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باید با متن اصلي همخواني داشته باشد و متن اصلي نیز همراه آن باشد. چنان چه مقاله را خالصه مي کنید، این موضوع را قید بفرمایید.  مقاله یک خط در میان، 
در یک روي کاغذ و با خط خوانا نوشته یا تایپ شود. مقاله ها مي توانند با نرم افزار word و بر روي CD و یا از طریق رایانامه مجله ارسال شوند.  نثر مقاله باید 
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، شکل ها و عکس ها در متن 
مشخص شود. مقاله باید داراي چکیده باشد و در آن هدف ها و پیام نوشتار در چه سطرتنظیم شود. کلمات حاوي مفاهیم نمایه )کلید واژه ها( از متن استخراج و 
روي صفحه اي جداگانه نوشته شوند.  مقاله باید داراي تیتر اصلي، تیترهاي فرعي در متن و سوتیتر باشد. معرفي نامه ي کوتاهي از نویسنده یا مترجم همراه یک 
قطعه عکس، رنگی، عناوین و آثار وي پیوست شود.   مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مطالب مقاله هاي رسیده مختار است. نوشته های دریافتي بازگردانده 

نمي شود.  آراي مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأي و نظر مسئوالن مجله نیست.
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آبان امسال ماه بسیار پررویداد و پربرکتی 
است. از جمله رویدادهای بسیار تأثیرگذار این 
ماه، فرا رس��یدن دو عید خجسته ی اسالمی 
اس��ت که برای مس��لمانان بس��یار گرامی و 
عزیزند. از نخستین هفته و آغازین روزهای این 
ماه، همه ی م��ا در تب وتاب آیین های ویژه ی 
بزرگ ترین کنگره ی جهان اس��الم یعنی حج 
خواهیم بود و کس��انی که توفیق تش��رف به 
سرزمین وحی را داشته اند، با چشمانی اشک بار 
و دلی شکس��ته و آن هایی که هنوز نرفته اند، 
با حس��رت؛ نظاره گ��ر تصاویر و ش��نونده ی 
اصواتی خواهند بود که از رس��انه های دیداری 
- ش��نیداری پخش می شود. در ادامه ی ماه و 
ب��ه فاصله ی نه روز از عید قربان، به عیدغدیر 
خم خواهیم رسید و با یادکردی از آخرین حج 
پیامبر اکرم )ص(، عی��د والیت موال علی)ع( 
را جش��ن خواهیم گرفت. اگر مدارس ما این 
توفیق را داش��ته باشند که طی ماه آبان، فقط 
آموزه ه��ای مرتبط با همین دو عید را در ذهن 
و روح دانش آم��وزان بارور س��ازند، بی ش��ک 
خواهیم توانست بخش هایی از مسیر رسیدن 
به حی�اتطیب�هرا، که در اس��ناد تحولی 
آموزش وپرورش ب��ه عنوان هدف غایی نظام 
تعلیم و تربیت معرفی شده است، بپیماییم.در 
این ماه هم چنین با بزرگداش��ت سیزده آبان، 
روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی 
نی��ز روبه رو هس��تیم. در کنار انواع و اقس��ام 
ابزارهایی که برای تحقق هدف های آموزشی 
و پرورشی از آن ها بهره می بریم، مانند برگزاری 

چماق کمی شمارگان کتاب های منتشر شده و 
باد کردن کتاب ها در کتاب فروشی ها و غلبه ی 
چاپ و فروش کتاب های درسی و کمک درسی 
و آموزشی آن چنان بر سرمان کوبیده اند که 20 
دقیقه که سهل است، 15 دقیقه و حتی کمتر از 

آن را نیز قبول کرده ایم. 
سال گذشته در اثنای برگزاری برنامه های 
هفته ی کتاب، آخرین آمار سرانه ی مطالعه ی 
کتاب در کشورمان را از زبان یکی از کارشناسان 
حوزه ی کتاب و از طریق یکی از ش��بکه های 
سراسری رادیو شنید م و این بار البته از تعجب بر 
خود لرزیدم. به گفته ی این کارشناس محترم، 
رقم س��رانه ی مطالعه ی ایرانی��ان در روز 16 
ثانیه است. این فرد برای ادعای خود، به هیچ 
پژوهشی استناد نمی کند و می گوید این نرخ بر 
پایه ی مطالعات انجام شده به دست آمده است. 
وی نمی گوی��د این مطالعه ها، کجا، چه گونه و 
براس��اس چه روشی و به وسیله ی چه کسانی 
انجام ش��ده اس��ت. من نمی دانم این ویروس 
تحقیر خودی و برتر دانستن دیگران چه گونه 
به فرهنگ ما راه یافته است، ولی می دانم که 
این 16 ثانیه به زودی،  به ویژه از طرف کسانی 
که دوس��ت دارن��د با این ع��دد و رقم ها یک 
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مرتضيمجدفر

جشن ها، س��خن رانی ها، برگزاری مسابقه ها و 
جش��نواره های گوناگون و جز آن ها؛ کتاب و 
کتاب خوانی کماکان یک��ی از ابزارهای اصلی 
است. ما نیز براساس رسم معهود و با توجه به 
قرار گرفتن هفته ی کتاب و کتاب خوانی در آبان 
و نام گذاری بیست وچهارمین روز همین ماه با 
کتاب و کتاب خوانی، ترجیح دادیم در یادداشت 
سردبیر  این ماه باز هم مثل سال های قبل از 

کتاب بگوییم و به دو نکته بپردازیم: 

را آماره�ا گ�ول اول( نکت�هی
بخوریمیانخوریم؟

سال هاست در هفته ی کتاب سخن  رانان 
از پایی��ن بودن می��زان س��رانه ی مطالعه در 
جامعه حرف می زنن��د، از این که مردم کتاب 
نمی خوانند، گله دارند و بر عددی تأکید می کنند 
که معلوم نیس��ت از کدام پژوهش و براساس 
چ��ه مالکی به دس��ت آمده اس��ت. این عدد 
همان س��رانه ی 15 تا 20 دقیقه ای مطالعه ی 
کتاب های غیردرس��ی و غیرآموزش��ی در روز 
است که در تمامی س��ال های گذشته، بدون 
آن که استناد پژوهش��ی خاصی داشته باشد، 
آن قدر تکرار ش��ده و رس��انه به رسانه گشته 
که باورمان ش��ده اس��ت که واقعاً انسان هایی 
هس��تیم که روزانه بیش از 15 الی 20 دقیقه 
تحمل خواندن نداری��م. حتی افرادی مانند ما 
و دوس��تان دوروبرمان هم ک��ه کار فرهنگی 
می کنیم و کتاب دغدغه ی اصلی زندگی مان 
اس��ت، تا آمده ایم بگوییم این چنین نیست، با  91
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نکتهیدوم(ترویجکتابخوانی
بههرشکلممکن!

بعضی از مفاهیم و اسامی موجود در یک 
زبان، طی سال های طوالنی بدون تغییر باقی 
می مانند و امروز نیز همان کاربردی را دارند که 
هزاران سال پیش داشته اند. برای مثال، واژه ی 
آتش به غیر از متون خیلی کهن، تقریباً در دو 
هزار سال اخیر در زبان فارسی با همین معنی 
و مفهوم کاربرد داشته است ولی برخی واژه ها 
چنین نیس��تند. آن ها در گذر زمان و به مرور، 
تغییراتی یافته ان��د و گاه حتی جای خود را به 
کلمات دیگری داده اند؛ کلماتی که نه در تلفظ، 
و نه در ظاهر به واژه ی پیش��ین هیچ شباهتی 

ندارند. 
اگر حمل بر بی ادبی نش��ود، یکی از این 
واژه ها، مب�الیا موالاس��ت. از این واژه تا 
س��ه چهار دهه ی پیش، در فرهنگ گفتاری 
ما ایرانی ها، به مستراح - که اسم مکان است 
و از استراحت کردن سرچشمه می گیرد - یاد 
می ش��د. این واژه در مس��یر تغییرات خود، به 
توالت و دست شویی تغییر یافت. در حال حاضر 
نیز به غیر از شست وش��وی دست، اقدام های 
اساس��ی دیگری در این مکان انجام می پذیرد 
ولی واژه ی دست ش��ویی برای مکان یاد شده 
کاربرد گس��ترده ای یافته اس��ت. البته واژه ی 
w.c 1 هم از آخرین کلماتی است که کاربرد 
فراوانی یافته، ولی مراد از آن همان مس��تراح 

خودمان است. 
غ��رض از طرح این نکته، صحبت کردن 
درباره ی انتشارات جدیدی است که چند سالی 
است با عنوان نشرمستراح2در آلمان آغاز 
به کار کرده است. ابتکار جالب این ناشر برای 
گس��ترش فرهنگ کتاب خوانی در میان مردم 
آلمان، با تعجب و استقبال همگان روبه رو شده 
است. این انتش��ارات که در شهر زاربردکن
آلمان فعالیت می کن��د، اولین کتاب های خود 
را به ش��کل »دستمال دست ش��ویی« به بازار 
کت��اب عرضه کرد و در ابتدا 11 نویس��نده ی 
آلمانی حاضر ش��دند گزیده ای از آثار خود را در 
اختیار این ناش��ر قرار دهند تا روی کاغذهای 

دست شویی چاپ شود. 
تعداد این نویس��ندگان، که همه ی آن ها 
عضو اتحادیه ی نویس��ندگان آلمان هس��تند، 
هم اکنون افزایش یافته است. معروف ترین این 
نویسندگان، فردی است برلینی به نام لوتس
راتندروف. اشعاری از هاینریشهاینه و 
کریستیانمورگناشترننیز در میان این 

آثار دیده می شود. 
س��االنه در آلم��ان در ح��دود 90 تا 100 
هزار عنوان کتاب منتشر می شود. نویسنده ای 
به نام مایکبارتلکه نمی خواس��ت اولین 
کتابش در میان این 100 هزار اثر نادیده بماند، 
مبتکر انتشار کتاب روی کاغذ مستراح بود. او 
می خواست با این کار توجه محافل ادبی را به 
اثر خود جلب کند. یکی از تولیدکنندگان کاغذ 
دست شویی فکر او را پسندید و به این ترتیب، 
نشر مستراح تأسیس شد. در میان کتاب هایی 
که این مؤسس��ه ی انتش��اراتی چاپ می کند، 
می توان به داستان های جنایی کوتاه، قصه های 
مینی مالیستی3، داستان های طنز و هزل، اشعار 
کوتاه و معما اشاره کرد. این آثار، در سال های 
گذش��ته عالوه بر ارائه به ش��کل بس��ته های 
کاغذی قابل اس��تفاده در دست ش��ویی ها، به 
صورت نمونه و به همان شکل و نیز به شکل 
کتاب کالسیک در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 

عرضه شده است. 
عده ای از کارشناسان طنزپرداز می گویند 
شاید بهتر باشد داستان ها و شعرهای برخی از 
نویسندگان و شاعران به این شکل انتشار یابد؛ 
چرا که تنها در این صورت است که محتوای 
اثر و شیوه ی نگارش با شکل کتاب هم خوان 
خواهد ب��ود و بدین ترتیب ب��رای اولین بار در 
تاریخ ادبیات جهان، اصل ارسطویی »وحدت 
شکل و مضمون« کاماًل تحقق خواهد یافت. 

در ه��ر صورت ما معلم��ان که همه نوع 
کتابی از جمله کتاب هایی به شکل بادکنک، 
اسباب بازی های بچگانه، کتاب های پارچه ای، 
کتاب های تاش��و، سه بعدی، قابل شست وشو، 
قدی، ص��دادار و جز آن ها را برای توس��عه ی 
فرهنگ کتاب خوانی آزموده ایم، چشممان به 

حقارت بازی دیگر راه بیندازند، پذیرفته ش��ده 
و در  زمانی کوت��اه، به یک ترجیع بند تکراری 
رسانه ای، به ویژه در برنامه های هفته ی کتاب، 

تبدیل خواهد شد. 
نمی گوی��م چون کبک س��ر در برف فرو 
ببریم و بگوییم وضع ما خیلی خوب است، ما 
کتاب خوانیم، عناوین کتاب های منتشر شده ی 
غیرکمک درسی و غیرآموزشی در هر سال، از 
مرز 50 هزار فراتر رفته و رقم سرانه مطالعه ی 
ایرانیان با مردمان کش��ورهای توسعه یافته ی 
جه��ان برابری می کند. نه، اصاًل چنین چیزی 
نمی گویم. هدف از طرح این نکته، آن است که 
قدری به خود بیاییم. برای این کار الزم است 
نخست، حرف های خود را با اتکا به یافته های 
پژوهش��ی واقعی بیان کنیم و سپس به دنبال 
راه هایی برای ارتقای واقعی این رقم )چه آن 15 
تا 20 دقیقه کمی واقعی و چه این 16 ثانیه ی 
کذایی( باشیم. مقایسه ای بین کتاب هایی که به 
چاپ های سی وچندم رسیده اند )و البته درسی 
و کمک درس��ی هم نیستند( با کتاب هایی که 
به رغم خرید و توزیع رایگان و ارسال کتاب به 
کتاب خانه ه��ا و مجامع و نهادهای فرهنگی و 
خریدهای خاص توسط برخی نهادهای خاص، 
هنوز موفق به اتمام یک نوبت چاپ چندهزار 
نسخه ای خود نشده اند،  نشان می دهد که مردم 
تفاوت کتاب خوب و بد را به راحتی تشخیص 
می دهند. البته بگذریم از این که برخی از مردم 
همین کتاب های اهدایی را می گیرند و ممکن 
است آن ها به چاپ های مکرر هم برسند ولی 
از خوانده ش��دن خبری نیست و در مقابل، باز 
بگذریم از برخی کتاب های زرد و عامه پسند که 
با تکیه بر برخی ترفندهای بازاریابی و نیازهای 
زودگذر و احساس��ات مخاطب��ان، به صورت 
تصنعی پرفروش اند و در بررسی های ما جای 

نمی گیرند. 
هدف ما از طرح این نکته، آن است که به 
جای تأکید بر آمار دل سردکننده و حقارت آمیز، 
در جس��ت وجوی روش ه��ای امیدوارکننده و 
ترغیبی برای وارد کردن کتاب به زندگی واقعی 

مردم باشیم. 
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ما چـرا نتوانيـم!توانستنـدديگران 

جمال کتاب های دس��تمال مستراحی نیز روشن 
شد. البته ناش��ران ما خالق اند و ممکن است از 
همین ایده استفاده کنند و کتاب هایی در شکل 
و ش��مایل دستمال کاغذی )که هم در کشور ما 
پرمصرف تر اس��ت، هم آن بار منفی معنایی راه 
پیدا کردن به درون دست شویی را در خود مستتر 

ندارد( تولید کنند. 
هدف ما از طرح این دو نکته این اس��ت که 
چون در همه جا و به همه شکل و با استفاده از هر 
ابزاری می توان کتاب خواند، ما معلمان خیلی نباید 
خودمان را در آمارهایی که به ما ارتباطی ندارند، 
درگی��ر کنیم. من در مقام یک آموزگار به خودم، 
همکاران��م و 30-40 دانش آموزی که وظیفه ی 
تربیت آن ها با من است، نگاه می کنم. اگر بتوانم 
طی یک سال تحصیلی، الاقل بیست جلد کتاب 
مناسب بخوانم و دانش آموزانم را هم در موقعیتی 
ق��رار دهم که بتوانند هر ماه دس��ت کم دو جلد 
کتاب مفید بخوانند، حجت بر من تمام ش��ده 

است. در این حال، اگر عده ای هم بخواهند 
با آمارهای کذایی و بدون پشتوانه بازی 
کنند و با تحقیر فرهنگی مردم ما، مثاًل 

در افراد برای رفتن به سوی کتاب انگیزه 
ایجاد کنند، آن حرف دیگری است. 

راستی، وقتی داش��تم این یادداشت را به 
اتمام می رساندم، خبری به دستم رسید که در 
آن به نقل از یکی از مسئوالن ارشد فرهنگی، 
رقم سرانه ی مطالعه در کشورمان 15 ثانیه در 

روز اعالم شد! 

پى نوشت  
water closet .1 یا w.c/ در فرهنگ آکس��فورد انگلیسی به 
انگلیس��ی در مقابل شرح این واژه نوشته شده است: توالت به 

شکل و مدل قدیمی. 
 .Klo verlog :2. برگرفته از واژه ای آلمانی با نگارش

3. قصه های مینی مالیستی به داستان های مدرنی گفته می شود 
که حجم بس��یار محدود و کمی دارند و حتی گاهی کل یك 
داستان، یك بند یا جمله ای بیش نیست. نویسندگان آلمانی از 
پیش گامان این سبك از نگارش داستان کوتاه در جهان به شمار 
می روند و کتاب های مینی مالیس��تی و فلش فیکش��ن فراوانی 
در آلمان و نیز برخی از کش��ورهای دیگر از جمله آمریکایی 
التین به چاپ رسیده است. می گویند توسعه ی زندگی صنعتی 
و ماش��ینی و اوقات اندکی که بش��ر امروزی برای فراغت در 
اختیار دارد، یکی از دالیل پیدایش و توس��عه ی داس��تان های 
مینی مالیستی است. (برای کسب آگاهی بیشتر در این زمینه نگاه 
کنید به: مجدفر، مرتضی؛ فارادوواق یا سیاه پوش (مجموعه ی 
20 داس��تانك ترکی با ترجمه ی فارس��ی) تهران: نشر امرود، 
چاپ دوم، 1390. در مقدمه ی این کتاب، توضیحات مبسوطی 

درباره ی داستانك ارائه شده است). 

ما این گونه فکر می کنیم؛ شما چه طور؟

ما فکر می کنیم بچه های ما با توانمندی های ویژه ای که دارند، قادرند در هر زمینه ای برتر باشند. اگر همه دست به 

دست هم بدهیم، ترویج نهضت کتاب خوانی در مدارس، به ویژه در دبستان های کشور که اساس و ابتدای آموزش است، کاری است 
ساده و لذت بخش.

پیشنهادرشدآموزشابتدایی

برایتوسعهیفرهنگکتابخوانیدردبستانهایکشور

وثبترکوردجدیدکتابخوانیدرکتاب«گینس»

هاد
شن

پی
ک
ی

91
ان
2/آب

هی
مار

/ش
16

هی
4دور



5

91
ان
2/آب

هی
مار

/ش
16

هی
دور

حاال به پیشنهاد اولیه  ی ما توجه کنید:
بیایید مشابه کار این نویسنده ی آلمانی را با نویسندگان و شاعران کودك و نوجوان ایرانی در دبستان های خودمان اجرا کنیم. واحدهای 
آموزش ابتدایی مناطق و شهرستان ها با همکاری واحد فرهنگی ادارات می توانند در این زمینه، با دبستان های خودشان همکاری کنند. 

اگر نمی خواهیم گول آمارها را بخوریم و می خواهیم بگوییم آمارهای ارائه  شده برای مطالعه ی کتاب غیرواقعی هستند )لطفاً یادداشت 
سردبیر همین شماره را بخوانید(، بیایید نهضت عمومی کتاب خوانی را در مدارس و با حضور نویسندگان و شاعران ایرانی راه بیندازیم. 
مهم نیست اجتماع ما 5374 نفری باشد یا نه، اگر بتوانیم همه یا قسمت اعظم بچه های مدرسه و معلمان را زیر یک سقف یا- اگر شرایط 

آب وهوایی اجازه داد- زیر آسمان کبود گرد هم بیاوریم و با هم کتاب بخوانیم، آمارسازان را ناامید خواهیم کرد.

پیشنهاد ما، یک بخش تکمیلی هم دارد:

رکوردشکنیبهشیوهیکتابگینس

اگر چند مدرس��ه در یک منطقه یا شهرس��تان محلی را پیدا  کنند که بتوان 5375 نفر از دانش آموزان آن ها )تنها یک نفر بیش��تر از تعداد 

دانش آموزان آلمانی( را بدون هیچ مشکلی در آن جا جمع کرد، بخش تکمیلی پیشنهاد ما عملیاتی می شود؛ بله، تالش برای شکستن رکورد آلمانی ها 

و ثبت رکورد مطالعه ی دانش آموزان دبستانی ایران در کتاب رکوردهای گینس.

همه ی خدمات و مشاوره هایی که در اجرای پیشنهاد اولیه ی خودمان قولش را به شما دادیم، در این بخش هم پابرجاست؛ مضاف بر این که اگر کار شما 

به این بخش کشیده شد، بسیاری دیگر هم باید کمک کنند.

رشدآموزشابتداییدراینزمینهچهکمکهاییبهمدارسومناطقمیدهد؟

 ما در زمینه ی اجرای این فعالیت فرهنگی به شما مشاوره می دهیم.

 ما با نویسندگان و شاعران، به ویژه همکارانمان در مجالت رشد، صحبت می کنیم و آن ها را به مدارس شما می کشانیم. گرفتن قول همکاری از ناشران 
و فروشندگان کتاب های خوب هم با ما!

 ما کتاب های خوب، خواندنی و مورد عالقه ی بچه ها را براساس طرح سامان بخشی کتاب های آموزشی، که به تأیید آموزش وپرورش هم رسیده است، 
به شما معرفی می کنیم.

 ما به شما کمک می کنیم و می کوشیم تا با یاری یکدیگر، اندکی در آمارهای مطالعه ی کشورمان بهبود پدید آوریم.

