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قابل توجه نويسندگان و مترجمان محترم

 مقاله هايي كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با  اهداف و ساختار اين مجله مرتبط باشد و قبًال در جاي ديگري چاپ نشده باشد.  مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي 
همخواني داشته باشد و متن اصلي نيز همراه آن باشد. چنان چه مقاله را خالصه مي كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد.  مقاله يك خط در ميان، در يك روي كاغذ و با خط خوانا 
نوشته يا تايپ شود. مقاله ها مي توانند با نرم افزار word و بر روي CD يا فالپي و يا از طريق رايانامه مجله ارسال شوند.  نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست 
باشد و در انتخاب واژه هاي علمي و فني وقت الزم مبذول شود.   محل قرار دادن جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن مشخص شود. مقاله بايد داراي چكيده باشد و در آن 
هدف ها و پيام نوشتار در چه سطرتنظيم شود. كلمات حاوي مفاهيم نمايه (كليد واژه ها) از متن استخراج و روي صفحه اي جداگانه نوشته شوند.  مقاله بايد داراي تيتر اصلي، 
تيترهاي فرعي در متن و سوتيتر باشد. معرفي نامه ي كوتاهي از نويسنده يا مترجم همراه يك قطعه عكس، عناوين و آثار وي پيوست شود.   مجله در رد، قبول، ويرايش و 

تلخيص مقاله هاي رسيده مختار است. مقاالت دريافتي بازگردانده نمي شود.  آراي مندرج در مقاله ضرورتاً مبين رأي و نظر مسئوالن مجله نيست.

13891389// شماره ى پى درپى شمااره ى پى درپىى114114 بهمن ماهبهمن ماه چهاردهم/چهاردهم/ 5چچدوره ىدوره ى براى آموزگاران دبستان، دانشجويان تربيت معلم و كارشناسان آموزشى

ماهنامه  ى آموزشى، تحليلى و اطالع رسانى
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عدالت آموزشي
آقـا! به شيوه ى  يمدرسه

بهمن ماه برخالف آن كه درست در ميانه ي زمستان، فصل ركود 
و سردي قرار گرفته است، در كشور ما به ماه تحول، خيزش و نوآوري 
و انقالب شهرت يافته است. بهمن، يادآور قيام هوشمندانه ي فرزندان 
ــال 1357، براي افكندن نگاهي نو و تحول خواه در اداره ي  ايران در س
ــالمي و رهبري حضرت امام  جامعه با بهره گيري از آموزه هاي ناب اس
ــال ها، سي و اندي سال سپري  ــت. اكنون كه از آن س خميني (ره) اس
شده است، تحول خواهي و نوآوري در اداره ي تمامي عرصه هاي جامعه، 
از جمله آموزش وپرورش، كماكان در دستور كار همه ي دل سوختگان 
ــوي  ــت و با اعتقاد به كيفيت گرايي و حركت به س اين آب و خاك اس
ــاهد طرح مباحث حركت آفرين و تقال در جهت تحقق  كمال، هنوز ش
اين نظرات هستيم. اگر اعتقاد داريم كه كيفيت، مسيري است همواره 
در پيش رو كه به هيچ روي نمي توان مقصدي براي آن متصور شد، بايد 
قبول كنيم كه تحول خواهي و نوآوري در آموزش وپرورش هم، حركتي 
ــاي پرتالطم امروزي، اميدوار  ــت كه ما را در دني دائم و پيش رونده اس
نگه مي دارد. تحول خواهي و كيفيت گرايي مستمر در آموزش وپرورش، 
ــته هاي برپاكنندگان انقالب اسالمي سال  ــك در زمره ي خواس بي ش
ــت كه در تحقق اين  ــت و برماس ــل هاي بعدي آنان اس 1357 و نس

خواسته ها بكوشيم.
* * *

ــول راهبردي  ــرح تح ــون ط ــاد گوناگ ــي ابع ــه ي بررس در ادام
ــماره ي  ــرمقاله هاي ش ــماره در ادامه ي س آموزش وپرورش، در اين ش
ــد قدري  ــي مي كنيم كه به نظر مي رس 2 تا 4، مورد ديگري را بررس
ــماره ي 2 از  ــد كه در ش چالش برانگيزتر از بقيه ي موارد ده گانه اي باش

آن ها سخن گفتيم.
يكي از مواردي كه در طرح تحول راهبردي آموزش وپرورش به طور 

جدي بر آن تأكيد شده است، طرح تمام وقت شدن اشتغال معلمان و 
كاركنان آموزشي و پرورشي در آموزشگاه  هاست. در حال حاضر، طبق 
ــي گفته  عرف و قوانين و مقررات اداري رايج، معلم تمام وقت به كس
مي شود كه تمامي روزهاي هفته را در محل كارش حضور داشته باشد. 
ــنبه تا پايان ساعات  در دوره ي ابتدايي، به حضور آموزگاران از صبح ش
كاري مدرسه در ظهر روز پنج شنبه (البته شيفت عصر و نوبت شبانه هم 
ساعت شروع و خاتمه ي متفاوتي دارند)، حضور تمام وقت آموزشي گفته 
مي شود. مدير، معاونان، مربيان پرورشي و برخي از دفترداران (معاونان 
اجرايي فعلي) هم حضوري تمام وقت دارند كه در روز، اندكي بيشتر از 
آموزگاران و در طي تابستان و ايام امتحانات، بسيار بيشتر از آموزگاران 

است. به اين نوع حضور، تمام وقت اداري گفته مي شود.
ــتان، هنرستان و... حضور تمام وقت دبيران و  در راهنمايي، دبيرس
ــود كه  هنرآموزان اندكي متفاوت تر و به چهار روز كاري خالصه مي ش
ــال سابقه  ي آموزشي، اين چهار روز يا 24 ساعت، به سه  پس از 20 س
روز يا بين 20 و 18 ساعت تقليل مي يابد. البته مديران، معاونان، مربيان 
ــي، مشاوران و برخي از كادر اداري مدارس، مجبورند شش روز  پرورش
ــتان، به طور تمام وقت در مدرسه حاضر  هفته و در ايام خاصي از تابس
ــه، البته حق و حقوقي با عناوين حق  ــند. در قبال اين ماندن اضاف باش
مديريت، حق معاونت و... به اين افراد تعلق مي گيرد كه به هيچ عنوان با 

زحمات اضافي كه متحمل مي شوند، قابل قياس نيست.
ــت كه بپرسيم منظور  با توضيحاتي كه داديم، اكنون نوبت آن اس
ــدن معلمان  ــردي آموزش وپرورش از تمام وقت ش ــرح تحول راهب ط
ــت؟ آموزگار ابتدايي چگونه تمام وقت مي شود؟ وقتي تمام وقت  چيس
ــه  ــد، چه فرقي با مدير، معاون و كاركنان اداري و تمام وقت مدرس ش
خواهد داشت؟ در راهنمايي و دبيرستان چه طور؟ آيا چهار روز كاري به 
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مرتضي مجدفر

تأمالتي درباره ي تمام وقت شدن معلمان براساس طرح تحول راهبردي آموزش وپرورش
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شش روز تغيير مي يابد؟
وقتي همه ي اجزاي طرح تحول راهبردي آموزش وپرروش 

را كنار هم مي گذاريم، ضرورت پيدا مي كند كه طرح تمام وقت شدن 
معلمان را با چند بعد ديگر از اين طرح، هم زمان مطرح كنيم. اگر 

قرار است مدرسه كانون توسعه ي محلي باشد، به عواملي نياز خواهد 
ــت و قطعاً معلمان كه در حال حاضر به محض تعطيل شدن، به  داش
سرعت مدرسه را ترك مي كنند، نخواهند توانست در زمره ي اين عوامل 

به شمار روند.
ــه ي يادگيرنده داشته باشيم، قطعاً نخواهيم  ــت مدرس اگر قرار اس
ــريع تر، پس از نواخته  ــت براي معلمي كه دغدغه دارد هرچه س توانس
ــگاه محل  ــرك و به منزل يا آموزش ــه را ت ــدن زنگ پاياني، مدرس ش
ــي برگزار كنيم. تازه فقط  تدريس بعدي اش حركت كند، دوره يا كالس
ــاده و يك جلسه ي هم فكري شوراي معلمان سخن  از يك دوره ي س
مي گوييم و جلسات درس پژوهي و مباحثي از اين قبيل را به فراموشي 

مي سپاريم.
ــراي برگزاري  ــتان، ب ــش همراه با چند نفر از دوس ــال پي چند س
ــهر يزد رفته بوديم.  ــي براي مديران مدارس، به ش يك دوره ي آموزش
ــد و بعدازظهرها در اختيار ميزبان  كالس ها صبح تا ظهر برگزار مي ش

بوديم تا هرطور كه صالح مي داند، ما را اين جا و آن جا ببرد.
ــت شام را در دبيرستاني صرف  عصر يكي از روزها گفتند قرار اس
ــه رفتيم و در دفتر زيباي معلمان  ــت. به مدرس كنيم كه تمام وقت اس
ــده بوديم كه  ــي آوردند. تازه گرم صحبت ش ــتيم. قطاب و چاي نشس
يكي يكي سروكله ي معلمان پيدا شد و دورتادور، صندلي هاي دور ميز 
را پر كردند. مدير مدرسه گفت: «تا شام آماده بشه، گفتيم يك صحبتي 
ــائل آموزشي با هم داشته باشيم.» (اين نقل و  هم در مورد برخي مس

قول داخل گيومه را مي توانيد با لهجه ي شيرين يزدي بخوانيد).
شوراي خوبي بود. گفت  و شنود مثبتي بين معلمان و ما درگرفت. 
ــهود بود. وقتي شورا تمام  يادگيرندگي به تمام معنا در بين معلمان مش
ــده بود. شام را خورديم و  ــد و شام آوردند، ساعت حدود 10 شب ش ش
ــه اي از نمازخانه، دبيري با چهار دانش آموز  به محوطه آمديم. در گوش
فيزيك كار مي كرد. سه دانش آموز روي تخته سياه يكي از كالس ها، 
ــته بودند و با حدت و شدت هرچه تمام تر،  ــئله ي رياضى نوش يك مس
درباره ي آن بحث مي كردند. دبيري هم، هر چند دقيقه يك بار به آن ها 
سر مي زد. كتاب خانه ي مدرسه مثل روز روشن بود و انبوه دانش آموزاني 

ــه نفر (احتماًال كتاب دار و مربي همراهش) در حال  كه با نظارت دو س
مطالعه بودند، به چشم مي خورد. البته چند نفري در حال خواندن نماز 
در نمازخانه، تعدادي در حال فعاليت در اتاق رايانه و برخي هم در حال 
ورزش در حياط بزرگ و پرنور مدرسه بودند. اگر به اين ها، دانش آموزان 
حاضر در آزمايشگاه شيمي، بچه هاي همراه مربي پرورشي مدرسه در 
ــاگردان ديگري را كه اين جا و آن جاي دبيرستان در  اتاق تبليغات و ش
حال فعاليت بودند، اضافه مي كرديم، عدد قابل توجهي به دست مي آمد. 
ــاعت پنج يا  ــه، اگر قدري زودتر و مثًال س البته به گفته ي مدير مدرس
ــتان آمده بوديم، شلوغ، پويا و فعال بودن را  ــش بعدازظهر به دبيرس ش

مي توانستيم به درستي درك كنيم.
ــت كه مدرسه اي كه از  ــما هم به ذهنتان خطور كرده اس حتماً ش
ــوردار در يزد  ــتاني غيردولتي در منطقه اي برخ ــاد كرده ام، دبيرس آن ي
ــب، به انگيزه ي دريافت  ــاعت ده و نيم  ش ــت و دبيران فعال در س اس
حق التدريس هاي آن چناني،  دست از خانه و كاشانه ي خود كشيده و در 
حال فعاليت اند. خير! اين مدرسه، دبيرستاني دولتي است كه توسط فرد 
خيري به نام آقاي آقا (اگر هر دو «ق» را با لهجه ي يزدي بخوانيد، 
ــيار زيبايي خواهد داشت)، با باالترين امكانات و تجهيزات و  طنين بس
به شكل بسيار آبرومندانه اي ساخته و به آموزش وپرورش تحويل شده 

است.
ــت و براي ثبت نام،  ــه، در منطقه اي معمولي واقع شده اس مدرس
ــوز و اين قبيل چيزها اعمال  ــيوه ي خاصي اعم از گزينش دانش آم ش
نمي شود. آقاي آقا، چندين كارخانه ي نساجي در ايران و خارج از ايران 
ــته و او را قسم داده است كه معلمان و  ــه خواس دارد. او از مدير مدرس
ــه، براي تأمين كسري معاش خود، هيچ جاي ديگري  كاركنان مدرس
ــت (مدير مدرسه  ــه تا آن جا كه مقدور اس كار نكنند. هم چنين، مدرس
ــب تقريباً يك سره باز است)،  ــه از صبح تا 11 ش به ما مي گفت مدرس
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دكتر علي رؤوف

انـشـا
ايـن بـود
انشاي من
دربـاره ي

مروري بر تمرين نامه نگاري در

 كالس درس توسط آموزگاران

معلم عزيز درس انشا، مانند درس هاي ديگر، «كتاب  درسي» ندارد. 
ــت كه مي خواهد به شاگردانش «نامه نوشتن» را ياد بدهد تا  تنها اوس
ــيوه ها و ياد گرفتن هاي بهتر و دل پذيرتر، براي  بتوانند به هدف ها و ش

برقراري ارتباط نوشتاري سالم تر، نايل آيند.
آن ها كه مهارت خواندن و نوشتن را ياد گرفته و تمرين كرده اند، 
ــند. آن هايي كه نه مي توانند بخوانند و نه  دوست دارند «نامه» بنويس
بنويسند، مجبورند به كساني كه مي توانند بخوانند و بنويسند التماس 
ــان بنويسند، يا نامه هايي را كه  كنند تا نامه اي براي عزيز دورافتاده ش
دريافت مي كنند، برايشان بخوانند. اين درماندگي، ستم و آزاري است 

كه يگانگي شخصيت آنان را نااستوار و متزلزل مي سازد!
از زماني كه مهارت هاي نوشتاري آغاز مي شوند، نامه نگاري يكي 
از زيباترين و موفق ترين شيوه هاي برقراري ارتباط با ديگران و افرادي 

است كه غايب هستند و دور از عزيزان خود به سر مي برند.

ــاني به دانش آموزان  ــاز و با تمامي عوامل در حال خدمت رس ب
باشد. اين فرد خير يا نماينده اش، سالي يك  يا دوبار به مدرسه 
مي آيد و براساس فهرستي كه مدير در اختيارش قرار مي دهد، 
ــاعات اضافي همكاران مدرسه را تمام و كامل و با  ميزان س
رقمي باالتر از نرخ هاي دولتي پرداخت مي كند. او حتي از مدير 
خواسته است، براي حضور همكاران در شوراها و كالس هاي 
ــه اين ترتيب  ــس در نظر بگيرد و ب ــوزي هم حق التدري بازآم
«مدرسه ي آقا»، به تمام معنا، دبيرستاني تمام وقت با كاركناني 
تمام وقت است. برخي از اين قبيل مدرسه ها را در پژوهشي كه 
تمام سال  گذشته درگير انجام آن بودم1، مشاهده كردم كه البته 

تعداد قابل توجهي از آن ها غيردولتي بودند.
وقتي مي خواهيم طرح تمام وقت بودن معلمان و كاركنان 
ــزاي طرح تحول  ــه مثابه يكي از اج ــي را ب واحدهاي آموزش
ــرا كنيم، بايد در وهله ي اول  راهبردي در آموزش وپرورش اج
زمينه هاي تحقق چنين طرحي را فراهم كنيم. من فكر نمي كنم 
هيچ فرد فكور و تحول خواهي مخالف اين باشد كه تمام فكر 
ــد و براي تأمين  ــه معطوف كن ــود را فقط به مدرس ــر خ و ذك
هزينه هاي زندگي اش، به دنبال مشاغل بي ربط در ساعات غير 

مدرسه نباشد.
ــول راهبردي  ــش از طرح تح ــن بخ ــد اي به نظر مي رس
ــود،  ــرورش، در اجرا با چالش هاي فراواني روبه رو ش آموزش وپ
ــاز  ــياري موارد، صرفاً افزايش حقوق هم چاره س چرا كه در بس
ــي در ايجاد انگيزه  ــد بود؛ اگرچه يك عامل مهم بيرون نخواه
به شمار مي رود. در اين طرح، آموزش وپرورش و مسئوالن ارشد 
تصميم گيرنده  ي آن، بايد نقش آقاي آقا را ايفا كنند و با عمل 
ــر خود، ايجاد انگيزه كرده، افراد را ترغيب به خدمت گزاري  خي
ــه را به  كنند و فضايي پديد آورند كه در آن، همه با هم، مدرس
ــعه ي محلي و  قلب تپنده ي فعاليت هاي اجتماعي، كانون توس
ــد و تعالي همه ي افراد بشري در آن  مكاني كه زمينه هاي رش

رقم مي خورد، تبديل كنند.
ــت كه به افراد، چند صدهزار توماني اضافه  مهم اين نيس
ــت كه به آن ها  ــاداش پرداخت كنيم، مهم اين اس ــوق و پ حق
ــاني را كه  ــا وظيفه داريم فرزندان و نوه هاي كس بقبوالنيم م
انقالب اسالمي ايران را در سال 1357 به پيروزي رساندند، از 
آموزش هايي با كيفيت، مبتني بر تحول خواهي و عدالت محور 

برخوردار سازيم.

زيرنويس 
ــاخص ها و ويژگي ها. مؤسسه ي پژوهشي  ــت وجوي مدارس موفق؛ ش 1. در جس

برنامه ريزي در نوآوري آموزشي. 1389.

ش
موز

آ



5

89
من

/ به
ى5

اره 
شم

/14
ه  ى

دور

از قديم و نديم، بزرگ ساالني 
ــا  ي بي سـوادي  ــگ  اَن ــه  ك
كم سـوادي را به خود قبوالنده 
ــل جوان تر از  ــواره از نس بودند، هم
خود كه به مدرسه رفته بودند، گله مند 
ــرا نمي توانند حتي يك  ــدند كه چ مي ش
نامه بنويسند. جمله ي معروفي كه پيوسته 
ــاالن تكرار مي شد و همواره به  از زبان كهن س
گوش مي رسيد، اين بود كه: «سواد تو به چه درد 

مي خورد»!
درست است كه در اين زمان ابزارهاي ديگري مثل 
تلفن و موبايل و در مجموع دانش انفورماتيك (رايانه) جاي 
نامه نگاري هاي گذشته را گرفته اند، اما مي دانيم كه هنوز نامه نگاري 
مهارتي است كه هم چنان پابرجا مانده است. اگر از  نامه هاي رسمي و 
اداري متداولـ  كه راه و رسم و روش ها و شگردهاي ويژه دارند و بايد 
پيوسته به تمرين درآيندـ  صرف نظر كنيم، شايد هرگز نتوانيم نامه هايي 
ــق و عالقه به  ــتي، محبت، عش را كه براي عزيزانمان، پيام هاي دوس
ــه ي برقراري ارتباط هامان  ــر را با خود حمل مي كنند، از صحن همديگ
ــتي و محبت را همراه خود مي برند.  خارج كنيم. نامه ها پيام هاي دوس
پيوندي كه ارتباط مستقيم با افراد را پيوسته و پايدار نگاه مي دارد و سبب 

مي شود عالقه به همديگر را تداوم هميشگي بخشند.
ــا شاگردان تو در «نامه هاي تمريني  معلم فرهيخته، بدان كه بس
ــودن و لذت بردن را بهتر  ــود»، در كالس تو، بتوانند رنگ و بوي ب خ
ــتر احساس كنند و بفهمند كه دنيا تخت روان يكپارچه اي است  و بيش
كه همه چيز آن و همه جاي آن به هم پيوسته هستند. نوعي پيوستگي 
ــت و هيچ كس نمي تواند فكر كند كه «تنهاست»، يا  كه جداناپذير اس

ارتباطي با پيرامون خودـ  و فرا پيرامون خودـ  ندارد.
«تمرين هاي نامه نگاري» هيچ سرمشق يا قاعده و دستوري ندارند. 

ــاگردانت را بر افروزي و آنان را مشتاق  ــوق ش ــت ذوق و ش كافي اس
ــنده ي خود، هرگونه  ــت بگيرند و با مخاطب يا نيوش كني، قلم به دس
ــد، و نيز هرچه را  ــي را كه مي توانند، يا ميل دارن ــا و عبارت هاي واژه ه
ــت دارند، بنويسند و براي تو بخوانند. ترديدي به خود راه مده  كه دوس
كه وقتي «تمرين نامه نگاري» آن ها را گوش مي دهي، چه نشاطي به 
ــت خواهد داد، و چه قدر با دل و انديشه هاي شاگردانت نزديك  تو دس
مي شوي و الفت بيشتري برقرار مي كني. خواسته هاشان را مي شناسي، 
به عالقه هاشان فكر مي كني، نحوه ي ارتباطشان را با خانواده و همگنان 
درك مي كني، و حتي با تصوير ديگراني كه با شخصيت هاي متفاوت در 

ذهنشان نگاشته مي شود، و جا مي افتد، آشنا مي شوي.
ــيوه اي را براي اين جوالنگاه  ــا هيچ ش تو نمي تواني در درس انش
بزرگ برگزيني. فقط مي تواني به فكرها و انديشه هاي دروني و ذهني 
ــان را بنويسند؛ براي هر كس كه  ــاگردانت تلنگر بزني كه نامه هاش ش
ــت دارند يا مي خواهند. بدان كه خواستن ها و دوست داشتن هاي  دوس
ــفارش ها و خداي ناكرده  ــان مي رويند، نه از س ــا از درون خودش آن ه

توصيه هاي ناساز تو.
معلم عزيز!

شـاگردانت،  انديشـه ي  و  فكـر  گذاشـتن  آزاد 
دل چسـب ترين مهر و محبتي است كه مي تواني به آن ها 
نثـار كني. بگذار هرچه را كه در انديشـه و در ذهن دارند، 
تـراوش كنـد. چه مخاطـب واقعي داشـته باشـند و چه 
مخاطبان خيالي و ناشناخته. برون ريزي هاي شاگردانت، 
در انشـايي كه مي نويسند، پيام هاي شگفت انگيزي را به 
تو مي رسانند. پيام هايي كه مي توانند وظيفه ي معلمي ات 
را انسـاني تر، مهربانانه تر، راه گشـاتر و پرورش دهنده تر 
كنند. شـايد راه هاي نجاتي هم پيدا كني براي شاگرداني 
كـه صفاي زنده بودن و خواسـتن ها و توانسـتن ها را گم 
كرده اند، يا از دست داده اند. در اين گيرودار درنگي به خود 

راه نده كه مي تواني. به راستي تو هماني كه مي تواني.
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اشاره 
زندگي مملو از اتفاقاتي اسـت كه در بسـياري از موارد با پيش بيني نتايج آن، مي توان از آثار سوء آن ها كاست 
و تجربه هاي مفيدي را فراهم آورد. اين نكته، به مهارت فرضيه سازي اشاره مي كند كه از مهارت هاي اساسي در 
پژوهش است. اين مهارت نه تنها در درس و مدرسه و يا انجام كارهاي علمي و آموزشي، بلكه در روزهاي زندگي و 
تجارب مربوط به آن نيز تأثيرگذار و پركاربرد است. بر اين اساس، اين بخش از سلسله مطالب پژوهش در كالس 

درس، به مهارت فرضيه سازي و آزمايش فرضيه اختصاص دارد.

تـلفيـق
 با استفـاده از 

فرضيــه
حدس غير علمي، حدس علمي 

ــي از خبرهاست  اخبار مربوط به پيش بيني وضعيت آب وهوا، بخش
ــنوندگان بسياري دارد. اين پيش بيني ها كمك مي كند تا  كه معموًال ش
هر فرد با توجه به شرايط و جريانات پيش رو، تصميم مناسبي اتخاذ كند. 
گاهي اين تصميم ها به نحوه ي پوشش افراد براي خروج از منزل محدود 
مي شود و گاهي هم اهميت آن به انجام يك پرواز هوايي و يا حركت 
كشتي در سطح اقيانوس مربوط است. در هر دو حالت، پيش بيني درست 

مي تواند مؤثر باشد.
چنان چه مي دانيد، پيش بيني هاي علمي با حدس متفاوت است و 
معموًال به آن چه كه به عنوان پيش بيني علمي انجام مي گيرد، فرضيه 
گفته مي شود. تفاوت مهم در اين دو، وجود اطالعات است. هنگامي كه 
تنها براساس احساس خود و بدون استناد به اطالعات يا تجارب، اتفاقي را 
پيش بيني مي كنيم، ما اتفاقي را حدس زده ايم. اما در فرضيه سازي، اساس 
پيش بيني اطالعاتي است كه در رابطه با موضوع داريم. براي مثال، تصور 
كنيد مشغول خريد هستيد. لباسي نظر شما را جلب مي كند. نمي دانيد 
كه جنس پارچه ي لباس با دوام است و در مقابل شست وشوهاي مداوم 

مقاوم است يا نه؟ نگراني خود را با همراهتان در ميان مي گذاريد. او در 
اين باره اطالعاتي ندارد. دستي به پارچه مي كشد و مي گويد، فكر 
مي كنم جنس خوبي دارد و در برابر استفاده ي زياد مقاوم است. 
او تنها حدس زده است و ممكن است پيش بيني اش درست يا 
غلط باشد. حاال همين سؤال را از كسي مي پرسيد كه درباره ي 
ــاجي و انواع پارچه اطالعاتي دارد. او پس از لمس كردن  نس
ــت  پارچه و دقت در الياف آن، نظرش را مي گويد. بديهي اس
كه نظر او تأثير بيشتري بر تصميم گيري شما خواهد داشت، زيرا 
پيش بيني او براساس اطالعات مستند است و فرضيه هاي او بيشتر 

قابل اعتماد هستند.

