد این دوره آمده است. شناخت این کتاب ها 
دانش آموزان،  یاور  آموزشي  کتاب هاي  آشفته بازار  در  مي تواند 

معلم ها و مدیران مدرسه هاي دوره ي راهنمایي تحصیلي باشد.
که  کتاب  توصیفي 331  فهرست  تاکنون  این ها،  بر  عالوه 
براي  رسیده اند،  چاپ  به   1385 تا   76 سال هاي  فاصله ي  در 
و  فني وحرفه اي،  متوسطه ي  آموزش  دوره هاي  دانش آموزان 
کاردانش در کتاب نامه هاي رشد این دوره ها موجود است. البته 
عدد کم کتاب هاي معرفي شده، نشانگر این است که به  رغم آثار 
فراواني که براي دانش آموزان دوره ي متوسطه منتشر مي شود، یا 
کتاب هاي کمتري معرفي شده است یا اساساً کتاب خوب در این 

بخش کمتر به چاپ مي رسد.
سامان بخشي  وبگاه  در  رشد  کتاب نامه هاي  متن  اگرچه 
کتاب هاي آموزشي قابل دست رسي است، ولي به خاطر این است 
که هر کتاب نامه در شمارگاني معادل ده هزار نسخه در سطح 
کشور توزیع شده است، دست رسي به آن ها در کتاب خانه هاي 
امکان پذیر  نیز  آموزش وپرورش  سازمان هاي  و  ادارات  مرکزي 

است.

در 10 سالگي غبلو
با 4 فعاليت ويژه
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رنگين كمان
از  »بخوانیم«،  کتاب  در  »رنگین کمان«  تدریس درس  براي 
تعدادي از دانش آموزان خواستم، لباس ها و کاله هایي به رنگ هاي 
رنگین کمان تهیه کنند. هر رنگ را به تن یک نفر پوشاندم و 
داستان درس را به شیوه ي نمایشي تدریس و رنگ هاي هفتگانه ي 

رنگین کمان را به آن ها معرفي کردم.
در پایان کالس و هنگام ارزش یابي تشخیصي، از دانش آموزي 
خواستم رنگ هاي رنگین کمان را به ترتیب بگوید. با اعتمادبه نفس 

باالیي گفت: »سجاد خرم، حسین روح وندي، علي امیني و...«

تراكتور
به احمد گفتم، وسیله اي را نام ببر که 

انرژي حرکتي را به انرژي صوتي تبدیل مي کند.
احمد گفت: »آقا اجازه! تراکتور؛ چون وقتي حرکت مي کند، 

خیلي صدا مي دهد.«
ناصر اعالئي
آموزگار دبستان شریعتي، روستاي گالز اشنویه

صداقت
الناز، دختر آرام کالسم، هر زنگي دو سه بار براي رفتن به 
از بیرون برگشت،  دست شویي اجازه مي گرفت. یک روز وقتي 

یکراست سر میزم آمد و گفت: »خانم اجازه! من بروم آب بخورم؟«
با تعجب گفتم: »تو که االن بیرون بودي! دوباره مي خواهي 

کجا بروي؟«
با صداقت تمام گفت: »آخه خانم، اون دفعه من فقط اجازه 
گرفته بودم بروم دست شویي، براي آب خوردن که  اجازه نگرفته 

بودم.«
ربابه حجتي نجف آبادي
آموزگار پایه ي اول دبستان پیام انقالب هویه، فالورجان

علي رفت زير آب!
یکي از دانش آموزانم به نام علي، به دالیلي به »زیراب«، یکي 
از شهرهاي استان مازندران منتقل شد. روز بعد از انتقال، مرتضي 
که دانش آموز مؤدب و آرامي بود و همیشه کنار علي مي نشست، 
با صدایي آرام و ناراحت پرسید: »خانم اجازه! علي چرا امروز 

نیامده؟!«
و من که براي تدریس عجله داشتم، بدون هیچ توضیحي 
گفتم: »علي رفت زیراب!« ولي بعد که تعجب و حیرت آن ها 
را دیدم و حتي سؤال یکي از آن ها را که با ناراحتي مي پرسید: 
»اجازه! علي رفت زیر آب و غرق شد؟« شنیدم، لبخند زدم و 

گفتم: »زیراب، یکي از شهرهاي استان ماست!«
سيمين يونسي زاده
آموزگار دبستان شهید احتشامي، ناحیه ي 2 ساري
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 مدرسه ی بدون رقابت
اول،  چاپ  تهران،  دوران  نشر  اصالنی،  ابراهيم  نوشته ی   