حاال به پیشنهاد اولیه  ی ما توجه کنید:
بیایید مشابه کار این نویسنده ی آلمانی را با نویسندگان و شاعران کودك و نوجوان ایرانی در دبستان های خودمان اجرا کنیم. واحدهای 
آموزش ابتدایی مناطق و شهرستان ها با همکاری واحد فرهنگی ادارات می توانند در این زمینه، با دبستان های خودشان همکاری کنند. 

اگر نمی خواهیم گول آمارها را بخوریم و می خواهیم بگوییم آمارهای ارائه  شده برای مطالعه ی کتاب غیرواقعی هستند )لطفاً یادداشت 
سردبیر همین شماره را بخوانید(، بیایید نهضت عمومی کتاب خوانی را در مدارس و با حضور نویسندگان و شاعران ایرانی راه بیندازیم. 

مهم نیست اجتماع ما 
آب وهوایی اجازه داد- زیر آسمان کبود گرد هم بیاوریم و با هم کتاب بخوانیم، آمارسازان را ناامید خواهیم کرد.

رشدآموزشابتداییدراینزمینهچهکمکهاییبهمدارسومناطقمیدهد؟

 ما در زمینه ی اجرای این فعالیت فرهنگی به شما مشاوره می دهیم.

 ما با نویسندگان و شاعران، به ویژه همکارانمان در مجالت رشد، صحبت می کنیم و آن ها را به مدارس شما می کشانیم. گرفتن قول همکاری از ناشران 
و فروشندگان کتاب های خوب هم با ما!

 ما کتاب های خوب، خواندنی و مورد عالقه ی بچه ها را براساس طرح سامان بخشی کتاب های آموزشی، که به تأیید آموزش وپرورش هم رسیده است، 
به شما معرفی می کنیم.

دانش آموزان آلمانی( را بدون هیچ مشکلی در آن جا جمع کرد، بخش تکمیلی پیشنهاد ما عملیاتی می شود؛ بله، تالش برای شکستن رکورد آلمانی ها 

و ثبت رکورد مطالعه ی دانش آموزان دبستانی ایران در کتاب رکوردهای گینس.

همه ی خدمات و مشاوره هایی که در اجرای پیشنهاد اولیه ی خودمان قولش را به شما دادیم، در این بخش هم پابرجاست؛ مضاف بر این که اگر کار شما 

به این بخش کشیده شد، بسیاری دیگر هم باید کمک کنند.

ما این گونه فکر می کنیم؛ شما چه طور؟

ما فکر می کنیم بچه های ما با توانمندی های ویژه ای که دارند، قادرند در هر زمینه ای برتر باشند. اگر همه دست به 

دست هم بدهیم، ترویج نهضت کتاب خوانی در مدارس، به ویژه در دبستان های کشور که اساس و ابتدای آموزش است، کاری است 
ساده و لذت بخش.

رکوردکتابخوانیتوسطنویسندهیآلمانیشکستهشدابتدا این خبر را بخوانید:

اشتفانگمل،نویسندهیآلمانیکتابهایکودکان،همراه5374دانشآموزومعلمانآنهایکرکوردجدیدکتابخوانیرادرکتابگینس
بهثبترساند.

بهگزارشخبرگزاریکتابایران)ایبنا(بهنقلازخبرگزاریاتریش،سهشنبه12ژوئن)23خردادسال1391(درشهرکوبلنتسودر

حضوردانشآموزانومعلمانیازسراسرایالتراینلند-فالتس،رکوردکتابخوانیانفرادییکنویسندهدرجهانشکستهشد.اوالفکوشن
بکر،داوراینرکورددرمیانشادمانیحاضران،خبرثبتآنرادرکتابرکوردهایجهانیگینساعالمکرد.

اشتفانگملبرایبهوجدآوردندانشآموزانبرایکتابخواندن،آنهاراثبتکنندگاناصلیرکوردجهانیکتابخوانینامیدوسپس45

دقیقهبهروخوانیکتابخودباعنوان«آالسگوس»پرداخت.ویاینکتابرابرایثبترکوردیتازهدرکتابگینسبهرشتهیتحریردرآورده

بود.پسازکتابخوانیگمل،دانشآموزانحدود15دقیقههمراهایننویسندهبهخواندنبخشهاییازمتنیدیگرپرداختند.

برایشکستهشدنرکوردجهانیکتابخوانیدستکمپنجهزارشنوندهالزمبودوعالوهبراین،بایدمدتزمانتقریبیمراسمکتابخوانی

طولمیکشد،مقرراتبهاینترتیبتعیینشدهاست.نیزدستکممیبایستبهیکساعتمیرسید.بهگفتهیداوراینرکورد،ازآنجاییکهمعموالًزمانکتابخوانینویسندگانحدودیکساعت

پیشنهادرشدآموزشابتدایی

برایتوسعهیفرهنگکتابخوانیدردبستانهایکشور

وثبترکوردجدیدکتابخوانیدرکتاب«گینس»
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بلندخواني
برايکودکان

اشاره
دراینشمارهازمجلهعالوهبریادداشتسردبیر،مطالبگوناگونيدربارهيکتابخواني
فراهمکردهایمکهبلندخوانيبرايکودکانیکيازآنهاست.درواقعمجموعهيمطالبيکهدر
اینشمارهدربارهيکتابوکتابخوانيدرمجلهارائهخواهدشد،بهنوعيپروندهايدرست

کردهاستکهامیدواریمموردتوجهمخاطبانقرارگیرد.

ت
ربی
وت
م
علی
ت

او کاشته مي شود. والدین، معلمان، پدربزرگ و 
مادربزرگ های��ي ک��ه براي کودك داس��تان 
مي خوانند، این دان��ه را در ذهن او مي کارند و 
پیون��دي را برقرار مي کنند که نه تنها مخرب 
نیست بلکه ترغیب کننده و رضایت بخش است. 
این در حالي اس��ت که تکالیف و آزمون هاي 

مدرسه چنین نیستند.
2. بلندخواني زمان تمرکز کودکان را براي 
ش��نیدن افزایش مي دهد. جنبه ي ناخوشایند 
زندگي امروزي، پراکندگي آن اس��ت. معلمان 
همواره از کاهش زمان تمرکز کودکان شکایت 
دارن��د. فرهنگ امروزي مانع از تمرکز و توجه 
اس��ت. در کش��ور ما ده ها شبکه ي تلویزیوني 
و ده ه��ا براب��ر آن کانال ه��اي ماه��واره اي و 
پایگاه هاي اینترنتي وجود دارد که تا ده س��ال 
پیش وجود نداشت. امروزه در برنامه ها و فیلم ها 
دائم با چرخش زاویه ي دوربین روبه رو هستیم. 
دو ثانیه از این زاویه، سه ثانیه از زاویه ي بازتر 
و بعد چه��ار ثانیه از نزدی��ک و همین طور تا 
آخر. وقتي به طور روزانه با پدیده ي پراکندگي 
سروکار داریم، توانایي تمرکز روز جزئیات را از 
دس��ت مي دهیم، چیزي که خالف یادگیري 
اس��ت. ذه��ن کودکاني که جل��وي تلویزیون 
مي نش��ینند به زمان هاي کوتاه و سرعت هاي 
باال و هیجانات متوالي عادت مي کند و مهارت 
تمرکز و دقت براي مدت طوالني را از دس��ت 
مي دهد. حاال اگر ب��راي نوجوانان و جوانان و 
حتي بزرگ ساالن فرهنگ پیامک )اس ام اس( 
را هم ک��ه اکثراً پاس��خ هاي کوتاه و س��ریع 

مي طلب��د، اضاف��ه کنیم نتیجه این مي ش��ود 
که محیطي مناس��ب براي رش��د عدم تمرکز 
فراهم آورده ایم. تعداد دانش آموزان بیش فعال 
مدارس، خود حاکي از وجود کودکاني اس��ت 
ک��ه قرباني ای��ن محیط ش��ده اند. بلندخواني 
براي کودك درست خالف این وضعیت است 
و توج��ه کودك به صدا، تصوی��ر و جزئیات و 
گوینده را تقویت مي کند. بلندخواني و س��پس 
خواندن متن ها بر مح��ور لذت بخش بودن و 
عالقه داشتن، مهارت تمرکز را براي کودکان 

به ارمغان مي آورد.
3. بلندخوان��ي تع��داد واژگان ک��ودك را 
افزای��ش مي دهد. میزان دش��واري متن یک 
داستان خوب، سه برابر یک محاوره ي معمولي 
با کودك است. با گس��ترش دایره ي واژگان، 
درك شنیداري )کلماتي که مي شنویم( افزایش 
مي یابد ک��ه خود به درك خواندن و نوش��تن 
)کلماتي که مي خوانیم و مي نویس��یم( کمک 

مي کند. 
بلندخوان��ي هم چنی��ن موج��ب تقویت 
مه��ارت خوان��دن در دوران یادگیري کودك 
مي ش��ود و چون خواندن، پایه ي دروس دیگر 
است بنابراین روي پیشرفت تحصیلي کودك 
تأثیر مستقیم و به س��زایي دارد. خواندن امري 
اکتسابي است و کودك هرچه بیشتر بخواند، 
بهتر مي خواند و هرچه بهتر بخواند، بهتر درك 
مي کن��د. درك بهتر هنگام خواندن، یادگیري 

فرزانهشهرتاش

مؤلفومترجمکتابهايآموزشي

ولي/ مربي محترم شاید از خود بپرسید: 
 فایده ي بلندخواني براي کودکان چیست؟
 آیا این کار براي والدین نیز فایده اي دارد؟

 با گراني کتاب ها چه کنیم؟
 نق��ش بلندخواني در پیش��رفت تحصیلي 

فرزندمان چیست؟
 و چه کس��ي بهتر اس��ت این کار را انجام 

دهد؟ و تا چه زماني؟
 چه زماني براي کودکان داستان بخوانیم؟

 و باالخره در دنیاي دیجیتال چه نیازي به 
کتاب هاي چاپ شده ي سنتي داریم؟

کم��ي پیرام��ون جواب ه��اي احتمال��ي 
به س��ؤاالت باال با ش��ما صحب��ت مي کنیم. 
امیدواریم که این نوشته انگیزه اي باشد تا این 
کار لذت بخش و پرفایده را براي کودکان آغاز 

کنید یا هم چنان بدان ادامه دهید.
 هدف از بلندخواني داستان، همان است که 
در حرف زدن با کودك دنبال مي کنیم. بعضي از 
دالیل آن مي تواند شامل اطمینان دهي و ایجاد 
ح��س امنیت از کنارهم بودن، سرگرم ش��دن، 
ایجاد هم بس��تگي و پیوند فرهنگي � عاطفي، 
دادن آگاه��ي، تحری��ک حس کنج��کاوي، 
لذت ب��ردن و نظایر آن باش��د. ول��ي از این ها 

مهم تر دالیل زیر است: 
1. بلندخواني پیوندي دوست داشتني میان 
کودك و نوشتارها برقرار مي کند. هیچ کس در 
بدو تولد عاشق فوتبال یا خواندن نیست. این 
شوق به وسیله ي افرادي غیر از کودك در ذهن  91
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را ب��راي کودك بامعنا مي کن��د و »بامعنایي« 
ب��ه او قدرت تفکر بهتر و عمیق تري مي دهد. 
بهتر خواندن که موجب درك بیشتر مي شود، 
رابطه اي مستقیم با قدرت استدالل کودك نیز 
دارد. خوب است بدانیم که آزمون هاي ادراکي 
گوناگوني براي درك شنیداري و درك خواندن 

وجود دارد )مانند آزمون پرلز(.
 همواره درك شنیداري کودکاني که از بدو 
تولد تقویت شده  است، از درك خواندن کودکان 
دیگر جلوتر است. تا زماني که کودکان بتوانند 
در خواندن و درك مطالب خواندني به اندازه ي 
درك ش��نیدن مهارت پیدا کنند، ش��نیده ها را 
بهتر درك مي کنند. شما باید ابتدا یک کلمه را 
شنیده باشید تا بتوانید آن را بیان کنید یا آن را 
بخوانید و بنویسید. اگر شما کلمه ي »عظیم« 
را به طرزي بامعنا نشنیده باشید، هنگامي که 
موقعیت خواندن و نوشتن آن پیش آید معناي 
آن را درك نخواهی��د ک��رد. در واقع یک نوع 
گنجین��ه ي لغات در ذهن ک��ودك وجود دارد 
و کار والدین پرک��ردن این گنجینه با کلمات 
هرچه بیشتر است تا به صورت کالم و سپس 
خواندن و نوشتن س��رریز کند. کودکان چهار 
س��اله در خانواده هاي مرفه حدود 42 میلیون 
کلمه از بس��تگان خود مي ش��نوند و کودکان 
خانواده هاي فقیر حدود 13 میلیون کلمه. این 
اختالف یعني 32 میلی��ون کلمه، خود معادل 

جلو بودن کودکان مرفه به اندازه ي یک سال 
تحصیلي است. از طرفي کودکان ما حدود 900 
ساعت در مدرسه و حدود 8000 ساعت در کنار 
خانواده هستند. بنابراین چه کسي بهتر از پدر و 
مادر مي تواند با دل سوزي و مراقبت، به تأمین 
مهارت ه��اي زندگي ک��ودك از جمله مهارت 

خواندن کمک کند.
 بلندخواني از سنین کودکي براي کودکان 
حداق��ل کار و مفیدتری��ن کار در عرص��ه ي 
یادده��ي � یادگیري اس��ت. طب��ق آمارهاي 
بین المللي، کودکان حس حیرت و کنجکاوي 
خ��ود را به خاطر حضور در مراکز آموزش��ي و 
روش هاي آموزش��ي موجود و ن��وع برخورد با 
ایشان تا سن یازده سالگي از دست مي دهند، 
پس خوب است که از همین امروز اقدام کنیم. 

ولي تا چه زماني باید این کار را ادامه دهیم؟
 معمواًل سطح شنیداري و خواندن کودکان 
برابر نیست. این امر تا کالس سوم راهنمایي 
ادامه دارد. یعني زماني که س��طح خواندن به 
سطح ش��نیدن برس��د، البته آن هم براي آن 
دس��ته از کودکاني که روي مه��ارت خواندن 
نیز به اندازه ي کافي تمرین مي کنند. این بدان 
معناست که دانش آموزان کالس اول مي توانند 
کتاب ه��اي دانش آم��وزان کالس چه��ارم را 
بش��نوند و بفهمند ولي خود ق��ادر به خواندن 
آن ها نیستند. همین طور یک دانش آموز کالس 

چهارم مي توان��د به داس��تان هاي دانش آموز 
کالس اول راهنمایي گوش کند. حتي خواندن 
کتاب هاي فصل بندي ش��ده که معمواًل بدون 
تصویرند یا تصاویر کم��ي دارند نیز براي این 
دسته از کودکان، دنیایي از کلمه ها و ایده هاي 
ت��ازه را باز مي کند و در عوض به آن ها کمک 
مي کن��د تا مطالب کتاب هاي درس��ي را بهتر 
بفهمند. کتاب هایي که جمالت ساده و کوتاه 
دارند براي آن نوشته مي شوند که خوانندگان 
مبتدي � که معمواًل در کشور ما کالس اولي ها 
هستند � بتوانند به تنهایي آن را بخوانند. ولي 
حقیقت مطلب آن است که آن ها توانایي درك 
جم��الت بلندتر و واژگان غني ت��ر را نیز دارند 
و براي همین بزرگ س��االن بای��د در خواندن 
متن هاي غني تر به آن ها کمک کنند تا بدین 

ترتیب حس ماجراجویي آن ها ارضا شود.
 بلندخواني گنجینه ي آن دس��ته از لغاتي را 
در ک��ودك افزایش مي دهد ک��ه در محاورات 
روزمره یافت نمي شود. لغاتي که در گفت وگوها 
نادرند ولي در یادگیري و آموزش به کار مي روند 
و کلیدي اند. از این رو بلندخواني به خصوص در 
س��ال هایي که کودك قادر به خواندن نیست، 
موجب آشنایي او با کلمات جدید و تسهیل امر 
خواندن در سال هاي آینده خواهد شد. کودك 
این لغت ها را از طریق ش��نیدن آن چه برایش 
خوانده مي ش��ود، در حافظه اش نگاه مي دارد و 
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س��عي مي کند آن  ها را در گفتار خویش به کار 
گیرد تا بعدها آن ها را در خواندن و نوشتن نیز 

به کار ببرد.
 وقتي مي خواهی��د براي بچه ها بلندخواني 
کنید، به گروه هاي سني مندرج در کتاب توجه 
نکنی��د چون کودکان قدرت درك ش��نیداري 
باالتري دارند مانند، وقتي که با ایشان سخن 
مي گویی��د. ولي اگر کودك خ��ودش بخواهد 
کتاب بخواند، باید در سطح سواد علمي گروه 
سني او کتاب را تعیین کنید. همواره عالقه و 

مدت زمان تمرکز کودکان را هنگام بلندخواني 
ب��راي آن ها تأکید کنید. ش��ما باید براس��اس 
ش��ناختي که از کودك دارید و توجه به تفاوت 
س��طح ش��نیداري و خواندن کودك، براي او 
کت��اب بخوانید یا کتاب بخرید. این انتخاب با 
شماست. گاهي براي یک کودك پیش دبستان 
از گروه »ب« و »ج« هم مي شود کتاب خواند. 
این انتخاب ها بس��تگي ب��ه گنجینه ي لغات 

کودك نیز دارد.
 در آغاز دوره ي خواندن که در برخي کشورها 

از چهار س��الگي نیز ش��روع مي شود، کودك 
نمي تواند متن هایي را با کلمات غیرمصطلح یا 
نادر بخواند. اگر در دوران کودکي آن کلمات را 
به کمک بلندخواني والدین یا اطرافیانش شنیده 
باش��د و بیان کرده باش��د، براي خواندن آن ها 
آمادگي بیشتري دارد. کودکان به طور طبیعي در 
روند رشد خود ابتدا کلمات را مي شنوند، سپس  
آن ها را بیان مي کنن��د و باالخره مي خوانند و 
دست آخر مي توانند آن ها را در نوشته هایشان 
به کار ببرند. حتي کودکاني که تازه ش��روع به 

بایدهايبلندخواني
1. هرچ��ه زودتر بلندخواني را براي کودك خود آغاز کنید. 
وقتي کودکان کوچک ترند بهتر و آسان تر این کار انجام مي شود.
2. براي خردس��االن مهم نیست که کتاب داراي تکرار و 
وزن باش��د، وقتي بزرگ تر شدند کتاب هاي داراي وزن و قابل 

پیش بیني را اضافه کنید.
3. هن��گام خوان��دن کتاب های��ي که قس��مت هاي قابل 
پیش بیني دارند، گاهي در قسمت هاي کلیدي صبر کنید و اجازه 

دهید کودك کلمات را بگوید.
4. هر وقت شما و کودکان )فرزندان/ دانش آموزان( وقت 

دارید، با هم بخوانید و منتظر زماني معین نمانید.
5. سعي کنید حداقل یک زمان مشخص را براي خواندن 

داستان در طول روز در نظر بگیرید.
6. به خاطر داشته باشید که هنر گوش کردن یک مهارت 
اکتس��ابي است که باید آموخته شود و به تدریج رشد کند؛ یک 

شبه اتفاق نمي افتد.
7. ب��ا کتاب هاي تصویري ش��روع کنی��د، کتاب هایي که 
فقط چند خط در هر صفحه دارند. کم کم به س��مت کتاب هاي 
پرحج��م و با تصاوی��ر کمتر و در نهایت به س��وي کتاب هاي 

فصل بندي شده بروید.
8. ب��ه تنوع و تغییر حجم و موض��وع مطالب خواندني از 

داستاني گرفته تا غیرداستاني توجه کنید.
9. براي درگیر کردن کودکان خردسال از آن ها بخواهید در 

زمان الزم براي شما کتاب را ورق بزنند.
10. همیش��ه قب��ل از خواندن مت��ن، عنوان کت��اب، نام 
نویس��نده، نام تصویرگر و نام مترجم کتاب و حتي نام ناشر را 

براي کودك بخوانید.
11. اگر براي اولین بار کتابي را مي خوانید، درباره ي تصویر 
روي جل��د بحث کنید. براي مثال: »فک��ر مي کني این کتاب 

درباره ي چیه؟«

12. در حین خواندن براي مشارکت بیشتر مخاطب گاهي 
بپرسید: »فکر مي کني بعدش چي مي شه؟«

13. کتاب هاي تصویري را به راحتي مي توان براي طیفي 
از ک��ودکان در خانواده خواند هر چند که اختالف س��ني آن ها 
زیاد باشد. داستان هاي بلند در این مورد استثنا هستند. چنان چه 
اختالف س��ن )و بالطب��ع اختالف اجتماع��ي و عاطفي( میان 
ک��ودکان بیش از دو س��ال وجود دارد، ه��ر کودك در صورتي 
بهره مند خواهد شد که برایش جداگانه بخوانید. این کار نیروي 

بیشتري از طرف والدین مي طلبد و به نتایجش مي ارزد.
14. ت��ا زماني که قدرت تخی��ل و مدت تمرکز کودك به 
حد الزم نرس��یده است از خواندن متن هاي طوالني خودداري 
کنی��د. هیچ اش��کالي ندارد که متن ها را کوت��اه یا به طور کلي 
حذف کنید. وقت��ي متن ها را از قبل خوانده باش��ید، مي توانید 
چنین قسمت هایي را شناسایي کنید و با مداد در حاشیه ي کتاب 
عالمت بگذارید. چارلزدیکنزاغلب وقتي در مجامع عمومي 