فرضيه سازي در كالس 
در جريان تدريس، موقعيت هاي فراواني پيش مي آيند كه مي توانند 
ــند. اين  ــازي باش ــتفاده از مهارت  فرضيه س ــبي براي اس فرصت  مناس
ــاير مهارت هاي پژوهشي، مي توانند منبع خوبي  مهارت ها هم چون س
ــند.  ــتر دانش آموزان و افزايش يادگيري آنان باش براي ايجاد درك بيش
براي مثال، هنگامي كه معلم در حال انجام آزمايش از درس علوم است، 
ــد كه به نظر آن ها چه اتفاقي خواهد افتاد؟  از دانش آموزان خود مي پرس
اين پرسش موجب مي شود كه فراگيرندگان با استفاده از اطالعاتي كه 
در طول تدريس فراگرفته اند، نتايج آزمايش را پيش بيني كنند. در واقع، 
آن ها ملزم به يادآوري درس، بررسي و تحليل آن  در ذهن خود و ساختن 
ــتند. اين فرايند، به درك بهتر مطلب و يادگيري ماندگارتر  فرضيه هس

دانش آموزان مي انجامد.
فرضيه سازي، برخالف عادت هاي سنتي كاربرد آن در كالس درس، 
تنها به درس علوم و آزمايش هاي مربوط به آن محدود نمي شود. در تمام 
ــؤال روبه رو هستيم، مهارت فرضيه سازي  دروس و موضوعاتي كه با س
قابل استفاده است. براي نمونه، معلم در درس تاريخ از دانش آموزان خود 
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مي پرسد كه فكر مي كنيد با توجه به اطالعاتي كه از فالن پادشاه داريد، 
او در حكومت خود چگونه رفتار كرده است؟ پيش بيني هاي دانش آموزان 

منوط به دانسته هايي است كه از پيش در ذهن آن ها ايجاد شده است.
اين شرايط در كالس رياضي با پيش بيني  آن چه كه در يك ارتباط 
رياضي مطرح است و يا در حل مسئله ها قابل استفاده است، رخ مى دهد. 
براي مثال، در بحث مقايسه ي كسرها، معلم با نشان دادن تصاويري از 
كسرهاي متفاوت، از آن ها مي خواهد كه كسرها را با هم مقايسه كنند 
و بگويند، به نظر آن ها آيا كسرها از هم كوچك تر، بزرگ تر و يا با هم 
مساوي هستند؟ بديهي است، دانش آموزان در اين حالت بايد با تماشاي 
كسرها و براساس اطالعات قبلي خود، فرضيه هايي را بسازند كه نشانگر 

نظر آن ها در مورد مقايسه ي كسرها باشد.
ــم نوار صوتي از  ــمان مي رويم. معل حاال به كالس هديه هاي آس
تالوت قرآن را براي بچه ها گذاشته است و عالمت مد را نيز روي تابلو 
كشيده است. او از دانش آموزان مي خواهد به تالوت آيات توجه كنند و با 
توجه به عالمت مد در آيات موردنظر، بگويند كه اين عالمت چه نقشي 
ــده دريافت  دارد؟ دانش آموزان اطالعاتي را از طريق فايل صوتي ياد ش
مي كنند و با مطالعه ي آيات و توجه به عالمت مد، فرضيه هايي در اين 
زمينه مي سازند. به اين ترتيب، معلم دانش آموزان را با استفاده از مهارت 
ــانده است و برخالف روش هاي  فرضيه  سازي، به راهي اكتشافانه كش

تدريس سنتي، يادگيري ماندگاري را برايشان ايجاد كرده است.

آزمون فرضيه ها 
ــق، صحيح يا  ــاز دارد تا از اين طري ــه آزمون ني ــر فرضيه اي ب ه
ــني از فرضيه است  ــود. اين درك روش ــن ش غيرصحيح بودن آن روش
ــت فرضيه اي قابليت اعتماد را نداشته باشد  اگر بپذيريم كه ممكن اس
ــته باشد. هنگامي كه اين نگرش  و يا درصدي از خطا در آن وجود داش

ــا راحت تر در  ــود، آن ه ــن دانش آموزان ايجاد ش در كالس و بي
ــازي شركت مي كنند  فعاليت هاي مربوط به فرضيه س

ــاده تر از قبل، مورد قبول نبودن فرضيه ي  و نيز س
خود را مي پذيرند. اين به معناي اين نيست كه 

فرضيه سازي نوعي از كاربرد روش بارش 
فكري در كالس است. زيرا در روش 
بارش فكري، ما به استفاده از تجارب 
گذشته و يا اطالعات مستند مجبور 

نيستيم و اجازه داريم هرچه 
را به ذهنمان مي رسد، 

اما در  ــم.  بيان كني
بايد  فرضيه سازي، 
ــده  نظرات ارائه ش
برپايه ي اطالعات و 

دانسته هايي بيان شود. 

ــا وجود فضاي آزاد در بيان فرضيه ها و ايجاد جو علمي در پذيرش يا  ام
ــرايطي كه امكان آزمون فرضيه در كالس وجود  رد فرضيه ها و نيز ش
داشته باشد، همگي به تقويت و استفاده ي درست از مهارت فرضيه سازي 

كمك مي كند.
آزمون فرضيه ، همواره نيازمند شرايط آزمايشگاهي نيست. چنان چه 
ــد، برخي از فرضيه ها به اطالعات  ــاره ش در مثال هاي بخش قبلي اش
كالمي مربوط مي شوند كه همان اطالعات هم مي تواند در رد يا تأييد 
ــتر، به مثال هاي ياد شده باز  ــد. براي توضيح بيش ــاز باش فرضيه كارس

مي گرديم.
ــخ، معلم پس از دريافت فرضيه هاي دانش آموزان در  در درس تاري
رابطه با نوع عملكرد پادشاه مورد نظر، آن ها را به تماشاي نمايشي كه به 
ــت دعوت مي كند، يا از آن ها مي خواهد به  زندگي همان فرد مربوط اس
داستان وي گوش دهند، يا اين كه مطلب خاصي را در كتاب خود مطالعه 
ــده، دانش آموزان متوجه  كنند و... از طريق هر يك از روش هاي ذكر ش

مي شوند كه آيا فرضيه هاي آنان درست بوده است يا نه.
اين اتفاق در كالس رياضي نيز به شكل هاي متفاوتي روي مي دهد. 
ممكن است معلم پس از دريافت نظرات دانش آموزان، ابزاري را در اختيار 
ــه  هر گروه قرار دهد و از آن ها بخواهد، تصاوير را اندازه گيري و مقايس
ــري هر شكل را بنويسند و با استفاده از مقايسه ي  كنند و يا اعداد كس
اعداد، نتايج را مطرح كنند. در هر حالت، دانش آموزان مي توانند در پايان،  

درست يا نادرست بودن فرضيه هاي خود را بسنجند.
ــمان نيز به همين حالت قابل  ــا در كالس هديه هاي آس فرضيه ه
ــوزان و تجربه ي موارد  ــت. راهنمايي معلم، توجه دانش آم ــي اس بررس
ديگري كه در آن ها هم از عالمت مد استفاده شده است، در درك آن ها 
ــان را نشان  ــتي فرضيه هايش از درس تأثير مي گذارد و صحت يا نادرس

مي دهد.

تصويرگر:فريبا بندى

7

89
من

/ به
ى5

اره 
شم

/14
ه  ى

دور



89
من

/ به
ى5

اره 
شم

/14
ه  ى

8دور

يك فرضيه بساز 
ــس، بلكه در مراحل  ــن مهارت،  نه تنها در اجراي تدري كاربرد اي
ــد. يكي از  ــز مي تواند مؤثر باش ــيـ  يادگيري ني ــر فرايند يادده ديگ
كاربردهاي مناسب آن، در ارائه ي تكليف است. براي اين منظور، معلم 
ــازي  از دانش آموزان مي خواهد تا در ارتباط با موضوع درس، فرضيه س

كنند. به اين مثال توجه كنيد: 
ــس از تدريس، از  ــم پ ــت. معل ــا مخلوط اس ــاط ب درس در ارتب
ــوزان مي خواهد تا با توجه به آن چه در كالس فراگرفته اند، در  دانش آم
چند جمله بنويسند كه به نظر آن ها مخلوط هاي يكنواخت زودتر در بدن 

انسان هضم مي شوند يا ساير مخلوط ها؟
براي انجام اين تكليف، دانش آموز ناچار است مطالب جديد را مرور 
كند و بعد براي پاسخ به سؤال، فرضيه سازي كند. در چنين تمريني، هدف 
ــخ هاي دانش آموزان نيست، او به دنبال آن است كه  معلم بررسي پاس
بدون تكرار تكليفي خسته كننده، مانند دعوت دانش آموزان به مطالعه ي 
درس جديد براي جلسه ي آينده، آن ها را وادارد تا مطالب درس را مرور 
ــي آن بپردازند. بديهي است، در  كنند و در ذهن خود به تحليل و بررس
اثر انجام چنين تمرين هايي، مهارت فرضيه سازي دانش آموز هم تقويت 
ــود. از طرف ديگر، اين كار معلم مي تواند نقطه ي شروعي براي  مي ش

كشفيات و مطالعات بيشتر در دانش آموزان باشد.
ايجاد تجارب ديگري از اين دست، به عنوان انجام تكليف در ساير 
دروس نيز براي دانش آموزان ممكن است. كافي است معلم در نحوه  ي 
تعيين تكليف تجديدنظر كند و به هدف نهايي آن كه تقويت يادگيري 
دانش آموزان است، تأكيد و توجه بيشتري نشان دهد. در چنين شرايطي 
ــت كه امكان تلفيق دروس با يكديگر بيش از پيش مهيا مي شود.  اس
براي مثال، دانش آموز فرضيه هاي خود را در رابطه با موضوع رياضي در 
قالب انشا ارائه مي دهد، يا فرضيه هاي خود را در درس علوم با نقاشي 
يا تصوير نمايان مي كند و يا ممكن است با دست  سازه اي نشان دهد 
كه چه ايده اي درباره ي موضوعي خاص دارد و آن را چگونه پيش بيني 
ــتفاده از  ــب، راه هاي متعددي براي تقويت و اس ــد. به اين ترتي مي كن
مهارت فرضيه سازي دانش آموزان در كالس درس ايجاد مي شود. اين 
ــه كالس و يادگيري، و  ــر، موجب افزايش انگيزه ي دانش آموزان ب ام
زمينه ساز رشد و پيشرفت يادگيري آن ها نيز خواهد بود. تلفيق دروس با 
ايده ي پرورش مهارت هاي پژوهشي، از جمله راهكارهاي مناسبي است 
كه تدريس را به ويژه در دوره ي ابتدايي مؤثر و يادگيري را لذت بخش 

مي كند.
ــتن توجه و تأكيد  در اين ميان، نبايد فراموش كرد كه ضمن داش
بر اهداف درس، تالش در تقويت مهارت هاي پژوهشي، انجام رسالتي 
ــز مؤثر خواهد  ــه ي آن در موفقيت افراد در زندگي ني ــت كه نتيج اس
بود. آيا شـما مي توانيد به نمونه هايي از ضـرورت توانمندي افراد در 

فرضيه سازي در طول زندگي اشاره كنيد؟

كليدواژه ها: رويكرد تلفيقي، آموزش هنر، آموزش علوم. ش
موز

آ

راهبردهايي در آموزش هنر و علوم تجربي
به شيوه ي تلفيقي

هم نشينـي
علم و هنـر

حسن شرفي
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ــمندان، محتواي هر  همان طور كه دانش
ــرد علمي مرتبط  ــي را به كارب ــوع علم موض
ــازند، هنرمندان نيز موضوع ذهني را به  مي س
ــد. آن ها مضامين  ــورت عيني در مي آوردن ص
ــتفاده هاي  و مفاهيم را تلفيق مي كنند و به اس
جديد، ناآشنا و پيش بيني نشده از مفاهيم نايل 

مي شوند [امام جمعه و مهرمحمدي، 1385].
ــتاوردهاي  ــان هم چنان از دس مردم جه
لئوناردو داوينچي متحيرند. او براي خلق هر 
ــتن و طراحي كردن را با هم  اثري، علوم، نوش
تلفيق مي كرد. هر عنصر موجب بهبود عناصر 
ديگر مي شد و به ادراك كردن كمك مي كرد. 
ــيوه ي شناختن و  درس هاي علوم و هنر دو ش
ــتند كه تلفيق آن ها، شباهت ها  يادگيري هس
ــي آورد و  ــازه اي را فراهم م ــاي ت و تفاوت ه
ــاره ي جهان ارائه  ــاي جديدي را درب ديدگاه ه
مي كند. علوم و هنر مي توانند اصول و اهداف 
مرتبط با مفاهيم واقعي و شكل هاي طبيعي را 

نشان دهند. اين اهداف عبارت اند از: 
1. توسعه ي اشتياق و كنجكاوي
2. ساختن ذهن شناور و سيال 

3. ايجاد زمينه و موقعيت و حل مسئله
4. مشاهده ي پديده هاي طبيعي

ــردن تصويرهاي  ــمي ك 5. تجس
ذهني. 

تجربه ي تجسمي ما به وسيله ي 
تصوراتي كه در ذهن پديد مي آيد، كامل 
و موجب اشتياق به توجه و دقت در توليد 
ــود. از اين رو، تصورات پرشور  هنري مي ش
ــوزان كه به  ــار از زندگي دانش آم و سرش
ــان  ــيله ي پديده ها، قبًال با چشمانش وس
ــت، در خوب  ــده اس برانگيخته و ايجاد ش
ديدن، احساس كردن و بازنمايي جهان 
ــي، به آن ها كمك مي كند. براي  واقع
مثال، عكس العمل هاي هنري آكنده 
از شور و شوق دانش آموزان، با نشان 
ــده در آكواريوم يا  ــات زن دادن حيوان
قفس و آوردن مرجان ها و صدف ها به 
ــم و پديدار مي شود. به اين  كالس، تجس
وسيله، دانش آموزان در گروه هاي كوچك با به 
تصوير كشيدن موجودات و در قالب هنرهاي 

تعدادي از آن ها را از زير سنگ ها در مكان هاي 
مرطوب جمع آوري كنيد. روي يك صفحه ي 
ــا كنيد.  كاغذ بگذاريد و حركت آن ها را تماش
ردپاهاي حلزون را كه از مخاط چسبناك است،  

دنبال كنيد.
� مقداري گرد گچ را كه روي يك تكه كاغذ 
سنباده ريخته ايد، كم كم روي ردپاهاي چسبناك 
حلزون بريزيد. گرد به مخاط مي چسبد. با تكان 
دادن كاغذ، شكل هايي را روي ردپاي حلزون 

مشاهده مي كنيد.
ــطوح متفاوت بگذاريد و  � حلزون را روي س
در حالي كه سطح را كج كرده ايد، امتحان كنيد. 
ــود و به پايين مي افتد؟ با  آيا حلزون جدا مي ش

حلزون ها مهربان باشيد.
ــفاف مانند شيشه ي  ــطح ش � از زير يك س
مسطح، به يك حلزون نگاه كنيد. آيا مي توانيد 
ــزون چگونه كار  بفهميد كه ماهيچه هاي حل

مي كند؟

فرصـت يادگيـري بيشـتر بـا 
مشـاركت والديـن، مربـي يـا 

آموزگار 
ــن  ــذ رنگي روش ــوزان، روي كاغ � دانش آم
ــده  ــتطيلي كه از قبل آماده ش به اندازه ي مس
است، چند حلزون رنگارنگ طراحي و نقاشي 
مي كنند و سپس نقاشي خود را داخل مستطيل 

مي چسبانند.
ــتطيل  ــري از حلزون را داخل مس � تصاوي

مي چسبانند.
� گفت وگو با يك حلزون را مي نويسند (من 

و حلزون).

� شكل درختان
ــتاني بيرون برويد و درختان  � يك روز زمس

تجسمي و متناسب با رده بندي زيست شناسي، 
ــوران و گياهان و  ــا را در دو حوزه ي جان آن ه
هم چنين روش هاي هنري متفاوت طبقه بندي 

.[wachowiak, 2001] مي كنند
ــرورش  ــي بر پ ــه تازگ ــزي كه ب تمرك
ــه،  چندگان ــوش  ه و  ــر  تفك ــاي  مهارت ه
زيباشناسي، يادگيري در شرايط زندگي واقعي، 
سازمان دهي تلفيقي در برنامه ي درسي، درگير 
ــون هوش، تجربه و...  كردن جنبه هاي گوناگ
ــي آموزش  ــت [انجمن مل صورت گرفته اس
هنر، 1384]، در تحول برنامه ي درسي هنر و 
ــي دار در كالس درس هنر مؤثر  يادگيري معن
بوده است. يادگيري معني دار براي دانش آموز، 
در درجه ي نخست مبتني بر طراحي آن گونه 
برنامه هاي درسي است كه با استفاده از آن ها، 
متوليان نظام آموزشي، ظرافت ها، قابليت ها و 
كيفيت هاي ويژه اي را در دانش آموزان تحقق 

بخشند.
اين نوشتار برگرفته از مجموعه اي است 
ــا ارائه ي پروژه هاي  ــردال زل1 (1992) كه ب اث
ــم واقعي و  ــرد مفاهي ــري، كارب ــي و هن علم
ــتفاده از رويكرد  ــكل هاي طبيعي را، با اس ش
ــواي برنامه ي  ــا و محت ــي در فعاليت ه تلفيق
درسي هنر، با هدف تسهيل رشد و شكوفايي 

استعدادهاي كودكان، نشان مي دهد.
به منظور يادگيري بهتر فعاليت هاي هنري 
ــي علوم، مشاركت و همراهي  و مفاهيم درس
ــي  اوليا و مربيان و ايجاد نوعي فضاي آموزش
ــتر تربيت هنري  محرك، موجبات غناي بيش

دانش آموزان را فراهم مي آورد.

پروژه هـاي علمـي و هنـري در 
فعاليت ها و محتواي برنامه هاي 

درسي هنر و علوم 
� ردپاي حلزون ها

ــا چگونه راه مي روند؟ آيا پا دارند؟  � حلزون ه



ــكلي  ــر يك از درختان ش ــا كنيد. ه را تماش
مخصوص دارد، اما بعضي درختان نمي توانند 

به شكل مناسب رشد كنند. آيا مي دانيد چرا؟
ــكل هايي مشخص  � به دنبال درختاني با ش
بگرديد و در يك دفتر طراحي آن ها را ترسيم 
كنيد. آيا برگ ها، دانه ها و پوست جالب توجهي 
دارند؟ همه ي آن چه را كه درباره ي درختان ياد 

گرفته ايد، يادداشت كنيد.
� پس از طراحي و نقاشي، مي توانيد شكل هاي 
ــت هر كدام  درختان را ببريد و نام آن ها را پش

بنويسيد. سپس با آ ن ها جنگل بسازيد.

فرصت يادگيري بيشتر 
� دانش آموزان روي كاغذي رنگي و روشن، 
ــي كنند و  جنگلي را با درختان گوناگون نقاش

داخل كادر بچسبانند.
� تصاويري از درختان يا تصويري از جنگل را 

داخل مستطيل بچسبانند.

� شكل گل برگ ها
� يك گل بچينيد و به دقت به آن نگاه كنيد. 
ــپس به آرامي گل برگ ها را بچينيد. چند تا  س

هستند؟ آيا مي توانيد كاس برگ ها را ببينيد؟
ــا گرده را از يك گل به گل ديگري  � زنبوره
حمل مي كنند. گرده به كالله مي چسبد. كم كم 

دانه ها به وجود مي آيد و رشد مي كند.
ــدا كنيد. گرده ها را  � پرچم ها را در گلتان پي
ــك تكه از كاغذ  ــك پرچم جدا و روي ي از ي
جمع آوري كنيد. گرده چه رنگي است؟ اكنون 

ــان قرار دارد، لمس  ــه را كه در مركز گلت كالل
كنيد. آيا چسبناك است؟

� مي توانيد بخش هايي از گلتان را روي كاغذ 
ــذي را روي آن قرار  ــك كن بچينيد. كاغ خش
دهيد و الي يك كتاب ضخيم بگذاريد و فشار 

دهيد تا شكل گلتان حفظ شود.

فرصت يادگيري بيشتر 
ــاي رنگارنگ را روي  ــوزان گل ه � دانش آم

كاغذي رنگي نقاشي كنند و سپس داخل 
كادر بچسبانند.

ــل  ــا را داخ ــري از گل ه � تصاوي
مستطيل بچسبانند.

� دانه هاي بال دار 
� گياهان دانه هايشان را پراكنده مي كنند. 

به اين وسيله امكان رشدشان فراهم مي شود. 
� مي توانيد مدل هايي از دانه هاي درخت چنار 
را با ورقه هاي كاغذي بسازيد. آزمايش كنيد تا 
ببينيد چگونه به پرواز درمي آيد. از سيم مفتولي 
ــد و يك دانه ي  ــتفاده كني ــذ زرورق اس و كاغ
درخت زبان گنجشك، بسازيد. آزمايش كنيد؛ 

آيا به پرواز درمي آيد؟
ــي دانه ها را با بال ها (پرها) و چترهاي  � برخ
ــازيد.  ــات به صورت نمونه هاي واقعي بس نج

سپس ببينيد چگونه به پرواز درمي آيد.

فرصت يادگيري بيشتر 
� دانش آموزان روي كاغذي رنگي و روشن، 

ــي كنند. سپس آن را  دانه هاي گياهان را نقاش
داخل مستطيل بچسبانند.

� تصاويري از دانه هاي گياهان را داخل كادر 
بچسبانند.

ــوزگار، قصه ي  ــوزان با كمك آم � دانش آم
ــا را روي كاغذ رنگي،  ــفر دانه ه كوتاهي از س
ــپس آن را داخل  ــند. س ــور خوانا بنويس به ط

مستطيل بچسبانند.

� شكل سازي با برگ گياهان 
� برگ ها را جمع آوري كنيد و بين صفحاتي 
ــار قرار دهيد تا شكل  از يك كتاب تحت فش
آن حفظ شود. سپس شكل هايي با برگ هاي 

رنگي بسازيد.
� به دنبال برگ هاي جالب و ديدني بگرديد 
و آن ها را جمع آوري كنيد. شكل  هاي متفاوت 
ــد. كدام درخت ها برگ هاي  را طبقه بندي كني
ــا مي توانيد  ــد؟ آي ــوزن دارن ــك، مثل س باري
برگ هايي به شكل هاي دايره اي، قلب، دست  89
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ــكل  و پنج پر پيدا كنيد؟ تالش كنيد يك ش
بسازيد. 

فرصت يادگيري بيشتر 
� دانش آموزان با استفاده از كاغذهاي رنگي، 

برگ هايي را مي چسبانند. 
� تصاويري از برگ درختان را مي چسبانند.

� دانه ها و ميوه ها 
ــا آن جا كه مي توانيد،  دانه هاي متفاوتي را  � ت
جمع آوري كنيد. كدام ها براي خوردن مناسب اند 
و به پختن نياز دارند؟ يكي از ميوه هايي را كه 
ــت داريد بخوريد، برش بزنيد. دانه هايي  دوس
ــكلي هستند؟  كه داخل ميوه قرار دارند، چه ش
ــر ميوه چه تعداد دانه وجود دارد؟ با خمير  در ه
ــكل يك نمونه از دانه هايي را  بازي رنگي، ش
كه جمع آوري كرده ايد، بسازيد. از افراد بزرگ تر 

بپرسيد چه دانه هايي امكان خوردن دارد؟
� دانه هاي بعضي از گياهان داخل ميوه رشد 
ــاي آن ها را  ــا دانه ها يا ميوه ه مي كنند. آيا م

مي خوريم؟

� كپك زدن 
� قطراتي از آب را روي نان تازه به صورت 
طراحي و يك شكل دل خواه، بچكانيد. سپس 
ــه ي سربسته بگذاريد تا  نان را در يك شيش

ــد كند. ابتدا كجا رشد  كپك به وجود آيد و رش
خواهد كرد، روي نان خيس يا نان خشك؟ آيا 
در مكان گرم سريع تر رشد مي كند يا در مكان 

خنك و مرطوب؟ اين تجربه را آزمايش كنيد.
ــه ي درپوش دار بگذاريد.  � نان را در دو شيش
ــپس سوراخي روي درپوش ها ايجاد كنيد و  س
چوب پنبه اي روي آن بگذاريد. شيشه ها را در 
مكان هاي متفاوت نگه داري كنيد و ببينيد چه 
اتفاقي مي افتد؟ كپك را روي برخي غذاها در 

شيشه هايي رشد دهيد.
شيشه ها را باز نكنيد و دست نزنيد! از يك 
بزرگ تر بخواهيد براي خالي كردن شيشه ها به 

شما كمك كند.
ــه روي  ــت ك ــك گياهي قارچي اس كپ

گياهان، حيوانات و بعضي غذاها رشد مي يابد.

� رشد گياهان
� دانه ها را در جعبه اي شيشه اي بكاريد و روي 
آن خاك بپاشيد و براي نمايان شدن جوانه ها، 
ــد. دانه ها به چه چيزهاي ديگري  منتظر بماني

براي بزرگ شدن احتياج دارند؟ 
ــبزيجاتي را در  ــيدن بذر، گل ها و س � با پاش
باغ جعبه اي خودتان پرورش دهيد. يك مكان 
ــه پيدا كنيد. جوانه ها با كدام  آفتابي براي جعب
طرف متمايل  مي شوند؟ جعبه را براي چند روز 

بچرخانيد. چه اتفاقي مي افتد؟

� پنهان شدن دايناسورها 
ــدن  ــات زيادي به توانايي پنهان ش � حيوان
احتياج دارند. فكر كنيد كه رنگ ها و ويژگي هاي 
حيوانات چگونه براي پنهان شدنشان به آن ها 
كمك مي كند. آيا رنگ پوشش يا پوست آن ها 
ــت؟ مكاني را كه  ــبيه محيط اطرافشان اس ش
ــورها در آن زندگي كنند،  ممكن است دايناس

ــپس رنگ ها را براي پنهان كردن  بكشيد. س
يك دايناسور، انتخاب كنيد. هيچ كس نمي داند 
كه دايناسورها واقعاً چه رنگي بودند. شايد شما 

بهتر بدانيد!
ــش خال دار دارد.  گوزن زرد كوچك، پوش
به اين وسيله در تابستان زير درخت ها پنهان 
ــدن «استتار»  ــود. به اين طور پنهان ش مي ش

مي گويند.