1388، 162صفحه، رقعی، 28000 ريال.
در مورد رقابت، در کتاب های روان شناسی تربیتی، روان شناسی 
رشد و سایر زمینه های مرتبط، نکته ها و مطالب به نسبت زیادی 
وجود دارد، اما تاکنون کتاب مستقلی با موضوع 
رقابت در حوزه ی علوم تربیتی در ایران چاپ 
نشده بود. به عبارت دیگر، این کتاب نخستین 
اثر در نوع خود به شمار می رود. حجم مناسبی 
دارد و گروه های متنوعی از مخاطبان )معلمان، 
از  می توانند  و...(  مدیران  پرورشی،  مربیان 
رقابت،  مفهوم شناسی  کنند.  استفاده  آن 
مبانی  نقد  و  مسابقه،  و  رقابت  تفکیک 
رقابت، ازمباحثی هستند که در سه فصل 
کتاب،  قابل  توجه  ازنکات  شده اند.  بررسی  کتاب  این 
ذکر پرسش هایی در پایان هر فصل است که استفاده ی تأملی و 
آموزشی از آن را مناسب تر ساخته است. مؤلف این کتاب، با هر 
نوع کاربرد رقابت به عنوان ابزار انگیزشی مورد استفاده در مدرسه، 

مخالف است.

 شكل پذيری شخصيت در كودك 
)كودكی امروز، زندگی فردا(

 نوشته ی دكتر علی رؤوف، نشر آييش تهران، چاپ اول، 
1388، 96صفحه، وزيری، 25000ريال.

این کتاب، مجموعه ای از سخنرانی های رادیویی و نوشته های 
مؤلف است که پیش از این و در موضوع مشترک زندگی موفق 
کودکان امروز در جامعه ای بالنده ایراد شده و یا به رشته ی تحریر 
در آمده است. هر شش گفتار بر شیوه هایی مبتنی است که یادگیری 
کودکان را شکل می دهد. نمونه های اجرایی و کاربردی هر گفتار، 
یا  »الگو«  جنبه ی  و صرفاً  می کند  تأکید  محتوا  بودن  عملی  بر 

»راهنما« دارد و در هر شرایط زمانی 
و مکانی، انعطاف پذیر و تطبیق دادنی 
با حال و هوای موجود زندگی در 
خانواده ها و مرکزهای آموزشی پایه 
است. عالوه بر شش گفتار اصلی، 
که  دارد  نیز  پیوست  چهار  کتاب 
با حقوق  را  افزون تری  آشنایی های 
کودکان )رشد اجتماعی، حق حرف 
می دهد.  ارائه  و...(   ادبیات  زدن، 

تدوین کتاب به ویژه با نماهایی که در پایان هر گفتار پیوست ارائه 
شده، متن را خواندنی کرده است.

منابعی برای به روزآوری
دانش،توانش و بينش 
آموزشکاران

اشاره
در صفحه ی كتاب خانه ی مدرسه، مانند سال های قبل، در صدديم آثار و كتاب های مناسب وجديد مورد نياز آموزگاران و 
دانش آموزان را معرفی كنيم. كتاب های مورد تأييد طرح سامان بخشی كتاب های آموزشی و جشنواره ی كتاب رشد و نيز كتاب های 
ناشران، نويسندگان و مترجمان معتبر، در اين صفحه جايگاه ويژه ای دارند. البته، به خاطر تعدد كتاب های كمك درسی موجود در 
حوزه ی آموزش ابتدايی، از معرفی آن ها در اين صفحه معذوريم، مگر آن كه جزو آثار پذيرفته شده ی طرح سامان بخشی كتاب های 
آموزشی باشند. از همراهانی كه تمايل دارند كتاب های مورد نظر آنان در كتاب خانه ی مدرسه معرفی شود، درخواست می كنيم 

دو نسخه از كتاب ها را به نشانی پستی دفتر مجله ارسال دارند. كتاب های چاپ 88، در اولويت قرار دارند.