مي خواند، چنین ترفندي را به کار مي برد.
15. چنان چه فصول کتاب طوالني است و شما زمان کافي 
ندارید که هر روز فصلي کامل را بخوانید، یک قسمت حساس 
ی��ا تعلیق کنن��ده را براي توقف انتخاب کنید. اگر ش��نوندگان 
خود را تش��نه رها کنید، آن ها براي نوبت بعدي خواندن، بیشتر 

لحظه شماري مي کنند.
16. ابتدا اجازه بدهید در طي چند دقیقه ش��نوندگان شما 
در جاي خود مستقر شوند و وضعیت ذهن و بدن خود را براي 
این کار آماده کنند. اگر داستان بلند مي خوانید با این سؤال شروع 
کنید: »دیروز کجا بودیم؟«. روحیه عامل مهمي در گوش دادن 
اس��ت. جمالت »حاال بس کنی��د و آرام بگیرید«، »درس��ت 
بنشینید و توجه کنید« لزوماً روحیه ي پذیرایي را ایجاد نمي کند.
17. اگر کتاب تصویري مي خوانید، مطمئن شوید کودکان 
مي توانند تصاویر را به راحتي ببینند. اگر در مدرس��ه هس��تید، 

بچه ها را به صورت نیم دایره جلوي خود بنشانید. خودتان در 

بایدهايبلندخواني
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خواندن مي کنند نیز نمي توانند فقط با خواندن 
کتاب های��ي که ت��وان آن را دارن��د، روحیه ي 
ماجراجوی��ي و حس کنجکاوي خ��ود را ارضا 
کنند. آن ه��ا براي جبران این کمبود به آن چه 
دیگران برایشان تعریف مي کنند یا مي خوانند، 
عشق مي ورزند. به همین دلیل وجود انگیزه و 
عالقه ي کودك به بلندخواني همواره مهیاست 
و این امر برایش تحمیلي نیست چون او قادر 
به درك کلماتي است که خود قادر به خواندن 
آن ها نیست. بنابراین بلندخواني براي کودکان 

در سال هاي اول دوره ي ابتدایي بیش از دوران 
پیش دبس��تان )که کودك مي داند، نمي تواند 

بخواند( مطرح است.
 انسان اساساً لذت طلب است و کارهایي را 
که دوست دارد، بارها و بارها انجام مي دهد. اگر 
مي خواهیم مطمئن شویم که کودکان در آینده 
ب��ه کتاب خوان��ي روي مي آورند، باید مطمئن 
ش��ویم که خواندن را دوس��ت دارند. کودکان 
چون از شنیدن داستان لذت مي برند، مي توان 
با اتکا به این خصوصیت، پیوند و انس آنان را 

با کتاب محکم کرد.
 بلندخواني عام��ل تحریک کننده و انگیزه 
دهنده ب��راي خواندن کودك اس��ت و عالقه 
ب��ه خوان��دن و میل به دانس��تن را در کودك 
افزایش مي دهد. هر بلندخواني مانند یک تبلیغ 
رسانه اي براي کتاب خواني است. امید است با 
لذت بخش ک��ردن زمان هاي بلندخواني براي 
کودك، جمع امتیازات خواندن و خواندني ها در 
دوران رشد او از امتیاز سایر جاذبه هاي اطراف 
وي مانند تلویزیون و بازي هاي رایانه اي پیشي 

جاي مرتفع تري قرار بگیرید که بچه هاي عقبي بتوانند کتاب و 
شما را از باالي سر دیگران ببینند.

18. اگر داس��تان بلند مي خوانید، خودتان و بچه ها طوري 
بنش��ینید که راحت باش��ید. براي خواندن جلوي یک پنجره ي 
پرنور نایس��تید چون نور پش��ت سر شما، چش��م  شنوندگان را 

مي زند.
19. به خاطر داش��ته باشید که از کتاب هاي تصویري همه 

لذت مي برند، حتي نوجوانان و جوانان.
20. چ��ه در خانه و چه در مدرس��ه حتماً بع��د از خواندن 
داس��تان، وقت براي بحث و گفت وگو بگذارید. افکار، امیدها، 
ترس ها و اکتش��افات به وس��یله ي کتاب تحریک مي شوند. به 
آن ها اجازه ي ظهور بدهید و به کودکان اجازه  دهید تا از طریق 
بیان ش��فاهي، نوش��تاري با هنري  )چنان چه ذوق آن را دارند( 
واکنش نش��ان دهند. گفت وگوه��ا را به آزمون تبدیل نکنید یا 

بچه ها را وادار نکنید که داستان را تفسیر یا معني کنند.
21. همه قادرند بلندخواني کنند اما اجراي موفقیت آمیز و 

راحت آن با تمرین به دست مي آید.
22. از حالت ه��اي گوناگون لحن و چهره هنگام خواندن 
اس��تفاده کنید. در صورت امکان ُتن صداي خود را متناسب با 
گفت وگوها تغییر دهید. سرعت خواندن را با متناسب با محتواي 
داس��تان کم و زیاد کنید. در قسمت هاي حساس و بالتکلیف، 

شمرده و آهسته تر بخوانید.
23. اشتباه عمومي در بلندخواني � چه براي کودك هفت 
س��اله بخوانید و چه براي آدم چهل س��اله � آن اس��ت که تند 
بخوانید. براي کودك آن قدر شمرده بخوانید که بتواند تصاویر 
ذهني خویش را از آن چه مي شنود، بسازد. براي کودکان آن قدر 
ش��مرده بخوانید تا بتوانند بدون عجل��ه تصاویر کتاب را دنبال 
کنن��د. تند خواندن به خواننده مهلت نمي دهد از لحن و آهنگ 

صداي مناسب هنگام خواندن استفاده کند.
24. قباًل خودتان کتاب را بخوانید. با این کار مي توانید 

تصمیم بگیرید که کجاها را تند کنید، کجاها را حذف یا با شرح 
و تفصیل بخوانید.

25. نویس��نده را نیز به همراه کتاب زنده کنید. به کمک 
نام نویسنده در جست وگوگر گوگل، سایت و تصویر او را بیابید 
و اطالع��ات مربوط به او را بیان کنید. خواندن ش��رح حالي از 
نویس��نده ب��راي مخاطب، ی��ادآوري مي کند ک��ه کتاب ها به 

وسیله ي آدم ها نوشته مي شوند نه ماشین ها.
26. هرجا که ممکن بود به کتاب بعد س��وم بدهید، مثاًل 
اگر داس��تان درباره ي ش��ب یلدا و تنقالت مخصوص آن شب 
است حتماً یک کاسه انار یا آجیل شیرین جلوي دست بگذارید.
27. از اقوام، دوس��تان )کادر مدرس��ه، اولی��اي داوطلب( 
بخواهید که داستان هایي را با صداي خود براي کودکان ضبط 

کنند تا شما براي دانش آموزان کالس پخش کنید.
28. براي کودکاني که سواد خواندن ندارند یا بیش فعال اند، 
معمواًل بس��یار سخت است که فقط بنش��ینند و گوش دهند. 
وجود کاغذ، مداد شمعي و مداد رنگي هنگام گوش کردن باعث 
مشغولیت دستانشان مي ش��ود، درست مانند بزرگ ساالني که 
هن��گام گوش کردن یا ح��رف زدن با تلفن چیزي را خط خطي 

مي کنند.
29. پ��دران در امر بلندخواني ب��راي فرزندان خویش باید 
بیشتر همت به خرج دهند چون معلمان مدارس ابتدایي معمواًل 
خانم  هستند و کودکان به طور ناخودآگاه کار مدرسه و خواندن 
را به بانوان مرتبط مي کنند. از طرفي پدران بیش��تر دنبال بازي 
فوتبال و مانند آن هستند تا این که با فرزندان خود به کتاب خانه 
بروند. بي خود نیس��ت ک��ه رتبه ي تحصیلي پس��ران در طول 
ده هاي اخیر نس��بت به دختران رو به کاهش اس��ت. درگیري 
پ��دران با کتاب و کتاب خواني در باالبردن مقام کتاب در ذهن 

پسران بسیار مؤثر خواهد بود.
30. وقت��ي بچه ها دلش��ان مي خواهد براي ش��ما کتاب 
بخوانند، بهتر است کتاب هرچه مي تواند ساده باشد تا مشکل.
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1. داس��تاني را انتخاب نکنید که خودتان از خواندن آن لذت 
نمي برید. بي عالقگي شما هنگام خواندن آشکار مي شود و با هدف 

شما )ترغیب خواندن( مغایر است.
2. وقتي متوجه مي ش��وید کتاب انتخابي شما مناسب نبوده 
اس��ت، به خواندن ادامه ندهید. به اشتباه خود اذعان کنید و کتاب 
دیگري را برگزینید. البته مطمئن شوید به کتاب فرصت کافي براي 
شکوفایي و نمود داده اید چون ماجراي بعضي داستان هاي بلند کمي 
کندتر از سایر داستان ها شروع مي شود. این قضیه درباره ي فیلم ها 
هم صادق است. گاهي فیلم شما را از صحنه ي اول جذب مي کند 

و گاهي بعد از مدتي این کار صورت مي گیرد.
3. احس��اس معلمي را نداشته باش��ید که گویا همه ي چیزها 
بایست با محتواي کتاب هاي درسي پیوند داشته باشد. طیف وسیع 
ادبی��ات کودکان را با محدوده ي تنگ برنامه ي درس��ي ادبیات  و 
س��ایر درس ها محصور نکنید. آیا شما دوست دارید تمام کارهاي 
روزانه تان را به محتواي یک س��خن گره بزنید در حالي که سخنان 
دیگري نیز وجود دارد؟ هدف ما این است که از کودك خواننده ي 
مادام العمر بسازیم و نه فقط یک خواننده در زمان مدرسه. این هدف 
هرگز میسر نمي شود چنان چه دانش آموز فکر کند خواندن همیشه 

با درس و کارهاي شاق پیوند خورده است.
4. شنونده ي خود را تحت فشار قرار ندهید. سطح رشد عقالني، 
اجتماعي و عاطفي مخاطب خود را هنگام بلندخواني در نظر بگیرید. 

هرگز باالتر از سطح عاطفي �  هیجاني کودك برایش نخوانید.
5. کتاب��ي را انتخاب نکنی��د که بچه ها قباًل فیل��م آن را در 
تلویزیون یا سینما یا ویدئو دیده اند. وقتي که ماجراي یک داستان 
معلوم اس��ت، انگیزه ي کودك بیشتر از میان مي رود. شما همیشه 
مي توانید اول داس��تان را بخوانید و بعد فیلم ویدئویي آن را تماشا 
کنید. ب��ه این ترتیب کودکان مي توانند بفهمند که نوش��ته ها چه 
قابلیت های��ي را براي پردازش دارند که فیلم ه��ا ندارد. براي مثال 
مي ش��ود بحث کرد: »چه قسمت هایي در فیلم نبود؟ چرا؟ اگر قرار 
بود تمام ماجراي کتاب را به صورت فیلم درآوریم، فیلم ما چه قدر 

طول مي کشید؟«
6. در انتخاب داستان هاي بلند براي بلندخواني از کتاب هایي 
که حجم باالیي از گفت وگو )دیالوگ سنگین( دارند، اجتناب کنید. 
ای��ن نوع کتاب ها براي خواندن و ش��نیدن دش��وارند. تمام عالئم 
نوش��تاري مانند پیش��روي پاراگراف یا بند، گیومه ه��ا، پرانتزها و 
زیرنویس ها براي تسهیل در صامت خواني است چرا که خواننده قادر 
به دیدن آن هاست و مي تواند بفهمد که شخص جدیدي صحبت 
مي کند ولي شنونده از درك چنین عالئمي عاجز است، بخصوص 
اگر نویسنده از آوردن نام گوینده مانند، »خانم معلم گفت« در متن 
خودداري کرده باش��د، آن گاه شنونده اصاًل متوجه نمي شود که چه 

کسي حرف زده است.
7. گول جوایز ادبي نامبرده روي کتاب ها را نخورید. صرف 

نبایدهايبلندخوانی
جایزه گرفتن یک کتاب، ضمانت کافي براي موفقیت آن کتاب در 
بلندخواني نیست. بیشتر مواقع این جوایز به خاطر کیفیت نگارش یا 

تصویر اعطا مي شوند و نه به خاطر کیفیت آن در بلندخواني.
8. اگر وقت کافي براي به  پایان رس��اندن داستان را ندارید، از 
خواندن صرف نظر کنید. اگر قرارباشد بعد از یکي دو صفحه خواندن 
را قطع کنید،  همان بهتر که اصاًل شروع نکنید. زیرا این امر به جاي 
ایجاد انگیزه در واقع کسالت به همراه مي آورد و ذوق کودك را در 

عالقه به کتاب خواني از میان مي برد.
9. هنگام خواندن خیلي هم راحت نباشید. حالت لمیده و قوز 
ک��رده به احتمال زیاد خواب آلودگي به همراه مي آورد. لم دادن پیام 
فوري به قلب مي رساند که آرام بتپد. وقتي خون کمتري به گردش 
درآید، اکسیژن کمتري به مغز مي رسد و حالت رخوت و سستي به 
انس��ان دس��ت مي دهد. این حالت براي همه فراهم نمي شود ولي 
براي اکثریت چنین اس��ت. سعي کنید پاهایتان را روي زمین نگاه 

دارید.
10. با سؤاالتي که بچه ها هنگام خواندن مي پرسند، خودتان 
را ناراحت نکنید، به خصوص اگر کودکان خردسال باشند. اگر هدف 
از س��ؤال کردن ب��ه تعویق انداختن زمان خ��واب یا عدم تمرکز و 
شیطنت نیست با حوصله به آن پاسخ دهید. خواندن که محدودیت 
زماني ندارد، ولي کنجکاوي کودکان زمان مش��خص و محدودي 
دارد. کنج��کاوي کودکان را با جواب هاي باحوصله تقویت کنید و 
سپس خواندن را از سر بگیرید. البته سؤال هاي کالسي متفاوت اند و 
بهتر است در پایان کار بدان ها پرداخته شود. با وجود بیست شاگرد 
سرکالس که هر کدام س��ؤالي مطرح کنند، هیچ وقت نمي توانید 

داستان را به پایان برسانید.
11. تفسیر داس��تان را به شنونده ي خود تحمیل نکنید. یک 
داستان مي تواند به تنهایي لذت بخش باشد و لزوماً هیچ دلیلي هم 
نمي خواهد و تازه شما حرف هاي دیگري براي کودك دارید تا بیان 
تفسیر خود از کتاب. بیشتر تأثیر ادبیات وقتي مشاهده مي شود که 
کودکان بتوانند بعد از بلندخواني پیرامون آن امکان بحث و گفت وگو 

داشته باشند.
12. سعي نکنید با فیلم ها و تلویزیون رقابت کنید. براي مثال 
بگویید: »کدام یک را مي خواهي، داستان یا تلویزیون؟« چون آن ها 
معمواًل تلویزیون را انتخاب مي کنند. این درس��ت مثل آن است به 
یک بچه ي نه س��اله بگویید: »چي میل داري؟ سبزیجات پخته یا 
یک بستني قیفي؟« چون شما بزرگ سال هستید، این تصمیم گیري 
با شماس��ت.« تلویزیون سر ساعت هشت و نیم قطع مي شود، اگر 
قبل از خواب داس��تان خواستي که خوب است وگرنه از تلویزیون 
خبري نیست و موقع خواب است!« اجازه ندهید که کتاب ها مسئول 
جدایي کودکان از تلویزیون باش��ند. هر چند تحقیقات محدودیت 
اس��تفاده از بازي ه��اي رایان��ه اي و تلویزی��ون را در عملکرد بهتر 

دانش آموزان مورد تأیید قرار مي دهد.
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گیرد و کودك در این زمینه به خودجوش��ي و 
خودبسندگي برسد.

 از آن جا که محور دروس ادبیات در مدارس 
چه گونه خواندن و نوش��تن اس��ت، از میل به 
خواندن در این درس غفلت ش��ده است. حال 
آن که مهارت خواندن و درك خواندن با تمرین 
به دست مي آید و نه با آگاهي از اصول خواندن. 
حلقه ي مفقوده در مدارس ما به ویژه در دوره ي 
ابتدای��ي عدم توجه کافي به تن��وع انگیزه در 
ک��ودکان و رعایت تفاوت ذائقه ها و گوناگوني 
منابع ادب��ي اعم از داس��تاني، علمي تخیلي، 
طنز، افسانه هاي تمثیلي و کهن، داستان هاي 
ماجراجویانه، داس��تان هاي فکري و فلسفي، 
نمایشنامه، داس��تان پریان، فانتزي و... است. 
در کشورهایي مانند کانادا، آمریکا و انگلستان 
ب��ه گفته ي »کتاب هفته« )نش��ریه ي وزارت 
ارشاد اسالمي( میلیون ها کتاب از طرف نظام 
آموزش��ي براي ترغیب  کودکان به خواندن به 
آن ها داده مي ش��ود تا در درس ادبیات استفاده 
شود. در متروي شهر تورنتوي کانادا از هر 10 
نفر دست کم هشت نفر به صورت ایستاده یا 
نشس��ته در حال خواندن هستند و این صحنه 
براي ما بس��یار قابل تأمل است. باید دانه هاي 

خواندن را در زمان کودکي بکاریم.
 وقتي به سال هایي که براي کودکان خود 
کتاب خوانده اید برگردید، متوجه مي شوید که 
به همان اندازه که شما به آن ها چیزي داده اید، 
آن ها نیز به شما چیزي هدیه کرده اند. این کار 
باعث مي شود هر شب زمان پرباري را با آن ها 
س��پري کنید و همین کار آغازگر گفت وگویي 
میان ش��ما و آن ها مي شود و تعلقات فرهنگي 
و عاطفي در این میان محکم مي گردد. گاهي 
کتاب هایي را برایشان مي خوانید که خودتان در 
کودکي از آن بي بهره بوده اید و گاهي کتابي را 
مي خوانید که خود بس��یار دوست داشته اید. در 
هر مورد بازگش��ت به دوران کودکي، به شما 
کمک مي کند که پدر و مادر بهتري شوید. اگر 
کسي ش��ما را از این کار منع کند حتماً براي 
هیچ کودکي کتاب نخوانده است. تجربه نشان 
داده است که هر کس این کار را انجام دهد، بار 

دیگر کودکي خود را مرور کرده است.

مي توان خواند، بدون این که احتیاج به باتري یا 
برق یا نرم افزاري مناسب باشد. ولي خود شاهد 
بوده ایم که دیگر نمي توانیم نوارهاي ویدئویي 
و VHS، فیلم ه��اي هش��ت میلي مت��ري و 
مش��ابه آن را ببینیم. اصواًل منازل جایي براي 
آن دس��تگاه هاي ب��زرگ ندارن��د و در ضمن 
فایل ه��اي word 95 را دیگ��ر نمي توانیم 
ب��از کنیم. مقاالت، مجالت و اطالعاتي را که 
امروز در دس��ت رس شماس��ت، معلوم نیست 
در چند ده��ه ي بعد چه مي ش��ود! خودتان با 
س��ي دي هایي ک��ه دیگر خوانده نمي ش��ود و 
دي وي دي هایي که دیگر باز نمي شوند، روبه رو 
هستید ولي یک کتاب را هر چند کهنه و رنگ 
و رو رفت��ه مي ش��ود، به راحتي و با احس��اس 
قدرشناس��ي مي توان باز کرد و مش��غول شد. 
خواندن کتاب هاي الکترونیکي چشم را بسیار 
خسته مي کند و این به خاطر صفحه ي روشن 
کامپیوتر است. عالوه بر این وضوح کلمات نیز 
در صفحه ي نمایش کمتر اس��ت تا در چاپ. 
انعکاس نور آفتاب در گوش��ي هاي همراه نیز 
خواندن را مشکل مي کند. دوران کتاب ممکن 
اس��ت کم رنگ ش��ود و رقبا گاه��ي میدان را 
بگیرند ولي هنوز به پایان نرسیده است، آن هم 
براي کودکان و کتاب هاي مصور و یا دست کم 

هنوز در ایران.