� پروانه ي ترسناك 
بعضي از حيوانات، به جاي اين كه پنهان 
شوند، دشمنانشان را مي  ترسانند يا حقه مي زنند 
ــارا با طراحي  ــب مي دهند. س ــا را فري و آن ه
پروانه هايي، پرنده ها را متعجب مي كند. چرا او 
دايره ها يا نقطه هايي مثل چشم، روي بال هاي 

پروانه ها گذاشته است؟
ــناك خودتان را بسازيد.  پروانه هاي ترس
يك تكه از كاغذ را به دو نيم تا كنيد. آن را از تا 
باز كنيد. نيمي از يك پروانه را روي يك طرف 
ــان استفاده  تا، رنگ كنيد. از رنگ هاي درخش
كنيد. سپس كاغذتان را دوباره تا كنيد و دو نيم 
را روي هم، تحت فشار قرار دهيد. كاغذ را به 

آرامي باز كنيد. آيا متعجب شديد؟
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موش و گربه
در حفره اى كه زير درختى تشكيل شده بود، گربه اى زندگى مى كرد. 
نزديك النه ى گربه، در يك سوراخ، موشى هم النه داشت. شكارچى ها 
هميشه آن دور و برها پيدا مى شدند و حيوانات وحشى و پرندگان زيادى 
ــكارچى ها، تله ى خود را  ــكار مى كردند. روزى از روزها، يكى از ش را ش
ــت نزديك النه ى گربه قرار داد و رفت. گربه كه گرسنه اش شده  درس
ــا بالفاصله در تله ى  ــد. ام ــت، از النه خارج ش بود و دنبال غذا مى گش

شكارچى افتاد.
چند لحظه بعد، موش هم از سوراخ خود بيرون آمد. او مى خواست 
ــرحال بيايد. اما چون مى ترسيد با گربه روبه رو  آبى و هوايى بخورد و س
ــود، روى نوك پاهايش شروع به راه رفتن كرد و درست همين موقع  ش
بود كه متوجه شد گربه، در تور شكارچى ها گرفتار شده است. او خيلى 
خوش حال شد. باالخره هرچه بود، دشمنش را در تله مى ديد. راه رفتنش 

ــرد و از خوش حالى قند  ــادى ك ــد. را ع ــوى دلش آب ش ت
ــادى اش  ش به  يكباره  ماند. ولى  ــف كاره  نص

چرا كه راسويى دنبالش 
ــاده بود و  افت

مى خواست او را بگيرد. در حال فكر كردن براى فرار از دست راسو بود 
كه متوجه شد جغد روى درخت، خيز برداشته تا به طرفش پرواز كند و 
ــت كه با چنگال هايش ضربه اى به سرش بزند و او را به  همين حاالس

هوا بلند كند.
با اين اوصاف، اصًال حال و روز خوشى نداشت. نمى دانست چه كند! 
ميان سه خطر گرفتار شده بود: پاييده شدن توسط راسو از پشت سرش، 
در شرف حمله قرار گرفتن از طرف جغد روى درخت و در پيش رو بودن 

گربه؛ هر چند فعًال در تور اسير بود.
با خود گفت: «چقدر بد شد. تمام دور و برم گرفتارى است. ولى نبايد 
بترسم. بايد عاقالنه رفتار كنم و از اين وضعيت فرار كنم. فقط عاقالن 
هستند كه بدون اين كه خودشان را ببازند، خطرها را پشت سر مى گذارند. 
ــتى با گربه است.  فكر مى كنم در وضعيت فعلى، بهترين تصميم دوس
االن او هم مانند من گرفتار است. بايد كارى كنم كه او قبول كند من با 
او صميمى هستم، دروغ نمى گويم و نمى خواهم فريبش دهم. اين جورى 

شايد هردوتايمان از بدبختى رها شويم.»
موش هم چنان كه داشت با خودش فكر مى كرد، به گربه ى گرفتار 
نزديك شد و حال و احوال او را پرسيد. گربه جواب داد: «مى بينى كه! اين 
حال و احوال مگر توصيفى هم دارد؟! حال و احوالم همان طور است كه 
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اشاره
ــله مطالب بيدپا در كالس درس را كه برگرفته از داستان هاى كليله و دمنه است، خوانده ايد. اين داستان ها  تاكنون چهار بخش از سلس
كه براساس كتاب هاى «بخوانيم و بنويسيم» پايه هاى چهارم و پنجم ابتدايى بازنويسى مى شوند، از قابليت كار در كالس هاى درس براى 
توسعه ى سواد خواندن دانش آموزان برخوردارند و مى توان از پرسش هاى انتهايى هر داستان، در سامان دادن به پژوهش هاى دانش آموزى 
ــت، با تمرين ها و  ــتان كه درباره ى موش و گربه اس ــله مطالب، يك داس در كالس هاى درس نيز بهره گرفت. در بخش پنجم از اين سلس

فعاليت هاى مربوطه ارائه شده است.

بازي ها، فعاليت ها و پژوهش هاي خالقيت محور 

بر مبناي تمثيل ها و افسانه هاي كليله ودمنه

براي توسعه ي سواد خواندن در ميان دانش آموزان دبستاني

بخش پنجم

بيدپا در كالس درس

مرتضي مجدفر

ش
موز

آ

بيا بشنو حديث گربه و موش



درواقع تو از دوستى و يكى شدنمان سوء استفاده كرده اى. نبايد دشمنى 
قديمى ما، باعث شود تو جويدنت را كند كنى. آخر ما با هم آشتى كرده 
بوديم و مى خواستيم دشمن مشتركمان را از بين ببريم. مرد باش، كينه 

را كنار بگذار و مرا كه اين همه دارم التماست مى كنم، ببخش...»
ــابى ترسيده است.  گربه، تقريباً به گريه افتاده و معلوم بود كه حس
ــتى  ــتى داريم. يكى دوس ولى موش با غرور تمام گفت: «دو جور دوس
ــتى در وضعيت  ــت و ديگرى دوس متقابل كه به نفع هر دو طرف اس
سخت كه از سر اجبار است. دوستى نوع اول قابل اطمينان است، ولى 
دوستى نوع دوم پا درهواست و بايد به هر نحو ممكن ـ مگر در شرايط 
ــخت ـ از آن دورى كرد. چرا كه اين دوستى، فقط به نفع يكى از دو  س

طرف است.»
ــپس بادى به غبغب انداخت و ادامه داد: «من به تو قول  موش، س
ــتاده ام. ولى چه كنم كه ذاتاً بايد  دادم و مطمئن باش كه روى قولم ايس
از تو بترسم و دورى كنم. مى ترسم، چون مى دانم كه عوض نشده اى و 
حتماً بالفاصله به وضعيت قبل از دستگيرى ات برخواهى گشت. به خاطر 
همين، كارم را كند كرده ام و تا سروكله ى شكارچى پيدا نشود، آن يك 
ــى را كه گفته بودم، نخواهم بريد. اين تكه طناب، نجات دهنده ى  طناب

من از دست توست.»
موش، به جويدن آرام طناب ها ادامه داد و درست در همين زمان، 
ــد. گربه با حالتى نگران و  ــكارچى ديده ش ــت ها، ش ناگهان در دوردس
التماس كنان گفت: «تو را به جان مادرت قسم، زودباش! االن همه چيز 

برمى گردد سرجاى اولش و شكارچى مرا مى گيرد.»
ــه كارش ادامه داد و جويدن همه ى طناب ها را تمام كرد  موش، ب
ــت زمانى جويد و قطع كرد كه  و آن يك طناب باقى مانده را هم درس
شكارچى به چند قدمى آن ها رسيده بود. گربه كه تازه خالص شده بود، 
فقط فرصت داشت خودش را نجات دهد. بنابراين سريع از درخت باال 
رفت و موش هم به سوراخى خزيد و شكارچى وقتى سررسيد 
ــود و بچه نبود؛ تله اى خالى با طناب هاى بريده  كه جا تر ب

شده.

  3 پرسش
1. گربه در كجا زندگى مى كرد؟

الف) در منزل مرد روستايى
ب) در حفره اى زير يك درخت

پ) در زير زمين.

هميشه مى خواستى: بدبخت و گرفتار. خوش حال باش، خوش حال!»
موش، حرف گربه را قطع كرد و گفت: «من هم وضعيتى مثل تو 
دارم. االن، درست همان قدر كه به دنبال خارج كردن خودم از گرفتارى 
هستم، مى خواهم تو را هم نجات دهم. باور كن راست مى گويم و قصد 
ندارم گولت بزنم. راسو، از پشت سرم و جغد، از باال دارند تعقيبم مى كنند. 
مى دانى كه هر دو، عالوه بر من، دشمن تو هم هستند. براى اين كه از 
ــن مهلكه فرار كنيم، فقط يك راه حل داريم. تو بايد به من اطمينان  اي
ــم و طناب هايى را كه تو را در داخل تور گرفتار  ــى و اجازه دهى بياي كن
ــدن تور همانا و فرار كردن من و تو با هم از  كرده اند، پاره كنم. پاره ش

اين جا همان.»
گربه گفت: «فكر مى كنم الاقل اين دفعه شبيه راست گوها شده اى. 
اگر واقعاً طناب هاى تور را پاره كنى، تا آخر عمرم سپاس گزارت خواهم 

بود و هيچ وقت كارى به كارت نخواهم داشت.»
ــخ داد: «قبول. االن نزديكت مى شوم و طناب ها را پاره  موش پاس
ــم. ولى براى دفاع از خودم، الاقل يكى از تكه طناب ها را هرطور  مى كن

كه دوست داشته باشم، نگه مى دارم.»
موش، شروع به كار كرد و در چشم برهم زدنى با دندان هاى تيزش، 
ــنويد از راسو و جغد. آن ها وقتى ديدند  طناب ها را جويد. از آن طرف بش
موش و گربه دست به يكى كرده اند، نااميد شدند و راهشان را كج كردند 
و رفتند. موش تا ديد دو دشمن ديگرش دارند از آن جا دور مى شوند، كار 
جويدن طناب ها را كند كرد. گربه كه از اوضاع و كلكى كه موش داشت 
ــروع به عجز و ناله كرد: «عزيز من! چرا  ــوار مى كرد، بو برده بود، ش س
يواش مى جوى؟ نكند راسو و جغد را دور ديده اى، اين طور مى كنى؟ اين 
كار درستى نيست. نامردى نكن، من دست دوستى به طرفت دراز كردم، 
پشتم را خالى نكن و بدان كه اين كار تو بدون پاداش 
ــر كارت را ادامه ندهى،  ــود. اگ نخواهد ب

تصويرگر:ليدا معتمد
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2. به چه دليل موش قبول كرد طناب هاى تورى را كه گربه در آن 
گرفتار شده بود، بجود؟

الف) به دليل اين كه روزى از اين گربه خيرى به او رسيده بود.
ب) به سبب اين كه گربه او را گول زده بود.

پ) به دليل ديده شدن راسو و جغد كه دشمن موش بودند.

3. چرا موش، قطع كردن الاقل يك طناب از تورى را كه گربه در 
آن اسير شده بود، به تأخير مى انداخت؟

ــات يابد، حتماً او را  ــت كه اگر گربه از تله نج الف) چون مى دانس
مى خورد.

ب) مى خواست گربه را به شكارچى تسليم كند.
پ) مى خواست سر به سر گربه بگذارد و با او بازى كند.

       فكر كنيد، پاسخ دهيد
1. فكر مى كنيد چرا در طى ساليان متمادى، گربه و موش به يكى 
از اصلى ترين نمادهاى دشمنى درميان دو موجود زنده با يكديگر تبديل 
ــت و چرا در فرهنگ هاى متفاوت،  ــده اند؟ ريشه ى اين تفكر كجاس ش
ــم مى خورد؟ در اين باره با هم كالسى هاى خود،  چنين شباهتى به چش
ــكيل بدهيد و با نظارت آموزگارتان  يك حلقه ى بحث و گفت و گو تش
حداقل به مدت نيم ساعت بحث كنيد. بعد از تمام شدن گفت و گو، حاصل 

مذاكرات را در مقاله اى دو صفحه اى به آموزگار خود تحويل دهيد.
2. راسو، گربه و جغد، به نوعى دشمنان موش محسوب مى شوند. 
درباره ى اين كه دشمنان اصلى راسو، گربه و جغد چه حيواناتى هستند، 
تحقيق كنيد. آيا جانورى را سراغ داريد كه به هيچ وجه، دشمنى نداشته 

باشد.
3. به اين دو بيت شعر توجه كنيد:
اگر دارى تو عقل و دانش و هوش

بيا بشنو حديث گربه و موش
بخوانم از برايت داستانى

كه در معناى آن حيران بمانى
ــى «موش و گربه»، اثر  ــرآغاز منظومه ى 174 بيت اين دو بيت، س
عبيد زاكانى است. عبيد، اين منظومه ى خواندنى را به زبان فارسى، و 
با بهره گيرى از كلمات تركى و عربى سروده است. پس از به دست آوردن 
ــن كامل منظومه (از طريق كتاب خانه هاى عمومى، كتاب خانه هاى  مت
ــدن به  ــخصى بزرگ ترها و يا دانلود كردن متن كامل از راه وارد ش ش
يك موتور جست و جو و تايپ عبارت «منظومه ى موش و گربه ى عبيد 

زاكانى) و مالحظه ى آن، به پرسش هاى زير پاسخ دهيد:
الف) عبيد زاكانى اهل چه شهرى بود، در فاصله ى چه سال هايى 

مى زيست و به غير از موش و گربه چه آثار ديگرى دارد؟
ــود، ولى ماجراى موش و گربه در  ب) اگرچه عبيد اهل كرمان نب
كرمان رخ مى دهد. اول بگوييد به نظر شما چرا بايد چنين داستانى در 

كرمان رخ دهد و ديگر اين كه در داستان، از اسامى چه مكان هايى ياد 
مى شود؟

ــن منظومه، عبيد زاكانى در برخى بندها رديف و قافيه ى  پ) در اي
معمول شعر فارسى را كنار مى گذارد. با جست و جو در متن، به چند مورد 

بارز از اين نقِض رديف و قافيه اشاره كنيد.
ــت را از كاه پر كردن» از  ت) عده اى مى گويند ضرب المثل «پوس
منظومه ى موش و گربه گرفته شده است. به نظر شما، اين ضرب المثل 

در كدام مصراع و بيت خود را نشان مى دهد.
ــه كنيد (اين تمرين براى  ــه را كًال در پنج خط خالص ث) منظوم

تقويت مهارت تلخيص كردن طراحى شده است).
4. «پند اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش»، داستانى است 
از دانشمند بزرگ ايرانى، شيخ بهايى كه به نثر نوشته شده است. اين 
داستان، هم تعليم صوفى گرى است و هم تعليم و معرفى طلبگى و راه و 

رسم كسب يقين و سعادت، در قالب گفت و گوى موش و گربه.
نظر به اين كه دست يابى به اين كتاب فقط در كتاب خانه هاى خاصى 
امكان پذير است، اگر توانستيد، آن را با كمك بزرگ ترها بخوانيد و 

چند صفحه اى را براى گفت و گو در كالس رونويسى كنيد.
5. متن زير را بخوانيد:

ــمنان پسش آيند و كار او سخت  ــى كه او را از هر جايى دش «كس
گردد و بيم زيان آمدن كار باشد و جز آن چاره ندارد كه با بعضى خصمان 
بسازد و صحبتى يك دل به دست گيرد تا از آن بال و انديشه، رستگارى 

يابد كه آن صلح چگونه جويد و در آن مراد چگونه گشاده شود؟ و...»
ــتان موش و گربه است  ــخت بود، نه؟ اين بخشى از متن داس س
ــش ها و تمرينات اخير خوانديد. متن عيناً از روى  كه آن را قبل از پرس
صفحه ى 26 كتاب داستان هاى «بيدپا»، ترجمه ى محمدبن عبداهللا 
ــال ها پيش در  البخـارى و با تصحيح پرويز ناتل خانلرى، كه س
تهران چاپ شده است، برداشته شده بود. حال دو پرسش زير را در نظر 

بگيريد و با هم كالسى هاى خود درباره ى آن ها بحث كنيد.
الف) عده اى مى گويند ساده كردن و تغيير متن كتاب هاى قديمى، 
از بين بردن فرهنگ و ادبيات كهن كشورمان است و نبايد متون را ساده 

و عوض كرد. آيا با اين تفكر موافقيد؟
ــه خط، براى  ب) عده اى ديگر مى گويند، وقتى خواندن اين دو س
دانش آموزان، حتى دبيرستانى ها سخت است، چه بهتر كه آن ها را ساده 
كنيم تا همه به راحتى متوجه شوند. آيا با اين نوع نگرش موافقيد؟ چه قدر 
اين نظر را در تضاد با نظر قبلى مى دانيد؟ آيا نمى توان يك حالت بينابين 

را در نظر گرفت؟
ــرى را ديده ايد؟ يك جور  ــاً مجموعه كارتون هاى تام و ج 6. حتم
دشمنى خاص موش و گربه اى، با نوعى نگاه آمريكايى. عده اى مى گويند 
غربى ها در اين مجموعه كارتون، به دنبال القاى هدف ها و سياست هاى 
فرهنگى خود هستند. يك بار ديگر پنج شش قسمت از كارتون هاى تام و 
جرى را با دقت ببينيد و توجه كنيد كه آيا متوجه چنين روندى مى شويد؟ 
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[حاصل مشاهده هاى خودتان را در يك گزارش 150 كلمه اى به كالس 
ارائه دهيد].

فقط براى آگاهى بيشتر شما
دانشمندان ژاپنى، با اعمال اصالحات ژنتيكى در موش هاى عادى، 
موش نترس درست كردند. آن ها اميدوارند با زياد شدن اين موش ها، 
به داستان قديمى دشمنى موش و گربه پايان دهند. اين موش ها، هيچ 
ــى از خود نشان نمى دهند. دانشمندان دانشگاه توكيو، با  احساس ترس
ــوش را كه به هنگام  ــى ژنتيك، غريزه ى م ــتفاده از دانش مهندس اس
ــاس بوى گربه و با ديدن اين جانور به وحشت مى افتد، غيرفعال  احس

كردند و نشان دادند كه اين ترس موش، عامل ژنتيكى دارد.
ــدت  ــاس وجود گربه، به ش ــاى معمولى به محض احس موش ه
مى ترسند و فرار مى كنند. اما موش هايى كه برخى از سلول هاى بويايى 
آن ها از طريق مهندسى ژنتيك خارج شده، هيچ واكنش ترسى از خود 
نشان نمى دهند. اين موش ها به گربه ها نزديك مى شوند و حتى با آن ها 
بازى مى كنند. پژوهشگران مى گويند اين كشف كه ترس در موش ها 
ــابى نيست، بسيار جالب است و  عامل ژنتيكى دارد و پس از تولد اكتس

برخالف تصورات قبلى است.

�آقـا رنگـى و گربـه ى ناقـال يـا اين جورى بـود كه 
اون جورى شد

� نوشته ى: فرهاد حسن زاده
� تصويرگر: على خدايى

ــنى ج و د تا حدودى هـ/  ــه، مصور (رنگى)/ براى گروه هاى س � 32 صفح
طنز.

� برنده ى جايزه ى تشويقى كتاب سال (1385)/ برنده ى كتاب سال مجله ى 
سالم بچه ها (1385)

� ناشر: كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان
ــى) نيز توسط  ــى و انگليس � اين كتاب به صورت الكترونيكى دوزبانه (فارس

كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان توليد و پخش شده است.

�قصه ى موش و گربه (مجموعه افسـانه هاى كهن ـ 
(12

� نوشته ى: ونداد فتوتيان
� تصويرگر: سعيد رزاقى

� 12 صفحه، مصور (رنگى)/ براى گروه هاى سنى الف و ب/ شعر
� ناشر: لوح دانش

�قصه هاى شيرين موش و گربه
� نويسنده: مصطفى رحماندوست
� تصويرگر: محمدعلى بنى اسدى

چند كتاب خواندنى با حضور موش و گربه 

كلمه ها و تركيباتي كه براي نخستين بار 
در اين داستان با آن ها آشنا شدي

معاني آنكلمه (و يا تركيب)

در مــورد معناي هر كلمه، الاقل يكــي از فعاليت هاي زير ار 
انجام بده:

 با دوستان خود گفت وگو كن.
 با پدر و مادرت بحث كن.

 درستي آن را با آموزگارت كنترل كن.
 بــا مراجعه به لغت نامه، فرهنگ نامه و يــا دايرئ المعارف، 

اطالعات بيشتري به دست آور.

شخصيت هاي اصلي و فرعي داستان

حوادث و رويدادها

مكان

زمان

نقشه ى
 داستان
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انتخاب و ترجمه ى تهمينه مهربانىاين بز را بكشيد!

كته
ك ن

ي

مريد و مرشدى خردمند، در يكى از سفرهايشان، در بيابانى گم شدند و تا آمدند راهى پيدا كنند، شب 

ــتاب سمت آن رفتند. ديدند زنى با چند فرزندش در چادر  ــيد. ناگهان از دور نورى ديدند و با ش فرا رس

ــدند و او نيز از شير تنها بزى كه داشت، به آن ها داد تا  ــب را مهمان او ش محقرى زندگى مى كند. ش
گرسنگى و خستگى راه را به در كنند.

روز بعد مريد و مرشد از زن تشكر كردند و به راه خود ادامه دادند. در مسير، مريد همواره در فكر آن 

زن بود و اين كه چگونه فقط با يك بز زندگى را مى گذراند و اى كاش قادر بودند به او كمك كنند. اين را به 

مرشد خود گفت. مرشد فرزانه پس از اندكى تأمل پاسخ داد: «اگر واقعاً مى خواهى به آن ها كمك كنى، 
برگرد وبزشان را بكش!»

مريد بسيار متعجب شد، ولى از آن جا كه به مرشد خود ايمان داشت، چيزى نگفت 

و برگشت و شبانه بز را در تاريكى كشت و از آن جا دور شد.

سال هاى سال گذشت و مريد همواره در اين فكر بود كه بر سر آن زن و بچه هايش 

ــهرى زيبا شدند كه از نظر  ــد قصه ى ما وارد ش چه آمد؟ روزى از روزها، مريد و مرش

تجارى، نگين منطقه بود. سراغ تاجر بزرگ شهر را گرفتند. مردم آن ها را به قصرى 

در داخل شهر راهنمايى كردند. صاحب قصر زنى بود با خدم و حشم فراوان كه طبق 

عادت هميشگى، به گرمى از مسافران استقبال و پذيرايى مى كرد و دستور داد به آن ها 

نيز لباس جديد بدهند و اسباب راحتى و استراحت آن ها را فراهم كنند.

پس از استراحت، آن ها نزد زن رفتند تا از راز موفقيت وى آگاه شوند. زن نيز چون 

آن ها را مريد و مرشدى فرزانه يافت، پذيرفت و شرح حال خود را اين گونه بيان كرد.

ــال ها پيش، شوهرم را از دست دادم. با چند فرزندم، به واسطه ى تنها بزى كه  س

ــپرى مى كرديم. يك روز صبح ديديم بزمان مرده و ديگر در  ــتيم، زندگى را س داش

دنيا هيچ نداريم. ابتدا بسيار اندوهگين شديم، ولى پس از مدتى مجبور شديم براى 

گذران زندگى، همراه با فرزندانم، هر كدام به كارى روى آوريم. ابتدا بسيار سخت 

بود، ولى كم كم هريك از فرزندانم در كارشان موفقيت هايى را كسب كردند. فرزند 

بزرگم زمين زراعى مستعدى را در آن نزديكى پيدا كرد. فرزند ديگرم معدنى از فلزات 

گران بها را يافت و ديگرى با قبايل اطراف شروع به داد و ستد كرد. پس از مدتى، با آن ثروت، شهرى را بنا نهاديم و حاال نيز در كنار هم زندگى مى كنيم.

مريد كه به راز مسئله پى برده بود، از خوش حالى اشك در چشمانش حلقه زد.

نتيجه

هريك از ما بزى داريم كه اكتفا به آن، مانع رشدمان است و بايد براى رسيدن به موفقيت و موقعيت بهتر، آن را فدا كنيم!
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   نقطه ي جهان!گرم ترين
                               گفت وگو با مينا خيري، آموزگار دبستان دخترانه ي معرفت در ناحيه ي 2 كرمان
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مرتضي مجدفر
اشاره 

سفر استاني سردبيران مجالت رشد به شهرها و روستاهاي 

كشـورمان، چنديـن خيـر و بركت دارد. نخسـت آن كه چند روزي سـردبيران 

پرمشـغله كـه در تهـران پـردم و دود و حتي در دفتـر مركزي مجالت رشـد، هم ديگر را 

كمتـر مي بينند، فرصت مي يابند كه در كنار يكديگر باشـند. ديگر آن كه فرصتي فراهم مي شـود تا 

توليدكنندگان محتواي مجالت، بي واسطه با مخاطبان و نيز مسئوالن آموزش وپرورش گفت وگو كنند. از همه 

مهم تر اين كه در اين گفت وگوها و رفت وآمدها، به كشفياتي نيز نائل شوند. در سفري كه به استان كرمان داشتيم، 

در يكي از روزها كه هيچ برنامه اي از جمله سخن راني و ديدار با مخاطبان برايمان پيش بيني نشده بود، از ميزبانانمان 

خواستيم ما را به بازديد يك مدرسه ي ابتدايي ببرند و انتخاب مدرسه هم تصادفي باشد. 