فاطمه قائمي
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 روان شناسی تربيتی
 نوشته ی جان دبليو. سانتراك، ترجمه ی شاهده سعيدی، 
مهشيد عراقچی و حسين دانش فر، نشر مؤسسه ی خدمات 
قطع  624صفحه،   ،1387 اول،  چاپ  تهران،  رسا  فرهنگی 

بزرگ، مصور، 15000 تومان.
و  پربار  گنجینه ای  سانتراک،  روان شناسی  مجموعه ی 
در  نوآوری  از  نویسنده  بهره گیری  که  است  منحصربه فرد 
افزایش  آن، موجب  تدوین  ویژه ی  و شیوه ی  مطالب  تهیه ی 

جذابیت و بهره وری آن شده است.
معروفیت  و  شهرت  عالوه ی  به  شده،  یاد  ویژگی های 
آن )مک گرومیل(، هم چنین  نام آور خارجی  ناشر  و  نویسنده 
تبحر  و  کارآزمودگی 
ترجمه ی  در  مترجمان 
اثری  آموزشی،  آثار 
که  است  آورده  فراهم 
می تواند مورد استفاده ی 
تمامی آموزشکاران در 
واقع  سطوح  تمامی 
در  تنوع  رعایت  شود. 
و  مفاهیم  روی  بحث 
حاشیه روی  از  دوری 
نیز  و  کالم  اطاله ی  و 
قابل  معلمی  هر  برای  که  آموزشی  کوتاه  توصیه های  وجود 
استفاده است، از ویژگی های اصلی این کتاب است. هم چنین، 
ذکر  و  کارآزموده  معلمان  آموزشی  تجربه های  از  استفاده 
و  کالس  درباره ی  دانش آموزان  اظهارنظرهای  از  نمونه هایی 
معلم خود و نیز پیشنهاد فعالیت های جدید و جالب به منظور 
ارزش یابی آموخته ها، مزیت های دیگر روان شناسی سانتراک 
است. مؤلف عالوه بر این، اصالحات و اسامی معرفی شده 
در هر موضوع را کنار صفحه ی مربوط به آن به طور مختصر 
تعریف و پایگاه های اینترنتی متعددی را برای پی گیری موضوع 
معرفی کرده است. استفاده از طنز و کاریکاتورهای آموزشی 

هم از دیگر مزیت های کتاب است.
همه ی  برای  را  کتاب  خرید  قیمت،  بودن  باال  هرچند 
معلمان قدری سخت می کند، ولی وجود یک نسخه از آن در 

کتاب خانه ی هر آموزشگاهی، اقدامی شدنی است.

 آموزش رياضی پايه
راه  )از  فعال  یادگیری  روش  به   
سرگرمی(، ویژه ی نوآموزان و معلمان 

پیش دبستان و دبستان.
 نوشته ی رزی  سی من، ترجمه ی 
حسن نصيرنيا، انتشارات مدرسه، 
صفحه،   80  ،1387 اول،  چاپ 

قطع بزرگ، 18000 ريال.

 ما و سالمت ما
 آموزش علوم از راه سرگرمی )به 
کودکان،  ویژه ی  مکاشفه ای(،  روش 

معلمان، اولیا و مربیان.
 نوشته ی رزی سی من، ترجمه ی 
حسن نصيرنيا، انتشارات مدرسه، 
60صفحه،   ،1387 اول،  چاپ 

قطع بزرگ، 12000ريال.

 ما و اهداف ما
 آموزش علوم از راه سرگرمی 
ویژه ی  مکاشفه ای(،  روش  )به 

کودکان، معلمان، اولیا و مربیان.
رزی  سی من،  نوشته ی   
نصيرنيا،  حسن  ترجمه ی 
انتشارات مدرسه، چاپ اول، 

1387، 60صفحه، قطع بزرگ، 12000ريال.

 هفت گام اصلی در تحقيق علمی 
نوع  كاربردی  تحقيق  بر  تأكيد  با 

مسئله محور
سایر  و  دانش آموزان  برای  کتابی   

عالقه مندان به تحقیق در تمام رشته ها
رضوی،  مليحه  سادات  نوشته ی   
انتشارات سخن گستر مشهد، چاپ اول، 
1384، 184صفحه، رقعی، 15000 ريال.
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مداد رنگیقلمکاغذ و مقوارایانه

بازی با رایانه و موش بازیگوش

ترجمه و تأليف؛ سها دادمند

اشاره
آشنايی و استفاده از فناوری های جديد، از نيازهای ضروری دانش آموزان از پايه های آغازين تحصيلی است. اين 

نياز بايد با آموزش صحيح آغاز و به  تدريج با باال رفتن دوره ی تحصيلی كامل شود.
طرح درس آموزش استفاده از رايانه و اينترنت، ويژه ی پايه های دوم و سوم ابتدايی و با هدف آشنا كردن 

دانش آموزان اين پايه های تحصيلی برای استفاده از فناوری روز دنياست.