 دست رسي به فهرس��ت کتاب هاي خوب 
ب��راي ک��ودکان هم��واره امکان پذیر اس��ت. 
مس��ئوالن کتاب خانه ها در م��دارس و مراکز 
فرهنگي ش��هرداري یا کانون پرورش فکري 
و به وی��ژه معلم��ان از این کتاب ه��ا باخبرند. 
ناشران کتاب هاي کودك و نوجوان نیز همواره 
بروشورهایي را در این زمینه منتشر مي کنند یا 
در اینترنت قرار مي دهند. شما خود نیز با مرور 
س��ریع کتاب ها در کتاب فروشي هاي کودك 
و با ش��ناختي که از کودك خ��ود دارید زود به 
این امر پي خواهید برد. اگر هم مایل نیس��تید 
کتاب ها را خریداري کنید، همیشه کتاب خانه ها 
در خدمت ش��ما هستند. بس��یاري از بستگان 
نیز بعد از بزرگ ش��دن کودکان خود نمي دانند 
با کتاب هایش��ان چه کنند! خوب اس��ت رسم 
بخش��یدن یا امانت دادن کتاب میان بستگان 
و دوستان و هم کالس��ي ها معمول شود. این 
کار باعث چرخش کتاب ه��اي موفق و مورد 
عالقه ي کودکان خواهد ش��د. این روزها خبر 
از رسم خوب گذاشتن کتاب در اتوبوس،  مترو 
و مراکز پرجمعیت مانند بوستان ها نیز به گوش 
مي رسد. مي توانید کتاب هاي اضافي خود را به 
کتاب خانه ها، مدارس، مطب پزشکان کودك 
و دفتر پارك ها  هدیه کنید. خوب است کتاب 

بچرخد تا این که در یک جا بماند!
 الزم نیست نگران زمان بلندخواني باشید 
و خیلي وس��واس به خرج دهید. اگر کتاب در 
خانه باشد، وقت خواندنش پیدا مي شود. گاهي 
ممکن اس��ت قطعه اي را از روزنامه یا مجله یا 
متني که از طریق ایمیل دریافت کرده اید، در 
سر میز صبحانه براي اعضاي خانواده، با صداي 
بلند بخوانید. هر وقت احساس کردید ممکن 
است کلمه اي یا ماجرایي کودك شما را ناراحت 
کند یا او پیام اشتباه دریافت کند، از خواندن آن 
قس��مت خودداري کنید. مطمئناً همین کار را 
دلتان مي خواست با بعضي قسمت هاي فیلم ها 

انجام دهید، این طور نیست؟
 بعضي ها فکر مي کنند آینده در دست دنیاي 
دیجیتال اس��ت و دوران کتاب به پایان رسیده 
اس��ت. خوب است به این حقیقت اشاره کنیم 
که کتاب هاي هزار س��ال پی��ش را هم اکنون 
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اشاره
 هفت��ه ی کت��اب فرصت مناس��بی اس��ت 
ت��ا دانش آموزانم��ان را ب��ا دنیای کت��اب و لذت 
کتاب خوانی آش��نا کنیم. این فرصت را از دس��ت 

ندهیم.
ت��ا حاال به ای��ن موضوع فک��ر کرده اید که 
چرا ایجاد مهارت خوان��دن از مجله ی مهم ترین 
هدف های تعلیم و تربیت در دوره ی ابتدایی است؛ 
کودکان در ای��ن دوره باید به میزان الزم و کافی 
در خوان��دن مهارت یابند ت��ا بتواند بخش مهمی 
از نیازه��ای خواندنی خ��ود را از طریق خواندن به 
دست آورند. دوران کودکی، دوران کسب و تثبیت 
عادت های مفید اس��ت. عادت به مطالعه ی کتاب 
در این س��نین در کودکان نهادینه می شود. برخی 
مطالعات نش��ان داده است، دانش��جویانی که در 
دانشگاه بیشترین استفاده از کتاب خانه را می کنند 
معمواًل آن هایی هس��تند که مطالعه را از دبستان 
آغاز کرده اند. فضای آموزش��ی و به خصوص معلم 
مهم ترین عامل درتش��ویق کودکان به مطالعه و 

خواندن است. 
برای ترویج و تش��ویق ب��ه کتاب خوانی این 

کارها را می توانیم انجام دهیم:
1. اگر مدرس��ه ی ما کتاب خانه ی مناسب و 
مجهزی ندارد، خودمان است به کار شویم. تشکیل 
کتاب خانه ی کوچک کالسی به کمک خود بچه ها 

و مشارکت والدین می تواند راه گشا باشد.
2. چه کتاب هایی برای کتاب خانه ی کالسی 
مناسب اس��ت؟ نگران این مس��ئله نباشیم. برای 
تجهیز کتاب خانه ی کالس، می توانیم از فهرست 
پایان کتاب های درس��ی استفاده کنیم. مهم ترین 
فهرست، فهرستگان کتاب های مرتبط با برنامه ی 
درس��ی دوره ی ابتدایی موسوم به »کتاب نامه ها ی 
رشد« اس��ت که می تواند ما را یاری کند. مراجعه 
به فهرستگان کتاب های مناسب نهادهای گوناگون 

هم کارگشاست.

برای بچه ها قصه خوانی کنند یا قصه بگویند.
6. برای کودکان کالس اول و یا دوم دبستان 
قصه بخوانیم، سپس از آن ها بخواهیم یک قطعه 
نقاشی از قصه بکش��ند. بعد آن ها را در کالس به 
نمایش بگذاریم و از ناشر یا تصویرگر یا نویسنده ی 
کت��اب بخواهیم ت��ا کارهای بچه ه��ا را ببیند. در 
صورت��ی که موفق به این کار نش��دیم، می توانیم 
نقاشی ها را برای ناشر کتاب بفرستیم و در عوض 
از او درخواست کنیم برای کتاب خانه ی کالسی ما، 

کتاب هدیه دهد. 
7. اگ��ر به نویس��ندگان یا ش��اعران کودك 
دست رس��ی داریم، از آن ه��ا بخواهیم در کالس 

حاضر شوند و برای دانش آموزان قصه بخوانند.
8. آیا در نزدیکی مدرس��ه ی ما، کتاب خانه ی 
کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان وجود 
دارد؟ بچه ها را ب��ه کتاب خانه های کانون ببریم و 
از کتاب دار بخواهیم که برای بچه ها کتاب بخواند. 
می توانی��م از کتاب داره��ای کان��ون بخواهیم در 

کالس ما حضوراً قصه برای بچه ها بخوانند. 
9. شرایطی فراهم کنیم تا در هفته ی کتاب، 
ک��ودکان به هم دیگر کتاب هدی��ه بدهند. قباًل از 
مش��ارکت والدین در این زمین��ه اطمینان حاصل 

کنیم و از آن ها برای این کار دعوت کنیم.
10. هم��ه ی این نوع کارها کمی فکر بکر و 
همت می خواهد. امکانات در درجه ی دوم اهمیت 
قرار دارد. فکرمان را به کار بیندازیم، صدها راه دیگر 
ب��رای ترویج خواندن و مطالعه به ذهن مان خواهد 
رس��ید. به این ترتیب می توانیم آن ها را بنویسیم و 
برای مجله ی رش��د آموزش ابتدایی بفرستیم تا در 
اختیار دیگر همکاران قرار گیرد. راس��تی یک قرار 
دیگر نیز با هم بگذاریم. بخشی از این برنامه ها را 
اجرا کنیم و نتایج آن را به سردبیر مجله بفرستیم. 

نظرتان چیست؟ 
دست به کار شوید! 

3. یادمان باشد در یک کتاب خانه ی کالسی 
عالوه بر مطالعه ی کتاب های علمی و آموزشی از 
کتاب های داس��تانی هم نباید غفلت کنیم. سعی 
کنیم کتاب خانه ی کالس��ی ما از انواع داستانی و 
غیرداس��تانی، کتاب داشته باشد. مهم ترین مرجع 
برای کتاب های داس��تانی، توجه به فهرس��تگان 
کتاب ه��ای برگزی��ده ی جش��نواره های گوناگون 
اس��ت. مانند، »جش��نواره ی کتاب س��ال وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی«، »جش��نواره ی کتاب 
کودك و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان«، »جشنواره ی کتاب  سال مجله ی سالم 
بچه ها«، »جشنواره ی کتاب سال شهید غنی پور«، 
»جش��نواره ی کتاب برتر انجمن فرهنگی ناشران 
کودك و نوجوان« و فهرست های برگزیده ی کتاب 
مثل فهرس��ت کتاب های »الك پش��ت پرنده« و 

»شورای کتاب کودك و...«.
4. از مهم ترین کتاب هایی که در کتاب خانه ی 
کالسی باید داش��ته باشیم انواع کتاب های مرجع 
مث��ل »دایره المعارف های عموم��ی« و موضوعی 
خ��اص ک��ودکان و نوجوان��ان و »فرهنگ ه��ای 
فارسی« مخصوص بچه هاست. می توانیم هنگام 
تدریس در موقعیت های گوناگون، شاگردانمان را در 
کالس به مطالعه ی این نوع کتاب ها ارجاع دهیم 
تا آن ها یاد بگیرند چه گونه برای پیدا کردن پاسخ 
پرسش های خود به کتاب های مرجع مراجعه کنند.

5. اس��تفاده از کارت های قصه گویی به ویژه 
برای کودکان کالس اول و دوم دبس��تان بس��یار 
لذت بخش خواهد بود. فرصت هایی را برای خواندن 
داس��تان در کالس فراه��م کنیم. س��عی کنیم با 
تکنیک های قصه خوانی آش��نا شویم و از آن ها در 
هن��گام قصه گویی بهره ببری��م. خواندن قصه به 
وس��یله ی معلم در کالس درس معجزه می کند. 

کافی است امتحان کنیم.
مادرب��زرگ  از  می توانی��م  هم چنی��ن 
دانش آموزانمان بخواهیم در کالس حضور یابند و 

10پیشنهادساده
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پ�ای�هیدومدورهیآم�وزشابت��دای�ی�1

فهرست توصيفىكتاب هاى آموزشىمناسب و مرتبط با برنامه ى درسى

آشناییباکتاب هایمناسبپایههایدوموششمابتداییدرکتابنامههایرشداختصاصیهمینپایه ها

برایکسباطالعاتبیشتربهنشانیwww.roshdmag.ir(بخشسامان بخشیکتاب هایآموزشی)مراجعهکنید.

كدام كتاب ها را بخوانيم؟
فريبا كيا

مدیرساماندهيمنابعآموزشيمکتوب

ــوزش و  ــي آم ــي و كيف ــعه ي كم توس

ــرورش و ميل عمومي به مطالعه و آموختن  پ

ــال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي  در س

شرايطي را فراهم آورد تا عرضه و تقاضاي انواع 

ــي و كمك درسي به شدت  كتاب هاي آموزش
افزايش يابد.

ــي امور و  ــعه ي فن ــرف ديگر توس از ط

امكانات چاپ و انتشار و گسترش فناوري هاي 

نوين ارتباطي، امكان بهره گيري از تجربه هاي 

ــي و  ــورها و ترجمه ي مواد آموزش ديگر كش

ــيع ممكن و  ــي را در مقياس وس كمك درس

فرايند تهيه، تدوين و توليد كتاب ها را آسان 
ساخت.

ــان، خانواده ها و  ــتياق مدارس، معلم اش

ــواد خواندني از  ــاب و م ــوزان به كت دانش آم

ــعه ي بنگاه ها و مؤسسات  ــو و نيز توس يك س

توليد كتاب هاي آموزشي از ديگر سو شرايطي 

را ايجاد كرد كه انبوه كتاب هاي گوناگون براي 

دانش آموزان و مدرسه؛ توليد و منتشر شوند.

بديهي است بسياري از مطالب خواندني 

ــي كشور هماهنگ  با نظام فرهنگي و آموزش

ــر  ــودجويي منتش نبودند و برخي با هدف س

ــرايط و تعاريف  ــدند و فاقد كمترين ش مي ش

ــي بودند. چاپ  ــراي كتاب هاي آموزش الزم ب

بي رويه ي كتاب هايي از اين دست، مسئوالن 

ــت تا طرح  ــي را واداش وقت نظام آموزش

ــي كتاب هاي آموزشي را اجرا  سامان بخش

كنند. در واقع سامان بخشي با هدف تعيين 

ــتانداردها و اعالم نيازهاي آموزشي به  اس

ــران و برگزاري جشنواره با  مؤلفان و ناش

هدف سامان دادن به فرايند توليد و انتشار 

ــد و معرفي كتاب هاي  كتاب نامه هاي رش

ــي  ــده در پايان كتاب هاي درس تأييد ش

ــامان دادن به  ــاني و س با هدف اطالع رس

فرايند مصرف، طراحي شده است. به اين 

ترتيب هم ميزان مطالعه و كتاب خواني در 

ــوزان و معلمان افزايش مي يابد و  دانش آم

هم با معرفي كتاب هاي آموزشي مناسب 

ــِي آنان فرايند  و مرتبط با نيازهاي آموزش

ياددهي ـ يادگيري در دانش آموزان و معلمان 

تقويت شده و ذائقه ي مطالعاتي شان را تغيير 
مي يابد.

هم زمان و هم راستا با طرح تحول بنيادين، 

ــي و  ــامان دهي مواد و منابع آموزش طرح س

تربيتي (مواد و رسانه ها) با تصويب در جلسه ي 

مورخ 89/6/2 شوراي عالي آموزش و پرورش، 

ــامان دهي منابع  ــوان «آيين نامه ي س ــا عن ب

ــي و تربيتي (مواد و رسانه ها)» شتاب  آموزش

ــازي توليدات و انتشار  فزاينده اي به هم سوس

ــي در بخش هاي خصوصي  كتاب هاي آموزش

و دولتي و منطبق با برنامه ي درسي بخشيد. 

هم زمان با تغيير ساختار آموزشي و ايجاد 

پايه ي ششم و تغيير پايه ي دوم دبستان، تغيير 

ــي نيز مدنظر است.  و توليد محتواي آموزش

بنابراين دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي 

ــي چاپ شده در  در ميان كتاب هاي آموزش

سال هاي 90-1388 تعداد 378 عنوان كتاب 

ــب و مرتبط با سرفصل هاي  ــي مناس آموزش

كلي پايه ي ششم و 350 عنوان كتاب مناسب 

و مرتبط با سرفصل كلي پايه ي دوم ابتدايي 

ــتگان  ــت. همراه فهرس ــاب كرده اس را انتخ

ــد  توصيفي آن، در دو مجلد كتاب نامه ي رش

ــم و كتاب نامه ي رشد پايه ي دوم  پايه ي شش

منتشر و هم زمان با توزيع كتاب هاي درسي 

ــخه ي الكترونيكي  ــت. نس ــده اس توزيع ش

ــاني ــامان كتاب به نش آن ها نيز در پايگاه س

 http://samanketab.roshdmag.ir

ــده و براي كليه ي كاربران قابل  بارگذاري ش
دست رس است.

ــش آيين نامه ي  ــاده ي ش ــا توجه به م ب

ــه خريد، عرضه  ــامان دهي مبني بر اين ك س

ــي و تربيتي در  و تبليغ هرگونه منبع آموزش

ــي، صرفاً از منابع استاندارد  واحدهاي آموزش

ــن دو مجلد مي تواند به  ــاز خواهد بود، اي مج

ــب، به منظور  ــع و مرجعي مناس عنوان منب

بهره گيري آموزشي، در اختيار اولياي مدرسه، 

معلمان و دانش آموزان قرار گيرد.
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صلدوم
ف

ب
نکتا

ياستفادهازای
شیوه

س 
س در

ایده ها و فعالیت هاي موجود در این کتاب، مهارت ها و توانایي هاي بسیاري را براي مدرسه، کال
ش قدرت 

و زندگي مورد توجه قرار مي دهد. این فعالیت ها بدون توجه صرف به پاسخ »صحیح«، باعث پرور
ش آن را بیاموزید. 

ش آموزان ارز
تفکر و عملکرد مي شود. خالقیت همیشه باید در مرکز توجه قرار گیرد؛ به دان

گ مي گوید: »موقعیت هاي افراد به قوه ي تخیل آن ها محدود مي شود اما، عده ي کمي بر این 
چارلزکترین

گ ساز باشند«.
ک آهن

باورند که هزاران نوازنده مي توانند در خدمت ی
گ ساز را وارد زندگي حرفه اي خود کنید.

هیچ اشکالي ندارد اگر در طول عمرتان یکي دو آهن

کفراوان
کم

مطالب این کتاب در جریان ارتباط من با معلمان در حدود ده س��ال گذشته گردآوري شده است. بدون 
س هاي 

ک معلمان این کتاب به وجود نمي آمد. من بسیاري از این ایده ها و فعالیت ها را هنگام برگزاري کال
کم

ن
يمنحصربهفردساخت

برا
س

يدر
سها

کال
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ش از 30 دانشگاه در سراسر 
ك، در بی

ش کود
آموزشي براي معلمان و دیگر فعاالن عرصه ي آموز

کشور فراگرفته ام. همیشه از همکاري این افراد قدراني کرده و از آن ها اجازه ي چاپ فعالیت هایشان در 
این کتاب را گرفته ام. من به آن ها اعتبار بخشیده ام؛ تنها کار درست همین است.

مواقع دیگري نیز بوده است که دیدگاه هاي متنوعي تنها در یکي از جلسات مطرح شده اند. در نظر 
داشته باشید که من ایده ها و فعالیت هاي موفق را مدت ها قبل از آن که به فکر نوشتن این کتاب بیفتم، 
ک ایده، فعالیت یا راهبرد توجه مرا جلب کرده اما نام یا منبعي براي آن ذکر 

جمع آوري مي کردم. گاهي ی
نکرده ام. در شرایطي که من، به ایده یا فعالیتي اشاره کرده ام که مطمئنم از آن خودم نیست، سعي کرده ام 
دست کم محل گردآوري آن را ذکر کنم. افرادي که با ایده هاي خود در این کتاب روبه رو مي شوند، کافي 

ش هاي بعدي آن را اصالح کنم.
است به من اطالع دهند تا در چاپ ها یا ویرای

از آن جا که من به تمام نقاط کشور سفر مي کنم و با معلمان، مشاوران و متخصصان کار با کودکان 
در ارتباط��م، مي دانم که افراد زیادي کارهاي خالقانه و پربار براي کودکان و نوجوانان انجام مي دهند. 
من سعي کرده ام نام همه ي آن ها را در این کتاب ذکر کنم )کاري که تقریباً غیرممکن بوده است و من 

نگران بودم. به خاطر آن، این کتاب به مرحله ي چاپ نرسد(.

ب
نکتا

نکتههایيبراياستفادهازای
ياول:ایدههاوهدفهاراهمسوکنید.

نکته 
همیشه این سؤال را در ذهن مرور کنید: »چه کسي بیشترین سود را از این ایده یا فعالیت خواهد 
ش تمرکز 

ش آموزان«. توجه به این امر باعث افزای
برد؟« پاس��خ این س��ؤال را نیز به خاطر بسپارید: »دان

ش افتخار مي کند که »مسئله ي اصلي، مسئله ي 
، به این گفته ا گزیگالر1

مي شود )همان طور که زی
اصلي را مسئله ي اصلي نگه داشتن است«(.

دلیل اشاره ي من به چنین امر واضحي این است که گاهی می توانیم از این ایده ها و فعالیت ها به 
عنوان وس��یله ای برای راحتی خود اس��تفاده کنیم. اگر این امر به عادت شود، تأثیر آن ها از بین مي رود. 
نوجوان��ان توانای��ي تحمل و حتي قدرداني از راهي را دارند که ب��ه فعالیت هاي آن ها هدف مي دهد اما 

ش را از راه حقه و فوت و فن هاي گوناگون بیاموزد.
س اصلي ا

س دوست ندارد تمام مطالب در
هیچ ک

يدوم:ترفندهايکارسازرادرهمبیامیزید.
نکته 

گ این کتاب برایتان هم چون معدن طالیي بود، عالي مي شد؛ عالي اما غیرواقعي. برخي 
اگر هر بر

ایده ها و فعالیت ها گاهي تحت هیچ شرایطي به کار نمي آیند یا به منابع و شرایط بسیار زیادي نیازمندند.
براي مثال، در یکي از فعالیت هایي که در فصل سه به آن اشاره شده است، از والدین مي خواهیم 
ک نامه درباره ي پسر یا دختر خود بنویسند. اگر شما از مشکالت خواندن و نوشتن خانواده ها اطالع 

که ی
داشته باشید، محال است این ایده را به کار بگیرید یا حداقل فرم اصالح شده ي آن را استفاده مي کنید 

)براي مثال، مصاحبه ي تلفني با والدین در بعدازظهر(.

شید.
يموردنظربیندی

شهبهنتایجيافزونبرنتیجه
يسوم:همی

نکته
گاهي برخي ایده ها باعث بروز ایده اي جدید مي شوند یا روشي را که در گذشته استفاده مي کرده اید، به 

ش مي توانید 101 راه را به 201 راه تبدیل کنید.
یاد شما مي آورند. با این رو

يچهارم:تلفیقوبایکدیگراعمالکنید.
نکته 

تلفیق و ترکیب نظرات و فعالیت ها را همواره در ذهن داشته باشید. براي مثال، در فصل ششم فعالیت 
ش ذهن��ي در گروه را معرفي ک��رده ام؛ در حالي که در فعالیت 29 در فصل چه��ارم، کودکان و نوجوانان 

ب��ار
س درست مي کنند و آن ها را در دیگر تمرین هاي همان فصل به کار مي برند. در این جا، ما 

کارت هاي احسا
ش ذهني را به طریقي س��ودمند به کار گرفته ایم. در فعالیت هاي هشت و 73، ترفندهاي جادویي 

فعالیت بار
ک مهارت هنگامي که آموخته شود، مي تواند براي اهداف 

به کار رفته است. این فعالیت ها نشان مي دهد که ی
گوناگون به کار رود. موقعیت هاي مشابه دیگري نیز در این کتاب وجود دارد.