چنين شد كه گذرمان به مدرسه ي معرفت افتاد؛ دبستاني با حياطي بسيار وسيعـ  اگر اغراق نكنم 

در حد دشتي زيباـ  با كالس هاي فراوان و گنجينه هايي كه هنوز كشف نشده بودند. از بيست و چند 

كالس مدرسـه، از چند كالس بازديد كرديم و رسـيديم به كالسي كه اگر اسم آن را شادترين 

و فعال تريـن كالس دنيـا اطالق كنيم، اغراق نكرده ايم. مي گوينـد در نزديكي كرمان، در دل 

كويـر، منطقه اي وجود دارد كه در روزهايي از سـال، دمايش آن قدر باال مي رود كه مي توان 

در سنگي كه قدري گود باشد، تخم مرغي را نيمرو كرد. اين منطقه كه «گندم بريان» كوير 

شـهداد كرمان اسـت، در مطالعات اكولوژيك و نيز پژوهش هاي برخي گردش گران، در 

مقام گرم ترين نقطه ي جهان به ثبت رسـيده است. در اين منطقه، دما در سايه به 65 

درجه ي سـانتي گراد مي رسـد. ولي من مي خواهم كالس اول ابتدايي خانم مينا خيري 

در دبسـتان معرفت را گرم تريـن نقطه ي جهان معرفي كنم و اگر دوسـتان فعالم در 

گردش گري ناراحت نشـوند، در تالش باشم تا نام اين كالس و مدرسه را در كنار نام 

گندم بريان به ثبت برسانم. هرچه باشد، هر دو در استان كرمان هستند. گفت وگو با اين 

خانم معلم و گشـت وگذارمان در دبسـتان معرفت را در پي مي خوانيد. اگر نحوه ي تنظيم 

گفت وگو و پردازش مطلب را قدري غيرمعمول احساس مي كنيد، زياد خرده نگيريد، 

چرا كه اين نوشته، عالوه بر قلم، با دل نوشته شده است.

با چه كسي گفت وگو كرده ايم؟
ــانس مديريت آموزشي، داراي 16 سال سابقه ي تدريس،  ــتان معرفت شهر كرمان، فوق ليس مينا خيري، آموزگار پايه ي اول دبس
سرگروه آموزشي پايه ي اول استان كرمان، عضو شوراي تحقيقات آموزش وپرورش كرمان، عضو كميته ي كيفيت بخشي آموزش در استان 

كرمان، مدرس آموزش خانواده، مدرس دوره هاي آموزش ضمن خدمت فرهنگيان و... .

ي
مينا خيري

زش آ گ

با چه كسي
خ ا



خرسي و باقي قضايا 

ــتفاده از عروسك حيوانات مورد عالقه ي بچه ها در كالس، به وفور  � اس

ــود. عالوه بر اين كه چينش كالس «U» شكل است و بچه ها در سه  ديده مي ش

ضلع كالس (چسبيده به ديوار) مي نشينند. بين هر دو دانش آموز، دو عروسك نسبتاً بزرگ 

از خرس هايي دوست داشتني با پوشش هاي پسرانه و دخترانه به چشم مي خورد كه يك در ميان در 

كالس جاخوش كرده اند. بچه ها با اين خرس ها حرف مي زنند و حتي موقع تدريس، به دليل نرمي 

و لطافتي كه عروسك ها دارند، به آن ها تكيه و حتي مي شود گفت لم مي دهند. عالوه بر اين، از 

سقف كالس، باالي سر هر دانش آموز، عروسك حيوان ديگري آويزان و نام دانش آموز روي 

ــده است. اين عروسك، به نوعي به همان دانش آموز اختصاص دارد و خانم  آن حك ش

خيري، موقع ارتباط كالمي با بچه ها، از زبان  اين عروسك ها هم حرف مي زند.

مديريت زمان 
� تأكيد خانم خيري بر استفاده ي بهينه از مديريت زمان در 
كالس، بسياد مشهود بود. عالوه بر اين كه كالس ساعت 

ــط  ــت، قيد زمان هاي انجام هر كار توس ديواري داش
دانش آموزان و تأكيد چندباره بر اين زمان قابل 

توجه بود.

ــا ريحانـه خسـروي و هيـوا  ــرا ب ــا م ــاگردان خانم خيري � اين ج ــه عضو حسين نسـب، دو نفر از ش ــم ك ــروف ه ــِي مع ــد. خرس جدايي ناپذير كالس است.مي بيني
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مي پوشد. در روز بازديد، لباس آموزگار، با فرم لباس دانش آموزان يكسان بود. � خانم خيري، هر روز يك لباس با رنگ هاي متفاوت و البته مبتني بر لباس هاي فرم آموزگاران 
ــت كل لباس هاي مورد لباس ها و رنگ ها  مورد استفاده ام، به ويژه روسري ها و مقنعه هايم، شاد هستند.»با يك لباس در مدرسه حاضر شوم تا بچه ها احساس يكنواختي و دل تنگي نكنند. اكثر رنگ هاي استفاده ام در طي سال تحصيلي، به ده مورد هم نرسد. ولي من خودم را مجاب كرده ام كه هر روز � خانم خيري در مورد لباس هاي متفاوت خود مي گويد: «ممكن اس

مي پوشد
لباسه

 خيري
در د.

خ � خانم
مي پوشد



� خانم خيري! لطفاً از طرح هاي خالقانه ي خود بگوييد.

� يكي از مهم ترين طرح هاي خالقانه ي من، توجه به شادي در فرايند 

ياددهيـ  يادگيري در پايه ي اول دبستان است. من معتقدم، آموزش هر 

نشانه در بطن موضوع و در دل طبيعت موفق تر است. مثًال با آموزش 

نشانه ي س در باشگاه اسب سواري، كودكان همراه بازي با اسب و دادن 

ــانه ي س و كليدواژه هاي اسب و سبد  هويج و كاهو به اين حيوان، نش

ه ه» در  هــ  ــت تدريس نشانه ي «هــ  را ياد مي گيرند؛ همين طور اس
دل كوه و طبيعت.

� ماجراي پـارك رياضي و دليل عالقه مندي زايد الوصف 
بچه ها براي حضور در اين پارك چيست؟

ــه (گوشه اي از سالن اجتماعات) كه بالاستفاده  � در فضايي از مدرس

مانده بود، با استفاده از مقداري وسايل دوريختني و پيش پا افتاده، پاركي 

ــت كرده ايم كه درس رياضيات را براي كودكان فوق العاده جذاب  درس

و لذت بخش كرده است. در پارك رياضي، استخر توپ، استخر شن و 

كلمات خارجي، نه!
ــت و از بچه ها  ــي را مي گف ــي خانم خيري حروف � وقت

ــدا كنند، برخي از  ــت، كلمه هايي براي آن حرف پي مي خواس

آن ها كلماتي را بيان مي كردند كه آموزگار كالس، ضمن تأييد، 

كلمه ها را قبول نمي كرد و مي گفت: «كلمه ي خارجي، نه!» 
«سوسيس» يكي از همان كلمات بود.

خاله يا خانم؟!
ــري را اغلب خاله و بعضي وقت ها خانم  ــا، خانم خي � بچه ه

خطاب مي كنند. البته خود وي مي گويد: «پيش دبستاني ها بيشتر 

ــتان مي آيند،  ــن خاله مي گويند، ولي وقتي به اول دبس به م
خودبه خود عنوان مرا به «خانم» تغيير مي دهند.»

استخر توپ
ــويق و ايجاد انگيزه در كالس درس،  � يكي از روش هاي آني تش

ــده است. در زمان  ــت كه درست وسط كالس ايجاد ش ــتخر توپي اس اس

حضورم در كالس، به چند دانش آموز به دليل موفقيتي كه كسب كردند، اجازه 

داده شد دقايقي را در استخر توپ بازي كنند. اين كار در واقع ايجاد نوعي شلوغي 

به دست خود معلم است كه نه تنها مخّل يادگيري نيست، بلكه لذت بخش و 
آرامش دهنده است.

استخر سنگريزه داريم. هم چنين بركه ي قورباغه ها، باغچه ي قارچ ها، 

كلبه ي جادويي و محوطه اي موكت شده داريم كه بچه ها روي آن بازي 

مي كنند. هم چنين آن ها تاب سواري مي كنند و سوار فرغون مي شوند. 

كيف رياضي هم دارند. پارك رياضي ما، رايانه هم دارد. عالوه بر اين، 

چند ماكت از حيوانات و نيز ماشين جمع را براي آموزش مفاهيم رياضي 

ــي را در بچه هاي  فراهم كرده ايم. در واقع پارك رياضي، رياضي هراس
ما از بين برده است.

� فكر مي كنيد عالوه بر جذابيت هـاي ظاهري، در پارك 
رياضي چه اتفاق مهم ديگري رخ مي دهد؟

� تبديل محيط يادگيري به محيط يادگيري پسند، آموزش رياضي را 



� گوشه اي از تأليفات خانم خيري كه البته كاربردي است 

ــط خود وي و دانش آموزانش  و در كالس درس، توس
استفاده مي شود.

ــانه ها و  هم چنين،  با توجه به عالقه ي كودكان به طنز و كاريكاتور، نش

ــكال طنز (خنده دار) روي ديوار كالس  ــي را با اش حروف الفباي فارس

ــي كردم. عالوه بر اين، از طرح هاي خاصي براي حضور و غياب  طراح
بچه ها بهره مي گيرم.

� اوليا چه كمكي به شما مي كنند؟

ــاركت اوليا مي دانم. آن ها  ــن يكي از عوامل موفقيت خود را مش � م

همكاري صميمانه اي با من دارند. حتي در اردوهاي آموزشي كه بعضي 

ــركت  ــاي جمعه برگزار مي كنم، اوليا با رغبت ش ــا را در روزه از آن ه
مي كنند. آن ها با من بسيار صميمي و دوست هستند.

� با اين همه كوشـش و تالش، تاكنون به بازنشسـتگي 
هم فكر كرده ايد؟

ــت ندارم هيچ گاه بازنشسته شوم. فكر نمي كنم چنين اتفاقي  � دوس

ــوخي مي گويم: «باز  ــرده ام و به ش ــام آن را عوض ك ــي ن ــد؛ حت بيفت

ايستادگي». من عاشق كارم و عاشق كودكان هستم و اين كارها، اصًال 
بازنشستگي ندارد.

به زندگي واقعي كودكان نزديك كرده است. من همواره در هر طرحي 

ــه را در نظر مي گيريم:  ــاي اول كار مي كنم چهار نكت ــه براي پايه ه ك

كودك به عنوان دارنده ي حق، كودك به عنوان سازنده ي حق، كودك 
در مقام محقق و كودك در مقام موجودي اجتماعي.

� در زمينه ي نوشتن چه كارهايي انجام داده ايد؟

� براي توسعه ي نگارش خالق، چندين محتواي الكترونيكي را توليد 

كرده ام. هم چنين براي تقويت سواد خواندن بچه ها، چندين مجموعه پديد 

ــانه ها مي رود»، «گل قرمزي  آورده ام؛ از جمله: «گل قرمزي به باغ نش

ــابه  به مهماني صداها مي رود» و نيز «كارت هاي تندخواني». البته مش

ــن مجموعه ها را براي درس رياضي نيز پديد آورده ام؛ مانند: «گل  همي

قرمزي به باغ رياضي مي رود»، «كارت هاي جمع و تفريق هاي ذهني» 

و توليد چند سي دي آموزشي همراه با شعر و انيميشين (پويانمايي).

� آيا مي دانيد شما به نوعي در حال استفاده از هوش هاي 
چندگانه هستيد؟

ــتان گويي و  ــيقي، نمايش و داس ــعر، موس ــم، از ش � بلي. در تدريس

ــه نوعي در  ــم. بنابراين فكر مي كنم ب ــتفاده مي كن ــازي اس داستان س

كالس هاي من هوش هاي چندگانه در حال تحقق هستند. مثًال ساعت 

تربيت بدني را با آموزش فارسي، رياضي و علوم عجين كرده ام و كودكان 

ــا جمع و تفريق اعداد  ــام حركات بدني، تركيب صداها و ي هنگام انج

ــوزش مفهوم اصلي اعداد (مفهوم  ــي و آم را انجام مي دهند. صداشناس

ــاعت تربيت بدني، واقعاً  ــي در س تركيبي اعداد) از طريق حركات ورزش
يادگيري را براي كودكان آسان كرده است.

� از آخرين طرح هايتان بگوييد.

� امسال از روان شناسي رنگ ها هم بهره گرفتم و رنگ آميزي كالس، 

ــتفاده از رنگ هاي شاد تغيير دادم.  ميز و نيمكت ها و در كالس را با اس

ا كا البته كه � گوشه اي از تأليفات خانم خيري
كال د

هر طر
مي گير
ق، كو
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افتخارات خانم خيرى 

ــتان كرمان در سال 1388 و معلم پژوهنده ي  ــال هاي 1384 و 1386، نفر اول معلم پژوهنده ي اس ــور در س معلم پژوهنده ي برتر كش

ــب رتبه ي برتر كشوري در جشنواره ي پنجره اي رو به آفتاب (آموزش نماز به كودكان)، كسب رتبه ي كشوري در  ــوري، كس برگزيده ي كش

ــال 1387 و نيز كسب دو رتبه ي كشوري در جشنواره ي الگوهاي برتر تدريس در دو درس  ــنواره ي الگوهاي تدريس تربيت بدني در س جش
بخوانيم و بنويسيم، رياضي و... 

افتخارات خان
معلم پژوهنده ي
ــوري برگزيده ي كش

فتخارات خان
معلم پژوهند



براي آموزش امال، هم چون درس هاي ديگر، بايد از روش هاي مناسب و گوناگوني كمك گرفت تا هم آموزش كلمات به نحوي درست تحقق 
يابد و هم فضاي كالس پر از شور و نشاط و هيجان براي دانش آموزان شود. در اين جا، بازي پرمحتوا، آموزنده و بسيار هيجان انگيزي را معرفي و 

شرح مي دهم كه امتحانش را در چند سال متوالي به خوبي در كالس پس داده است. نام اين بازي «دوناي آموزشي» است.
ــتن كلمه هاي سخت و جديد درس هاي  ــتري دارد، طرز خواندن و نوش ــوم ابتدايي كارآيي بيش اين بازي براي دانش آموزان پايه هاي دوم و س

بخوانيم (فارسي) را مي آموزد و تمرين مناسبي براي تكرار و يادگيري امالي كلمات است.

تعداد بازيكنان: همه ي دانش آموزان كالس 

وسايل مورد نياز 
1. كارت هايي مقوايي در رنگ هاي متنوع (ترجيحاً شاد و روشن) به ابعاد 12×6 سانتي متر يا به اندازه هاي دل خواه. روي هر كارت، دو خط با 

فاصله ي دو سانتي متر مي كشيم تا كارت سه رديف شود. در هر رديف، با 
ماژيك درشت، سه، چهار يا پنج كلمه مي نويسيم. بنابراين، در هر كارت 9 
يا 12 يا 15 كلمه خواهيم داشت. اين كلمات به طور تصادفي در همه ي 

كارت ها نوشته خواهند شد تا هر كلمه در چند كارت آمده باشد.
2. بريده هاي كوچكي از مقواهاي رنگي در اندازه ي 1×1 سانتي متر 

به تعداد كلمات هر كارت.
3. بريده هايي از مقوا به اندازه ي 2×2 يا 3×2 سانتي متر، براي نوشتن 
كلمه هاي مدنظر از درس «بخوانيم»؛ به طوري كه از هر كلمه ي موجود 

در كارت، بدون تكرار، يك نمونه در اين بريده ها داشته باشيم.
4. كيسه اي براي ريختن بريده هاي كلمات بند 3.

طريقه ي بازي
به هر نفر يك يا دو كارت كلمات (كارت هاي بند 1) و به تعداد كلمه هاي هر كارت، از بريده هاي كوچك مقوايي (بريده هاي بند 2) نيز تعدادي 

كارت كوچك مي دهيم. 
معلم از داخل كيسه به طور تصادفي يك كلمه را درمي آورد، از روي آن يك بار مي خواند و سپس آن را رو به بچه ها مي گيرد تا امالي آن را 
ببينند. هر دانش آموز، كارت خود را با دقت مي بيند و اگر آن كلمه در كارت او نوشته شده بود، يك تكه مقواي كوچك را كه معلم از قبل به او داده 
ــده مي گذارد و اگر آن كلمه در كارت او نبود، منتظر مي ماند تا معلم كلمه ي ديگري را بخواند. معلم مي تواند بعد از  ــت، روي كلمه ي خوانده ش اس
خواندن چند كلمه، براي تمرين بيشتر، كلمه ها را يك به يك از كيسه درآورد و آن ها را رو به بچه ها بگيرد تا خودشان بخوانند. يا براي ايجاد هيجان 
و نشاط در كالس، كلمه اي را درآورد و بگويد چه كلمه اي را مي خواهيد، تا هر يك به كارت خود توجه كنند و كلمه اي را بگويند. بعد معلم، كلمه را 

با حالتي هيجان انگيز توأم با شادي بخواند.
هر دانش آموزي كه توانسته باشد يك رديف از كارت خود را پر كند، مي گويد «رديف» و برنده است و صاحب يك امتياز يا جايزه مي شود.

سالمحياطناظمراهنمايي نظر

ديواركاغذرضابچه هامعلم

كنيماعضاگروهيپيشنهادتالش

اعضارعايت

         «دونـا»بـراي كمك به آمــ
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نرجس مرتضوي

آموزگار دبستان، بابلسر



معلمديواررضاپيشنهاد رضا

كنيمحياطگروهيبچه هاناظم

راهنمايىاعضاكاغذتالشسالم

نظر

راهنمايى 

ناظم

حياط
سالم

معلم

بچه ها

رضا
كاغذ

ديوار

تالش

پيشنهاد

گروهي

اعضا

كنيم ناظم

حياط 
ناظم

حياط
كاغذ

ش
تال

بچه ها

نظر

كاغذ

سالم

معلم
كنيم

گروهي

پيشنهاد

كنيم

اعضا

رعايت

راهنمايىاعضاكاغذتالشسالم

ــه داد و از دانش آموزان  ــوان بازي را ادام ــا صالح ديد معلم، مي ت ب
خواست هر كس كه همه ي كلمه هاي كارتش خوانده شده است، بگويد 
«تمام» و برنده اعالم شود. بعد از اتمام يك دور از بازي، دانش آموزان 
كارت هاي خود را با هم عوض مي كنند و بازي را از نو شروع مي كنند. 
اين كار باعث مي شود بچه ها كلمات بيشتري را ببينند و بخوانند و با 

امالي آن ها آشنا شوند.

گروهي

كنيم

كاغذ
بچه ها

ــوزش امـال
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اشاره 
دقت يا توجه، بر ادراك، يادگيري و تفكر مقدم اسـت. ذهن و حواس انسـان در برخورد با دنياي بيرون، 
ابتدا تمركز و بعد ادراك مي يابد و سپس در جريان تفكر و حل مسئله از آن استفاده مي كند. اما بي دقتي نيز 
علل بسياري دارد كه برخي از آن ها عوامل طبيعي و برخي خاص يا اتفاقي هستند. اين عوامل ذهن فرد را به 

خود مشغول و تمركز را مختل مي كنند.
در اين شرايط، بر آموزگاران است كه قبل از هر فعاليتي، حواس پرتي دانش آموزان را تشخيص دهند و 

بعد براي برطرف كردن آن راه حلي بيابند.
خانم مريم رسالي، آموزگار پايه ي سوم از منطقه ي باوي خوزستان، براساس «تأثير تركيب هنر و بازي 
با ساير دروس، بر افزايش دقت دانش آموزان» در دبستان پاسداران پژوهشي انجام داده و كوشيده است با 
ارائه ي روش هاي متنوع، به فراگيرندگان بياموزد كه توانايي هاي خالق و مهارت هاي دروني خود را بشناسند 

و در جهت كشف آن با تركيب هنر و بازي بكوشند.

وضعيت موجود 
اين آموزگار در بيان وضعيت موجود، به ذكر آمار و نتايج تحقيقي مي پردازد كه از همكاران خود دريافت كرده است. او مي گويد: 
«با توجه به مشاهده و بررسي هاي به عمل آمده از وضعيت درسي و رفتاري دانش آموزان، مالحظه شد كه اكثر آن ها در انجام بسياري 
از كارهاي كالسي كم دقت يا بي دقت هستند. البته صداهاي مزاحم اطراف مانند عبور و مرور خودروها در خيابان هاي مجاور مدرسه و 
نبودن رابطه ي خوب بين هم كالسي ها، بر اين مشكل مي افزايد. حال اگر برخي معضل لكنت زبان و يا كم سوادي اوليا را داشته باشند، 

مشكالت مذكور تشديد مي يابد.»

وضعيت مطلوب 
ــود، آن موضوع وارد  ــت. بديهي است تا به موضوعي توجه نش ــپردن هر مطلبي، توجه به آن اس ــرط براي به خاطر س اولين ش
ــود و عالقه اي نيز حاصل نمي گردد. اين جاست كه مي توان براي رسيدن به وضعيت مطلوب و افزايش تمركز و دقت  حافظه نمي ش
ــتفاده كرد. در جدول، براي نمونه، چند عامل  ــيدن به خالقيت فكري اس دانش آموزان، از تلفيق هنر و انواع بازي  با درس ها براي رس

احتمالي بروز بي دقتي، و مالك ها، نشانگرها و راه حل هاي آن ها ارائه شده است.

پژوهش يك آموزگار اهوازي در مورد سنجش دقت دانش آموزان با استفاده از بازي و هنر

جوت
گار اهوازي در مورد سنجش دق

هـاجوهـا ت
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راه حل هانشانگرهامالك هاعوامل احتمالي

ميزان استفاده از فعاليت ها نداشتن مهارت فكر كردن و درك مفاهيم
بيزاري از فعاليت هاي فكري و وقت گيريا بازي هاي فكري

اجراي نمايش بازي و رياضي، گلدان 
كلمات، كلمه يابي، تكميل فالش كارت، 

پانتوميم، تصويرخواني

خواندن مجله ي رشد نوآموز، خالصه نويسي مطالعه ي كم و استفاده نكردن از كتاب خانهميزان مطالعه ي كتابنداشتن مطالعه و بار علمي كافي و...
داستان، تصويرخواني و...

جدول عوامل احتمالي بروز بي دقتي در دانش آموزان و راه حل آن ها

در پايان، براي مثال به تعدادي از بازي ها و نوع اقدام و زمان و چگونگي آن ها اشاره مي كنيم.
1. بازي و رياضي (بازي با جدول ضرب) در زنگ ورزش و رياضي: قبل از هر كار، تعدادي كارت از يك تا صد تهيه 
و روي تخته ي كالسي نصب مي كنيم. سپس دانش آموزاني را گروه بندي و بر آن اساس از آن ها سؤال مي كنيم. آن ها بايد جواب ها 

را از روي صفحه پيدا كنند.
2. بازي با كلمه (كلمه يابي) در زنگ «بنويسيم»: دانش آموزان به دو گروه مساوي تقسيم مي شوند و از هر دسته يك 
نفر پاي تخته مي رود. دو كلمه ي معني دار به آن ها داده مي شود تا كلمات ديگر مرتبط با آن را به ياد آورند و به صورت خورشيدي بر 

تخته بنويسند.
تكنيك تشخيص موضوع درسي با استفاده از جمالت پراكنده ي دروس و يا نقاشي با چشم بسته نيز از ساير شيوه هاي افزايش 

تمركز و دقت است.

نتيجه ي پژوهش 
1. پرورش مهارت هاي فكركردن، خواندن، نوشتن و شنيدن.

2. ايجاد عالقه نسبت به كليه ي فعاليت هاي درسي.
3. ايجاد شور و نشاط و پويايي در دانش آموزان، به شكلي معنادار.

4. رسيدن به تعادل دروني بسيارخوب.
5. افزايش روح همكاري و مشاركت، و پيشرفت تحصيلي.

6. تقويت روابط عاطفي و اجتماعي دانش آموزان.

جنگل

خزندگان

درختان

گلهاى 
رنگارنگ

طبيعت
پرندگان جانوران

حيوانات سبزه

پاكيزگى آب
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براي فهميدن مفهوم ارزش مكاني، دانش آموزان بايد اهميت جاي اعداد را درك كنند. 
براي همين منظور از آن ها مي خواهيم هر كدام براي خود به ترتيب زير يك كارت تاشو 

تهيه كنند: 
ــانتي متر را برش دهند و آن را  ــانتي متر و عرض 4 س 1. يك نوار مقوايي به طول 48 س
به 12 قسمت تقسيم كنند، رنگ بزنند و نام مكان هاي يكي ها، ده تايي ها، صدتايي ها و 

هزارتايي ها را با حروف بنويسند.

2. سپس نوار را مطابق شكل در محل هاي رنگ شده تا كنند.

3. بعد از تا كردن كارت ها، نوار تا شده بايد شكل زير را داشته باشد.

4. با مداد، يك عدد چهاررقمي روي كارت خودتان بنويسيد.

5. حال نوار را باز كنيد تا ارزش مكاني هر عدد معلوم شود.

هزارتا  يـيصدتا  يـيده تا  يـييكـي

هزارتا  يـيصدتا  يـيده تا  يـييكـي

1 3 8 9
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ت ه

كار
هزارتا  يـيصدتا  يـيده تا  يـييكـيتاشـو

نيره زهدي شايان

آموزگار پايه ي سوم دبستان شهيد بهشتي
 ناحيه ي 2 همدان

1 3 8 9
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روزى روزگارى پسر بچه اى بود كه خيلى دلش مى خواست خدا را ببيند. 
ــى را طى كند، براى همين چمدانش را  ــت كه بايد راهى طوالن او مى دانس

بست و سفرش را شروع كرد.
ــه منزل را طى كرده بود كه به پاركى رسيد. در آن جا  حدود س
پيرزنى را ديد كه نشسته و به كبوترها زل زده بود. پسرك كنار پيرزن 

نشست و چمدانش را باز كرد. مى خواست به پيرزن نوشيدنى بدهد كه 
ــد پيرزن گرسنه است. پس به او غذا داد. پيرزن تشكر كرد و  متوجه ش

به پسرك لبخند زد. لبخند پيرزن به قدرى قشنگ بود كه پسرك دلش 
خواست دوباره آن را ببيند. به همين خاطر، به او باز هم نوشيدنى تعارف كرد. 