یک طرح درس ساده درباره ی آشنایی با 
رایانه، اینترنت و نحوه ی استفاده از آن ها

و  فناوری  زبان  با  دانش آموزان  آشنايی 
استفاده ی صحيح از فناوری های دنيا

استفاده از اينترنت

استفاده از اين ابزارهای آموزشی با هدف ارتقای
سطح معلومات دانش آموزان درباره ی اينترنت و رايانه

آموزش مهارت استفاده از رايانه و اينترنت به عنوان 
وسيله ای برای فراگيری بهتر مفاهيم درسی

آموزش استفاده از منابع خبری اينترنت

اهداف درس

ابزار مورد نياز
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دستاوردها
دانش آموزان، پس از اجرای طرح می توانند به این مهارت ها 

مسلط شوند:
ـ تعریف دقیقی از اینترنت و رایانه ارائه دهند.

ـ رایانه را روشن و خاموش کنند و با همکاری والدین یا 
آموزگار، از اینترنت استفاده کنند.

ـ رایانه و اینترنت را به عنوان ابزاری برای جست وجو و یافتن 
پاسخ پرسش هایشان به کار برند.

ـ قسمت های اصلی رایانه مثل صفحه کلید، موس و... را 
به خوبی بشناسند.

ـ درباره ی کاربرد اینترنت، نحوه ی جست وجو در اینترنت و 
نگه داری مطالب مهم در رایانه، اطالعاتی در حد سن و معلوماتشان 

ارائه دهند.

گام دوم
و  رایانه  از  استفاده  دوم،  مرحله ی 
اینترنت در مدرسه است. در این مرحله، 
فقط بگذارید دانش آموزان با رایانه ها بازی 
کنند و استفاده از آن را در حد خاموش و 
روشن کردن و استفاده از موس یاد بگیرند.
کلید  صفحه  با  آشنایی  آن،  از  بعد 
)keyboard(، کلیدهای اساسی و کاربرد 

آن ها صورت می گیرد.
ورود به اینترنت و بعضی سایت های 
مفهوم  با  دانش آموزان  کردن  آشنا  مجاز، 
سایت، جست و جو و... مرحله ی دیگری از 

آموزش است که آموزگار انجام می دهد.

گام سوم
ـ از بچه ها بخواهید با استفاده از مقوا و مداد رنگی، یک دستگاه رایانه شامل 
صفحه نمایش، صفحه کلید و موس را درست کنند و آن چه را آموخته اند، روی این 

رایانه بنویسند و جلسه ی بعد سر کالس بیاورند.
ـ با استفاده از رایانه ی مقوایی، درس های آموخته شده را در کالس مرور کنید.

ـ اشتباهات دانش آموزان را برطرف کنید و اگر احساس کردید بچه ها به فراگیری 
بیش تر عالقه دارند، چند نکته مثل نحوه ی جست وجو در اینترنت و نگه داری 

مطالب در رایانه را هم به آن ها بیاموزید.

گام چهارم
ـ دوباره به سایت مدرسه بروید و این بار بگذارید بچه ها 

آن چه را فراگرفته اند، اجرا کنند.
ـ همراه آن ها در اینترنت جست و جو کنید و مطالبی را در 

رایانه ذخیره کنید.
ـ از روی مطالب ذخیره شده پرینت بگیرید و آن ها را به 
دانش آموزان بدهید. بهتر است آن چه ذخیره می کنید تصویر یا مطلبی 

مرتبط با مباحث درسی بچه ها باشد تا بتوانند از آن استفاده کنند.
ـ در پایان، از بچه ها بخواهید خالصه ای از آن چه آموخته اند 

را بنویسند و به شما بدهند.

گام نخست
و  اینترنت  رایانه،  مفهوم  با  دانش آموزان  کردن  آشنا  برای 
ساختار آن، از آن ها بخواهید با کمک و همراهی والدینشان وارد 
اینترنت شوند و با قسمت های متنوع رایانه و اینترنت تا حدی آشنا 
شوند. جلسه ی بعد درباره ی آن چه از رایانه و اینترنت آموخته اند، 
صحبت کنند. بهتر است یک یا دو روز قبل از شروع اجرای این 

طرح، مرحله ی آشنایی با رایانه و اینترنت اجرا شود.