شآموزانتانتطبیقدهید.
ندان

تهاراباس
يپنجم:فعالی

نکته 
ش آموزانتان نامناسب به نظر 

برخي از این ایده ها و فعالیت ها ممکن است در نگاه اول از نظر سني براي دان
ک 

برسند. با این حال، با اعمال چند تغییر بیشتر آن ها قابل استفاده خواهند بود. براي مثال، ایده ي قراردادن ی
ش هفتم( مي تواند با تغییراتي چند براي سنین باالتر نیز 

ش آموزان )رو
پرونده ي اوریگامي روي میز یکي از دان

ک پاکت 
ک پرنده ي کاغذي، طرز ساخت آن را به همراه چند ورق کاغذ درون ی

قابل استفاده باشد. به جاي ی
ک همراه آن نیز مفید باشد. روي پاکت 

ک یادداشت کوچ
ش آموز قرار دهید )ش��اید ی

بگذارید و روي میز دان
بنویسید: »آیا مي داني چه گونه مي توان این را ساخت؟«(.

شویقکنید.
شم:کارگروهيرات

يش
نکته 

ش فعالیت گروهي 
یادگیري در گروه به دالیل متعددي در طول سال هاي متمادي به کار رفته است. آموز

ش آموزان براي پیشرفت آنان در آینده مفید است.
به دان

صلسوم
ف

تأثیرمعلم
ش تحسین مي بارید، از من پرسید: »بابا، تو معلمي؟« همان موقع 

پسر سه ساله ام، در حالي که از صدای
من و همسرم درباره ي اطالعات تلفني صحبت مي کردیم. عصر همان روز، همکارانم در مدرسه با استفاده از 

مرکز اطالعات تلفني به دنبال نماینده اي  براي فرمان داري ایالت بودند.
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ک معلم نبود؛ هیچ چیز.
براي پسر من، هیچ چیز باالتر از ی

گ ساالن از آن محروم اند. 
س تأثیرگذاري بر زندگي جوانان را دارند؛ شانسي که دیگر بزر

معلمان شان
ک معلم مي آیند: روابط، زمان و اهداف. فرصت براي ایجاد روابط معلم � شاگردي 

تمام متغیرها به کم
براي شاگردان در هر سني وجود دارد.

ک��ودکان معم��وال عادت دارند عقای��د، نظره��ا و تصمیم گیري هاي متعصبانه ي خ��ود درباره ي 
گ سالي که سر راهشان قرار مي گیرد، بازگو کنند. تعدادي از کودکان، 

گ س��االن را تقریباً به هر بزر
بزر

ک سال تحصیلي با چنین کودکاني 
گ ساالن را افرادي بسیار صمیمي و حامي مي یابند. گذراندن ی

بزر
اصال دشوار به نظر نمي رسد.

گ سال را فردي بي حوصله، غیرمنطقي، پرتوقع، سخت گیر و تنبیه گر 
ك بزر

از سوي دیگر، اگر کود
ش نیز بر 

بداند، چه خواهد شد؟ ذهنیت او این گونه است: »آه، اینم یکي دیگه مثل بقیه است!« و رفتار
همین منوال خواهد بود. چنین رفتاري از نخستین روز براي شما دردسر ایجاد خواهد کرد.

چنی��ن کودکي الزاماً خی��ال »بد بودن« ندارد؛ او صرفاً ذهنیت آش��نایي را دنبال مي کند که به او 
ك آن را انتخاب نکرده 

شخصیت مي دهد. شخصیتي که ممکن است شخصیت خوبي نباشد یا حتي کود
س بدبو بهتر از بي نفسي 

باشد اما در هر صورت که »شخصیت« است. ضرب المثلي قدیمي مي گوید: »تنف
اس��ت.« درباره ي این بیندیشید. بسیاري از مشکالت رفتاري جوانان هنگامي رخ مي دهد که معلم به 
ش آموزاني هستند )معموال در 

ك، آن را مي پذیرد. از طرف دیگر، دان
جاي بهبود بخشیدن به ذهنیت کود

گ ساالن هم چون پدر و مادرشان نیستند؛ بنابراین رفتار خود را با 
سنین باالتر( که دریافته اند همه ي بزر

ک خانه ي جمعي زندگي مي کرد. 
هنجار جامعه تطبیق داده اند. من با دختر نوجواني کار مي کردم که در ی

پدر و مادر این دختر صالحیت سرپرستي او را نداشتند؛ زیرا هر دو با مواد مخدر، الکل و اعتیاد دست و 
پنجه نرم مي کردند. زندگي آن ها بین مراکز بازپروري، زندان و بیمارستان هاي شهر مي گذشت اما این 
ش نماند. او 

ش را ادامه دهد و امیدوار به بهبود ش��رایط والدین
ش دریافته بود که باید زندگي ا

دختر باهو
س از 

ش را پ
س کامل تحصیلي ا

س هاي ویژه ي تیزهوشان شرکت مي کند و به زودي بور
اکنون در کال

فارغ التحصیلي از دبیرستان کسب خواهد کرد.
ش به 

ش شنیدني بود. او درباره ي عادات پدر و مادر
ش درباره ي معلمان

حرف هاي این دختر تیزهو
ش رغبت به کارشان را از دست داده اند و تنها 

آن ها چیزي نمي گفت اما معتقد بود که بسیاري از معلمان
تظاهر به انجام دادن آن مي کنند. او به من گفت: »خب اونا هر روز میان مدرسه، اما انگاره انگیزه شون 

ش از دست دادن!«
رو خیلي وقت پی

ش 
ش آموزان متوجه رفتار ما نمي ش��وند! در این که کودکان امروز باید آموز

و م��ا فکر مي کنیم دان
ببینند، شکي نیست اما آن ها از ما تأثیر مي پذیرند؛ تأثیري که روح آن ها را احیا مي کند و به آن ها انرژي 
دوباره براي یادگیري و به کار بستن آموزه ها مي دهد. هم چنین آن ها نیاز دارند خودانگیختگي و معقول 

بودن را تجربه کنند و براي یادگیري این موارد، چه راهي بهتر از مشاهده ي رفتار معلمي که به کیفیت زندگي 
هم چون مطالب درسي اهمیت مي دهد؟

ک و 
ش تأثیر معلم آمد.ه اس��ت. مواردي را که با ش��خصیت، سب

در این جا 28 طرح و فعالیت براي افزای
شرایط شما سازگار است، انتخاب کرده و امتحان کنید.

يدر«وانگینگي»2
1.درآستانه

س، آموختم. هري یکي دو سال در دوره ي 
، معلم و مربي سرشنا گ3

این طرح را من از دکتر هريوان
گ، از من جلوتر بود و در یکي از تابستان ها، او براي گروه ما سخن راني کرد و از 

دکترا در دانشگاه بریگهام یان
س، دید من نسبت به بچه ها تغییر کرد.

آن پ
ش اجرا مي کرد، با ما در میان گذاش��ت. آن راهبرد 

س ها
ه��ري راهبرد س��اده اي را که ه��ر روز در کال

بي نهایت مفید بود. هري به این اصول بسیار پاي بند بود و معتقد بود که این راهکارها، سال تحصیلي را براي 
ش آموزان، ساده تر و دل پذیرتر مي کند.

دان
ش آمد 

ش آموزان خو
س خود در دوره ي راهنمایي مي ایستد و با لبخند به تمام دان

هري، در آستانه ي دِر کال
مي گوید و با آن ها دست مي دهد.

ش آموز امري مهم اس��ت و باید با دقت و حساس��یت به آن توجه ش��ود. اگر 
س با دان

)نکته: امروزه، تما
ش آموزان است، 

س با دان
س خوبي ندارد یا سیاست مدرسه یا محله ي شما عدم تما

ش آموز در این زمینه ح
دان

ش آموزان زیادي تشنه ي همین حرکت ساده اند(.
این کار را انجام ندهید اما من مطمئنم که دان

ش آمدگویي در آستانه ي در کامال مؤثر است. مرکز خرید محله تان را به یاد بیاورید؛ همیشه شخصي 
خو

ش آمد مي گوید. ساموالتون مي دانست که مي تواند 
در آستانه ي در ایستاده است و به شما هنگام ورود خو

ک نیز اجرا کند.
این حرکت را، که براي عموم جذاب تر است، در بان

ش آموزان(: کودکان به شما سرنخ مي دهند. 
س )دست دادن با دان

ک نکته ي دیگر در زمینه ي تما
تنها ی

ك، 
ك آن جا و خداحافظي با این کود

ك هفت ساله کار مي کردم. هنگام تر
ک کود

ک پرورشگاه با ی
مدتي در ی

ش 
ش را به من چسباند و دستان

س ناگهان برگشت و به سمت دفتر من دوید؛ خود
او ابتدا به سمت در رفت، سپ

را دور گردنم حلقه کرد و در حالي که نیاز به هیچ توضیحي نبود، گفت: »اشکالي نداره!«

ت 
پي نوش

ش، محل ارجاع بسياري از مؤلفان 
1. يكي از روان شناسان شناخته شده و معاصر آمريكايي كه گفته ها و نوشته هاي

ت.
آثار آموزشي اس

ت. در اين فراز 
2. فعل س��اختن از اس��امي، اكنون به ش��يوه اي مرس��وم در زندگي انگليس��ي تبديل ش��ده اس��

ت: 
گ فعل س��اخته اس

ب از اس��م دكتر وان
و نيز راه هاي بعدي كه در ش��ماره ي بعد خواهد آمد، نويس��نده ي كتا

door w
ay W

onging
3. D
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بودن را تجربه کنند و براي یادگیري این موارد، چه راهي بهتر از مشاهده ي رفتار معلمي که به کیفیت زندگي 
هم چون مطالب درسي اهمیت مي دهد؟

ک و 
ش تأثیر معلم آمد.ه اس��ت. مواردي را که با ش��خصیت، سب

در این جا 28 طرح و فعالیت براي افزای
شرایط شما سازگار است، انتخاب کرده و امتحان کنید.

يدر«وانگینگي»2
1.درآستانه

س، آموختم. هري یکي دو سال در دوره ي 
، معلم و مربي سرشنا گ3

این طرح را من از دکتر هريوان
گ، از من جلوتر بود و در یکي از تابستان ها، او براي گروه ما سخن راني کرد و از 

دکترا در دانشگاه بریگهام یان
س، دید من نسبت به بچه ها تغییر کرد.

آن پ
ش اجرا مي کرد، با ما در میان گذاش��ت. آن راهبرد 

س ها
ه��ري راهبرد س��اده اي را که ه��ر روز در کال

بي نهایت مفید بود. هري به این اصول بسیار پاي بند بود و معتقد بود که این راهکارها، سال تحصیلي را براي 
ش آموزان، ساده تر و دل پذیرتر مي کند.

دان
ش آمد 

ش آموزان خو
س خود در دوره ي راهنمایي مي ایستد و با لبخند به تمام دان

هري، در آستانه ي دِر کال
مي گوید و با آن ها دست مي دهد.

ش آموز امري مهم اس��ت و باید با دقت و حساس��یت به آن توجه ش��ود. اگر 
س با دان

)نکته: امروزه، تما
ش آموزان است، 

س با دان
س خوبي ندارد یا سیاست مدرسه یا محله ي شما عدم تما

ش آموز در این زمینه ح
دان

ش آموزان زیادي تشنه ي همین حرکت ساده اند(.
این کار را انجام ندهید اما من مطمئنم که دان

ش آمدگویي در آستانه ي در کامال مؤثر است. مرکز خرید محله تان را به یاد بیاورید؛ همیشه شخصي 
خو

ش آمد مي گوید. ساموالتون مي دانست که مي تواند 
در آستانه ي در ایستاده است و به شما هنگام ورود خو

ک نیز اجرا کند.
این حرکت را، که براي عموم جذاب تر است، در بان

ش آموزان(: کودکان به شما سرنخ مي دهند. 
س )دست دادن با دان

ک نکته ي دیگر در زمینه ي تما
تنها ی

ك، 
ك آن جا و خداحافظي با این کود

ك هفت ساله کار مي کردم. هنگام تر
ک کود

ک پرورشگاه با ی
مدتي در ی

ش 
ش را به من چسباند و دستان

س ناگهان برگشت و به سمت دفتر من دوید؛ خود
او ابتدا به سمت در رفت، سپ

را دور گردنم حلقه کرد و در حالي که نیاز به هیچ توضیحي نبود، گفت: »اشکالي نداره!«

ت 
پي نوش

ش، محل ارجاع بسياري از مؤلفان 
1. يكي از روان شناسان شناخته شده و معاصر آمريكايي كه گفته ها و نوشته هاي

ت.
آثار آموزشي اس

ت. در اين فراز 
2. فعل س��اختن از اس��امي، اكنون به ش��يوه اي مرس��وم در زندگي انگليس��ي تبديل ش��ده اس��

ت: 
گ فعل س��اخته اس

ب از اس��م دكتر وان
و نيز راه هاي بعدي كه در ش��ماره ي بعد خواهد آمد، نويس��نده ي كتا
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ay W

onging
3. D
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ong
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مجله،کتابدرسینیست

رشدهایدانشآموزیرا
بهتکالیفدرسیتبدیلنکنید

شکوهتقدیسیان

عضوشورایبرنامهریزیرشدآموزشابتدایی

اشاره
درسرفصل«بامجلههایدانشآموزیرشد»کهچندسالیاستدررشدآموزشابتداییگشودهشدهاست،باآموزگاران
محترمدربارهیچهگونگیبهرهبردنازمجالتدانشآموزیرشد)کودك،نوآموزودانشآموز(سخنمیگوییم.نگارشاین
سلسلهمطالببهعهدهیخانمتقدیسیاناستکهعالوهبرسالهاسابقهیآموزگاریومدیریتدردورهیابتدایی،ششدوره
همسردبیریمجله یرشدنوآموزرابرعهدهداشتهاست.بخشنخستاینمطالبرابامحوریتمرورتجربههایهمکاران

آموزشیازسراسرکشور،درپیمیآوریم.

ورای مطالعه ی کتاب های درسی است.
از سویی دیگر، مجله ی رشد ابتدایی با ابتکار 
خود و با هدف تنوع بخشیدن به برنامه های کالسی 
و کمک به  ب��روز خالقیت های بالقوه و فراوان 
»معلمان« در فرایند یاددهی- یادگیری، گاه 
بخش هایی از متون مجالت دانش آموزی 
دوره ی دبس��تان را ک��ه اس��تفاده ی 
آم��وزگاران از آن ها در جریان تدریس 
مناس��ب اس��ت، معرفی می کند تا در 
صورت تمایل و در ساعت هایی از کالس 
که دقت اضافه دارند، این گونه فعالیت ها را با 
استفاده از مجالت رشد دانش آموزی انجام دهند. 

اینکارواجدچندویژگیاست:
 معل��م کالس هم پ��ای ش��اگردانش 

مجالت رشد را مطالعه می کند و با آنان 
هم گام می شود.

 ایجاد انگی��زه در دانش آموزان برای 
داشتن دقت در نوشته ها و مطالبی غیر از 

کتاب های درسی.
 به وج��ود آوردن انگی��زه در معلم��ان ت��ا برای 
تنوع بخشیدن به فرایند یاددهی- یادگیری بچه  ها 
و اعت��الی دانش و بروز خالقیت آنان از ابزارهایی 

غیر از کتاب های درسی استفاده کنند.
 پر کردن اوقات خالی کالس با فعالیتی مفید، 

آموزنده و مفرح. عزیزان همکار بپرهیزند از این که 
مجالت رش��د هم به محملی برای فش��ار آوردن 

بر دانش آموزان، برای مش��ق نوشتن و انجام دادن 
تکالیفی مش��ابه برنامه های درس��ی تبدیل شوند، 
خودداری کنند. این عمل ممکن است دانش آموزان 
را از مطالعه ی مجالت و لذت بردن از آن ها دور کند 
و باعث شود که آن ها مجله را مشابه کتاب درسی 
تلقی کنند که البته با هدف های سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزش مغایرت دارد.
در ارتباط با کاربرد مج��الت دانش آموزی و 
برای انگیزش بیش��تر و جلب توجه بچه ها، دو تن 
از همکاران خوب و عالقه مند به نام خانم سودابه
گلکار و آقای عبدالکریملطیفی، از آموزش و 

پرورش خفر در استان فارس، شرح بهره وری خود 
از مجالت رشد را برای همکاران چنین نوشته اند:

1. بلند خواندن داس��تان مجله برای بچه ها، 
نه تنها محتوا و معنای آن را انتقال می دهد بلکه به 
این وسیله عشق و عالقه ی کتاب خوانی نیز منتقل 
می گردد و به این ترتیب، رابطه ای عمیق و عاطفی 

شد
یر

وز
شآم

دان
ای

هه
جل
ام
ب

بانگاهیبهتجربههایدوتنازآموزگارانشهرستانخفر،ازاستانفارس

مجالت دانش آموزی »رش��د«، با س��عی و 
ت��الش گروهی از ارب��اب فرهن��گ و هنر برای 

رش��د توان مندی ه��ای 
دانش آموزان تهیه می شود تا با مطالعه و مشاهده  ی 
دنیایی تازه، به غیر از مطالعه ی کتاب های درس��ی 
اوق��ات فراغت خود را به نحوی مطلوب کنند و با 
مطالعه ی نشریات و کتاب های دیگر انس بگیرند و 
مطالعه برایشان لذت بخش و شیرین شود. بنابراین 
اگر قرار باش��د از مجالت هم مش��ابه کتاب های 
درس��ی و موازی با فعالیت های کالس��ی استفاده 
شود، به تصور من آن ها لطف خود را برای کودك 
از دست می دهند. اگر مخاطب، دانش آموزی باشد 
ک��ه تکالیفش را با می��ل و رغبت انجام نمی دهد، 
مطالع��ه ی مجالت رش��د را با اک��راه و نارضایتی 
دنبال خواهد کرد؛ در حالی که هدف از انتشار این 
مجالت، بسط وتوسعه ی فرهنگ مطالعه و انس 

گرفتن با کتاب 

عضوشورایبرنامهریزیرشدآموزشابتدایی
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بین آنان پدید می آید. بدین منظور یک روز در ماه، 
دانش آموزان مجل��ه را می آورند و معلم یا یکی از 
ش��اگردان کالس با صدای بلند داس��تانی را برای 

کالس می خواند. 
2. در خان��واده نی��ز والدی��ن، قب��ل از خواب 
می توانند داس��تان مجله را برای کودك بخوانند؛ 
حتی اگر فرزندشان آن داستان را خوانده و فهمیده 

باشد، کلمات در ذهن او بیشتر نقش می بندد. 
هم چنین دانش آموز می فهمد که مجله برای 

والدین نیز اهمیت دارد.
3. داس��تان گویی ی��ا ش��عرخوانی بچه ها از 
محتوای مجالت رش��د در برنامه  ی صبحگاهی، 
تأثیر زیادی در تشویق دانش آموزان به مطالعه دارد.

4. ش��عر کودکان باید س��اده و روان باشد تا 
به راحتی خوانده ش��ود. ش��عرهای مجله برای این 
منظور مناسب است. بچه ها می توانند در مراسم و 

جشن ها آن ها را بخوانند و تشویق شوند.
5. در س��اعت درس انش��ا مناسب است که 
بچه ها داس��تان ها را نقد و بررسی کنند و قطعات 
ادب��ی و نکات آموزنده را بلن��د بخوانند. این روش 
به بچه ها نگرش انتقادی می دهد و سلیقه ی آنان 
را درانتخاب کتاب باال می برد و باعث می ش��ود با 
خواندن هر کتاب، بی دلیل، عقیده ای را که به آنان 

القا می شود، نپذیرند.
6. در زن��گ هن��ر می ت��وان از کاردس��تی و 
س��رگرمی هایی که در مجله وجود دارد، اس��تفاده 
کرد. تشکیل نمایشگاهی از این فعالیت ها موجب 

افزایش جلب بچه ها به کارهای هنری می شود.
7. تهیه ی نشریه های دیواری از مجالت رشد، 
یکی دیگر از فعالیت های مفید است که بچه ها را به 
همکاری گروهی تشویق می کند و انگیزه ای قوی 

برای مطالعه ی مجله در آنان به وجود آورد.
به این ترتیب، مجالت دانش آموزی رشد هم 
برای دانش آموزان مفیدند و هم ابزارهایی هستند در 
دست »معلم« برای تنوع بخشیدن به فعالیت های 
رسمی کالس؛ البته فارغ از کارهایی که موازی و 
مشابه تمرین ها و تکلیف های برنامه ی درسی است.

مجلهخوانـی
درمدرسه

لیلیخلجی

ستانآزاده،زایندهرود،زرینشهر

معاونآموزشیدب

یکی از وظایف معاونان آموزشی در مدارس، کمک به بهبود جریان یاددهی - یادگیری 

اس��ت. به نظر من یکی از فعالیت هایی که معاونان آموزشی می توانند در این زمینه انجام 

دهند، توسعه ی فرهنگ »خواندن« در مدارس است. به این منظور دو فعالیت را در دبستان 

خودمان سامان داده ام: 

ایج�ادایس�تگاه

مربوط  مجالت  مطبوعات:

تهی��ه  را  دانش آم��وزان  ب��ه 

می کنم و در محل مخصوصی 

که نام آن را ایستگاه مطبوعات 

ق��رار می ده��م.  گذاش��ته ام، 

در ای��ن ایس��تگاه، ع��الوه بر 

مجالت رش��د، دیگر مجالت 

شناخته ش��ده ی ک��ودك هم 

وجود دارد. این کار با استقبال 

ش��دید دانش آم��وزان روبه رو 

می ش��ود و آن ها در زنگ های 

تفریح از این مجالت استفاده 

دانش آموزان  حت��ی  می کنند. 