پيرزن دوباره لبخند زد. دل پسرك از شادى لبريز شد!
تمام بعدازظهر دو نفرى آن جا نشستند، چيز خوردند و لبخند زدند. ولى 

حتى يك كلمه هم با هم حرف نزدند.
هوا داشت تاريك مى شد و پسرك خيلى خسته شده بود. از 

جا بلند شد كه برود، ولى هنوز چند قدمى نرفته بود كه برگشت 
و پيرزن را محكم بغل كرد. پيرزن قشنگ ترين لبخندش را 

به او هديه داد.
ــادرش از اين كه او را اين قدر  ــرك در خانه اش را باز كرد، م وقتى پس

ــيد: «امروز چه كار كرده اى كه اين قدر  خوش حال مى ديد، حيرت كرد و پرس
خوش حالى؟»

پسرك جواب داد: «با خدا ناهار خوردم.»
ــؤالى بكند، ادامه داد: «مى دونى مامان؟  و قبل از اين كه مادرش س

اون قشنگ ترين لبخند دنيارو داره.»
پيرزن هم كه صورتش از شادى برق مى زد، به خانه اش 

ــادى و آرامش در چهره ى  ــرش از ديدن ش ــت. پس برگش
ــيد: «امروز چه كار كردى كه  مادرش حيرت كرد و پرس

اين قدر خوش حالى؟»
پيرزن جواب داد: «با خدا ناهار خوردم.»

مالقات باشكوه
به انتخاب و ترجمه ي فرح بانو قائمي
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دوره ي دبستان، مجالي مناسب براي تثبيت آداب و عادات پسنديده 
ــت. هم چنين، فرصتي است كه مي توان به بچه ها كمك  در بچه هاس
ــازند. به ترتيبي  كرد تا به تدريج ارزش هاي اخالقي را در خود دروني س
ــويق و تمجيد، بلكه به خاطر  كه در آينده، نه از ترس و نه به خاطر تش
ارزش مندي ارزش هاي اخالقي، به رعايت آن ها مقيد شوند و اين هدفي 

مهم در قلمرو نگرش ها در درس  هديه هاي آسمان است. 
بديهي است، مطابق آموزه هاي تعليم و تربيت ديني، به خاطر سپردن 
مجموعه اي از اطالعات، رغبتي براي به عمل درآوردن دانستني ها در فرد 
ايجاد نخواهد كرد. از آن جا كه شيوه هاي ارزش يابي در برنامه ي تعليم 
ــتن واقعيت هايي  و تربيت ديني دوره ي ابتدايي، ضمن از نظر دور نداش
ــمار مي رود، با تكيه بر  ــه نظام ارزش يابي فعلي محصول آن ها به ش ك
ديدگاه نوين روان شناسي تربيتي و با در نظر داشتن روش هاي ارزش يابي 
متناسب با رويكرد برنامه ريزان تربيت ديني، تنظيم شده است [رحيمي و 
رمضاني، 1387: 39]. لذا با 
توجه به اهميت ارزش يابي 
ــدي معلم در  و نقش كلي
كاربرد اثربخش ارزش يابي 
ـ  ــي  يادده ــد  فراين در 
ــت  يادگيري، ضروري اس
ــان  معلم ــوزش  آم ــه  ك
ــيوه هاي  ش ــش  بخ در 
ارزش يابي، در كانون توجه 
قرار گيرد. بيش از اين نيز 
ــوان اطالعات الزم  نمي ت

سيدعلي عبداللهي حسيني

كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي

علي لطفي

كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي

تأملي درباره ى «سنجش عاطفي» به مثابه ابزار ارزش يابي درس هديه هاي آسمان

ــرفت1 و كارايي2 دانش آموزان را از طريق  در مورد ميزان يادگيري، پيش
سؤال هاي چندگزينه اي و سؤال هاي با پاسخ هاي كوتاه به دست آورد.

توجـه بيش تـر به جنبه هـاي عاطفي، نگرشـي و نيز 
تأكيد بر عمل، از وظايف مهـم آموزش وپرورش در درس 
هديه هاي آسمان اسـت، زيرا ويژگي هاي عاطفي، هم در 
رشد شخصيت و هم در پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان، 
نقش بسيار مهمي ايفا مي كند. اين نكته قابل ذكر است كه 
هدف هاي عاطفي را نمي توان با آزمون هاي توانايي سنجيد. 
آزمون هاي توانايي از آزمون شونده مي خواهد، حداكثر توان 
خود را در پاسخ به سؤال هاي آزمون به كار برد. اما وسايل 
سـنجش هدف هاي عاطفـي، از آزمون شـونده مي خواهد 
هـر آن چه را كـه به طور معمول احسـاس مي كند، بگويد. 
بنابراين، مشـكل اساسـي روش هاي سنجش هدف هاي 
عاطفي اين اسـت كه بايد موقعيت هايي را به وجود آورند 
كه در آن ها آزمون شـونده رفتار عاطفي مورد سـنجش را 

بروز دهد (سيف، 1384، 328).
ــزون هدف هاي عاطفي در  ــف، به خاطر اهميت روزاف با اين وص
ــنجش در  آموزش وپرورش، در اين مقاله به معرفي و ارائه ي اين نوع س

درس هديه هاي آسمان مي پردازيم.
ــنجش عاطفي را مي توان به دو دسته ي  به طور كلي روش هاي س

اصلي تقسيم كرد: 
ــدن اعمال و  ــات از راه دي الـف) مشـاهده3: جمع آوري اطالع

رفتارهاي شخص مورد سنجش.
ب) گزارش شخصي4: جمع آوري اطالعات از راه  پاسخ هايي 

چه مي دانيم و
چگونه مي دانيم؟

كليدواژه ها: سنجش عاطفي، هديه هاي آسمان، ارزش يابي
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ــؤال هايي كه از او پرسيده مي شود،  ــنجش، به س ــخص مورد س كه ش
مي دهد.

روش «سنجش مشاهده اي» در راهنماي تدريس كتاب هديه هاي 
آسمان، به تفصيل توضيح داده شده است و ما اين جا به ارائه ي روش هاي 
گوناگون سنجش عاطفي از دسته ي دوم (گزارش شخصي) مي پردازيم.

راه هاي متنوعي وجود دارد كه از طريق آن ها مي توان از دانش آموزان 
خواست تا اطالعات مورد نياز سنجش گر را به صورت گزارش شخصي 

در اختيار او قرار دهند: 

1. پرسش نامه 
ــاي عاطفي  ــنجش متغيره ــيار معمول س يكي از روش هاي بس
ــش نامه5» است. البته درست تر آن است كه در سنجش عواطف،  «پرس
ــش نامه، از اصطالح «عقيده سنج6» استفاده كنيم. تفاوت  به جاي پرس
ــت كه عقيده سنج بر احساس تكيه مي كند و  اين دو اصطالح در آن اس
براي سنجش متغيرهاي عاطفي مناسب تر است، در حالي كه پرسش نامه 
ــنجش متغيرهاي شناختي  بر دانش واقعيت ها تأكيد مي كند و براي س
ــت. به طور كلي، دو نوع عقيده سنج براي سنجش متغيرهاي  مفيدتر اس

عاطفي وجود دارد: 
1. بسته پاسخ يا گزينه بايست7؛ 2. بازپاسخ8.

� بسته پاسخ يا گزينه بايست 
استفاده از اين روش، به آزمون هاي عيني مورد استفاده در سنجش 
ــت. زيرا در هر دو روش اندازه گيري،  رفتارهاي شناختي بسيار شبيه اس
آزمون شونده بايد از ميان پاسخ هاي از پيش تعيين شده براي هر سؤال، 

يكي را برگزيند و از خود چيزي به آن نيفزايد.

نمونه ي عقيده سـنج بسته پاسـخ، ويژه ي درس 
هديه هاي آسمان 

ــيرها و  ــت و يك، عنوان درس: بازي ش پايه ي: پنجم، درس: بيس
پلنگ ها 

ــت بخوان و با «بله» يا  ــؤاالت و يا جمالت زير را با دق عزيزم! س
«خير» پاسخ بده.

ــه ي خوبي براي  ــورد عالقه مي تواند بهان ــرف داري از تيم م ــا ط � آي
مسخره كردن تيم رقيب باشد؟     

بله، خير 
ــت كه با لقب هاي زشت، دوستان  � آيا تاكنون برايتان اتفاق افتاده اس

خود را صدا بزنيد؟ 
بله، خير

� آيا غالباً چنان غرق در بازي و سرگرمي مي شويد كه از اتفاقاتي كه در 
اطراف شما مي افتد (مانند: بددهاني، مسخره كردن ديگران و...)، بي خبر 

مي مانيد؟      
بله، خير

� آيا تاكنون بازي و فعاليت موجب شده است كه قانون مناسبي براي 
پرهيز از تمسخر ديگران انتخاب كنيد؟       

بله، خير
ــم كه ديگران را مسخره مي كنند، ترجيح مي دهم  � اگر در مكاني باش

آن جا را ترك كنم.      
 بله، خير

� دوست دارم نظرم را درباره ي شخصي كه به شخصي ديگر بي احترامي 
مي كند، با ديگران در ميان بگذارم.      

 بله، خير

� بازپاسخ 
در روش سؤال هاي بازپاسخ، غالباً سؤال ها به صورت جمالت ناتمام 
ــتن نظر خود در  ــونده قرار مي گيرند و او بايد با نوش در اختيار آزمون ش

دنباله ي جمالت ناتمام، آن ها را كامل كند.

نمونـه ي عقيده سـنج بازپاسـخ، ويـژه ي درس 
هديه هاي آسمان 

ــيرها و  ــت و يك، عنوان درس: بازي ش پايه ي: پنجم، درس: بيس
پلنگ ها 

ــزم! جمالت ناتمام زير را با توجه به درس امروز، در چند جمله  عزي
كامل كن.

1. دوست دارم يكديگر را با لحني مناسب .................. زيرا .................. 
.

ــر عيب جويي مي كنند، خيلي  ــي مي بينم بچه ها از يكديگ 2. وقت
.................. چون .................. .

3. بهترين روزهاي من، روزهايي هستند كه در آن بچه ها به همديگر 
. ..................

ــر را .................. مي كنند، خيلي ناراحت  ــه مردم يكديگ 4. از اين ك
مي شوم. چون .................. .

5. پيشنهاد من به دوستانم اين است كه در همه جا به هم .................. 
بگذارند و يكديگر را .................. .

ــتانم  6. يادم مي آيد، يك بار در بازي با لحن تندي به يكي از دوس
.................. البته در پايان، از انجام اين كار .................. 

7. يكي از دوستانم مي گفت: .................. .

ــتفاده در كالس درس،  ــراي اس ــه ب ــت ك ــادآوري اس ــه ي الزم ب
ــش نامه ي بازپاسخ، از پرسش نامه ي بسته پاسخ مفيدتر است. زيرا  پرس
سؤال هاي اين گونه پرسش نامه به معلم اجازه مي دهد دامنه ي گسترده اي 

از موضوعات گوناگون را به صورتي كارامد مورد استفاده قرار دهد.

2. تفكيك معنايي 
ــرش، روش «تفكيك  ــنجش نگ يكي ديگر از روش هاي مهم س
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ــامل  ــت. اين روش ش معنايي9» يا افتراق معنايي چارلز آزگود10 اس
ــت صفت، يك  ــه در آن هر جف ــت ك ــت دو قطبي اس ــدادي صف تع
ــتار هفت بخشي مي سازد و به صورت مقياس درجه بندي تنظيم  پيوس
ــود. در اين روش، موضوع نگرش در باالي صفحه قرار مي گيرد  مي ش
و از پاسخ دهندگان خواسته مي شود با گذاشتن عالمت * روي پيوستار، 

موضوع نگرش را درجه بندي كنند.
ــنج تفكيك معنايي، تمام ارزش هاي  براي تعيين نمره ي عقيده س
ــته شده است، با هم  عددي مكان هايي كه براي آن ها عالمت * گذاش

جمع مي شوند. حاصل، نمره ي كل عقيده سنج را به دست مي دهد.

نمونه ي عقيده سنج تفكيك معنايي، ويژه ي درس 
هديه هاي آسمان 

ــيرها و  ــت و يك، عنوان درس: بازي ش پايه ي: پنجم، درس: بيس
پلنگ ها 

عزيزم! در دو طرف برگه، كلمات مخالفي نوشته شده است. با توجه 
ــخر»، در باالي خط از  ــر كدام در موضوع «پرهيز از تمس ــه ارزش ه ب
ــماره گذاري كن. سپس در چند خط، علت گذاشتن  شماره ي 1 تا 7 ش

شماره ها را برايم بنويس.

پرهيز از تمسخر
ـــ  بد ـــ :ـ  ـــ :ـ  ـــ :ـ  ـــ :ـ  ـــ :ـ  ـــ :ـ  خوبـ 

ـــ  مفيد ـــ :ـ  ـــ :ـ  ـــ :ـ  ـــ :ـ  ـــ :ـ  ـــ :ـ  بي فايدهـ 
ـــ  بي ارزش ـــ :ـ  ـــ :ـ  ـــ :ـ  ـــ :ـ  ـــ :ـ  ـــ :ـ  باارزشـ 

ـــ  زيبا ـــ :ـ  ـــ :ـ  ـــ :ـ  ـــ :ـ  ـــ :ـ  ـــ :ـ  زشتـ 
دليل: .................................................................................

3. يادداشت روزانه 
روش ديگري كه براي سنجش ويژگي هاي عاطفي دانش آموزان 
ــت. در اين روش، معلم از  ــده «يادداشت هاي روزانه11» اس پيشنهاد ش
ــاره ي تجربه هاي  ــاس هاي خود را درب ــوز مي خواهد كه احس دانش آم
ــخصي و فعاليت هاي كالسي، به صورت يادداشت هايي ثبت كند و  ش
آن ها را با معلم در ميان بگذارد. از اين  راه، معلم مي تواند با احساس ها و 

عواطف شاگردان آشنا شود و آن ها را ياري دهد.
ــتفاده از اين روش، به دانش آموزان خود اطمينان دهيد  هنگام اس
ــاس هاي  ــت هاي خصوصي آنان درباره ي تجربه ها و احس كه يادداش
ــت و با كس  ــه نگه خواهيد داش ــه صورت محرمان ــان را ب شخصي ش
ــت. در چنين شرايطي، دانش آموزان با  ديگري در ميان نخواهيد گذاش
اطمينان خاطر، نگرش و احساس هاي خود را نسبت به معلم و مدرسه در 

اختيار معلم خواهند گذاشت.

نمونه ي عقيده سنج يادداشت هاي روزانه، ويژه ي 
درس هديه هاي آسمان

ــت و يكم، عنوان درس: بازي شيرها و  پايه ي: پنجم، درس: بيس
پلنگ ها 

ــائل شخصي ات را كه در زندگي برايت  عزيزم! در برگه ي زير، مس
اتفاق افتاده است، يادداشت كن.

نمونه ي يك يادداشت هاي شخصي12
«به نظرم مسخره كردن همديگر، اصًال كار خوبي نيست، زيرا بين 
آدم ها كينه و كدورت پيش مي آورد. متأسفانه بعضي از آدم ها از اين كار 
زشت لذت مي برند و دوست دارند ديگران را آزار دهند. چند روز پيش 
ــتن عينك مسخره كرد و باعث  يكي از بچه ها، زهرا را به خاطر داش
گريه ي او شد. راستش را بخواهيد من كه صحنه را ديده بودم، خيلي 
ــدم و با طرف مقابل صحبت كردم. البته بعضي از بچه ها  ناراحت ش
هم فكر مي كنند با اين كار مي توانند حقشان را از ديگران بگيرند، در 

حالي كه كتاب آسماني ما قرآن اين كار را صحيح نمي داند.»

٭ ٭ ٭
ــر روش هاي فوق، از «مصاحبه» و «مقياس ليكرت» نيز  افزون ب

مي توان براي سنجش عاطفي دانش آموزان سود برد. 
ــتفاده از يك ابزار  ــم كه اس ــاره مي كني ــان به اين نكته اش در پاي
ــاند؛  ــي برس ارزش يابي نمي تواند ما را به تحقق اهداف كتاب هاي درس
ــز دارد. ابزارهاي  ــر ابزاري محدوديت ها و امتيازاتي ني ضمن اين كه ه
معرفي شده در اين مقاله نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. مهم اين است 
كه آموزگاران عزيز، ابزارهاي متنوع ارزش يابي را به درستي بشناسند و 
ــب و با ابزارهاي مناسب، ارزش يابي هاي دقيق و  در موقعيت هاي مناس

درست انجام دهند.

زيرنويس 
1. Achivment
2. Effeciency
3. Observation
4. Self-report
5. Questionnaire
6. Opininnaire
7. forced-choice
8. open-ended
9. Semantic differential
10. Charles Osgood
11. Journals

12. اين يادداشت عيناً يكي از يادداشت هاي دانش آموزان كالس پنجم است.

منابع 
1. سيف، علي اكبر. سنجش فرايند و فراورده ي يادگيري روش هاي قديم و جديد. نشر دوران. 

چاپ اول. 1384.
2. رحيمي، عليرضا و رمضاني، فاطمه. كتاب معلم هديه هاي آسمان پنجم دبستان. اداره ي كل 

چاپ و توزيع كتاب هاي درسي. چاپ اول. 1387.
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   خليـج فارسامال در
اشاره 

مدرسـه از بهترين مكان هايي اسـت كه در آن مي توان مهارت هاي اجتماعي را آموخت. در مدرسـه، ضمن ايجاد 
روحيه ي همكاري، فعاليت ها نيز به صورت گروهي و با شور و عالقه ي خاصي به انجام مي رسند.

دبستان «معيني» بوشهر از سال 87-1386 به عنوان مدرسه اي موفق، فعاليت ها و تجربيات خاصي را در زمينه ي 
آموزش وپرورش ارائه كرده است. يكي از اين فعاليت ها، خالقيت هاي آموزگار پايه ي سوم، خانم فاطمه شناگر آزاد در 
سال 89-1388 است. در تجربه ي او درمي يابيم، چگونه مي توان با استفاده از امكانات محلي، فرصتي براي يادگيري 

جذاب و مؤثر پديد آورد.

امالي ساحلي
فاطمه شناگر آزاد در كنار تدريس و تمرين درسي براي دانش آموزان، در حقيقت گوشه ي چشمي هم به تقويت مهارت هاي آموختني آن ها از 

طريق حواس دارد. وي مي گويد: «ما آموزگاران وظيفه داريم، مهارت هاي خوب ديدن، خوب شنيدن و خوب گفتن را تقويت كنيم.
مهارت گفتن، به نوشتن نيز متكي است. اما ديده مي شود، بعضي از بچه ها يا تمايلي براي نوشتن ندارند و يا از لحاظ نوشتاري و همين طور 

جمله سازي ضعيف هستند. بنابراين، با ايجاد حس همكاري گروهي در قالب فعاليت هاي خاص و تازه، مي توان اين مهارت را نيز تقويت كرد.»
شناگر آزاد در ادامه مي گويد: «به منظور ايجاد تنوع در برگزاري كالس هاي درس و هم چنين ايجاد روحيه ي شادي و نشاط در دانش آموزان، 
تصميم گرفتم با استفاده از محيط اطراف محل زندگي مان كه همانا ساحل زيبا و امكانات طبيعي حاشيه ي خليج  فارس است، كالس درس امال را 

پرشورتر برپا كنم. اين پيشنهاد با استقبال گرم بچه ها نيز روبه رو شد.
آ ن ها را به گروه هاي 4 نفري تقسيم كرديم تا كلمات و تركيباتي را كه آموزگار مي گويد، با تكه چوبي، روي شن ها بنويسند. به اين طريق، اگر 
اشتباهي هم داشتند، با نظر هم آن را اصالح مي كردند. دانش آموزانم مي گفتند، آن روز يادگيري شان عميق تر بود و براي كسب امتياز بيشتر، تالش 

فوق العاده اي كردند.»

با يك معلم بوشهري در مورد تجربه ى امال گفتن



ــم نگاه كردم و ديدم كامًال براى  يك روز كامًال معمولى تحصيلى بود. به طرح درس
تدريس آماده ام. اولين كارى كه بايد مى كردم، اين بود كه مشق هاى بچه ها را كنترل كنم 

و ببينم تكاليفشان را كامل انجام داده اند يا نه.
هنگامى كه نزديك مريم رسيدم، با سر خميده، دفتر مشقش را جلوى من گذاشت. 
ديدم كه تكاليفش را انجام نداده است. سعى كرد خودش را پشت سر بغل دستى اش پنهان 
كند كه من او را نبينم. طبيعى است كه من به تكاليف او نگاهى انداختم و گفتم: «مريم! 

اين كامل نيست».
او با نگاهى پر از التماس كه در عمرم در چهره ى هيچ كودكى نديده بودم، نگاهم كرد 

و گفت: «ديشب نتونستم تمومش كنم، واسه ى اين كه مامانم داره مى ميره».
و ناگهان هق هق گريه اش سكوت كالس را شكست. همه ى بچه ها سر جايشان يخ 

زدند.
چه قدر خوب بود كه او كنار من نشسته بود. سرش را روى سينه ام گذاشتم، دستم را 
دور بدنش محكم حلقه كردم و او را در آغوش گرفتم. هيچ يك از بچه ها ترديد نداشت كه 
مريم به شدت آزرده شده است. آن قدر شديد كه مى ترسيدم قلب كوچكش بشكند. صداى 
هق هق او در كالس پيچيد. بچه ها با چشم هاى پر از اشك، ساكت و صامت نشسته بودند 

و او را تماشا مى كردند.
ــرد صبحگاهى كالس را فقط هق هق گريه هاى مريم مى شكست. بدن  ــكوت س س
ــتمال كاغذى را بياورد.  ــردم. يكى از بچه ها دويد تا جعبه ى دس كوچك او را به خود فش
احساس كردم لباسم با اشك هاى گران بهاى او خيس شده است. درمانده بودم و دانه هاى 

اشكم روى موهاى او مى ريخت.
ــغول كرده بود: «براى بچه اى كه دارد مادرش را از دست  ــؤالى ذهنم را به خود مش س
مى دهد، چه مى توانم بكنم؟» تنها فكرى كه به ذهنم رسيد، اين بود كه: «دوستش داشته 

باش... به او نشان بده كه برايت مهم است... با او گريه كن.»
انگار دنياى كودكانه ى او داشت به پايان مى رسيد و من كار زيادى نمى توانستم برايش 
ــه بچه هاى كالس گفتم: «بياييد براى مريم و  ــك هايم را پاك كردم و ب انجام بدهم. اش
مادرش دعا كنيم.» دعايى از اين پرشورتر و عاشقانه تر، تا به حال به سوى آسمان ها نرفته 

بود.
پس از چند دقيقه، مريم نگاهم كرد و گفت: «انگار حالم خوبه.» او حسابى گريه و دل 

خود را از زير بار غم و اندوه رها كرده بود. آن روز بعدازظهر مادر او مرد.
هنگامى كه براى تشييع جنازه رفتم، مريم پيش دويد و به من خيرمقدم گفت. انگار 
ــن بود كه مى روم و منتظرم مانده بود. خودش را در آغوش من انداخت و كمى آرام  مطمئ
گرفت، گويى توانايى و شجاعت پيدا كرده بود. مرا به طرف تابوت راهنمايى كرد. در آن جا 
توانست به چهره ى مادرش نگاه كند و با چهره ى مرگ كه هرگز نمى توانست اسرار آن را 

بفهمد، روبه رو شود.
شب، هنگامى كه مى خواستم بخوابم، از خداوند تشكر كردم؛ به خاطر اين كه به من اين 
حس زيبا را داد تا توان آن را داشته باشم كه اجراى طرح درسم را كمى انعطاف پذير كنم و 

دل شكسته ى يك كودك را شاد گردانم.

�نوآورى در يادگيرى با تكاليف 
درسى خالق 

راهنمايـى براى آمـوزگاران، پدران و 
مادران

ــته  اگر خوانندگان محترم مجله به ياد داش
باشند، از مهرماه 88 تا ارديبهشت 89، در هشت 
شماره ى مجله ى رشد آموزش ابتدايى، سلسله 
مطالبى را با نام «نوآورى در يادگيرى با تكاليف 
درسى خالق» چاپ كرديم. اين مجموعه كه 
در هر شماره، چهار صفحه از مجله را به خود 
اختصاص مى داد، بخش هاى برگزيده ى كتابى 
بود با عنوان «با تكاليف درسى به دانش آموزان 
ــه، مطالعه ى  ــك كنيد» كه با ترجم خود كم
تطبيقى و پژوهش زرى آقاجانى و نظارت 
مجله ى رشد آموزش ابتدايى، در 32 صفحه به 
چاپ رسيد. اكنون متن كامل اين اثر، با ترجمه، 
پژوهش و مطالعه ى تطبيقى مشترك سردبير 
مجله و خانم آقاجانى، در قالب كتابى با همين 
نام و در 84 صفحه به قطع خشتى و به قيمت 

دو هزار تومان منتشر شده است.
ــرى از آن چه در  ــاب، با متن كامل ت در كت
مجله به چاپ رسيد، روبه رو هستيم. كتاب غير 
از سرآغاز و پيش گفتار، سه فصل دارد. در فصل 
اول از تكاليف درسى، به مثابه دردسرى بزرگ 
ــخن مى رود. در  ــراى آموزگاران و والدين س ب
فصل دوم، راهكارهاى مرتبط با چگونگى غلبه 
بر مشكالت تكاليف درسى به بحث گذاشته 
ــود و سرانجام در فصل سوم كه قسمت  مى ش
اعظم صفحات كتاب را شامل مى شود، با 18 

مريم درخشان

آموزگار دبستان ـ تهران

طرح درس !
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راهبرد مؤثر براى انجام بهينه ى تكاليف درسى 
آشنا مى شويم.