گام های چهارگانه ی اجرای طرح درس
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اشاره 
براي  از چهار سال پيش و  »با همراهان«، بخشي است كه 
ارتباط با مخاطبان رشد آموزش ابتدايي گشايش يافته است. 
در اين بخش، از نامه ها، نوشته ها و آثار ارسالي خوانندگان به 
دفتر مجله سخن مي گوييم و مواردي را عنوان مي كنيم كه الزم 
است با شما در ميان بگذاريم. امسال هم اين بخش را خواهيم 
داشت. شما هم مي توانيد، پيام ها، نوشته ها، درخواست ها و 
سخنان خود را از راه هاي پنج گانه اي )صندوق پستي، تلفن، 
نمابر، پست الكترونيكي و تلفن پيام گير( كه در شناسنامه ي 

مجله ذكر شده اند، با مسئوالن مجله در ميان بگذاريد.
»با همراهان« اين شماره، به دليل زياد شدن فاصله ي انتشار 
شماره ي آخر دوره ي قبل با اين شماره، قدري پروپيمان است 
و مجبور شده ايم ارتباطات فصل تابستان را هم در اين شماره 

منعكس كنيم.
***

مقاله ها و نوشته هاي دوستاني را که نام آن ها در پي مي آید، دریافت 
کردیم. متأسفانه به دلیل حجم باالي آثار دریافتي از همکاران و 
صفحات محدود مجله، چاپ این آثار در رشد آموزش ابتدایي 
میسر نخواهد شد. با پوزش از این همکاران گرامي، منتظر آثار 
دیگر آن ها هستیم )فهرست صرفاً به تفکیک الفبایي نام استان ها 

تنظیم شده است، ولي اسامي هر استان الفبایي نیست(.
آذربايجان شرقي: صديقه بخت آور )آموزگار دبستان شهید صدوقي، 
اهر(، رحيم بخت آور )آموزگار دبستان شهید زارع حصاري، اهر( 
رقيه چشمه وزاني )آموزگار دبستان، ناحیه ي 5 تبریز(، هاجر نظري 
)آموزگار دبستان 12 بهمن آنا خاتون، ناحیه ي 5 تبریز(، فريناز 
يوسفي )آموزگار دبستان شهید سبحاني، تبریز( و پروين پورنعمت 

)آموزگار دبستان نواب صفوي، ناحیه ي 5 تبریز(.
آذربايجان غربي: ليال دلخون )معاون دبستان ارشاد، پیرانشهر(، 

صديقه باغباني )آموزگار دبستان صداقت، شوط( و كبري شهابي 
)آموزگار دبستان ارشاد، پیرانشهر(.

اصفهان: گلناز سيفي )معاون دبستان شهید پرخاش، شاهین شهر(، 
شفق،  ناشنوایان  دبستان  )آموزگار  جشوقاني  شريفي  عزت 
اصفهان(، مرضيه قدكي )آموزگار دبستان رودکي، منطقه ي جي(، 
مريم شريفي )مدیر آموزگار، بن رود اصفهان(، عفت تفضلي مفرد 
آراني )شاغل در آموزش وپرورش آران و بیدگل(، اكبر احمديان 
باغبادراني )مدیر دبستان عدل دانشگاه، ناحیه ي 3 اصفهان(، مهري 
آقايي)آموزگار دبستان سمیه رضوان شهر، تیران(، عفت فرقانيان 
)آموزگار دبستان شهید رضوان، نجف آباد(، مريم نصيري )آموزگار 
دبستان انقالب اسالمي جي شیر، اصفهان(، مهين شيران )آموزگار 
دبستان عصمت، ناحیه ي 5(، بدرالزمان بهروتي )دفتردار دبستان 
شهید ثاني، ناحیه ي یک اصفهان(، زهره فنايي )آموزگار دبستان 
شهید نادري، نجف آباد(، فاطمه زارع )آموزگار دبستان نیک بخت، 
آموزگار  )مدیر  بابايي زاده  مصطفي  سيد  اصفهان(،  ناحیه ي 3 
دبستان طاهري باریکرسف، کاشان(، اكرم مالكي پور )آموزگار 
دبستان شهداي وطن، خمیني شهر( و فاطمه احمدي )آموزگار 

دبستان مسلم، ناحیه  5 اصفهان(.
بوشهر:  حسين كشاورز )مربي کانون شهید نامدار، بردخون(.