کالس اول، در همان ماه های 

اول حضور خود در مدرسه، یا 

تصاویر مجله ها را به هم نشان 

می دهند یا به دنبال کلمه هایی 

می گردند که فرا گرفته اند. 

ماهنام�ه تهی�هی

برایمدرسه:برای مدرسه، 

ماهنام��ه منتش��ر می کنی��م. 

مطال��ب ماهنامه توس��ط خود 

دانش آموزان و همکاران تهیه می ش��ود. ماهنامه مطالب متنوعی دارد؛ داس��تان دنباله دار، 

جدول، مطالب علمی س��اده، حرف های در گوشی با مدیر، پیش��نهادهای دانش آموزان و 

جز آن ها. بچه ها در صندوقی که به همین منظور مش��خص ش��ده اس��ت، مطالب خود را 

می اندازد تا در نشریه ی ماه بعد از آن استفاده شود. استفاده از این ماهنامه در میان همه ی 

دانش آموزان شورانگیز است. 

عزیزانهمکارازاینکهمجالت

رشدهمبهمحملیبرایفشارآوردنبر

دانشآموزان،برایمشقنوشتنوانجامدادن

تکالیفیمشابهبرنامههایدرسیتبدیلشوند،

خودداریکنند.
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کتابرانهایدرایرانشهر
از طریق ابراهیماصالنی، عضو ش��ورای 
برنامه ریزی رش��د آموزش ابتدایی، با زوجی آش��نا 
شدیم که کار فرهنگی می کردند اما نه به صورت 
معم��ول، بلکه از طری��ق یک خ��ودروی پراید با 

قفسه هایی پر از کتاب و موسیقی! 
با آن ها قرار گذاشتیم و آن ها با کتاب فروشی 
یا به قول خودش��ان کتاب ران��ه ی دیدنی خود به 
روبه روی دفتر مجالت رش��د در خیابان ایرانشهر 

آمدند. 
مهدییزدان�ی از 17 س��الگی و به قول 
خ��ودش از موقع��ی ک��ه دنی��ا را درك ک��رد، در 
کتاب فروشی کار کرده است. رشته ی تحصیلی او 
عکاسی بود ولی زمانی که وارد حوزه ی کتاب شد، 
احساس کرد مسیر زندگی اش را یافته است؛ بنابراین، 
به تحصیل ادامه نداد. همسر وی، سرونازهرانر
کارشناس ارشد رشته ی ادبیات انگلیسی است. او 
ابتدا در دوره های ابتدایی و راهنمایی درس می داده 
ولی هم اکنون مدرس دانشگاه است. آن ها در سال 
1389 تصمیم گرفتند برای باال بردن نشاط مردم در 

سطح شهر، اقدامی فرهنگی انجام دهند. 
این زوج در زمینه ی فعالیت کاری اولیه ش��ان 
می گویند: »به عنوان مربی و عکاس به مهدکودك 
می رفتی��م و تابلوها و کتاب های مربوط به عددها، 
رنگ ها و... را به بچه ها نشان می دادیم و می خواندیم. 
بچه ها به تابلویی به نام »نردبانی به ماه« عالقه ای 
خاص پیدا کرده بودند؛ به طوری که وقتی از آن ها 
س��ؤال کردیم »تا حاال به م��اه رفته اید« خیلی ها 
می گفتند بله، با نردبان. برای ما خیلی عجیب بود 
که این نقاش چه طور توانسته است با بچه ها چنین 

ارتباطی برقرار کن��د و به این ترتیب، دریافتیم که 
وقتی با بچه ها خالقان��ه ارتباط برقرار کنیم، برای 
آن ه��ا جذاب خواهد بود. بع��د از چند ماه مادران از 
ما خواستند کارگاه هایی درباره ی چه گونگی ارتباط 
با کودکان برگزار کنیم. بیشتر می خواستیم بچه ها 

را شاد کنیم و آن ها را به جنب وجوش بیندازیم.« 
از ای��ن زوج درب��اره ی چه گونگ��ی راه اندازی 
کتاب  فروش��ی )کتاب رانه( و هدفشان را از این کار 
پرسیدیم و آن ها جواب دادند: »از مهدکودك ها که 
برمی گشتیم، به جای این که پشت ترافیک حرص 
بخوریم، برای هم کتاب می خواندیم. به این نتیجه 
رسیدیم که این کار را دنبال کنیم تا دریابیم واکنش 
مردمی که وارد ماش��ین می شوند، چیست. با هم 

صحبت کردیم که این همه شغل در دنیا وجود دارد، 
چرا شغلی به اس��م خوش حال کردن آدم ها وجود 
نداشته باش��د؟ بدین ترتیب این ایده شکل گرفت 

که ما می توانیم مردم را س��وار ماشین کرده و یک 
فضای ادبی، فرهنگی و شاد برای آن ها ایجاد کنیم. 
از سال 1389 این کار را شروع کردیم و اسم آن را 
»کتاب رانه« گذاشتیم. کم کم ماشین را قفسه بندی 
کردیم و کتاب های بیشتری گذاشتیم. درواقع، به 
نوعی آرزوها و رؤیاهایمان را جدی گرفتیم و سعی 
کردیم به آن ها جامه ی عمل بپوش��انیم. همیشه 
سعی می کنیم در ارتباط خود با مردم لبخندمان را 
حفظ کنیم و این کمترین کاری است که یک فرد 
می تواند برای مردم ش��هرش انجام دهد. حتی اگر 
زندگی در سیاه ترین قسمتش باشد، سعی کرده ایم 
همیشه امید داشته باشیم. هیچ موقع دوست نداریم 
چیزی را به مردم بفروش��یم که ب��ه آن نیاز ندارند 
یا جزو اولویت هایش��ان نیست. می توان چیزهایی 
به مردم داد که جزو اولویت های زندگی ش��ان قرار 
گیرد و موجب باال رفتن س��طح فکری  و برطرف 
شدن خستگی آن ها شود. به همین دلیل، کتاب و 
محصوالت فرهنگی را انتخاب کردیم. در ماشین 
عالوه ب��ر کتاب، بخ��ش موس��یقی داریم. حتی 
فیلم های کوتاه مس��تند هم ب��رای مردم نمایش 
می دهی��م. ما ب��ه دنبال کتاب خوان ک��ردن مردم 
نیستیم بلکه هدف اصلی مان ترویج فرهنگ امید، 
خالقیت و نش��اط بین آن هاست. اگر مردم دریابند 
که در زندگی و تحت هر شرایطی خوش حال باشند، 
خیلی از مشکالتشان برطرف می شود. یک انسان 
خوش حال می تواند کتاب بخواند، برای مشکالتش 

راه حلی بیابد و به نفع جامعه اش کار کند.« 
آن ها درباره ی نوع کتاب ها و موسیقی هایی که 
در ماشین به فروش می رسانند، می گویند: »سعی 

مترجم:مرجانحاجیمرادی-اصفهان


معم��واًل یک��ی از دغدغه ه��ای بس��یاری از پدر 
و مادرها چه گونگی تش��ویق فرزندانش��ان به مطالعه 
اس��ت. کودکی که به مطالعه می پردازد، از این رهگذر 
با سرزمین ها و سنت ها و انسان  های برخورد می کند و با 

علوم و هنرهای جدید آشنا می شود. 
معمواًل برای تشویق کودك به مطالعه راهکارهای 
گوناگونی پیشنهاد می شود؛ از جمله خواندن کتاب برای 
کودك با صدای بلند و مشارکت کودك در این مطالعه. 

برای مشارکت دادن کودك می توان از وی خواست که 
تصویرهای داستان را توصیف کرده یا انتهای داستان 

را پیش گویی کند. 
رفت��ن مرت��ب ب��ه کتاب خان��ه و داش��تن یک 
کتاب خانه ی کوچک ش��خصی در من��زل نیز می تواند 
موج��ب عالقه مندی ک��ودك به مطالعه ش��ود. البته 
کودکانی ک��ه والدین خود را هم��واره در حال مطالعه 

ببینند به مطالعه عالقه مندتر خواهد شد. 

اکث��ر کودکان بیش��تر به مطالع��ه ی کتاب های 
داس��تان ها  قهرمان ه��ای  و  می پردازن��د  داس��تانی 
جزی��ی از زندگ��ی واقعی آن ها می ش��وند. کودکان در 
خیال پردازی هایشان به قهرمانان مورد عالقه شان فکر 
می کنند و حتی می کوشند مشکالت آن ها را حل کنند. 
برای کودکانی که در سن دبستان هستند، خواندن 
مجالت کودکانه و کتاب های غیرداستانی نیز بسیار با 
اهمیت است و چه بسا خواندن کتاب های غیرداستانی 
آثار آموزشی بسیاری داشته باشد. متأسفانه اکثر والدین 
از اهمیت این گونه مطالعات در ش��کل دادن روحیه ی 

کتابهایغیرداستانیوکودکان
معلمانبخوانندوبهاولیاتوصیهکنند:
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نورمحمدخادمیفرد


پژوهش و کنجکاوی در کودکان بی اطالع اند. معمواًل 
والدین نس��بت به آن چه فرزندانشان در این سنین باید 
بدانند و توانایی های آن ها ب��رای یادگیری روش های 
مطالعه ی پژوهشی، اطالعت کمتری دارند. مهم ترین 
نکته در این ارتباط چه گونگی کمک به کودکان و جهت 

دادن آن ها به سمت درست درك مطالب است. 
برای رس��یدن به این ه��دف، توجه به نکات زیر 

برای راهنمایی کودك ضروری است: 
1. به کودك آموزش دهی��د تا با خواندن عنوان 
یک مطلب بتواند ایده ای کلی مندرجات متن پیدا کند. 
هم چنین بررسی تصاویر و خواندن زیرنویس مربوط به 

آن ها در درك مفاهیم بیان شده بسیار مفید است. 

2. اگر در متن مورد نظر نمودارها یا جداولی وجود 
داش��ته باشد، مطالعه و بررس��ی آن ها در درك مطلب 
بس��یار مفید و ضروری خواهد بود. به کودك آموزش 
دهید ک��ه چه گونه نمودارهای موجود را بررس��ی کند 
و ب��ه کمک آن ه��ا داده های بیان ش��ده در متن را به 
راحتی مقایس��ه کند. کودك را متوجه این نکته کنید 
که نمودارهای هندسی نیز اطالعات مفیدی در اختیار 

او قرار خواهد داد. 
3. از کودك بخواهید دس��ت کم س��ه م��ورد از 
مواردی را که با خواندن متن دریافته است، برای شما 

بیان کند. 
4. در صورتی که فرزند شما عالقه مند به یادگیری 

کرده ایم از کتاب های پیچیده یا فلس��فی استفاده 
نکنیم، بلکه کتاب های داستانی یا کتاب های حاوی 
جم��الت کوت��اه و آن چه بتواند یک ف��رد را برای 
لحظاتی از فضای س��خت و س��نگین زندگی اش 
خارج کند به مردم عرضه کنیم. چون تا حدودی با 
کتاب های خوب آشنا هستیم، روی انتخاب کتاب ها، 
به ویژه کتاب های ترجمه دقت نظر خاصی داریم. 
نوع موسیقی ها هم سنتی یا مقامی مناطق گوناگون 

ایران است.« 
آن ها در پاس��خ 
به ای��ن س��ؤال که 
آی��ا ای��ن را از جایی 
گفتن��د:  گرفته ان��د؛ 
خیلی ه��ا  را  »ای��ن 
می پرس��ند.  م��ا  از 
ب��ه م��ا می گوین��د 
که ای��ن ای��ده را از 
مجموعه ی تلویزیونی 
ش��ی  و ب فر کتا «
هدهد« گرفته اید. ما 
واقعاً این س��ریال را 

ندیده بودیم. وقتی تصمیم می گیرید کاری انجام 
دهید که برای جامعه س��ودمند است و ذات پاکی 
دارد، خداوند به ش��ما کمک می کند. تمام چیدمان 
قفسه ی داخل ماشین، انتخاب کتاب ها و همه چیز 
خودش شکل گرفت. سعی کردیم لطافت فرهنگی 
ای��ن کار حفظ ش��ود. هیچ موقع ب��ا دید یک کار 
اقتصادی به آن نگاه نکرده ایم. دوست داریم روزی 
برس��د که چند اتومبیل از این نوع را طراحی کنیم. 

خوش حال می شویم کسی پش��ت این ماشین ها 
بنش��یند که در درجه ی اول انسان و نیازمند چنین 
کاری باش��د. می خواهیم به شهرمان انرژی مثبت 

بدهیم.« 
خانم هرانر می گوید: »هفته ای دو بار س��وار 
ماش��ین می شوم و بخشی از کتابی را که به نظرم 
الهام بخ��ش می آید ب��رای مس��افران می خوانم. 
عکس العمل مردم خوب و حمایتگر است. همیشه 

ما را تش��ویق کرده اند. موس��یقی مالیمی پخش 
می ش��ود و همه جای ماش��ین پر از کتاب اس��ت. 
برخی از مسافران می گویند صبح را خیلی بد شروع 
کرده بودیم ولی شما یک دفعه تغییری ایجاد کردید. 
اکثریت مردم نظری مثبت دارند. ما افرادی را سوار 
ماشین می کنیم که خس��ته تر از آن هستند که به 
کتاب فروشی بروند یا وقت و حوصله ی چنین کاری 
را ندارند. مردم به صورت تصادفی س��وار می شوند، 

در ی��ک محیط فرهنگی ق��رار می گیرند و کم کم 
توجه آن ها به کتاب ها جلب می ش��ود. تعداد بسیار 
کمی هم که عکس العمل خوبی نشان نمی دهند، 

همان هایی هستند که واقعاً خسته اند.« 
مهدی یزدان��ی ادامه می دهد: »این دس��ته، 
خیل��ی وقت ها اصاًل متوجه فض��ای خاص داخل 
ماش��ین نمی ش��وند. بعد از چند دقیقه که تمرکز 
جایش  س��ر  آن ه��ا 
ی��ک  برمی گ��ردد، 
می کنند  ن��گاه  دفعه 
»این ها  می پرسند:  و 
این خیلی  چیست؟« 
ناراحت کننده اس��ت. 
فکر می کنم ش��رایط 
حاکم بر زندگی مردم 
ما، آن قدر هم سخت 
نیست که تا این حد 
در خودشان فرو بروند. 
بعض��ی وقت ه��ا به 
همسرم می گویم اگر 
روزی در این شهر مواد اولیه کم یاب شود، احتمااًل 

خیلی از مردم با زندگی وداع می کنند.« 
خانم هرانر در ادامه ی صحبت های همسرش 
می افزاید: »ما خیلی مشکل داشتیم. اوایل خانه ی 
کوچکی اجاره کردیم اما بعد از شش ماه از عهده ی 
اجاره اش برنیامدیم و به خانه ی مادرم برگش��تیم. 
االن ه��م خیل��ی تحت فش��ار هس��تیم، ولی به 

تالش های فردی معتقدیم.«

مطالب بیشتر در یک حوزه است و مطلب مورد نظر در 
کت��اب یا مجله ی خاصی وجود ن��دارد، می توانید برای 
یافتن پاسخ  پرسش های وی به مجالت یا کتاب های 

بیشتری مراجعه کنید. 
همواره به این نکته توجه داشته باشید که مطالعه 
و آموزش موضوعات غیرداستانی می تواند برای کودکان 

بسیار شگفت انگیز باشد. 

منبع  

1. Reading Non-Fiction with yong children. 
KPS Summer Program. Mishing. US. 
WWW. kalamazoopublichools.com/Family 
Link/July2012

دلیلیبرایکتابخواندن

همیشه در مقابل این سؤال که فایده ی کتاب خواندن چیست، به یاد این جمله از ماریوبارگاس
یوسامی افتیم و خود را این گونه توجیه می کنیم که »هیچ کس نمی پرسد فایده ی آواز قناری و غروب 
زیبا چیست. اگر این چیزها وجود دارد و اگر به یمن وجود آن ها، زندگی حتی در یک لحظه کمتر زشت 
و اندوه زا می ش��ود، پس باید از آن ها حداکثر استفاده را کرد. اگر انسان هایی که کتاب نمی خوانند مایه ی 
تأسف من می شوند، برای این نیست که نمی دانند چه لذتی را از دست می دهند، بلکه به این دلیل است که 
جامعه ی بدون ادبیات محکوم به توحش معنوی و فاقد آزادی است. دلیل به وجود آمدن کتاب های خوب، 

غنا بخشیدن به کل زندگی آدمی است. 
پیوندی که کتاب های خوب میان انسان ها برقرار می کند باعث می شود آن ها با هم گفت وگو کنند و 

خاستگاه و هدف مشترك خود را به یاد آورند و از همه ی موانع بگذرند«. 

دلیلیبرایکتابخواندن

ى 
رام

 به
ضا

س: ر
عك
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الههشیرخداآموزگارکتابخوان!

فکر مي ک��ردم اگر ی��ک روز در بزرگ ترین 
میدان شهر، تندیس باشکوه مرا دیدید که به عنوان 
نماد کتاب خواني در معرض دید عموم قرار گرفته 
است، اصاًل تعجب نکنید. تعریف از خود نباشد، فکر 
نکنم در دنیا معلمي وجود داشته باشد که به اندازه ي 
من کتاب خوانده باش��د و یا دس��ت کم به اندازه ي 
من از محتواي کتاب ها اطالع دقیق و جامع داشته 

باشد.
اصاًل همین  چند روز پیش جمعي از جامعه ي 
فرهیخته ي کشور پیشنهاد دادند که روز تولد من به 
جاي 24 آبان که روز ترویج کتاب خواني است، به 
ثبت برسد و بعید نیست در همین لحظه این طرح 
خالقانه توسط مسئوالن ذي ربط در حال اجرا باشد.

البت��ه ناگفته نماند که من به عنوان یک فرد 
دانش آموخته و دانا از حیطه ي مسئولیت هاي خود 
آگاهي کامل دارم و براس��اس همین امر تصمیم 
گرفتم دانش آموزان عزی��زم را نیز طبق الگوهاي 
موفق خود به کتاب خواندن تشویق کرده و در امر 
خطیر توسعه ي فرهنگ کتاب و کتاب خواني اداي 

دین کنم.
با عنایت به موارد فوق، در اولین زنگ انشا از 
شاگردهایم خواستم که از وجود چنین اسطوره اي 
اس��تفاده کنند و با برنامه هاي مدوني که برایشان 
ت��دارك دی��ده ام، همکاري ه��اي الزم را مبذول 
فرمایند تا ان ش��اءاهللا در آینده ي نزدیک درس��ت 

تحویل جامعه بشوند!
خالصه، مقرر شد بچه ها براي جلسه ي بعد در 
زنگ انشا از میان کتاب هاي معروف و مفید یکي 
را تهی��ه کنند و عالوه بر همراه داش��تن آن، براي 
معاوضه با  دیگر هم کالسي هایشان، خالصه اش را 
نیز بنویسند. ناگفته نماند که در ابتدا این طرح مانند 
اکثر طرح هاي موفق دنیا با مقاومت و عدم پذیرش 
روبه رو ش��د اما س��رانجام با همراه��ي چند تن از 

شاگردان ساعي، رضایت همه ي بچه ها جلب شد.
جلس��ه ي بعد وقتي وارد کالس شدم، شک 
نداش��تم هر کتابي را که بچه ها به هم��راه دارند، 
قباًل حداقل یک بار خوانده ام. بر همین اس��اس با 
تکیه بر اطالعات بي کرانم به بچه ها گفتم: »ابتدا 

براي آشنایي بیشتر آنان با محتواي کتاب، من به 
معرف��ي آن مي پردازم و در آخر نی��ز پیام کتاب را 
برایش��ان خواهم گفت.« دوست داشتم از آن روز، 
براي بچه ها روزي خاطره انگیز بسازم؛ روزي که در 

ذهنشان ثبت شود و هرگز آن را از یاد نبرند.
ابت��دا کی�وانصفای�ي، باهوش تری��ن و 
زرنگ ترین ش��اگرد کالس را ص��دا کردم. طولي 
نکشید که صفایي مثل همیشه در کمال آمادگي با 
دفتر انشایش جلوي تخته ي کالس ایستاد و گفت 
که اس��م کتاب منتخبش »رؤیاهاي یک شاپرك 
آبي« است. پس از آن همه ي نگاه ها به من دوخته 
ش��د تا به معرفي کوتاهي  از کتاب و نویس��نده ي 

آن بپردازم.
من که در کمال ناباوري متوجه شده بودم نام 
این کتاب را براي اولین بار است مي شنوم، براي 

این که بچه ها را از قهرمان افس��انه اي خود 
ناامید نکن��م! بالفاصله تصمیم جدیدي 
اتخاذ کردم و به بچه ها گفتم که هر کس 
ابت��دا مقدمه ي کتابش را بخواند و پس 

از آن من به نقد و توضیح پیام کتاب 
خواه��م پرداخت. س��پس از صفایي 
خواس��تم مقدمه ي کتاب��ش را براي 
هم کالسي هایش بخواند. صفایي نیز 

بالفاصله شروع به خواندن مقدمه کرد 
و بع��د، از روي دفترش خالصه ي کتاب 
را خواند. داستان درباره ي شاپرکي بود که 

مي خواست از محل زندگي اش در یک 
دهکده ي کوچک به جنگل مجاور 

برود و به بقیه ي شاپرك هاي 
آبي بپیوندد. الحق که بس��یار 
زیبا و لطیف بود و من تحت 

تأثیر قرار گرفته بودم.
س��پس نفر بعدي را صدا 

کردم؛ از ش��ما چ��ه پنه��ان پس از 
این که متوجه شدم از کتاب نفر دوم هم 

بي اطالعم، دریافتم که دانش آموزان عزیز 
حریفان قدري هستند. ناگفته نماند اگر من 
به پشتوانه ي دانش الیتناهي خود اعتماد 

نداش��تم، ممکن بود از این که بچه ها در مطالعه از 
من س��بقت گرفته اند، دچار یأس فلسفي شوم اما 
به ش��یوه ي مثبت اندیش��ان به دلم بد راه ندادم و 
تصمیم گرفتم با بچه ها به رقابت س��ازنده بپردازم 
و کتاب هاي جدید را در اولین فرصت مطالعه کنم.