ــاى معلمان، پدران  در اين كتاب، تجربه ه
ــى در مورد غلبه بر  ــادران ايرانى و خارج و م
مشكالت انجام تكاليف درسى به طور مبسوط 
بيان مى شود. مؤلفان كتاب، براساس تجربه هاى 
ذكر شده در متن اصلى كه نوشته اى از نانسى 
ــت، تجربه هاى  پائولو، محقق آمريكايى اس
ــتادان، معلمان و والدين ايرانى را هم،  ناب اس

به صورت پژوهش به البه الى متن افزوده اند.
ــوآورى در يادگيرى با  ــاپ اول كتاب «ن چ
تكاليف درسى خالق» را نشر امرود در تهران 
ــمارگان دو هزار  ــن 88345217) و در ش (تلف

نسخه منتشر كرده است.

�دومى گفت... 
طـرح نويـن آمـوزش مهارت هاى 
زندگـى و مفاهيـم اخالقـى بـا بازى 

انگشت ها
ــودكان، روش ها و راه هاى  براى آموزش ك
ــر روز نيز بر تعداد  ــيارى وجود دارد كه ه بس
آن ها افزوده مى شود. آموزش از طريق بازى با 
انگشت ها نيز يكى از شيوه هايى است كه مبتكر 
ــال ها تدريس و اجرا، تصميم به  آن، پس از س

مكتوب كردن تجربه هايش گرفته است.
ــت در 12  ــى اس ــت...» كتاب ــى گف «دوم
ــتى كه خانم  ــى در قطع خش ــه ى رنگ صفح
ظريفه هدايتى تأليف و انتشارات آواى برتر 
(44463843-021) چاپ اول آن را به قيمت 

هزار تومان منتشر كرده است.

ظريفه هدايتى بر اين باور است كه اين نوع 
ــيارى دارد. ازجمله  تعليم يا بازى، مزاياى بس
ــت رس ترين  ــه هزينه اى ندارد و در دس اين ك
وسيله ى كمك آموزشى محسوب مى شود. از 
طرف ديگر مى توان در زمانى كوتاه، ارزش هاى 
مهم زندگى را به صورت قصه، شعر و نمايش 

آموخت.
ــور، رنگ كردن،  ــف در اين كتاب مص مؤل
ــاركتى را  ــى و نمايش مش ــعر، كار گروه ش
ــاس مفاهيم مذهبى و اخالقى و يا ادبى،  براس
مثًال با الهام از مطالب «گلستان» سعدى، به 

بچه ها ياد مى دهد.
كتاب «دومى گفت:...» طرحى در آموزش 
ــم اخالقى به  ــى و مفاهي ــاى زندگ مهارت ه
كودكان به وسيله ى بازى با انگشت هاست و بر 
اين باور است كه يادگيرى مهارت هاى زندگى 
ــاد و بانشاط،  و مفاهيم اخالقى در فضايى ش

مؤثرتر خواهد بود.

�جن اعداد 
مؤلف: هانس ماگنوس انزنس برگر

مترجم: ملك دخت قاسمى نيك منش
ناشر: آييژ (66566509 و 66414474)

نوبت چاپ: اول، بهار 1389
قيمت: 8000 تومان، 264 صفحه، مصور

يكى از دشوارى هاى نظام آموزشى به ويژه 
در دوره هاى پيش از دانشگاه، دشوار بودن فهم 
ــت. با اين كه تحوالت جديدى در  رياضى اس
محتواى كتاب هاى رياضى و به روزآورى اين 
دانش صورت گرفته است، اما هنوز هم جاى 

كار بسيار است.
مؤلف كتاب حاضر متفكرى است با بيانى 
فصيح، كه درباره ى پردامنه ترين موضوعات از 
سياست و رياضيات گرفته تا شعر، با بصيرت 

مى نويسد.
ــودات  موج ــاً  ــداد واقع ــد: «اع او مى گوي

شگفت انگيزى هستند.»
«جن اعداد»، اولين كتاب او براى كودكان 

ــرى به نام رابرت كه از  ــت؛ ماجراى پس اس
رياضيات و معلم آن متنفر است. تا اين كه جن 
اعداد سر مى رسد و درباره ى مفاهيم رياضى و 
اعدادى چون صفر، يك، سرى هاى بى نهايت، 
اعداد اول و احتماالت، اسرار هيجان انگيزى را 

به زبان قصه به او ياد مى دهد.
ــب اول»،  بخش هاى كتاب به نام هاى «ش
ــب دوازدهم» ادامه دارد و  «شب دوم» تا «ش
با تصاوير رنگى آراسته شده است. با مطالعه ى 
ــاب مى توانيد با اطالعات ديگرى هم چون  كت
اعداد مثلثى، جذر گرفتن، چندوجهى ها، عدد پى، 
مساحت دايره و هرم، و بسيارى مطالب ديگر 

آشنا شويد.
كتاب، از ترجمه ى خوبى برخوردار است و در 
آماده سازى آن، اصول زيبايى شناسى به شكلى 
بديع و چشم نواز مورد توجه قرار گرفته است. 
اين كتاب در هنگام انتشار، در سه كشور ايتاليا، 
ــپانيا و آلمان، جزو پرفروش ترين كتاب ها  اس
بوده و تنها در آلمان 180 هزار نسخه از آن به 

فروش رفته است.
جن اعداد، هدف و روشى شبيه دنياى سوفى 
دارد. اگر دنياى سوفى، درصدد است فلسفه را با 
زبانى ساده به بچه ها ياد بدهد، جن اعداد، اين 

كار را با بيان روايى برعهده گرفته است.

                خالقيت در يادگيرى با تكاليف و بازى
                    كتاب هايى مناسب براى آموزگاران، دانش آموزان و پدران و مادران



          كاربرد   راديو در آموزش

بيان مسئله
در دنياى امروز، رسانه ها تنها نقش اطالع رسانى ندارند، بلكه جزوى 
از زندگى انسان ها شده اند و ديگر كسى را نمى توان يافت كه به گونه اى 
ــانه ارتباطى نداشته باشد. بعد از شكل گيرى مطبوعات،  با يك نوع رس

دومين رسانه ى متولد شده در دنياى مدرن، راديو است.1
ــه مى تواند  ــت ك ــال پيام اس ــيله ى انتق ــريع ترين وس ــو س رادي
ــاند و نقش  ــى و مكانى را به كمترين اندازه برس ــاى زمان محدوديت ه

ــو از لحاظ نفوذ  ــازى مردم ايفا كند. رادي ــى در فرهنگ س مهم
ــود و با  ــيله ى ارتباطى تلقى مى ش روانى، مؤثرترين وس

ــتگى،  ــتر فرهنگى ـ اجتماعى، هم بس فراهم آورى بس
ــبب  ــجام زندگى اجتماعى را س ــى و انس يكپارچگ
ــت كه با  ــردد. راديو از اين توانايى برخوردار اس مى گ
برانگيختن احساس اعتقاد و ارزش جامعه در جهت 
اتفاق نظر، تشريك مساعى و هم رأيى نسبت به اهداف 
اجتماعى، به پيدايى، استوارى يا دگرگونى فرهنگ در 

جامعه كمك كند.
اين رسانه با باالترين سطح دست رسى و بيشترين 
ــانه ى دنياست.  مقدار نفوذ، هم چنان فراگيرترين رس

راديو به پرورش اخالقى، هويت بخشى، رشد شخصيت، 
ــن مخاطبان خود كمك  ــد و اصول بنيادي آموزش، قواع

ــيله ى ارتباط جمعى، با انتقال  شايان توجهى مى كند. اين وس
آموزش هاى تخصصى، مهارت ها و دانش كارشناسى، در گزينش ها 

ــئوالن و مشاغل  ــانى جامعه به مقامات و مس و تخصيص منابع انس
اجتماعى، سهم مهمى برعهده دارد و از اين طريق بر ايجاد نقش هاى 

گوناگون اجتماعى و برقرارى 

تحرك اجتماعى اثر مى گذارد. هم چنين قادر است با شناسايى انتقال و 
درونى كردن ارزش هاى جامعه طى فراگرد آموزش و پرورش رسانه اى، 

نقش آموزشى خود را اعمال كند.2
ــتفاده از راديو وجود  ــى ها و تحقيقاتى كه درباره ى داليل اس بررس
ــيارى از مخاطبان راديو، براساس انواع  ــت كه بس دارد، حاكى از آن اس
نيازهايى كه برايشان اولويت مى يابد، از راديو استفاده مى كنند. مطابق 
نظريه ى «استفاده از رضامندى» شش گروه نياز، موجب استفاده از راديو 

مى شوند:
1. سرگرمى و تفريح؛

2. كسب اطالع و يادگيرى؛
3. گذران وقت و عادت؛

4. استفاده در جامعه؛
5. تأييد يا تقويت هويت شخصى؛

ــوى و تقويت و  ــاى روحيه ى معن 6. ارتق
تأييد اخالقيات.

در يك بررسى درباره ى علل گوش دادن 
به راديو در استراليا، پاسخ گويان به هشت دليل 

به اين شرح اشاره كرده اند:
ــا و افراد  ــده ى همه ى گروه ه 1. دربرگيرن

است.
2. مانند يك دوست، امكان مشاركت را براى همه ى 

شنوندگان فراهم مى كند.
3. اطالعات و اخبارش روزامد است.

4. تنوع زيادى دارد. به همين دليل، قدرت انتخاب خوبى 
به مخاطب مى دهد.

5. به زندگى واقعى مردم نزديك است.
6. رسانه اى متعادل است.

شهناز محمدى، دانشجوى كارشناسى ارشد برنامه ريزى درسى
دانشگاه آزاد اسالمى ،واحد تهران جنوب

امينه احمدى، استاد راهنما
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7. مخاطب مى تواند به سهولت از آن استفاده كند.
8. چون به راحتى قابل حمل است، در هرجا مى توان صداى آن را 

شنيد.3
با توجه به مطالب ارائه شده مى توان گفت، توجه به راديو در آموزش 
مردم اهميت فراوان دارد. راديو يكى از بهترين وسايل آموزشى به شمار 
ــى، بهداشتى، فرهنگى و ارتقاى سطح  مى رود كه در برنامه هاى آموزش

آگاهى، ميزان نگرش و رفتار افراد جامعه، نقش بسيارى ايفا مى كند.

اهداف تحقيق
هدف اصلى پژوهش حاضر، «آشنايى با اهميت راديو در آموزش و 

زندگى مردم» است.

اهداف جزئى
1. توجه به نقش راديو در جغرافياى بومى از نظر اجتماعى، فرهنگى، 

اقتصادى، تاريخى و علمى؛
2. ارتقاى تأثيرگذارى راديو در آموزش.

سؤاالت تحقيق
1. راديو چه رسانه اى است و چه كاركردى در آموزش دارد؟

2. تاريخچه ى راديوى آموزشى چيست؟
3. اهميت راديو در زندگى مردم چيست؟

ــى از چه عناصرى بايد  ــراى توليد برنامه هاى راديوى آموزش 4. ب
استفاده كرد؟

روش تحقيق
ــت.  ــده اس ــتفاده ش براى انجام تحقيق از روش كتاب خانه اى اس
مطالعه ى كتاب ها و مقاالت و جست وجو در اينترنت و مجالت راديويى 
و نتايج به دست آمده در همايش هاى مربوط به راديو به تكميل تحقيق 

كمك هاى شايانى كرده است.

داده هاى تحقيق
راديوى آموزشى چيست؟

ــى از ارزان ترين و در  ــانه اى همگانى، امروزه يك راديو به عنوان رس
ــت كه خصوصاً در نقاط دورافتاده مى تواند  ــت رس ترين رسانه هاس دس
به عنوان يك وسيله ى آموزشى مناسب مورد استفاده قرار گيرد. در اكثر 
كشورها يك ايستگاه يا فرستنده ى راديويى به نام راديوى آموزشى، تمام 
ــاعات كار خود را به پخش برنامه هاى آموزشى رسمى و غيررسمى  س
اختصاص مى دهد و معلمان با هماهنگى قبلى از اين برنامه ها مى توانند 
استفاده كنند. عالوه بر راديوى آموزشى، برنامه هاى راديوى همگانى نيز 
ــى، مورد استفاده ى  در برخى موارد مى توانند به عنوان يك منبع آموزش
ــاگردان قرار گيرند. اطالعات علمى، بهداشتى، اجتماعى،  معلمان و ش

ــتند كه بخش مهمى  ــت محيطى، ازجمله مطالبى هس ــرى و زيس هن
ــانه هاى  ــكيل مى دهند. اغلب مزاياى رس از برنامه هاى راديويى را تش
ــتند. ازجمله  ــنيدارى در مورد راديو و برنامه هاى راديويى صادق هس ش
ــى راديو نسبتاً كم و تا ده برابر  اين كه هزينه ى توليد برنامه هاى آموزش
ــت و اين برنامه ها كه با كتاب ها و  ارزان تر از برنامه هاى تلويزيونى اس
جزوه هاى مربوط همراه مى شوند، يكى از راه هاى مناسب گسترش سواد، 
دانش اجتماعى و مهارت هاى حرفه اى در مناطق دورافتاده ى غيرشهرى 

به شمار مى روند.4
در ميان رسانه هاى جمعى، راديو از لحاظ آموزش غيررسمى، جايگاه 
ويژه اى دارد. اين وسيله به دليل برد وسيع، يكى از بهترين وسايل آموزشى 
ــت. كشورهاى گوناگون، براساس نيازهاى آموزشى خود  و فرهنگى اس
مى توانند افزون بر آموزش مواد درسى، استفاده هاى ثمربخشى از راديو 
در زمينه ى آموزش غيررسمى به عمل آورند. آموزش غيررسمى از طريق 
امواج راديو، مى تواند در تمام ساعات شبانه روز شيوه هاى صحيح قرآن 
و معارف، بهداشت، كشاورزى، حمل و نقل، ترافيك و... را دربرگيرد و در 

بهبود وضع جامعه مؤثر افتد.
كاربرد راديو در امر آموزش كشورهاى جهان، شديداً تابع هدف هاى 
توسعه و رشد آن كشورهاست و از اين رو، تفاوت هاى چشم گيرى كه در 
كاربرد و محتواى آموزشى راديو در جوامع گوناگون يافت مى شود، كامًال 

منطقى به نظر مى آيد.5
ــكو چهار ويژگى عمده براى برنامه هاى آموزشى راديو قائل  يونس

شده است كه عبارت اند از:
1. برنامه ها به صورت مجموعه ى متوالى است تا به يادگيرى تزايدى 

كمك كند.
2. طراحى و برنامه ريزى آن ها مشخصاً با كمك مشاوران آموزشى 

صورت مى گيرد.
3. اين برنامه ها معموًال با ديگر مواد آموزشى هم چون متون درسى 

و راهنماى مطالعاتى همراه است.
ــط معلم و شاگرد به نوعى ارزيابى  ــتفاده از اين برنامه ها توس 4. اس

مى شود.
ــى، برنامه هايى نيز براى  ــد در كنار برنامه هاى درس راديو مى توان
ارتقاى سطح دانستنى ها و معلومات عمومى و اعتالى سطح دانش فنى 
و مهارت قشرهاى معينى از جامعه و تشويق ذوق هنرى آن ها تهيه و 

راديو، با باالترين سطح دسترسى و بيشترين 
مقدار نفـوذ، هم چنان فراگيرترين رسـانه ى 

دنياست



پخش كند كه همان نقش و رسالت فرهنگى اين رسانه است.
ــامل هر دو بخش درسى و فرهنگى  ــى، امروزه ش راديوى آموزش
ــى و چه به صورت  ــردم را چه در قالب برنامه هاى درس ــت. عموم م اس
برنامه هاى سرگرم كننده در نظر دارد و آموزش مى دهد و به اعتبار همين 

هدف اصلى اش (آموزش) از راديو متمايز مى شود.
استفاده از راديو در امر آموزش، در هر جامعه اى به دليل تفاوت هاى 
فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى، مستلزم پژوهش هاى بنيادى و اجراى 
ــاى فناورانه تنها  ــرا امكانات و نوآورى ه ــت؛ زي برنامه هاى خاصى اس
هنگامى مى تواند در نظام آموزشى مؤثر واقع شود كه پاسخ گوى نيازهاى 

واقعى آن جامعه باشد.
تأكيد بر محتواى فرهنگى آموزشى، زاده ى تغيير در نحوه ى نگرش 
به آموزش است كه آن را فرايندى مستمر در حيات بشرى مى داند. اين 
ديدگاه در شيوه ى برخورد با برنامه هاى آموزشى راديو بازتاب داشته است 
ــتند و راديو در جوار  ــه اين ترتيب، همه ى برنامه ها نيز عمومى هس و ب
برنامه هاى رسمى درسى مى تواند برنامه هايى نيز به منظور ارتقاى دانش، 

مهارت ها و تقويت نگرش و احساس هاى عمومى تهيه و پخش كند.
ـ دنياى خارج را به داخل كالس بياورد، عالقه هاى دانش آموزان را 

براى يادگيرى برانگيزد و قدرت تصور آنان را تحريك كند.
ــهيل امر يادگيرى، با توجه به مشخص بودن هر برنامه،  ـ در تس

اطالعات كلى و موجزى را درباره ى آن ها به دست دهد.
ــودكان را به صورت قصه اى درآورد كه در آن  ـ زندگى روزانه ى ك

كودكان بتوانند درباره ى رويدادهاى روزانه شان به بحث بپردازند.
ــى، مواد درسى خود را با برنامه هاى  ـ با تهيه ى برنامه هاى آموزش
مدارس تطبيق دهد و همكارى مديران و معلمان را جلب كند و توضيح 

دهد كه راديو، نوعى وسيله ى كمك آموزشى است.
ـ همه ى انسان ها را در تمامى ساعات شبانه روز، در اختيار خويش 
ــته باشد؛ برخالف مدرسه كه تنها مى تواند قشر خاصى از انسان ها  داش
را، آن هم به تعداد اندك و در زمان و ساعاتى محدود زير پوشش خود 

بگيرد.
ــود قرار  ــى خ ــش آموزش ــنين تحت پوش ـ افراد را در همه ى س
ــال هاى محدودى از حيات خود را  ــه كه صرفاً س دهد؛ برخالف مدرس

دربرمى گيرد.
ــيله ى انتقال كالمى است و چون به وسيله ى آن  راديو نوعى  وس
ــريح مى شوند، از اين طريق مى تواند به نابينايان هم  وقايع به دقت تش

كمك فراوانى كند.

نقش راديو در پرورش تخيل
در زندگى امروزى، ارتباط انسان با رسانه ها روزبه روز افزايش مى يابد. 
هر رسانه بار تخيلى متفاوتى ايجاد مى كند. در اين زمينه، راديو بيش از 

ساير رسانه ها در ايجاد و پرورش تخيل نقش دارد.
گزاف نيست اگر بگوييم، راديو رسانه اى منحصر به فرد در زمينه ى 
ــت. گوش كردن به برنامه هاى راديو، تخيل آدمى را تحريك  تخيل اس

مى كند. در اين ميان، برخى برنامه ها نقش مهم ترى دارند. گزارش انواع 
ــيقى و بسيارى  ورزش هاى پرطرف دار، نمايش نامه هاى راديويى، موس
ديگر از برنامه هاى راديو، مى توانند تخيل اوليه را به تخيل ثانويه  و تخيل 

غيرفعال را به فعال تبديل كنند.

برنامه هاى آموزشى راديو
راديو معارف، راديويى آموزشى

ــادى به اين موضوع  ــى تا حد زي ــتفاده از راديوى آموزش ميزان اس
بستگى دارد كه اين رسانه تا چه اندازه به آموزش ارزش هاى اجتماعى 
ــردازد و چگونه رضايت  ــى مردم جامعه مى پ ــت فرهنگى و دين و هوي
ــان اين موضوعات را جلب مى كند؛ در اين ميان، آن چه اهميت  مخاطب
دارد، شناخت مخاطب و توجه به خواسته ها، عالقه ها و نيازهاى اوست. 
ــى رسانه ى دينى و در اين جا به صورت اختصاصى، راديو  كاركرد آموزش
معارف، بيش از ساير كاركردها مد نظر است. برنامه هايى كه از اين راديو 

پخش مى شود، در همين راستا تنظيم شده است.
اگر براساس مدل آيينى ارتباطات، به تهيه ى برنامه هاى مذكور در 
ــود، به نحوى كه مخاطب نيز به نوعى تفاهم،  راديو معارف پرداخته ش
ــتراك اطالعات بپردازد، مى توان اميدوار بود كه اهداف  انتقال پيام و اش

آموزشى رسانه ى دينى محقق شده است.
ــى؛  ــرد عمومى دارند: آموزش ــه كارك ــه راديو، س ــانه ها ازجمل رس

اطالع رسانى؛ تفريحى ـ سرگرمى.
ــوع راديو معارف  ــه ى اول، در مورد برنامه هاى متن ــه در وهل آن چ
ــى آن است كه در برنامه هايى چون  به چشم مى خورد، كاركرد آموزش
«نگين آفرينش»، «برنامه ى آموزشى آشنايى با معارف مهدوى»، «فقه 
ــيعى»، «خانه ى مهر» و «آيين  ــنايى با مباحث فقه ش و زندگى»، «آش

زندگى» مشاهده مى شود.
در برنامه هاى خانه ى مهر، مباحث خانواده از منظر اسالم با حضور 
كارشناسان ويژه بررسى مى شود. موضوعاتى چون تأثير معنويت در ايجاد 
ــش خانواده، مهارت هاى ايجاد ارتباط با كودكان و نوجوانان، نقش  آرام
ــانه ها در ايجاد نا امنى در روابط خانواده، تأثير موسيقى و بازى هاى  رس
رايانه اى بر سالمت روان خانواده و نقش همسران در ايجاد رابطه ى سالم 

در خانواده، ازجمله مباحث مطرح در اين برنامه است.

راديو قرآن، راديويى آموزشى
ــبكه ى قرآن صداى جمهورى اسالمى ايران، رسانه اى عمومى  ش
ــت كه با برنامه هاى  براى مخاطبان عام و عالقه مند به قرآن كريم اس
خاص و قرآنى، به كار ترويج فرهنگ قرآنى اعم از تالوت قرآن كريم، 
ــاب الهى و تزكيه ى  ــك به آن كت ــر در آيات نورانى آن و نيز تمس تدب

جان هاى مشتاق مى پردازد.

فعاليت ها و عملكردها
فعاليت ها و عملكردهاى راديو قرآن به عنوان رسانه اى فرهنگى، در  89
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چند بخش قابل ذكر است:
� درخصوص فعاليت هاى توليد و پخش برنامه هاى قرآنى، 
راديو قرآن يكى از فعال ترين رسانه هاى جمعى است. روند 
ــى، يكى از  ــد توليد و پخش برنامه ى آموزش تصاعدى رش

شاخصه هاى مثبت اين شبكه است.
� شبكه ى قرآن صداى جمهورى اسالمى ايران، در راستاى 
ــر فرهنگ مفاهيم و  ــداف و مأموريت خود كه همانا نش اه
ــه فعاليت هاى كالن و  ــت، اقدام ب ــارف قرآن كريم اس مع
ــطح ملى و كشورى نموده است. بعضى از  فوق برنامه در س
ــده در اين بخش عبارت اند  مهم ترين فعاليت هاى انجام ش
ــالمت، و  از: آيه هاى زندگى؛ ختم قرآن به نيت صحت و س

ــنواره ى اذان،  تعجيل در فرج امام زمان(عج)؛ محافل انس با قرآن؛ جش
ادعيه، ابتهال، هم خواهى و تواشيح.

� راديو قرآن به عنوان يكى از اصلى ترين و تأثيرگذارترين مجموعه ى 
ــالت خود در  ــالمى ايران، به ايفاى نقش و رس قرآنى در جمهورى اس
هدايت جامعه ى قرآنى و اعتالى اين مجموعه در سطح كشور مى پردازد 
ــت ها و جلسات كارشناسى در شبكه و در برنامه ها،  و با برگزارى نشس

زمينه هاى رشد و توسعه ى فرهنگ قرآنى را نيز فراهم مى كند.

نتيجه گيرى
ــانه ها در آموزش امرى اجتناب ناپذير است.  ــك تأثير رس بدون ش
هم زمان با پيشرفت علم و گسترش جوامع بشرى و پراكندگى جمعيت 
ــان دارد، هم نياز و هم  و با توجه به اهميتى كه آموزش در زندگى انس
ميزان استفاده از رسانه هاى آموزشى و كمك آموزشى افزايش يافته است. 
امروزه جوامعى موفق هستند كه نظام آموزشى فعال و كارامدى دارند و 
در كنار معلمان متخصص و آموزش ديده، از فناورى هاى نوين آموزشى 
ــد، راديو جزو  ــتفاده مى كنند و همان طور كه گفته ش و ارتباطى نيز اس
ــت كه تحوالت زيادى را هم در آموزش هاى رسمى و  ــانه هايى اس رس
هم در آموزش هاى غيررسمى ايجاد كرده و باعث ارتقاى سطح آموزش 

گرديده است.
ــم، درواقع دنياى  ــت و يك ــت، دنياى قرن بيس ــلم اس آن چه مس
ــتبدادى فناورى نوين اطالعات و دنياى شتاب زدگى تاريخ به لحاظ  اس
تغييرات و تكثرات شتاب آميز علمى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى خواهد 
بود. نظام هاى آموزشى در يك جامعه و به تبع آن آموزش و پرورش، قادر 
نخواهد بود هم چون جزيره اى، خود را منفك از ديگر نهادهاى اجتماعى، 
ملى و فعل و انفعاالت گسترده ى بين المللى بداند، زيرا جامعه ى آموزشى 
هم به لحاظ تجربه گرايى تاريخى و هم به لحاظ شرايط ويژه اى كه قرن 
بيست و يكم را احاطه خواهند كرد، به يقين مركز ثقل تغييرات، تحوالت 

و تكثرات خواهد بود.
هميشه جامعه ى اطالعاتى و فناورى نوين اطالعات و ارتباطات، 
به عنوان عامل نجات و در عين حال تهديدكننده تلقى شده اند. اگرچه اين 
فناورى ها به هيچ وجه بى طرف و خنثا نيستند، اما بايد آن ها را همان گونه 

كه هستند، به عنوان وسايلى براى كسب اطالعات و برقرارى ارتباط كه 
با ساختارهاى موجود پيوند خورده اند، پذيرفت.