تهران: زهرا شايسته خو )منطقه ي 7(،  تهران و شهرستان هاي 
مريم دباغيان )مدیر دبستان صدیقه گیوه چیان(، بتول خوييني ها 
)آموزگار دبستان پیک انقالب، منطقه ي 16(، زهره يوسفي نژاد 
)آموزگار پایه ي پنجم، منطقه ي 5 تهران(، مدير، معاون و مربي 
فاطمه  یک(،  منطقه ي  نوري،  )دبستان شهید خواجه  پرورشي 
عرفاني )آموزگار دبستان شهید معصومي، منطقه ي یک(، شهال 
عسگري )آموزگار دبستان نوبري آشتیاني، منطقه ي 4(، گيتا بهري 
)آموزگار دبستان گلشن، منطقه ي 14(، آذر كيائي )معاون پرورشي 
دبستان طالقاني، منطقه ي 14(، سهيال زمردي )آموزگار دبستان 

باهمراهان
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شاهد حضرت خدیجه، منطقه ي 18(، ليال قنبري )آموزگار دبستان 
علي، منطقه ي 18(، زينت صادقي )آموزگار دبستان امام سجاد)ع(، 
اسالم شهر(، فريبا صفرپور )کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسي، 
شهر ري(، سعيد عبداللهي )مدیر دبستان شهید پیرنیا، رباط  کریم(، 
فاطمه احمدي خاوه )آموزگار دبستان فرهنگ، پیشواي ورامین( 

و مهناز عباسيان )آموزگار دبستان، منطقه ي 18 تهران(.
چهارمحال و بختياري: پريوش برجيان )آموزگار روستاي نقنه، 

بروجن(.
خراسان )رضوي، شمالي، جنوبي(:  مرضيه علي آبادي)آموزگار 
)آموزگار  مهديفرد  حجت اله  سبزوار(،  ساجده،خوشاب  دبستان 
منطقه ي ششتمد سبزوار(، محمد حسين صمدي )آموزگار دبستان 
شهید جوادي، فردوس(،  مرضيه نجف زاده )آموزگار دبستان 22 
بهمن، ناحیه ي 5 مشهد(، فهيمه حبيبي )آموزگار دبستان 22 بهمن، 
ناحیه ي 5 مشهد(، صديقه اصغري )آموزگار دبستان امام باقر )ع(، 
بشرویه( و حسن رحمتي )آموزگار دبستان شهید غفوري، بجستان(.

خوزستان: راضيه شاكور )معاون دبستان شفاعت، اندیمشک(، 
اردشير خزائي زاده )آموزگار دبستان امام صادق )ع(، اروند کنار( 
)ع(،  کبري  دبستان حضرت صدیقه ي  )مدیر  بزرگمهر  ليال  و 

رامشیر(.
زنجان: سكينه شوق جناني )آموزگار دبستان موحد، زنجان(، 
شهال صدري )آموزگار پایه ي پنجم، خرم دره ي زنجان(، نسرين 
جز حبيب مقدم )آموزگار ناحیه ي 2 زنجان( و فتح اهلل محمودي 

)آموزگار دبستان روزبه، شهر قیدار(.
سمنان: سعيد علي نژاد )آموزگار دبستان شهید طاهري، میامي 
شاهرود(، فرشته ايزدي )آموزگار دبستان راه دانش، شاهرود(، 
نرجس  و  شهمیرزاد(  عصمت،  دبستان  )آموزگار  باجان  رويا 

صباغان )آموزگار دبستان طالقاني، شاهرود(.
فارس: مهوش بقري )آموزگار چند پایه ي دبستان زینبیه ي غوري، 
ني ریز(، كبري حسينعلي پور )آموزگار دبستان حافظ، اکبر آباد 
شیراز( و عليرضا رنجبر )آموزگار دبستان شهید علي بنده خدا، 

شیبکوه فسا(.
كرمان: عصمت ابراهيمي كوهبناني )آموزگار دبستان، کوهبنان(.

كردستان: ظريفه شمسي )آموزگار دبستان مردوخ، سقز( و سيد 
امير كهنه پوش )آموزگار دبستان اقبال الهوري، مریوان(.

گلستان: رعنا خواجه )آموزگار دبستان 22 بهمن، آزادشهر(، ليال 
پزشكي )آموزگار دبستان هاجر، علي آباد کتول(، آزيتا قرنجيگ 
)آموزگار دبستان، آق قال( و سيده زهرا نصرتي )آموزگار دبستان 

قدس، علي آباد کتول(.
گيالن: طاهره بشري راد )آموزگار دبستان شهید محمد پورطاعتي، 

فومن( و زهرا عبادت طلب )آموزگار پایه ي سوم، رودسر(. 