خالصه آن روز در زنگ انشا هر دانش آموزي 
را ک��ه صدا کردم، ب��ا معرفي یک کتاب جدید مرا 
ش��گفت زده ساخت و باید بگویم در آخر، برعکس 
ش��د. دانش آم��وزان با اس��تعدادم ه��م روزي به 

یادماندني براي من ساختند و هم 
شبي به یادماندني؛ زیرا تا پاسي از 
شب مشغول خواندن کتاب هاي 

جدی��دي بودم که ب��ا خود به 
خانه برده بودم!

دفتر انشایش جلوي تخته ي کالس ایستاد و گفت 
که اس��م کتاب منتخبش »رؤیاهاي یک شاپرك 
آبي« است. پس از آن همه ي نگاه ها به من دوخته 
ش��د تا به معرفي کوتاهي  از کتاب و نویس��نده ي 

من که در کمال ناباوري متوجه شده بودم نام 
این کتاب را براي اولین بار است مي شنوم، براي 

این که بچه ها را از قهرمان افس��انه اي خود 
ناامید نکن��م! بالفاصله تصمیم جدیدي 
اتخاذ کردم و به بچه ها گفتم که هر کس 
ابت��دا مقدمه ي کتابش را بخواند و پس 

از آن من به نقد و توضیح پیام کتاب 
خواه��م پرداخت. س��پس از صفایي 
خواس��تم مقدمه ي کتاب��ش را براي 
هم کالسي هایش بخواند. صفایي نیز 

بالفاصله شروع به خواندن مقدمه کرد 
و بع��د، از روي دفترش خالصه ي کتاب 
را خواند. داستان درباره ي شاپرکي بود که 

مي خواست از محل زندگي اش در یک 
دهکده ي کوچک به جنگل مجاور 

برود و به بقیه ي شاپرك هاي 
آبي بپیوندد. الحق که بس��یار 
زیبا و لطیف بود و من تحت 

س��پس نفر بعدي را صدا 
کردم؛ از ش��ما چ��ه پنه��ان پس از 

این که متوجه شدم از کتاب نفر دوم هم 
بي اطالعم، دریافتم که دانش آموزان عزیز 

حریفان قدري هستند. ناگفته نماند اگر من 
به پشتوانه ي دانش الیتناهي خود اعتماد 

ش��د. دانش آم��وزان با اس��تعدادم ه��م روزي به 
یادماندني براي من ساختند و هم 
شبي به یادماندني؛ زیرا تا پاسي از 
شب مشغول خواندن کتاب هاي 

جدی��دي بودم که ب��ا خود به 
خانه برده بودم!

آبي
ك 

اپر
ك ش

ي ي
اها

رؤي

آموزگارکتابخوان!آموزگارکتابخوان!
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نرگساسدیمقدم

آموزگاردبستاندخترانهفضیلت،غنیآبادبشرویه

دانشآموزکتابخوان
کتابنویسشد

نماز، احترام به والدین، حفظ محیط زیست و حتی رشد گیاهان و دانه ها 

از مواردی هستند که فاطمهپورداراب، نویسنده ی هشت ساله از بهبهان 

به آن ها توجه می کند. همین دقت نظر است که باعث شده است او درباره ی 

تصویره��ا و اتفاقات اطراف��ش جمالت و حتی ش��عرهایی بگوید. مجموعه 

داستان های »ببین و بگو« حاصل همین نگاه هاست. خودش می گوید: »من 

تصاویر را به داستان تبدیل می کنم«. 

اما ماجرای آش��نایی او با حروف الفبا و توان خواندن و نوش��تن وی را از 

زبان مادرش بشنویم. مادر فاطمه می گوید: »زمانی که او یک ماهه بود، برایش 

کتاب می خواندم و او از حدود چهارس��الگی نسبت به کتاب، نوشتن و کلمات 

عکس العمل نشان داد.« 

خانم صفی خانی در ادامه می گوی��د: »چون من دبیر آموزش وپرورش و 

نیز مدرس دانشگاه هستم، برای فاطمه کتاب می خریدم و می خواندم و او در 

ضمن همین کار و شرکت در کالس قرآن، شکل کلمات و حروف را یاد گرفته 

و توانست به زودی و پیش از رفتن به مدرسه، خواندن و نوشتن را بیاموزد.« 

فاطمه در سال 1390 نخستین کتاب خود را با 16 داستان و به نام »ببین 

و بگو« به چاپ رس��انده اس��ت. در این راه خانم مرامی، آموزگار کالس اول 

فاطمه به او بسیار کمک کرده است. 

فاطمه می گوید: »خانم مرامی به من فرصت داد تا پایان سال تحصیلی 

درباره ی تصویرها و مطالب کتاب »بخوانیم« فکر کنم و داستان بنویسم. او 

مرا خیلی تشویق کرد..« 

مادر فاطمه درب��اره ی فعالیت ها و حمایت های بیش��تر فاطمه در آینده 

می گوید: »برای این که او پیش��رفت کند، تنها می توانیم او را به کالس های 

آموزش زبان بفرس��تیم. در حقیقت ش��هر ما امکانات چندانی برای پیشرفت 

دخت��رم ن��دارد. معلمش می گوید او با دیدن تصاویر یا ش��نیدن موضوعی در 

کالس، فی البداهه شعر می گوید.« 

از دیگر عالیق و زمینه های فکری و تالش این نویسنده ی هشت ساله، 

پژوهش و مطالعه روی دانه های روغنی و دارویی است. او با این پژوهش در 

سال گذشته در جشنواره ی جابربن حیان اول شد اما به دلیل این که در پایه ی 

اول تحصیل می کرد، به ادامه ی مسابقات راه نیافت. 

کتاب مجموعه داستان های ببین و بگو )بر پایه ی کتاب بخوانیم پایه ی 

اول(، به وس��یله ی انتش��ارات ظهور قم ) 7227779-0251( در ش��مارگان 

هزارنسخه به چاپ رسیده است. 

یک روز از مریم که نوآموز پیش دبستانی بود، خواستم 
به دفتر آموزشگاه برود و نوارچسب را تحویل خانم مدیر 
بدهد. لحظه ای گذش��ت، مریم به کالس برگشت و کنار 
میز من ایستاد و گفت: »خانم! نوارچسب را روی میز خانم 
مدیر گذاش��تم. خان��م مدی��ر در ... در ... در ...« و ناگهان 
مثل این که ادامه ی جمله اش را به خاطر بیاورد، سریع گفت: 

»آها! خانم مدیر در کتاب نبودند!«

( در ش��مارگان  اول(، به وس��یله ی انتش��ارات ظهور قم ) 

هزارنسخه به چاپ رسیده است. 

بر
خ

لبخندهاى كالسى
درکتابنبودند!درکتابنبودند!درکتابنبودند!درکتابنبودند!درکتابنبودند!درکتابنبودند!درکتابنبودند!درکتابنبودند!

اصغرندیری
نماز، احترام به والدین، حفظ محیط زیست و حتی رشد گیاهان و دانه ها 
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جدولهاییشگفتانگیز
درلباسرنگ،شکلوعدد

در کت��اب »ریاضی« جدید پایه ی اول ابتدایی، جدول هایی به نام 

جدول ش��گفت انگیز یا سودوکو به صورت رنگ، شکل و عدد آموزش 

داده می ش��ود. فراگیرندگان باید با مفهوم ردیف و ستون آشنا شوند تا 

بتوانند رنگ ها، شکل ها یا عددها را طوری در کنار هم قرار دهند که در 

هر ردیف و هر ستون فقط یک بار به کار برده شوند. 

من برای آموزش این جدول ها، نمونه هایی از آن ها را که با استفاده 

از مقواه��ای رنگی تهیه کرده ام، در اختیار فراگیرندگان قرار می دهم تا 

آن ها به راحتی بتوانند با جابه جا کرن قطعه های جدول از طریق آزمایش 

و خطا، جای درست آن ها را پیدا کنند و جدول را کامل کنند. 

طرزدرستکردنجدولشگفتانگیز4×4
ابت��دا ی��ک مرب��ع 22 × 22 س��انتی متر از مقوا تهیه ک��رده و به 

فاصله های پنج س��انتی متر از پایین آن را خط کش��ی می کنیم و روی 

خط ها را با کاتر یا تیغ برش می دهیم )یک س��انتی متر اطراف مربع را 
برای حاشیه می گذاریم(. 

سپس مقوای دیگری به همان اندازه در زیر آن قرار می دهیم و نیم 

سانتی متر پایین تر از هر برش را آزاد گذاشته، بقیه ی جاها را به مقوای 
زیرین می چسبانیم. 

از مقواهای رنگی )زرد، سبز، قرمز و آبی( از هر کدام به تعداد چهار 

عدد مربع های کوچک به ابعاد پنج در پنج و نیم سانتی متر تهیه می کنیم 

)16 ع��دد(. مربع های کوچک رنگی و جدول را در اختیار فراگیرندگان 

ق��رار می دهیم و می گوییم آن ه��ا را طوری در جدول قرار دهند که در 

هر ردیف و هر س��تون فقط یک رنگ به کار برده شود. می توان روی 

مربع های کوچک از شکل های هندسی دایره، مثلث، مربع و یا مستطیل 

آشناییباطریقهیساختیکوسیلهیآموزشی:جدولسودوکو
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مربعهایشگفتانگیزوهفتسنگ
زهراگودرزی

آموزگاردبستانشهدایهشتشهریور،منطقهی16تهران

با تغییر کامل کتاب ریاضی پایه ی اول ابتدایی از مهرماه 90، در 
فکر روشی بودم که تدریس جدول شگفت انگیز را برای بچه ها راحت 
و آس��ان کنم. باتوجه به این که بچه ها عاشق بازی هستند، تدریسم را 
با بازی هفت س��نگ در زنگ ورزش تلفیق ک��ردم. با طرح این روش 

دانش آموزان در محیطی شاد و همراه با بازی، آموزش داده می شدند.

آمادهسازیوسایلواجرایبازی
ابتدا یونولیتی به عرض یک و طول دو متر تهیه کردم. با پارچه ای 
س��فید روی یونولیت را پوشاندم و سپس جدول شطرنجی را روی آن 
رس��م کردم. آخر سر نیز کارت های اعداد را از صفر تا نه در مربع های 

کوچک بریده و آماده کردم.
یونولیت را در زنگ ورزش به حیاط مدرسه بودم و دانش آموزان را 
گروه بندی کردم. گروه اول برای اجرای بازی در کنار جدول شگفت انگیز 
ایس��تادند و ابتدا با مشورت، عدد مناسب را پیدا کردند. سپس سنگ ها 
را چیدند و شروع به بازی کردند. با پرتاب توپ، سنگ ها ریختند. حاال 
اعضای گروه به سرعت عدد مناسب را که با مشورت پیدا کرده بودند، 
برداشتند و با سوزن ته گرد در جای خالی وصل کردند. هم زمان نیز باید 
سنگ ها را دوباره می چیدند و مواظبت می کردند که گرگ گروه، آن ها را 
با توپ نزند. گروه های دیگر هم به همین ترتیب بازی را از سر می گیرند 

و ادامه می دهند.

پروانهشبانپور

آموزگارپایهیاول،شهرضا،اصفهان

یا اعداد استفاده کرد. 

الزم به ذکر است که در کتاب ریاضی این جدول ها از جدول های 

سه در سه سانتی متر شروع شده است و تا جدول های نه در نه سانتی متر 
ادامه می یابد. 

نمونه ای از این جدول به همراه عکسی از آن را مشاهده می کنید. 

یکبازیسادهومفرحبرایاثربخشکردنآموزشریاضیاولدبستان

25

دورهی16/شمارهی2
آبان91



اگرومگرهايمهلک...
تهمینهمهرباني

آموزگاردبستان،منطقهيدوتهران

هم��ه ي ما خودمان را چنین متقاع��د مي کنیم که زندگي بهتري 
خواهیم داشت اگر شغلمان را تغییر دهیم، مهاجرت کنیم، با افرادي تازه 

آشنا شویم و ازدواج کنیم.
فکر مي کنیم، زندگي بهتر خواهد ش��د اگر ترفیع بگیریم، اقامت 
بگیریم،  با افراد بیشتري آشنا شویم، بچه دار شویم. و خسته مي شویم 
وقتي مي بینیم مدیران ما را درك نمي کند، با دیگران زبان مش��ترك 
نداری��م، هم دیگر را درك نمي کنی��م، و مي بینیم کودکانمان به توجه 

مداوم نیازمندند.
بهتر است صبر کنیم.

با خود مي گوییم زندگي وقتي بهتر خواهد شد که مدیرمان تغییر 
کند، شغلمان را تغییر دهیم، به جاي دیگري سفر کنیم، دنبال دوستان 
تازه اي بگردیم، همسرمان رفتارش را عوض کند، یک ماشین شیک تر 

داش��ته باش��یم، بچه هایمان ازدواج کنند، به مرخصي برویم و در 
نهایت بازنشسته شویم.

اما حقیقت این است که براي خوش بختي، هیچ زماني 
بهتر از همین االن نیست. اگر االن نه، پس کي؟

زندگي همواره پر از چالش اس��ت. بهتر این است 
ای��ن واقعیت را بپذیریم و تصمیم بگیریم که با وجود 

همه ي این مسائل، شاد و خوش بخت زندگي کنیم.
ما همواره تص��ور مي کنیم زندگي دل خواه،  موقعي 

شروع مي شود که موانعي که سرراهمان هستند، کنار بروند؛ 
مشکلي که هم اکنون با آن دست و پنجه نرم مي کنیم، حل 

شود، کاري که باید تمام کنیم، انجام شود؛ زماني که باید براي 
کاري صرف کنیم، صرف شود و بدهي هایي را که باید پرداخت 

کنیم، بپردازیم.
و بعد از آن زندگي ما، زیبا و لذت بخش خواهد بود!

بع��د از آن که همه ي این ها را تجرب��ه کردیم، تازه مي فهمیم که 
زندگ��ي همین چیزهایي اس��ت که ما آن ها را مانع مي دانس��تیم. این 
بصیرت به ما یاري مي دهد تا دریابیم که جاده اي به سوي خوش بختي 
وجود ندارد. خوش بختي خود همین جاده است. بیایید از هر لحظه لذت 

ببریم.
براي آغاز یک زندگي شاد و سعادتمند الزم نیست در انتظار بنشینیم. 
در انتظار فارغ التحصیلي، بازگشت به دانشگاه، کاهش یا افزایش وزن، 
شروع به کار، مهاجرت، دوستان تازه، ازدواج، شروع تعطیالت، در انتظار 
دریاف��ت وام جدید، خرید یک خودروي نو، بازپرداخت قس��ط ها، بهار 
و تابس��تان و پاییز و زمس��تان، اول برج، پخش فیل��م موردنظرمان از 

آموزگاردبستان،منطقهيدوتهران

هم��ه ي ما خودمان را چنین متقاع��د مي کنیم که زندگي بهتري 
خواهیم داشت اگر شغلمان را تغییر دهیم، مهاجرت کنیم، با افرادي تازه خواهیم داشت اگر شغلمان را تغییر دهیم، مهاجرت کنیم، با افرادي تازه 

فکر مي کنیم، زندگي بهتر خواهد ش��د اگر ترفیع بگیریم، اقامت فکر مي کنیم، زندگي بهتر خواهد ش��د اگر ترفیع بگیریم، اقامت 
بگیریم،  با افراد بیشتري آشنا شویم، بچه دار شویم. و خسته مي شویم بگیریم،  با افراد بیشتري آشنا شویم، بچه دار شویم. و خسته مي شویم 
وقتي مي بینیم مدیران ما را درك نمي کند، با دیگران زبان مش��ترك وقتي مي بینیم مدیران ما را درك نمي کند، با دیگران زبان مش��ترك 
نداری��م، هم دیگر را درك نمي کنی��م، و مي بینیم کودکانمان به توجه نداری��م، هم دیگر را درك نمي کنی��م، و مي بینیم کودکانمان به توجه 

با خود مي گوییم زندگي وقتي بهتر خواهد شد که مدیرمان تغییر 
کند، شغلمان را تغییر دهیم، به جاي دیگري سفر کنیم، دنبال دوستان 
تازه اي بگردیم، همسرمان رفتارش را عوض کند، یک ماشین شیک تر 

داش��ته باش��یم، بچه هایمان ازدواج کنند، به مرخصي برویم و در 

اما حقیقت این است که براي خوش بختي، هیچ زماني 
بهتر از همین االن نیست. اگر االن نه، پس کي؟

زندگي همواره پر از چالش اس��ت. بهتر این است 
ای��ن واقعیت را بپذیریم و تصمیم بگیریم که با وجود 

همه ي این مسائل، شاد و خوش بخت زندگي کنیم.
ما همواره تص��ور مي کنیم زندگي دل خواه،  موقعي 

شروع مي شود که موانعي که سرراهمان هستند، کنار بروند؛ 
مشکلي که هم اکنون با آن دست و پنجه نرم مي کنیم، حل مشکلي که هم اکنون با آن دست و پنجه نرم مي کنیم، حل 

شود، کاري که باید تمام کنیم، انجام شود؛ زماني که باید براي شود، کاري که باید تمام کنیم، انجام شود؛ زماني که باید براي 
کاري صرف کنیم، صرف شود و بدهي هایي را که باید پرداخت کاري صرف کنیم، صرف شود و بدهي هایي را که باید پرداخت 

و بعد از آن زندگي ما، زیبا و لذت بخش خواهد بود!
بع��د از آن که همه ي این ها را تجرب��ه کردیم، تازه مي فهمیم که 
زندگ��ي همین چیزهایي اس��ت که ما آن ها را مانع مي دانس��تیم. این 
بصیرت به ما یاري مي دهد تا دریابیم که جاده اي به سوي خوش بختي 
وجود ندارد. خوش بختي خود همین جاده است. بیایید از هر لحظه لذت 

براي آغاز یک زندگي شاد و سعادتمند الزم نیست در انتظار بنشینیم. 
در انتظار فارغ التحصیلي، بازگشت به دانشگاه، کاهش یا افزایش وزن، 
شروع به کار، مهاجرت، دوستان تازه، ازدواج، شروع تعطیالت، در انتظار 
دریاف��ت وام جدید، خرید یک خودروي نو، بازپرداخت قس��ط ها، بهار 
و تابس��تان و پاییز و زمس��تان، اول برج، پخش فیل��م موردنظرمان از 
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تلویزیون، مردن، تولد مجدد و... .

خوش بختي یک س��فر است، نه یک مقصد. هیچ زماني بهتر 
از همین لحظه براي شاد بودن وجود ندارد. زندگي کنید و از حال 

لذت ببرید.

اکنون فکر کنید و سعي کنید به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1. پنج نفر از ثروت مندترین مردم جهان را نام ببرید.

2. برنده هاي پنج جام جهاني آخر را نام ببرید.
3. آخرین ده نفري که جایزه ي نوبل را بردند، چه کساني هستند؟

4. آخرین ده بازیگر برتر برنده ي اسکار را نام ببرید.

نمي توانید پاسخ دهید؟ نسبتاً مشکل است؛ این طور نیست؟
نگران نباشید؛ هیچ کس این اسامي را به خاطر نمي آورد!

روزهاي تش��ویق به پایان مي رسد! نش��ان هاي افتخار خاك 
مي گیرند! برندگان به زودي فراموش مي شوند!

اکنون به این سؤال ها پاسخ دهید.
1. نام سه معلم خود را که در تربیت شما مؤثر بوده اند، بگویید.

2. سه نفر از دوستان خود را که در مواقع نیاز به شما کمک  کرده اند، 
نام ببرید.

3. س��ه تن از افرادي که با مهرباني هایش��ان به زندگي شما معنا 
بخشیده اند، به یاد بیاورید.

4. پنج نفر را که از هم صحبتي با آن ها لذت مي برید،  نام ببرید.

حاال ساده تر شد؛ این طور نیست؟

اف��رادي ک��ه به زندگي ش��ما معني بخش��یده اند، ارتباطي با 
»ترین ها« ندارند، ثروت بیشتري ندارند و بهترین جوایز را نبرده اند. 
آن ها کساني هستند که به فکر شما هستند، مراقب شما هستند، 

همان هایي که در همه ي شرایط، کنار شما مي مانند.

کمي بیندیشید. زندگي خیلي کوتاه است. شما در کدام فهرست 
قرار دارید؟ نمي دانید؟

اج��ازه دهید کمکتان کنم. ش��ما در زمره ي مش��هورترین ها 
نیس��تید، اما کسي هستید که در خاطر من بوده اید و سعي کرده ام 

این پیام را به شما برسانم.