در عين حال، از آن جا كه فرايند تغيير و تحول در ماهيت نهادهاى 
ــرى قرار دارد، نظام هاى آموزشى نيز در آينده اى نزديك،  اجتماعى بش
دستخوش تغيير و تحوالت و يا حتى چالش هاى احتمالى خواهند شد. 
ــت كه چه راهكارهايى را بايد اتخاذ كرد تا  ــى اين اس اما موضوع اساس
ــت و يكم،  ــى و آموزش و پرورش در دنياى قرن بيس نظام هاى آموزش
ــد و پيشرفت بشرى، به  ــد، بلكه همگان با رش دنباله روى صرف نباش

بازسازى و بازآفرينى خود بپردازد.
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در طراحي تدريس، پس از تصميم گيري در مورد 
شيوه ي برنامه ريزي و انتخاب موضوع يا موضوعات 
براي تدريس در پايه هاي گوناگون، الزم است اهداف 
يادگيري به روشني تعيين شوند. معلم كالس چندپايه 
ــر مرحله ي  ــس از پايان ه ــخص مي كند كه پ مش
تدريس، دانش آموزان هر پايه قادر به انجام چه كاري 
هستند. چه مواردي را خواهند دانست و چه تغييراتي 
در نگرش ها و باورهاي آن ها ايجاد مي شود؟ چنان چه 
ــترك انجام شده باشد،  ــاس اهداف مش تلفيق براس
الزم است اهداف مشترك پايه هاي تلفيقي و اهداف 

اختصاصي هر يك ذكر شود.
پس از تعيين اهداف، الزم است روش هاي مورد 
ــتفاده براي تحقق آن ها انتخاب شود. آموزگاران  اس
ــازمان دهي  ــه در تدريس و س ــاي چندپاي كالس ه
ــياري  ــر، با چالش هاي بس ــات يادگيري مؤث تجربي
ــطوح  ــوند. در كالس هاي چندپايه، س مواجه مي ش
ــت و روش هاي  ــي دانش آموزان متفاوت اس تحصيل
متعدد و متنوعي نياز است تا تدريس مؤثر واقع شود. 
تدريس مؤثر در كالس هاي چندپايه، در گرو ابتكار و 
مهارت هاي حرفه اي معلمان است. كيفيت تدريس در 
اين كالس ها به تفاوت هاي فردي، به ويژه سبك هاي 
ــبك هاي  يادگيري دانش آموزان، آموزش معلم و س
تدريس او، محيط و فضاي فيزيكي و رواني 

كليدواژه ها: چندپايه، مديريت مؤثر، رويكرد دانش آموزمحور، رويكرد فعاليت محور

ــتفاده در فرايند ياددهيـ   كالس درس، امكانات و انواع منابع مورد اس
يادگيري، مديريت مدرسه و... بستگي دارد.

روش ها و رويكردهاي تدريسي كه در كالس هاي چندپايه قابليت 
استفاده دارند، متنوع اند. برخي از آن ها عبارت اند از:

ـ معلم محوري، دانش آموزمحوري، فعاليت محوري، كار گروهي، 
خود راهبري؛

ــري، كار  ــتگاه هاي يادگي ــاالن، ايس ــري از گروه هم س ـ يادگي
پروژه اي.

ــاير معلمان،  ــه، هم چون س ــاي چندپاي ــراي معلمان كالس ه ب
ــرايط كالس،  ــن روش تدريس وجود ندارد. معلم با توجه به ش بهتري
جامعه ي محلي، ويژگي هاي دانش آموزان، تركيب پايه ها و عالقه ها و 
توانايي هاي شخصي خود، مي تواند يكي از روي كردهاي فوق الذكر يا 

تركيبي از آن ها را به كار برد.

روي كرد معلم محور 
ــي  در روي كرد معلم محور، معلم مركز همه ي فعاليت هاي كالس
است. او مي گويد، تصميم  مي گيرد، گروه بندي مي كند، به دانش آموزان 
يك يا چند پايه فرصت مي دهد با هم فكر كنند و يا خودش به جاي 
ــخيص خود تصميم مي گيرد بخشي از  همه فكر مي كند. او بنا به تش
ــتفاده از روش سخن راني، پرسش و پاسخ و... ارائه كند.  درس را با اس
در اين روي كرد معلم، دانايي است كه دانسته هايش را به دانش آموزان 

منتقل مي كند.

روي كرد دانش آموزمحور 
ــز  مرك ــوزان  دانش آم ــور،  دانش آموزمح ــرد  روي ك در  89
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ــبك هاي يادگيري دانش آموزان، آموزش معلم و س
تدريس او، محيط و فضاي فيزيكي و رواني 

منتقل مي كند.

روي كرد دا
ر در  بخش چهارم

 
اشاره 

تاكنون در شـماره هاي 1 تا 3، سـه بخش از سلسله 
مطالب راهبردهاي نو براي تدريس در كالس هاي چندپايه 
را خوانده ايد. در بخش پيشين اين مجموعه مقاالت كه در 
شـماره ي آذرماه درج شـد، مؤلف محترم با ورود به بحث 
طراحـي تدريس و مديريت فرايند ياددهيـ  يادگيري در 
كالس هاي چندپايه، قول دادند ابعاد گوناگون اين موضوع 

را بشكافند. اكنون به ادامه ي موضوع توجه مي كنيم.

شاره
تاكنون در شـماره

ا ا طال



تصميم گيري در مورد گروه بندي ها با سه روش انجام 
مي شود: 

ــال، دو پايه در  ــراي مث 1. تشـكيل كالس هـاي مجـزا: ب
كالس مي مانند و ساير پايه ها به فعاليت هاي ديگر مشغول مي شوند. 
دانش آموزان هر پايه در يك گروه قرار مي گيرند و آموزش هاي خاص 

پايه ي خود را دريافت مي كنند (روش دو گروه).
2. تدريـس يك مفهوم مشـترك بـه همه ي كالس: 
تدريس برخي از موضوعات و مفاهيم آموزشي كه داراي ارتباط طولي 
ــان به كل كالس و پايه هاي  ــتند و قابليت ارائه به صورت هم زم هس

گوناگون را دارند. در اين روش، كل كالس يك گروه تلقي مي شود.
3. تدريس تلفيقي: تدريس هم زمان به آن ها، به عنوان يك 

گروه كه از پيچيدگي خاصي برخوردار است و تسلط معلم بر محتواي 
كتاب ها و اهداف را مي طلبد.

ــهيل گر  ــي به عنوان منبع فكري و تس ــم در كارهاي گروه معل
پذيرفته مي شود. در اين صورت، كاركرد گروه هاي يادگيري را بازبيني 
ــاد مي دهد و اگر  ــاي همكاري را به دانش آموزان ي مي كند. مهارت ه
ــد، به يادگيرندگان كمك مي كند. تعامل دانش آموزان با هم،  نياز باش
ــي  ــي، تعيين اهداف آموزش ــتفاده از مواد آموزش با محيط، نحوه ي اس
ــازي فضاي كالس  ــدازه ي گروه، آماده س ــم درباره ي ان ــژه، تصمي وي
درس، تعيين نقش هاي دانش آموزان براي كسب اطمينان از هم ياري، 
ــي، ايجاد هم ياري بين گروهي، تشريح  توضيح درباره ي تكليف درس
ــردن درس، ارزش يابي كيفيت كارگروه ها و  معيار موفقيت، خالصه ك
ــي هستند كه در استفاده از روش هاي كار  دانش آموزان، از نكات اساس

گروهي بايد مورد توجه قرار گيرند.
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ــي هستند. عالقه ها و سليقه ها،  تصميم گيري  ها و فعاليت هاي كالس
ــري و نحوه ي فعاليت و درگيري  ــبك هاي ترجيحي آن ها در يادگي س
ــت. يكي از  ــط معلم اس آن ها، عامل انتخاب روش هاي تدريس توس
روش هاي دانش آموزمحور، بحث گروهي است كه در آن دانش آموزان 
ــم در روش بحث  ــند. كار اصلي معل ــه براي يادگيري مي كوش فعاالن
گروهي، پي گيري بحث و پيش گيري از انحراف از مسير اصلي است. 
طرح سؤاالت واگرا كه طيف وسيعي از پاسخ ها را دربردارد، از ابزارهاي 

مناسب جلب توجه دانش آموزان محسوب مي شوند.
ــت.  ــز از روش هاي دانش آموزمحور اس ــورش فكري ني روش ي
ــئله را به نحو خالقانه اي  ــوزش دادن با اين روش، توانايي حل مس آم
ــا و ايده ها را افزايش مي دهد،  ــاال مي برد، ميزان ارتباط بين راه حل  ه ب
ــاركت را بيشتر مي كند، انتقاد و ايرادگيري ها را كاهش مي دهد، بر  مش

حمايت اجتماعي مي افزايد و توانايي افراد را براي انتقال 
اطالعات و نيز حل مسئله، بهبود مي بخشد.

روي كرد فعاليت محور 
طراحي و اجراي فعاليت هاي آموزشي منظم، جذاب 
و تعجب انگيز، به تدريس مؤثر در كالس هاي چندپايه 
ــاند. روبه رو شدن دانش آموزان با مسائل و  ياري مي رس
ــي، كالس را از روزمرگي و يكنواختي  چالش هاي ذهن
ــه ي جرئت ورزي در  ــل كننده نجات مي دهد. الزم كس
ــت.  ــاي چندپايه، ايجاد محيط امن رواني اس كالس ه
ــدن با ابهام و مسئله، در گرو احساس امنيت  روبه رو ش
است. معلمان كالس هاي چندپايه بايد به جو و فضاي 
رواني كالس توجه كنند تا دانش آموزان بتوانند با هم و 

از هم ياد بگيرند و از يادگيري لذت ببرند.
با تركيب اهداف و موضوعات در پايه هاي متفاوت، 
ــي پرداخت و با  مي توان به طراحي فعاليت هاي آموزش

ــائل و موضوعات جذاب  روش كار گروهي دانش آموزان را در حل مس
درگير كرد.

ــي، از جمله روش هاي  ــيوه ي كاوش گري و آزمايش تدريس به ش
ــوزان را با  ــي آن مي توان دانش آم ــت كه ط تدريس فعاليت محور اس
مسئله اي روبه رو ساخت، راه بردهاي تفكر را به آنان آموخت، سامان دهي، 
تحليل و تركيب داده ها را در عمل آموزش داد و به آن ها كمك كرد تا 

ياد بگيرند چگونه آموخته هاي خود را به كار گيرند.
در رويكرد كار گروهي، دانش آموز موجودي اجتماعي تلقي مي شود 
كه از ارتباط با ديگران مي آموزد. قراردادن دانش آموزان در قسمت هاي 
گوناگون كالس براي هدفي مشخص، گروه بندي فيزيكي است كه با 
توجه به تعداد پايه ها، فضاي كالس و تعداد دانش آموزان هر پايه انجام 
مي شود. گروه ها ممكن است تركيبي از چند توانايي در پايه يا پايه هاي 

گوناگون كالس باشد.

آيا اين آموزگار چند پايه را باچهار دانش آموز معروفش مى شناسيد؟



روي كرد خود راهبري 
ــتلزم توجه،  يادگيري دانش آموزان به ويژه در دوره ي ابتدايي، مس
ــپاري، درك و فهم، مسئوليت پذيري براي يادگيري و  مشاهده، يادس
داشتن هدف براي يادگرفتن است. بدون مشاركت فعال يادگيرندگان، 
هيچ يك از موارد فوق اتفاق نمي افتد. معلم كالس چندپايه بايد متوجه 
توانايي طبيعي دانش آموزان براي شناخت و كنجكاوي باشد و برپايه ي 
اين ويژگي دانش آموزان، فعاليت هاي يادگيري مناسبي را طراحي كند 

كه بستر خود راه بردي، خودآموختن و خودارزيابي را فراهم سازد.
كالس هاي چندپايه، محيط طبيعي مشاركتي است كه اگر معلم 
به عنوان فرصت به آن نگاه كند، مي تواند بستر مناسبي را فراهم سازد 
ــه به ديگران ياري  ــوزان در تعامالت خود، عالوه بر اين ك تا دانش آم
ــان نيز كمك كنند و بهتر ياد بگيرند. هم چنين،  مي رسانند، به خودش
درك و فهم خود را وارسي كنند، خطاهايشان را در زمان مناسب اصالح 
كنند، بخواهند كه ياد بگيرند و اهداف يادگيري روشني براي خود داشته 

باشند.

روي كرد يادگيري از هم ساالن 
ــام تكاليف و  ــاركت دانش آموزان در انج ــاري و مش ــار هم ي انتظ
ــئوليت در برابر يادگيري و تنظيم  ــي، احساس مس فعاليت هاي كالس
ــوزان هر پايه با  ــم و دانش آموزان و دانش آم ــات مؤثر بين معل ارتباط
يكديگر و دانش آموزان هر پايه با معلم، از نكات اساسي موفقيت معلم 
در كالس هاي چندپايه است. حضور دانش آموزان ناهمگن از نظر سني، 
جنسي، ميزان سواد، اطالعات و پايه ي تحصيلي، فرصتي است كه بايد 

در كالس هاي چندپايه مغتنم شمرده شود.
ــناختي، تدريس خصوصي و  ــاركتي، كارآموزي ش يادگيري مش

داربست زدن، از جمله ي بي شمار روش هايي است كه براي زمينه سازي 
يادگيري دانش آموزان از يكديگر مي توان به كار برد1.

ايستگاه هاي يادگيري
با توجه به تعداد دانش آموزان، توان مديريتي معلم و ميزان امكانات 
ــتگاه هاي يادگيري متعددي را در  و آمادگي دانش آموزان، مي توان ايس
كالس درس ايجاد كرد. براي اين كار الزم است قسمت هايي از كالس 
يا فضاي خارج از كالس را براي يادگيري علوم، رياضي، زبان آموزي، 
فعاليت هاي هنري و آزمايش اختصاص داد. پيشنهاد مي شود، معلمان 
ــه اي از  ــتگاه كار خود را آغاز كنند. بدين منظور گوش مبتدي با دو ايس
ــتفاده از  ــائل با اس كالس را براي انجام تمرين هاي رياضي و حل مس
امكانات و وسايل ساده، گوشه اي ديگر را براي خواندن منابع اختصاص 
ــوزان بزرگ تر مي توان براي هدايت روند يادگيري و  دهند. از دانش آم
استفاده ي درست از وسايل كمك گرفت. به دانش آموزان فرصت دهيد 
ــتگاه هاي مورد عالقه ي خود، به يادگيري بپردازند. به  در يكي از ايس
تدريج مي توانيد بر تعداد ايستگاه ها بيفزاييد. مثًال براي تشكيل گوشه 
يا ايستگاه، اكتشاف، معلم و يا دانش آموزان مي توانند مواد جالبي مثل 
ــكل هاي خاص را  ــنگ هاي رنگي، انواع گل و چوب هاي داراي ش س
ــد. همه ي دانش آموزان  ــتگاه قرار دهن كه به كالس مي آورند، در ايس
ــي كه در اين بخش كالس قرار مي گيرد، براي  مي توانند از مواد جالب

توليد دست سازه هاي هنري استفاده كنند.

زيرنويس 
ــب اطالع بيشتر، به كتاب «چرا بچه ها مدرسه را دوست ندارند»، رخساره فضلي،  1. براي كس
ــد  كوروش، چاپ 1389، و مقاله ي «كيفيت فرايندهاي ياددهيـ  يادگيري»، مجله آموزش رش

ابتدايي، شماره ي 8، سال 1389، مراجعه فرماييد. 89
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كار پروژه اي
كار پروژه اي يعني استفاده از روش هاي علمي براي تحليل و تبيين موضوعي خاص. متخصصان تعليم و تربيت معتقدند، حل مسئله، 
ــت. پرسش گري و روبه رو شدن با ابهام و چالش هاي ذهني، جزو  ــالت اصلي نظام هاي تربيتي در جهان اس تفكر و پرورش خالقيت، رس

جدايي ناپذير فطرت انسان است. خداوند انسان را پرسش گر و علت جو آفريده است.
ــوند، فرصت  ــاعاتي از روز كه دانش آموزان به فعاليت هاي گروهي خارج از كالس ترغيب مي ش كالس هاي چندپايه به ويژه در س

مناسبي براي انجام كارهاي پروژه اي است. نمودار زير قاعده اي ساده براي كار پروژه اي در مدرسه است: 
معلم در كالس چند پايه مي تواند به دانش آموزان فرصت دهد در گروه هاي كوچك دو تا چهار نفره (از يك پايه يا پايه هاي متفاوت)، 

ــا روش هاي علمي  ــروژه اي انجام دهند، ب كار پ
ــائل را بيابند، فرضيه سازي كنند،  آشنا شوند، مس
ــاس يافته ها،  بيازمايند و رد و تأييد كنند، و براس

مجدداً مسئله يابي كنند.

فكر كنيد 
(جستن راه حل هاي متنوع)

نگاه كنيد 
(كشف يا خلق مسئله)

عمل كنيد 
(اجراي راه حل)

نتيجه به دست مي آيد

وش هاي علمي براي تحليل و تبيين موضوعي خاص. متخصصان تعليم و تربيت معتقدند، حل مسئله،
ذ ا ال ا ا ا ش گ ا ا ا ظا ل
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نوشته ى آلن تويتزريـاضىبازى، شادى

ترجمه ى سميه سادات ميرمعينى

اشاره
«100 ايده ى جالب براى تدريس رياضيات در دوره ى ابتدايى» كتابى است كه آلن تويتز1 آن را تأليف كرده و انتشارات 
كانتينيوم2 در سال 2008 ويرايش اول آن را به چاپ رسانده است. در اين مجموعه، ايده هاى جالب و زيبايى براى ساختن 
فعاليت هاى رياضى مرتبط با مفاهيم رياضى دوره ى ابتدايى ارائه مى شود. تعدادى از اين ايده ها را در چند شماره از مجله 
منتشر مى كنيم. اميدواريم اين ايده ها، جرقه هايى ايجاد كنند تا آموزگاران ايرانى نيز براى ساختن فعاليت هاى جذاب و 

شاد رياضى بكوشند.

رك
شت

ى م
ه ها

جرب
ت

ــا را در هم ضرب و يا  كارت ها، مى توان آن ه
ــيم كرد. به خاطر داشته باشيد، دو  بر هم تقس
عددى كه بر هم تقسيم مى شوند، ممكن است 

باقى مانده داشته باشند.
ـ در جمع و تفريق مى توانيد به اين صورت 

نيز عمل كنيد:
ــداد روى كارت ها را با  ابتدا دانش آموز اع
هم جمع كند و سپس اختالف عدد حاصل را 
از 20 به شما بگويد. درنتيجه، پاسخ دانش آموز 

به شما، يك عدد خواهد بود.

زيرنويس 
1. Alan Thwaites
2. Continum

* كلمات كليدى: جمع و تفريق.
* ابزار مورد استفاده: بسته ى كارت 

بازى،  تخته ى وايت برد و ماژيك.
* تعداد اعضاى هر گـروه: دو نفر، 

چند نفر و يا تمام كالس.

مراحل انجام فعاليت
� كارت هاى بازى مورد نظر (كارت هايى كه 
ــته شده است) را از  اعداد طبيعى روى آن نوش

جعبه ى كارت ها بيرون آوريد و بُر بزنيد.
ــكان دارد، كارت ها را به دو  � تا آن جا كه ام
قسمت مساوى تقسيم كنيد و رو به زمين قرار 
دهيد. سپس براى دانش آموزان توضيح دهيد كه 
بعد از برگرداندن دو كارت، بايد در سريع ترين 
زمان ممكن، دو عددى را كه مشاهده مى كنند، 
ــم كنند. براى  ــپس از هم ك با هم جمع و س
اين كه بازى را ياد بگيرند و تمرين كنند، چند 

بار براى شان اين كار را انجام دهيد.
ــخ هايى را كه دانش آموزان  � مى توانيد پاس
ــه ى وايت برد  ــد، روى كاغذ و يا تخت مى دهن
ــيد. راه حل ها را نيز بعد از برگرداندن هر  بنويس
ــا بعد از يك دور بازى، مى توان بيان  كارت و ي

كرد.
ــروه و با كمترين  ــازى در گ ــت ب � بهتر اس
ــترس انجام شود تا بچه ها بالفاصله بعد از  اس
ــخ خود را بيان كنند. زمانى كه  محاسبه، پاس
يك دانش آموز پاسخ داد، او نبايد پاسخ ديگرى 
ــوزان ديگر نيز جواب بدهند.  بدهد تا دانش آم

ــس دانش آموزان و  به خاطر حفظ اعتماد به نف
ــترس آن ها، ممكن است بازى به  كاهش اس
ــومين و يا چهارمين دور نيز برسد.  دومين، س
هر دانش آموز مى تواند با سعى و تالش بيشتر، 

زمان پاسخ گويى خود را كمتر كند.

چند نكته
ـ دانش آموزان كوچك تر و يا با توانايى هاى 
كمتر مى توانند فقط اعداد را جمع و يا آن ها را از 
هم كم كنند. بنابراين، بايد كارت هايى با اعداد 

بزرگ تر را درون جعبه ى كارت ها قرار دهيم.
ــداد روى  ــر جمع و تفريق اع ــالوه ب ـ ع
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اشاره
در ادامه ى معرفى روسـتاهاى شگفت انگيز 
ايـران در بخـش «ميراث مـا»، در اين شـماره 
روسـتاى زيارت در استان گلستان معرفى شده 
است. همان طور كه پيش از اين نيز گفته ايم، در 
اين سلسـله مطالب برآنيم، ضمن آشنا ساختن 
خواننـدگان مجلـه با زيبايى ها و ميـراث معنوى 
كشـورمان، ره توشـه هايى در اختيار آنـان قرار 
دهيم تا با استفاده از آن ها، ضمن اين كه خود به 
گشـت و گذر و تفريح در مكان هاى معرفى شده 
مى پردازند، در تدريسشان نيز از ويژگى هاى اين 

روستاها ياد كنند.

شهري با پله هاي
اساطيري

آشنايي با روستاي ُمجن در شاهرود (استان سمنان)
دوباره شبنم 

دوباره تو
ــند و از عبور و  ــرك بكش ــده اند تا به كوچه س پيچك ها، پاپيچ ديوار ش

مرورت خبر بگيرند.
پنجره ها، در سايه ى روشن درخت و آفتاب، هى پلك مى زنند.

و شاخه ها دست مى برند زير چانه و منتظر مى مانند.

هفته كه به جمعه مى رسد. همه دل تنگت مى شوند.
ــى نمى داند كه تو سايه ات  اما جز من، كس
را كنار پنجره جا گذاشته اى؛ كنار پرنده اى 
ــوردن  ــه خ ــش را ب ــه جوجه هاي ك
ُخرده نان هاى توى حياط عادت 
ــت و حاال  داده اس
مى زند  ــوك  ن
به باقى مانده ى 
ــه ى  گوش ــاى  مهربانى ه

حياط.
تو همين جايى. كنار آفتابگردان هاى 
توى باغچه. كنار شيرهاى آب خورى. 
ــكتبال، كنار  كنار تيرك فلزى بس

من.
ــاال مى آيد  ــاه، پله پله ب م
ــت پنجره ها چشمك  و از پش
ــا، جمعه را به  مى زند و عقربه ه
ــنبه ُهل مى دهند. ما  سمت ش
همه با هم چشم مى بنديم، تا 
فردا صداى قدم هايت بيدارمان 
ــب هم  ــه، امش كند. مدرس
تو  مثل هميشه، خواب 

را خواهد ديد.

روستاهاي شگفت انگيز ايران 
بخش پنجم

ده دقيقه از پنجره ى كالس ـ 4

حميد دهقان
ث ما
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سعيده اصالحي

معلم منطقه ي 15 تهران
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شهرستان شاهرود در استان سمنان در همسايگي استان سرسبز 
مازندران، از معدود مناطق حاشيه ي كوير است كه آب وهواي مطبوع و 
دل نشين و طبيعت سبز و خرم دارد. وجود مكان هاي تاريخي مانند شهر 
بسطام موقعيت شاهرود را از نظر جاذبه هاي جهان گردي افزايش داده 
است. شهر تاريخي مجن نيز در فاصله ي 33 كيلومتري شمال غربي 
آن، در دامنه ي كوه بلند (شاه كوه)، از رشته كوه البرز شرقي مانند نگيني 

مي درخشد.
ــتان را مخفف نام منيژه، دختر  ــفيدان محل، نام شهرس ريش س
ــده است. گفته  افراسـياب مي دانند كه موجب آبادي و رونق آن ش
ــود، مجن در زمان ساسانيان و هنگام حكومت افراسياب، توسط  مي ش
ــت. وجود قلعه ها و آثار سفالينه در  ــده اس دختر وي به نام منيژه بنا ش
ــال «اََورس» در منطقه ي معروف به  ــهر و دو درخت كهنس اطراف ش
«سور»، از حضور زندگي در اين منطقه ي خوش  آب وهوا از زمان جاري 

شدن چشمه ها حكايت دارد.
بافت تاريخي  خانه ها در مجن به صورت پلكاني است، به گونه اي 
ــبب، آن را  ــت. به همين س ــه بام يك خانه، حياط خانه ي ديگر اس ك
ماسوله ي كوير هم ناميده اند. خانه ها با بافت سنتي در دامنه ي كوه 
ــان دو رودخانه ي پي حصار و بيش ده كه از  ــيع، مي و در دره اي وس
ــمه در آن ها  ــمه مي گيرند و آب چندين چش كوه هاي اطراف سرچش
ــده اند و چشم انداز بسيار زيبايي دارند. مصالح به كار  جريان دارد، بنا ش
رفته در ساخت خانه ها از سنگ، گل و چوب است و ديوارهاي سنگي 
آن ها نمايي از گل قرمز رنگ دارد. كوچه هاي تنگ و باريك، پرپيچ و 
ــيب دار، از لحاظ بافت مكاني منظره ي زيبايي به وجود آورده  خم و ش

است.
ــهر بر اين باورند كه ساخت خانه ها  ــاكنان قديمي ش برخي از س
روي شيب تپه، به علت ايجاد مقاومت بيشتر آن ها در برابر زلزله است. 
مردمان مجن با استناد به اشاره ي «والجبال اوتادا» در قرآن كريم كه 
كوه ها به ميخي تشبيه شده كه در زمين فرو رفته اند تا موجب استحكام 
ــوند، خانه هاي خود را در دل كوه بنا كرده اند. كوه را كنده اند و  زمين ش
ــاختمان هايي با طراحي و مهندسي خودشان از سنگ، گل، چوب و  س

ــاخته اند، به طوري كه در زلزله هاي شديد سال هاي گذشته،  ساروج س
كمتر خانه اي در اين شهر آسيب ديده است.