فارسي،  ادبیات  و  زبان  )کارشناس  پورابراهيمي  رضا  لرستان: 
)آموزگار  قلندري  آهو  نيره  سيده  بروجرد(،  دبستان،  آموزگار 
دبستان دانشمند، ناحیه ي یک خرم آباد( و مهين مقدسي )آموزگار 

دبستان سعادت، ناحیه ي یک خرم آباد(.
آزادگان،  دبستان  )آموزگار  كاردگر  عزيزي   حسين  مازندران: 
بندپي غربي، بابل(، انسيه اسكندري خانقاهي )آموزگار دبستان 
شهید فهمیده،  قائم شهر(، اسعد فيض )مدیر دبستان شهید دارابي، 
کالردشت مازندران(، زهرا پارسا )آموزگار دبستان شاهد، ناحیه ي 

یک ساري( و احمد صادقي جويباري )معلم راهنما، جویبار(.
هرمزگان: موسي روشي )آموزگار ابتدایي شهرستان رودان( و 

فريبا شادماني )آموزگار دبستان کوثر، کیش(.
همدان:  مجيد مالمير )آموزگار دبستان پویا، احمدآباد قلقرود(.

يزد: زهرا رضواني )آموزگار دبستان، بهاباد(.

سپاس گزاريم
دبستان  آموزشي  معاون  مقدم،  مسعودي  مهدي  آقاي  از   
شاهد ابن سینا در منطقه ي 4 تهران و همکاران ایشان، براي ایجاد 
سامانه اي در مدرسه ي خود به منظور استفاده ي مطلوب از مجالت 

دانش آموزي رشد.
آموزگار مرکز ویژه ي اختالالت  صغري رحيمي،  از خانم   
یادگیري نوشهر، به جهت تذکري که به یک غلط چاپي راه یافته 
)حیات  داده اند   )1387 )دي ماه   97 شماره ي   25 صفحه ي  در 

خلوت خانه به جاي حیاط خلوت خانه(.
 از خانم مهري شريعتي، آموزگار دبستان شیخ زاهد لیالستان، 
براي عکس هایي که به نشاني پستي دفتر مجله ارسال کرده اند 
)عکس ها کیفیت خوبي دارند، ولي برش جنبي مناسبي نخورده و 

فاقد مطلوبیت براي چاپ شده اند(.
 از خانم زهرا لكزايي، آموزگار دبستان موج و مرجان چابهار، 
براي پیشنهادي در ارتباط با اختصاص درسي در کتاب تاریخ 
چهارم یا پنجم به نام خلیج فارس )پیشنهاد شما به دفتر برنامه ریزي 

و تألیف کتب درسي ارسال شد(.
 از آقاي هرمز علي زاده، آموزگار دبستان شیرودي آبدانان، براي 
ارسال نسخه اي از کتاب خود با عنوان »آموزش و تمرین ریاضي 

پنجم دبستان«.
 از خانم مريم رئيسي، آموزگار دبستان شاهد سبزوار، براي 

ارسال نسخه اي از کتاب خود با عنوان »ا ب پ ... آغاز«.
خیرزاده،  شهید  دبستان  مدیر  صغري حق دوست،  خانم  از   
ناحیه ي 5 مشهد، براي ارسال نسخه اي از کتاب تألیفي خود با عنوان 
»کتاب کار هدیه هاي آسمان«، گزارشي درباره ي یکي از دانشگاه هاي 

آلمان و بازتابي به یکي از سرمقاله هاي رشد آموزش ابتدایي.
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برگزیدگان مسابقه ي تصویر و تفسري

حتماً خوانندگان عزیز به یاد دارند که در 
سال تحصیلي 88-1387 )دوره ي دوازدهم 
مجله ي رشد آموزش ابتدایي(، مسابقه اي 
تفسیر«  و  »تصویر  نام  به  کردیم  طراحي 
که در هر هشت شماره، در صفحه ي دوم 
جلد مجله به چاپ مي رسید. در این سلسله 
مسابقه ها، خوانندگان مجله، برداشت هاي 
آموزشي، تربیتي، فرهنگي و احساس خود 
را از عکس هاي هر مسابقه، به نشاني پستي 
مي کردند.  ارسال  ابتدایي  آموزش  رشد 
همکاران  پاسخ هاي  و  رسیده  آثار  تعداد 
به مسابقه هاي هشت گانه ي سال گذشته، 
چنان فراوان بود که در موعد مقرر و پس 
اردیبهشت  در  دوازدهم  دوره ي  پایان  از 
88، نتوانستیم اسامي برگزیدگان را اعالم 
کنیم و این مهم را در همین شماره انجام 
مي دهیم. اسامي برگزیدگان هشت مسابقه 
را به تفکیک و به شرح مندرج در همین 
صفحه مالحظه مي کنید که پس از داوري 
کلیه ي آثار دریافتي، برگزیده شده اند. جایزه 
پایان  تا  افراد، حداکثر  این  تقدیرنامه ي  و 
مهرماه 88 به نشاني هاي اعالم شده از سوي 
آنان ارسال خواهد شد. اگر برگزیدگان تا آن 
تاریخ جایزه و تقدیرنامه ي خود را دریافت 

نکردند، به دفتر مجله اطالع دهند.
هم چنین، در پاسخ به درخواست برخي از 
خوانندگان مجله مبني بر چاپ تفسیرهاي 
برگزیده، باید به اطالع برسانیم، هر تفسیر، 
هر  درباره ي  واگرا  و  ذوقي  نگاه  نوعي 
قبول  مورد  است  ممکن  و  است  تصویر 
نگیرد.  قرار  نیز  مجله  خوانندگان  همه ي 
داوري  کار  که  روست  همین  از  درست 
آثار رسیده نیز نوعي ارزش یابي نسبي و 
مبتني برهم رأیي داوران با دیدگاه هاي ذکر 
شده در تفسیرهاست و حتي  امکان دارد با 

تعویض داوران، برگزیدگان نیز تغییر یابند. 
به اعتقاد ما، نفس شرکت همکاران در این 
مسابقه و به اشتراک گذاشتن دیدگاه هاي 
آن ها، مهم تر از برگزیده شدن تعدادي از 
از  بابت،  این  از  مخاطبان مجله است و 
همه ي شرکت کنندگان مسابقه سپاسگزاري 

مي کنیم.

مسابقه ي 1، مهر 1387
ــادي،  نجف آب ــروي  خس ــه  فاطم  .1

فالورجان 
2. علي شمس الدین دهنوي، زرند
3. فریدون مطلبي گوگاني، گوگان

ــري، ناحیه ي یک  ــادات باق 4. فروغ الس
رشت

5. زهرا عبدي علي آباد، پاکدشت

مسابقه ي 2، آبان 1387
ــت مرادي،  ــت احمدي ـ فراس 1. فراس

ناحیه ي یک سنندج
2. ربابه فروهر، کاشان

3. بهروز دانش مهر، ناحیه ي 4 تبریز
4. محمدتقي احمدیان، قائم شهر

5. مژگان زلیخاپور، سنندج

مسابقه ي 3، آذر 1387
1. کاظم شیردل، روستاي قوژد کاشمر

2. فرشته رحیمي بیدمشکي، منطقه ي 4 
تهران 

3. اختر شیخ زاده، بوشهر
4. علیرضا سودمند، بیجار کردستان

5. عباس بختیاري، تویسرکان

مسابقه ي 4، دي ماه 1387
1. ام کلثوم صفرپور، خدابنده ي زنجان 

2. زهرا فتحي، کرمانشاه 
3. معصومه یوسف زاده، شفت گیالن

4. منصوره یوسفي، بندر انزلي
5. محمد میرزایي، نهاوند

مسابقه ي 5، بهمن ماه 1387
1. محمدعلي سقایي، قم

2. ابوالفضل طاهري، خمین
3. صغري قاسمي نژاد، هلستان نوشهر
4. زیبا شاوردي، منطقه ي 12 تهران 

ــتان  ــتان و گلس ــان بیگدلو، بوس 5. مرج
رباط کریم 

مسابقه ي 6، اسفندماه 1387
1. بلقیس کوکبیان نظري، نطنز اصفهان

2. طاهره غالمي، قم
3. مرضیه زینل زاده، الرستان فارس

4. رمضان سعیدیان، اسالم آباد غرب
5. شهین صادقي، آبادان

 
مسابقه ي 7، فروردين 1388

1. عبداهلل ایکدري، گنبد کاووس
2. مینا محمدي، شهرکرد

3. محمدتقي احمدي الیله، گرمي اردبیل
4. محمدحسین مجیدي، بجستان

5. منیژه هاشم پور، سعدآباد بوشهر

مسابقه ي 8، ارديبهشت 1388
1. حاجیعلي کریم آبادي، کنگاور

2. زهرا فتحي، کرمانشاه 
3. مهرنوش فالح، منطقه ي 15 تهران 

4. عزیز جعفري  زارع، اردبیل
ــهرابي، چایپاره آذربایجان  5. سکینه س

غربي

مربوط به دوره ي سال تحصيلي 88 � 1387
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