ــت دارد. مردمان  ــزار نفر جمعي ــت ه ــن اكنون بيش از هش مج
سخت كوش، مهمان نواز و مهربان آن، غالباً به كشاورزي و دام پروري 
مشغول اند. آيين هايي مانند نخل گرداني و تعزيه خواني در مراسم عاشورا، 
برپايي جشن هاي ملي مانند نوروز و توليد صنايع دستِي نشان گر هنرهاي 
ــنتي، از آداب و رسوم و ميراث مادي و معنوي ارزش مند اهالي اين  س

نگين سرخ فام كوير حكايت دارد.

آبشار تنگه داستان
ــير باغ ها و مزارع حاصل خيز،  ــش كيلومتري مجن، در مس در ش
ــتان قرار دارد كه بسيار زيبا و فرح انگيز است.  تنگه اي به نام تنگه داس
ــارهايي به  ــن تنگه دو كيلومتر طول و پنج متر عرض دارد و با آبش اي

ارتفاع پنج تا 10 متر، چشم انداز زيبايي به وجود آورده است.

قله ي شاهوار
ــتان  ــاهوار با ارتفاع چهار هزار متر، مرتفع ترين قله ي اس قله ي ش
ــت. قله ي اين كوه تقريباً در  ــمنان، در نزديكي مجن واقع شده اس س
ــيده از برف است. در كوه پايه ي قله نيز دو روستاي  سرتاسر سال پوش
اميريه  و نگارمن و ييالق هاي زيبا و خوش آب وهوا با پوشش گياهي 
متنوع، مكان هاي مناسبي براي استراحت و تفريح گردش گران به شمار 

مي آيند.
منطقه ي سرسبز فرحزاد، چشمه ي هفت رنگ و آبشار سوري 
ــت. در فصل بهار  ــبز و ديدني مجن اس ــز از ديگر مكان هاي سرس ني
ــه اي از اين منطقه، انواع گونه هاي گياهي و گل ها  ــر كوه و تپ روي ه
و سبزي هاي صحرايي مانند شنگي، پونه، سرشو، ريواس، كما، َگَون و 

زرشك، به وفور ديده مي شود.
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اندازه گيري با كميت تعريف مي شود. همه ي ما روزانه با اين مفهوم 
سروكار داريم. محاسبات روزانه، اندازه گيري فاصله ها، مشخص كردن 
ابعاد يك حجم، بزرگي و كوچكي اشيا، دما، سرعت و ظرفيت، همه از 

فاكتورهاي اندازه گيري هستند كه با محاسبه سروكار دارند.
ــي (متر، گرم، دقيقه،  ــري، معموًال از مقياس هاي علم در اندازه گي
ساعت و...) استفاده مي شود. ولي هميشه اين كار الزم نيست. در مواقعي 
هم قدم، وجب، ُمهره، آجر و موارد مشابه كاربرد دارند. اندازه گيري يكي 
ــي  از مباحث مهم و كليدي در رياضيات و علوم پايه و كارهاي پژوهش
است. كودكان دوره ي ابتدايي، برحسب رشد عقلي و شناختي و بودن در 
ــوس يا عيني، براي درك و فهم اندازه ها، بايد  مرحله ي عمليات محس
ــم و عيني و با  ــاهده ي دقيق را در تجربه هاي مجس خوب ديدن و مش

ابزارهايي كه در اختيار دارند، نشان دهند.
در دوره ي پيش دبستان، استفاده از حجم هاي پالستيكي و چوبي 
و مهره هاي رنگين، ابزارهاي مناسبي براي درك مفاهيم اوليه ي رياضي 
ــتكاري كردن، بازي كردن، روي هم چيدن و باز به هم  ــتند. دس هس
ــن، تنها بازي  ــن حجم ها و كنجكاوي طبيعي كودكان در اين س ريخت
نيست. بلكه يادگيري اوليه ي عدد، اشكال هندسي و حجم ها، با يادگيري 
مفاهيمي مانند كوچك، بزرگ و مساوي همراه است. مشاهدات اوليه ي 
ــخصي، تصاوير ذهني آنان را شكل مي دهد و  كودكان و تجربه هاي ش
ــاي اوليه ي اندازه گيري را به او مي آموزد. در اين دوره، مربيان  مهارت ه
مي توانند با تغيير موقعيت و محل حجم ها و ديگر ابزار آموزشي و ايجاد 
ــخ و قرار دادن كودك در موضعي جديد، به طور  زمينه ي پرسش و پاس

غيرمستقيم،  مهارت مشاهده را در او ايجاد كنند.
معموًال اولين مرحله ي يادگيري اعداد، شمارش آن هاست. مهارت 
ــدم به قدم به مراحلي مانند طبقه بندي،  ــاهده ي دقيق، كودك را ق مش
مقايسه كردن و دسته بندي كميت هاي گسسته مانند ميوه ها، مهره ها و 
اشكال متنوع و در رده هاي باالتر، كميت هاي پيوسته، مانند وزن اشيا، 

ــابه آن ها مي رساند؛ به  هواي داخل توپ، دماي محيط و چيزهايي مش
گونه اي كه از مهارت اندازه گيري مي توان براي يادگيري مباحث ديگر 
رياضي استفاده كرد. «اندازه گيري نه تنها در زندگي روزمره مهم است، 

بلكه در ساير زمينه هاي برنامه ريزي نيز ثمربخش است.
ــتيد كه بين رياضيات و موضوعات ديگر، پلي  اگر در فكر آن هس
ــيد، و به اين كه ما چگونه  ارتباطي برقرار كنيد، به اندازه گيري بينديش
در هنر موسيقي، علوم اجتماعي و هنرهاي زباني، از اندازه گيري استفاده 
ــراي اهميت اندازه گيري به عنوان بخش  مي كنيم. دليل ديگري كه ب
مهمي از برنامه ي  رياضيات مطرح است، چندان به تعليم و تعلم رياضي 
ــت كه به كمك آن  آن ارتباطي ندارد. اندازه گيري فرصت مغتنمي اس
ــوزان درگير با فعاليت هاي گوناگون، مي توانند به مباحث ديگر  دانش آم

رياضيات تغيير جهت دهند1» [ريس و ديگران، 1377: 201].
ما براي اندازه گيري و تشخيص صفات، مقايسه مي كنيم. مقايسه را 
از طريق انتخاب يك واحد انجام مي دهيم و به ابزارهاي اندازه گيري نياز 
داريم. مانند شمارش كه براي مقايسه  ي اشيا و موجودات محسوس به 
كار مي رود و يا تعيين فرمول كه روشي استاندارد و علمي است. شناخت 
ــت كه پايه و ساختي  واقعي صفات در اندازه گيري از آن جهت مهم اس

پايدار براي كاربرد فرمول ها در حل مسئله و طرح سؤال است.
دانش آموزان در پايه ي سوم ابتدايي با كاربرد واحد طول در سطحي 
وسيع تر آشنا مي شوند و تمرين هاي متعددي انجام مي دهند. از سال هاي 
خدمتم روزي را به ياد مي آورم كه براي بازديد به يك كالس رفته بودم. 
دانش آموز بايد اندازه ي 200 سانتي متر را برحسب متر بيان مي كرد، اما 
او تصور درستي از اين اندازه نداشت و به طور نظري نمي توانست حتي 
ــانتي متر را روي زمين و در كالس يا حياط مدرسه  تقريباً طول 200 س

تخمين بزند و نهايتاً اندازه ي خط كش خودش را نشان مي داد.
ــري، يكي از افراد فاميل خودم،  ــاز در تجربه ي به يادماندني ديگ ب
دانش آموز دوره ي ابتدايي بود. او تا آخرين سال اين دوره، يعني كالس 

اشاره 
در شماره هاي 1 و 3 مجله، بخش هاي اول و دوم سلسله مطالب مشاهده و يادگيري فراگيرندگان را كه به 
تبيين ابعاد گوناگون مهارت مشاهده در امر ياددهي ـ يادگيري اختصاص دارد، خوانديد. در اين شماره، ارتباط 
مشـاهده با اندازه گيري مورد بحث قرار مي گيرد. بخش پاياني اين مقاله در شـماره ي هفت مجله چاپ خواهد 
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پنجم، مفهوم محيط و اندازه گيري آن را با وجود تكرارهاي مكرر درك نمي كرد؛ 
با اين كه از لحاظ هوشي مشكلي نداشت. اين كاستي ها، مسلماً به مراحل اوليه 
و تجارب نخستين يادگيري و به كار نگرفتن مهارت هاي چندگانه ي مشاهده و 

كاربردهاي عملي مفاهيم بستگي دارد.
اهميت ندادن به درك و فهم مفاهيم و عدم فضاسازي براي تجارب حسي 
ــكالت ديرپايي از اين قبيل را فراهم  و عيني كودكان در پايه هاي پايين تر، مش

مي كند.
«معموًال فرمول هاي مربوط به محاسبه ي مساحت، محيط، حجم و سطح، 
ــا ابزارهاي ضروري و  ــود. با اين كه فرمول ه ــاي باالتر تدريس مي ش در پايه ه
ــوب مي شوند، نبايد آن ها را بدون پيش زمينه ي  مفيدي براي اندازه گيري محس
كافي از صفات فرايندهاي اندازه گيري ارائه كرد. بايد نحوه ي استفاده از فرمول ها 
را بدون آن كه بر چگونگي محاسبه ي آن ها تأكيد شود، به كودكان آموزش داد. 
بايد براي مقايسه ي نواحي و مساحت ها فرصت هايي را در اختيار آنان قرار دهيم» 

[همان، ص 213].
يكي از مسئوليت هاي مهم معلم، باز خورد دادن به فعاليت هاي دانش آموزان 
است. بازخوردهاي غيركالمي مانند عالمت گذاري و غيره، بدون دادن اطالعات 
صحيح و قابل درك براي دانش آموزان مفيد و ثمربخش نيست و نمي تواند او را 
در جهت حل مسئله و درك مطلب و رفع مشكل هدايت كند. عملكرد معلمان 
ــازي و كنترل  ــن تدريس مقياس ها و اندازه ها و فرمول ها، اگر بر فضاس در حي
ادراك دانش آموز از مفاهيم و روابط مطرح شده مبتني باشد،  كار يادگيري را براي 
كودك آسان تر مي كند. فضاسازي به اين معناست كه هنگام آموزش اين گونه 
مفاهيم، با استفاده از هر وسيله ي مفيد آموزشي، فضاي كالس را جذاب، طبيعي 
و به دور از تنش كنيم تا براي كودكان فرصت فكر كردن و دستكاري و آزمايش 
و خطا به وجود آيد. كنجكاوي و لمس وسايل آموزشي و مشاهده ي دقيق، غالبًا 
ــت. يادگيري طوطي وار كه ذهن تعداد زيادي  با لذت يادگيري واقعي همراه اس
ــت كه مشاهده و دريافت دقيق از  از دانش آموزان را پر مي كند، به اين دليل اس
مفهوم صورت نمي گيرد. بنابراين تنها به محتويات حافظه افزوده مي شود. پس 
ــش مربي و متربي بي ثمر  ــعي و كوش از مدتي نيز آموخته ها از ياد مي روند و س
ــري در اولين پايه هاي ابتدايي كه كودك  ــد. ياد دادن مهارت هاي يادگي مي مان
ذهني آماده و خالق دارد، كاري آسان است و به زمينه سازي و برنامه ريزي نياز 

دارد.
تجربه نشان مي دهد كه مهارت مشاهده ي دقيق و استفاده از 
حواس پنج گانه، لزوماً در يادگيري اغلب برنامه هاي درسي نقشي 

اساسي و زيربنايي دارد.
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دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ( به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) :

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومــي و اختصاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــي مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

ــماره ي4  ــاختمان ش ــهر شمالي،س ايرانش ــان  ــران، خياب  نشـاني: ته
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسـط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهـش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيـه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم

آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)  
رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پايه ي اول دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي)

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي اختصاصي

كودكان دوره ي ابتدايي، برحسـب رشد عقلي و شناختي و بودن در مرحله ي عمليات محسوس يا 
عيني، براي درك و فهم اندازه ها، بايد خوب ديدن و مشـاهده ي دقيق را در تجربه هاي مجسـم و 

عيني و با ابزارهايي كه در اختيار دارند، نشان دهند
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تولد:. تاريخ   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحصيالت:  ميزان   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.
 نشاني كامل پستي: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره ي پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: .
   در صورتي  كه قبالً مشترك مجله بوده ايد، شماره ي اشتراك خود را بنويسيد:

                  
       امضا:

شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجله ي درخواستي، 
به صورت علي الحساب به حساب شماره ي 39662000 بانك تجارت شعبه ي 

سه راه آزمايش (سرخه حصار) كد 395 در وجه شركت افست.
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شده ي اشتراك 

باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كداشتراك:

هّمت مضاعف،كار مضاعف

اشاره
معلمان در بهبود بخشيدن به روابط بين فردى 
دانش آموزان، نقش بسـيار مهمـى دارند. دوران 
مدرسـه به خصوص دوره ى ابتدايى، در سـاخت 
شـخصيت كودك اهميـت ويـژه اى دارد و مربى 
آگاه هرگز نمى تواند نسبت به اين دوره بى تفاوت 
باشد. خانم فرشته فرخ تبار، معلم دبستان ميالد از 
تهران، درباره ى دروغ گويى يكى از دانش آموزان 
خود، مسائلى مطرح كرده اند كه در دومين بخش 
از سلسله مطالب پاسـخ به پرسش هاى تربيتى 
آموزگاران درباره ى دانش آموزان، به آن ها پاسخ 

مى دهيم.
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دروغ 
بچه ها به داليل زيادى دروغ مى گويند كه بسته به شرايط و انگيزه هايشان متفاوت است. آن ها ممكن است براى پنهان كردن چيزى، 

پوشاندن اشتباهات و تقصيراتشان، اجتناب كردن از پيامدهاى عملى و يا پيشگيرى از تنبيهى كه در انتظارشان است، دروغ بگويند.
اغراق كردن در مورد موضوعى و يا تحت تأثير قرار دادن ديگران، مورد توجه قرار گرفتن، احساس فشار و ناراحتى و يا ضعف و ناتوانى، 
حسادت و رقابت، خودنمايى و غرور، اميدها و آرزوهاى تحقق نيافته، انتقام گيرى از ديگران، بازى ها و يا تخيالت كودكانه و آزمودن والدين، 

از ديگر علت هاى دروغ گويى هستند.
واكنش هاى ما، در اصالح رفتار كودك نقش بسيارى خواهد داشت. قبل از هر كار، بايد به اهميت صداقت و راست گويى تأكيد كرد. 

مى توان به كودكان دانش آموز گفت كه ما از شنيدن حقيقت خشنود و برعكس، از شنيدن دروغ، ناراحت مى شويم.
اگر كودك به اشتباهات خود اعتراف كرد يا به سؤاالت پاسخ درست داد، هر چند كه اين پاسِخ درست، آزاردهنده باشد، هرگز او را تنبيه 

نكنيد. چنان چه كودك هنگام راست گويى تنبيه شود، در آينده براى رهايى از تنبيه، به دروغ گويى روى خواهد آورد.
پى بردن به داليل رفتارى كه در پشت دروغ گويى پنهان است، در حل آن بسيار مؤثر خواهد بود. براى نمونه، اگر كودك براى جلب 
توجه و يا براى رسيدن به خواسته اش، به شما دروغ مى گويد، مى توانيد راه هاى مثبت ديگرى را براى دست يابى به اين دو، در برابر او قرار 
دهيد. هم چنين، مى توانيد با تغيير دادن محيط و شرايطى كه كودك در آن ها به دروغ گويى مجبور مى شود، او را در اجتناب از دروغ گويى 

يارى كنيد.
داستان هاى غيرواقعى و اغراق آميزى كه كودك تعريف مى كند، شايد راهى براى برانگيختن تحسين و جلب توجه ديگران است. با 

دادن جوايز بيشتر، مى توانيد اعتمادبه نفس او را تقويت كنيد. داستان سازى ها و تخيالت كودكان را نبايد دروغ گويى به شمار آورد.
ــت، مراقب باشيد كه با شنيدن حرف هاى به ظاهر عجيب و غريب، با او  ــه ى دروغ گويى كودك در تخيالت كودكانه ى اوس اگر ريش
مانند يك دروغ گو رفتار نكنيد و حرف هايش را با خشونت تكذيب نكنيد، بلكه كم كم به او بفهمانيد كه واقعيت ها چه هستند و غيرواقعى ها 

كدام اند. مفهوم حقيقت و راست گويى را كامًال برايش روشن كنيد. هم چنين، تفاوت واقعيت و رويا را برايش توضيح دهيد.
هرگز توقع بيش از حد از كودك نداشته باشيد. دادن تكاليف زياد، سبب دروغ گويى در كودكان مى شود.

گاهى كودكان به خاطر رازدارى يا حمايت از شخصى، دروغ مى گويند. براى مثال، كودكى كه بزرگ سالى با او بدرفتارى كرده است، 
غالباً به خاطر ترس از او و گاهى نيز به دليل ترس از تنبيه پس از راست گويى، دروغ مى گويد. در چنين شرايطى، به كودك اطمينان دهيد 

كه اگر حقيقت را بگويد، ايمن خواهد بود و آسيبى به او نخواهد رسيد.
جلسه اى با والدين كودك بگذاريد و از آن ها بخواهيد هرگز كودك خود را تحقير نكنند، زيرا در اين صورت كودك مى كوشد از هر راه 

ممكن، توانايى هاى خود را نشان دهد و يكى از اين راه ها دروغ گويى است.
ــباندن برچسب دروغ گويى، تأثير منفى بر عزت نفس كودك خواهد  ــان لقب دروغ گو ندهند. چس به والدين بگوييد هرگز به كودكش

گذاشت و او را به اين باور مى رساند كه واقعاً دروغ گو است، پس به دروغ گويى بيشتر وادار خواهد شد.
به والدين بگوييد، هرگز به كودك وعده هاى دروغين ندهند، زيرا با اين كار، دروغ گويى را به او مى آموزند. هرگز با تشويق و خنده، از 
حيله ها و دروغ هاى كودكان خود استقبال نكنند تا باعث پرورش اين ويژگى ناپسند در كودك نشوند. يادآور شويد، اثرات تربيت نامطلوب 

والدين و ناهماهنگى در شيوه هاى تربيتى پدر و مادر، افزايش دروغ گويى كودك را به دنبال خواهد آورد.
راست گويى را در كودك تقويت كنيد و هنگام راست گفتن، به او پاداش دهيد و او را تحسين كنيد.

سرانجام بايد به ياد داشته باشيم، ما الگوهاى كودكيم و بايد مراقب رفتارمان باشيم و با توجه به سن كودكان با آن ها گفت و گو و رفتار 
كنيم.
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� عاليـه مالكى چلنگى، آموزگار پايه ى دوم دبسـتان 13 
آبان، ناحيه ى يك زاهدان: نوشته ى شما تحت عنوان «آيا شقايق 
ــت؟» واصل شد. در اين تجربه، به آموزه هاى  ديرآموز يا بيش فعال اس
علم روان شناسى و بهره گرفتن از تجربه هاى محيطى ساده كه هر دو 
مى توانند مهم و تأثيرگذار باشند، هم سنگ يكديگر بها داده نشده است. 
شما روش كارتان را از مشاهده ى رفتار يك مادر با كودكش كه مى تواند 
ــد، انتخاب كرده ايد، درحالى كه حل مشكالت رفتارى بچه ها  غلط باش
ــت و اگر در اين مورد خاص،  ــاده نيس آن قدرها كه ما فكر مى كنيم، س

مشكل دانش آموز شما حل شده است، شانس يارتان بوده است.
� شـهربانو صبورى، مدير دبستان شهيد تورانى سارى: 
ــما در بخش با همراهان شماره ى 1  اعتراضتان به نوع برخوردمان با ش
را دريافت كرديم. اگر نوع نگارش پاسخ ما، شما را ناراحت كرده است، 
عذر مى خواهيم. ولى بايد به اطالعتان برسانيم كه كارشناسان و اعضاى 
شوراى برنامه ريزى مجله همگى از كارشناسان حوزه ى علوم تربيتى و 
آشنايان با مسائل دوره ى ابتدايى هستند و كارشناسى كه در مقام داور 
اصلى مقاله ى شما را ارزيابى كرده، از مؤلفان كتاب هاى درسى و عضو 

گروه ادبيات فارسى دفتر برنامه ريزى و تأليف كتاب هاى درسى است.
� يوسف محمدى مهر، مدير آموزگار مدرسه ى مالك اشتر 
ــا ُگل؟ خاطره اى تلخ از  ــه تحت عنوان «ِگل ي كيـاكال: در مطلبى ك
ارزش يابى به شيوه ى سنتى» نوشته ايد، على رغم گويا بودن آن چه كه 
مى خواهيد بيان كنيد، به دليل جمله بندى نارسا، متن تحت الشعاع قرار 
ــت. هم چنين شايد نتوان همه چيز را با جايگزينى ارزش يابى  گرفته اس

توصيفى تحليل كرد.

يك توضيح!
ــماره ى 2 (آبان 89) تحت عنوان  ــى كه در صفحه ى 20 ش مطلب
«گفت و گو با هم، براى حل مسائل هم» به چاپ رسيده، نوشته ى خانم 

حوريه رازقى است كه به اشتباه رزاقى چاپ شده است.

صفحه ى «با همراهان»، مجراهاى ارتباطى خوانندگان با دفتر مجله 
را معرفى مى كند. شما مى توانيد از راه هاى گوناگون، ازجمله: ارسال نامه 
ــتى، پست الكترونيكى، نمابر و تحويل حضورى،  از طريق صندوق پس
ــته هاى خودتان را در اختيار مجله قرار دهيد. هم چنين از  نامه ها و نوش
طريق تلفن و نيز تلفن پيام گير، ما را از نظرات خودتان درباره ى محتواى 

مجله آگاه سازيد.
در زير، در مورد برخى از نامه ها و نوشته ها سخن گفته ايم:

� نامه ها و نوشته هاى شما رسيد، ولى به دليل حجم باالى 
آثار دريافتى، اسـتفاده از نوشـته هاى شما عزيزان مقدور 

نخواهد بود:
فريده صمدى (آموزگار دبستان بهادر صمدى، شيبكوه فارس)، 
ــهيد پير حياتى، ايوان ايالم)،  ــتان ش فرهاد ظهيرنژاد (آموزگار دبس
ــتان رستمى، بابلسر)،  فرحناز جعفرزاده (آموزگار پايه ى پنجم دبس
سـيده زهرا هاشـمى سـارى (آموزگار پايه ى اول دبستان نداى 
ــگاه مطالعات آموزش  ــهر)، على عربانى دانا (پژوهش آزادى، قائم ش
ــرورش)، ليال كيانپور (آموزگار پايه ى اول، بروجرد) حسـن رضا  و پ
ترابى (بيرجند)، سميه ستارى (آموزگار دو پايه ى روستاى اسدآباد، 
ــتان رودكى 2،  ــان) و مرضيه قدكى (آموزگار دبس ــه ى اصفه مبارك

منطقه ى جى اصفهان).

پاسخ به برخى نامه ها و نوشته ها
� حسين نورى، آموزش و پرورش ناحيه ى 5 تبريز: خاطره اى 
ــده،  ــما دريافت كرديم كه در چهار و نيم صفحه ى حروف چينى ش از ش
ــده بود. خاطره و درواقع لبخندى كالسى كه بسيار  ــال ش برايمان ارس
طوالنى و در حد داستان كوتاه بيان شده بود. به نظر مى رسد كل مفهوم 
اين خاطره در حد نيم صفحه قابل بازنويسى باشد. لطفاً در صورت تمايل 
ــى و دوباره به دفتر مجله ى رشد  و با حذف اضافات، خاطره را بازنويس

آموزش ابتدايى ارسال كنيد. از تالش شما متشكريم.
� كاظم شـيردل، سرگروه آموزشـى پايه ى دوم، كاشمر: 
نامه ى شما و توضيحاتتان درباره ى نرم افزار آموزشى قرآن پايه ى دوم، 
بسيار گنگ و نارسا بود و عمًال چيزى از آن نصيبمان نشد. لطفاً با در نظر 
گرفتن اين كه اعضاى شوراى برنامه ريزى مجله، اصًال چيزى در مورد 
نرم افزار شما نمى دانند، مجدداً طرح و نرم افزار خود و اعضاى گروه پنج 

نفرى همراهتان را برايمان معرفى و ارسال كنيد.

با همراهان

تماس با دفتر مجله
از آقاى عليرضا سودمند از بيجار و خانم فاطمه جارچى از مشهد 

درخواست مى كنيم با دفتر مجله تماس بگيرند.
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