برایکودکان
فاطمهقائمی

کتاب های نه جلدی »تجربه های هنری«، در سه مجموعه ی جدا از هم 
توسط انتشارات گام در تهران منتشر شده است.

این کتاب ها که مؤلف  آن ها نیلبوکانان اس��ت، با برگردان ساجده
تقیزادهدر ش��کل و شمایلی زیبا، چهاررنگ و مناسب کودکان و نوجوانان 

گروه های سنی )ج( و )د( به چاپ رسیده است.
مجموعه ی اول شامل سه کتاب است: »نقاشی کنیم«، »چه گونه طراحی 

کنیم« و »با خمیر کاغذ کاردستی بسازیم«.
در مجموعه ی دوم هم س��ه کتاب قرار دارد: »چه گونه عروسک درست 

کنیم؟«، »نقاب و لباس مبدل بسازیم« و »چه گونه کارت درست کنیم؟«.
در نهایت مجموعه ی سوم، سه کتاب دیگر را شامل می شود: »چه گونه 

اتاق خود را تزیین کنیم؟«، »چاپ کنیم« و »چه گونه کالژ بسازیم؟«
عالوه بر آن که کتاب ها حالت خودآموز دارند، معلمان می توانند از محتوای 
آن ه��ا در کالس های درس »هنر« دوره ه��ای ابتدایی و راهنمایی به فراخور  
توان مندی های دانش آموزان استفاده کنند. هر یک از جلدهای این مجموعه در 
24 صفحه ی رنگی و قطع بزرگ با کاغذ گالسه و کیفیت مطلوب چاپ شده و 

ناشر قیمت هر یک از جلدها را 1500 تومان تعیین کرده است.
با انتش��ارات گام در تهران می توان از طریق ش��ماره تلفن 88849862 

ارتباط برقرار کرد.

برایکودکان

سه
در
یم

انه
بخ

کتا

ارتباط برقرار کرد.
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رشددرجلسهیگروههایآموزشی

جلسه های گروه های آموزشی مدرسه ای، منطقه ای یا در سطوح باالتر، محلی است برای طرح تجربه ها و سؤال ها و البته دادن اخبار. حال اگر خبر یا ردپایی از 

مجالت رشد و به ویژه مجله ی »رشد آموزش ابتدایی« هم در آن ها باشد، دیگر نور علی نور است. 

بنا به گزارش خانم فرزانهمحیالدین، آموزگار دبستان شاهد حضرت رقیه)س( از بندر ماه شهر در استان خوزستان، گروه های آموزشی پایه ی چهارم ماه شهر 

در نشستي که داشته اند، ابتکاری به خرج داده اند. آن ها با توجه به مسابقات مجله های رشد، برای جذب حداکثری فرهنگیان در راستای آموزش و آشنایی با یافته های 

جدید تعلیم و تربیتی، دست به خالقیت زده و مسابقاتی را در میان همکاران پایه های چهارم و پنجم برگزار کرده اند. به گزارش این همکار، مطالب مجالت رشد، 

به ویژه رشد آموزش ابتدایی و سپس »رشد معلم« و رشد »آموزش مدیریت مدرسه« از جذاب ترین و بهترین محتواهایی است که در این جلسه ها می توان از آن ها 

سؤاالت متنوع و مطالب قابل طرح انتخاب کرد و به بحث گذاشت. 

هم چنین همکاران گروه های آموزشی ماه شهر، نوشتن لبخندهای کالسی را از همه ی همکاران خواستار شده اند که تعداد فراوانی لبخند کالسی به گروه های 

آموزشی این شهر رسیده است. برخی از این مطالب را در شماره های گوناگون سال جاری مجله خوانده اید و نیز خواهید خواند. 

بر
خ

فرشتهروشنروان
آموزگار دبستان شاهد حضرت رقیه)س(، بندر ماه شهر

در درس عل��وم، در حال توضیح درباره ي دگرگوني هاي دوگانه ي 

مواد یعني تغییرات فیزیکي و ش��یمیایي بودم. بحثمان تمام شده بود 

و به پرس��ش و پاسخ رس��یده بودیم. از دانش آموزي پرسیدم: »حاال با 

توضیحاتي که دادم، تفاوت بین تغییر شکس��تن شیش��ه و پختن غذا 
چیست؟«

دانش آموز گفت: »خانم اجازه! وقتي شیشه مي شکند، دست ما را 

مي ب��رد و خون ما کم و بدنمان ضعیف مي ش��ود ولي وقتي غذا پخته 
مي شود، ما آن را مي خوریم و بدنمان قوي مي شود.«

ضمن این که از توضیح این دانش آموز خنده ام گرفته بود، به فکر 
تکمیل شیوه ي تدریسم نیز بودم.

در درس عل��وم، در حال توضیح درباره ي دگرگوني هاي دوگانه ي 

مواد یعني تغییرات فیزیکي و ش��یمیایي بودم. بحثمان تمام شده بود 

و به پرس��ش و پاسخ رس��یده بودیم. از دانش آموزي پرسیدم: »حاال با 

توضیحاتي که دادم، تفاوت بین تغییر شکس��تن شیش��ه و پختن غذا 

دانش آموز گفت: »خانم اجازه! وقتي شیشه مي شکند، دست ما را 

مي ب��رد و خون ما کم و بدنمان ضعیف مي ش��ود ولي وقتي غذا پخته 

ضمن این که از توضیح این دانش آموز خنده ام گرفته بود، به فکر 

تغيير فيزيكي و شيميايي
از ديد بچه ها!

لبخندهاى كالسى

تغيير فيزيكي و شيمياييتغيير فيزيكي و شيميايي
لبخندهاى كالسى

فرشتهروشنروان

آموزگار دبستان شاهد حضرت رقيه؛ بندرماهشهر 
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جشنسخاوت
منیرهحبیبپور

اشاره
هدفآموزشوپرورشدرونیکردنارزشهاوپرورشانس�انهایبالندهوخالقاس�تکههمبرایس�عادتو
خوشبختیخودبکوشندوهمبرایباهمزیستنونیکیکردنبهیکدیگرتالشکنند.دراینراه،مهمآناستکه
انسانبهخودجرئتبدهد،قلمبهدستگیردوآنچهرادرذهنداردوبرایدیگرانمفیداست،رویکاغذبیاورد.این
نگرش�یاس�تکهخانممریممحمدیوآقایسعیدعبداللهیپیربداغ،مدیراندومدرسهدررباطکریماستانتهران،
دارندودرپیآنمیخواهندیکیازس�جایایاخالقی،یعنیبخش�ش،رادرمدرسهتبلیغوتقویتکنندامااینکاربه
طرحینیازدارد.عبداللهیمیگوید:«اظهاراتهمکارانمبنیبرکمرنگشدنروحیهیبخششباعثشدهاستکهما

چنینفعالیتیراانجامدهیم.»باهمبهادامهیاینگزارشتوجهمیکنیمتااطالعاتبیشتریبهدستآوریم.

هدفهایطرح
عبداللهی پیربداغ در توجیه طرح خود می گوید: 

»با توجه به اظهارات معلمان کالس های گوناگون مبنی بر این که 

ش
زار

گ

گزارشیازاجرایهمزمانطرحسخاوتدردومدرسهیدخترانهوپسرانهدررباطکریم

در مقایسه با سال های گذشته، روحیه ی بخشش در میان دانش آموزان 
ضعیف شده و ارتباط های رفتاری آنان با هم سست گشته است، سعی 
کردیم طرحی را در مدرسه پیاده کنیم که باعث تقویت این روحیه در 
مدرسه و محیط های دیگر شود. هم چنین، ارتباط دانش آموزان را با هم 

بهبود بخشد. 
هر طرحی اهدافی دارد که در بلندمدت به سرعت قابل دست یابی 
است. آن طور که این فرهنگی های فعال می گویند، بسیاری از اهداف 
عالیه ی اخالقی، رفتاری و آموزش��ی در این طرح مس��تور اس��ت که 

می توان به تعدادی از آن ها و در زمانی مناسب دست یافت. 
ایجاد روحیه ی گذشت و مهربانی و بخشندگی و سخاوت، ایجاد 
تع��اون و همکاری در بین دانش آموزان، ایجاد تنوع در مکان آموزش، 

تفریح و سرگرمی، نشاط، لذت و اشتیاق، دوست یابی و روابط سالم، باال 
بردن اعتماد به نفس دانش آموزان، کسب مهارت و لذت بخش آموزشی، 
ترغیب اولیای دانش آموزان به شرکت در جلسات و فعالیت های مدرسه و 
کمک غیرمستقیم به دانش آموزان نیازمند به وسیله ی خود دانش آموزان 
از جمله اهدافی هس��تند که این دو مدیر انتظار دارند در سایه ی اجرای 

طرح به آن ها برسند. 

روشکار
ب��ه گفته ی این مدیران، طرح در تمامی پایه ها و در بین همکاران 

مطرح شده و به تصویب شورای مدرسه و معلمان رسیده است. 
در این جا متذکر می ش��ویم که یک نکته ی قابل توجه در اقدامات 
آموزش��گاهی، می تواند همکاری دو آموزش��گاه در اج��رای طرح های 

مشترك و نوآورانه باشد. 
با این توضیح، توج��ه خوانندگان محترم مجله به این نکته جلب 
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می شود که طرح، هم زمان در مدرسه ای دیگر، آن هم واحدی دخترانه 
به نام 12 فروردین با مدیریت مریممحمدی اجرا شده است و البته 

این آموزشگاه ها به نتایج بسیار نزدیکی هم رسیده اند. 
عبداللهی پیربداغ درباره ی این تجربه توضیحات بیشتری می دهد: 
»این طرح هم زمان در دو آموزشگاه 12 فروردین و شهید پرنیا در 

روز دوشنبه دوازدهم دی ماه 1390 و در تمامی پایه ها اجرا شد. 
اولیا نیز از یک هفته جلوتر نسبت به طرح توجیه شده و موافقت 
خود را با آن اعالم کرده بودند. وظایف هر کدام نیز شرح داده شده بود. 
آن ها موظف بودند وس��ایل اضافی دانش آموزان را - که معمواًل 
استفاده نمی شد )به غیر از لوازم شخصی(- فهرست کنند و همراه آن ها 

به مدرسه بفرستند.« 
مریم محمدی، دیگر مسئول اجرایی این طرح می افزاید: 

»دو روز مان��ده به زمان اجرای طرح، تبلیغات اندکی در مدرس��ه 
ش��روع ش��د تا دانش آموزان چیزهای قابل اس��تفاده اما اضافی را که 
می توانند، به مدرس��ه بیاورند و در زمان مش��خص به دوستان خود یا 
هم مدرسه ای هایشان ببخشند. شور و شوق عجیبی میان دانش آموزان 
به وجود آمده بود و صحبت  همه ی بچه ها از چگونگی طرح و اجرای 
آن بود. س��رانجام در روز موعود، بچه ها وسایلی را به مدرسه آوردند و 
در زن��گ کالس در می��ان دانش آموزان با حض��ور و زیر نظر معلم در 
معرض دید قرار دادند. بچه ها وسایلشان را به دوستانی که نیاز داشتند، 
می بخشیدند. برای نمونه، در پایه ی چهارم یکی از دانش آموزان به نام 
مینا کفش��ی نو را که به پایش تنگ ش��ده بود، به بچه ها نشان داد و 
نرگس هم گفت که آن را به من بده. مینا کفش خود را با رضایت به 
دوستش بخشید و بچه ها او را تشویق کردند. در زنگ دوم دانش آموزان 
تجربه ی خویش را با دوس��تان خود در میان گذاشتند و در زنگ سوم، 
آن ها درباره ی س��خاوت نقاش��ی کشیدند و نقاش��ی ها را روی تابلوی 

کالس و در سالن آموزشگاه نصب کردند.« 

محدودیتهاوموانعانجامطرح
هر طرحی می تواند با موانع و محدودیت های احتمالی همراه شود، 
اما بنا به گفته ی این دو مدیر و با توجه به همراهي اولیا و دانش آموزان، 

این تجربه ی جدید، با هیچ مانع و محدودیتی روبه رو نشد. 

پایانخوشونتیجهگیری
در نتیجه ی اجرای این طرح که بیش��تر به جشنی با نشاط شبیه 
بود، مریم محمدی و سعید عبداللهی پیربداغ گفتند که دانش آموزان و 

همکاران از این فعالیت بسیار ابراز رضایت کردند. 
مدیر آموزش��گاه 12 فروردین افزود: »این ط��رح در روز 12 دی 
در مدرس��ه ها به اج��را درآمد و همکاران و دانش آم��وزان از اجرای آن 
اظهار رضایت کردند و خواس��تار اجرای دوباره ی طرح در آینده شدند. 

دانش آموزان نیز از اجرای طرح و از این که بعضی از وس��ایل خود را به 
دوستانشان بخشیده بودند، خرسند شدند.« 
مدیر آموزشگاه شهید پرنیا نیز گفت: 

به اذعان همه ی ش��رکت کنندگان در طرح، روحیه ی گذش��ت و 
بخشش اموال در وجودشان تقویت گردید. حتی چند تن از دانش آموزان 
مانند رضایی، آقایی، رجبیو احمدی در کالس گفتند: »ما تا به 
حال تجربه ی کسب چنین لذتی را نداشته ایم و امروز که این وسایل را 
به دوستانمان بخشیدیم بسیار احساس خوش حالی می کنیم، بعد از این 

هم سعی می کنیم چیزهایی به دوستانمان ببخشیم.« 

ازهمیاريتابخشش
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ابراهیماصالني

توسعه ي ارزش هاي انساني و اخالقي یکي از وظایف عمده ي نظام تربیتي ماست. تقویت مستمر این ارزش ها مي تواند به دروني شدن 
آن ها کمک کند. این که دانش آموزان به ارزش هاي انساني و اخالقي 
پاي بند باش��ند، خواس��ته اي متعالي و ارزش مند است اما تحقق آن به 

سادگي امکان پذیر نیست.
خ��وب اس��ت که مدرس��ه در جهت ایج��اد و تقوی��ت ارزش ها 
برنامه ریزي کند اما در طراحي چنین برنامه هایي، الزم اس��ت به چند 

نکته توجه شود: 
 برنامه ها باید بر نیازس��نجي و ارزیابي مبتني باش��د و نه ایده هاي 

في البداهه؛
 ارزش هاي هدف باید شناسایي و اولویت بندي شوند؛ 

 مهم تر از طراحي یک برنامه، پیش بیني طرح هایي براي اس��تمرار 
آن اس��ت. کسي نباید توقع داشته باشد که با اجراي برنامه اي در یک 

محدوده ي زماني مشخص، یک ارزش جا بیفتد و دروني شود.

اما درباره ي طرحي که با عنوان سخاوت در دو مدرسه اجرا شده 
و گزارش آن را در دو صفحه ی قبل خواندید، نکته اي قابل تذکر است. 
آن چه را اتفاق افتاده است، مي توان نوعي هم یاري دانست. بخشش، 
عطا کردن بالعوض است که ممکن است در پنهان یا آشکار صورت 
گیرد و البته در بیش��تر مواقع توصیه مي شود، مخفي باشد. یک شرط 
مهم دیگر بخشش این است که چیزي را که دوست داریم، ببخشیم، 

نه آن چه دیگر به درد ما نمي خورد.
بسیار مناسب است که این گونه اقدامات با فرصت هاي توجیهي 
� البته متناس��ب با س��ن دانش آموزان � همراه ش��ود. اگر دانش آموز مفهوم بخشش را به درس��تي درك کند و حتي در حد فهم خودش، 

موقعیت هاي بخشش را بشناسد، آن گاه مي توان امیدوار بود که این ارزش در او نهادینه شود.
آش��نایي دانش آموزان با هم یاري شایس��ته و ضروري است و مي تواند مقدمه اي براي بخشش باشد. دانش آموزان از طریق هم یاري 
مي فهمند که کمک کردن به یکدیگر تا چند اندازه ارزش مند و لذت بخش است. در گام بعدي مي توان آن ها را متوجه ساخت که کمک 

به دیگري، بدون توقع پاسخ متقابل، لذت و ثواب بیش تري دارد.
***

آن چه نوش��تم به این منظور بود که بگویم، توجه به تقویت ارزش هاي انس��اني و اخالقي در مدارس، اقدامي شایسته است و سپس 
یادآوري کنم که این کارها نیازمند برنامه ریزي همراه با دقت، ظرافت و استمرار است.

ازهمیاريتابخشش
تأمليبرطرحسخاوتدردومدرسه
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دفترتمریننگارهها)بنویسیم(
نویسنده: صدیقه سربخش

ناشر: هنرپارینه )66411056- 021(
نوبت چاپ: اول، 1389

قیمت: 1400 تومان
پایه ی اول ابتدایی از مهم ترین دوره های تحصیلی اس��ت و سنگ بنای تحصیالت و 
شخصیت علمی و اجتماعی کودك در این پایه گذاشته شود. با در نظر گرفتن این عوامل و 
هدف دست اندرکاران تعلیم و تربیت، یافتن راه هایی برای ارائه ی صحیح و اصولی آموزش 

در این پایه ضروری می نماید.
به اعتقاد مؤلف، دفتر تمرین نگاره ها، بخش »بنویس��یم« جزوه ای اس��ت برای رشد 
توانایی و خالقیت فراگیرندگان که همراه با تکلیف هایی به شکل نقاشی، تمرین هایی متنوع 

برای ترغیب بیشتر آنان در خود دارد.
تقویت دست ورزی، تشخیص جهت ها، باال بردن توجه نسبت به خط زمینه و تقویت 

حرکت دقیق چشم ها از مزایای انجام دادن این تکالیف است.
صدیقه سربخش، از فرهنگیان استان فارس است.

کبریمحمودیخانممعلم؛«بهگوشم!»

مادریکدانشآموزدورهیابتدایی س��الم خانم معلم. از مهر امسال پس��ر من به کالس شما آمده است. 

تابستان از مدیر مدرسه خواهش کردم که اجازه بدهد کالس امسال پسرم را 

ببینم. او هم اجازه داد. خانم معلم! کالس خیلی بزرگ نیست و من نمی دانم 

ش��ما چه طور می خواهی حدود 35 پسر بچه ی کالس دومی را کنترل کنی! 

من که مادرم، در آپارتمان 60 تا 70  متری نمی توانم دو تا بچه را ضبط و ربط 

کنم؛ خدا به داد شما برسد که باید در اتاق 12 متری، به 35 بچه درس بدهی! 

خدا خیرت بدهد که صبر ایوب داری!

از همین اولین ماه های سال خسته نباشی. یک پیشنهاد مادرانه یا شاید 

بتوان گفت یک خواهش هم دارم. پارس��ال وقتی در اولین جلس��ه ی اولیا و 

معلمان مدرسه، که برای هر پایه، در کالس خودش برگزار شد، شرکت کردم، 

اولین نکته ای که تا وارد کالس شدم توجهم را جلب کرد، شلوغی و تاریکی 

آن بود. دیوارها پر بودند از کارهایی که بچه های س��ال های قبل انجام داده 

بودند؛ از روزنامه ی دیواری و نقاشی و لوحه های آموزش حروف الفبا گرفته تا 

آموزش اعداد ریاضی و آزمایش های علوم و .... آن قدر آویز از سقف آویزان بود 

که نور المپ به هیچ جا نمی رسید. هر چند که همه ی آن کارها و تزئینات، 

صد در صد به آموزش درس ها ی همین پایه مربوط می ش��دند، اما راس��تش 

به حدی کالس را ش��لوغ کرده بودند که ش��اید هیچ کدام به چش��م بچه ها 

نمی آمدند! و البته خیلی از آن ها هم پاره و کثیف شده بودند. 

شما که معلم هستی، بهتر از من می دانی که بچه ها در این سن، شاید 

به خاطر این که خیلی با حروف و کلمات و جمالت آشنا نیستند و در خواندن 

چندان تبحر ندارند، تصویر زودتر توجهشان را جلب می کند و این نوشته ها و 

دیوارکوب ها شاید برایشان مفید باشد، اما به همان اندازه، آن ها هنوز آمادگی 

منیرهحبیبپور

وما
خان
به
انا

مام
از

رویارویی ناگهانی با حجمی از اطالعات و دانش ها را ندارند.

راحت بگویم، در آن کالس دلم می خواس��ت معلم به من اجازه می داد 

که هر چه را روی دیوار یا س��قف بود، بردارم تا کالس را از آن وضع افسرده 

در بیاورم. دلم می خواست به آن اتاق شلوغ کمی آرامش بدهم و می دانم که 

ش��ما هم با من هم عقیده هستی که س��ادگی و تمیزی بهترین 
تزئین است.

خان��م معلم، حتماً ش��ما هم در هر س��ال 

خواسته اید کارهای ش��اگردان همان سال را 

در کالس نصب کنید، ولی جایی نداشته اید! 

در حالی ک��ه اگر دیوارها هر س��ال، با ورود 

شاگردان جدید تمیز و پاك شود و تا آخر سال، 

به مرور نمونه  کارهای خوب دانش آموزان همان 

کالس روی آن ها نصب ش��ود، تأثیر آموزشی و 

انگیزشی باالتری خواهد داشت.

خانم معلم، شاید این قدم به شما هم در 

اداره ی کالس پر جمعیت و کوچک کمک 

کند و دست کم از مزیت آرامش بخشی چنین 
کاری بهره مند شوید.

اگر با پیش��نهاد من موافق هستید، 

لطفاً اجازه دهید از امس��ال پس��رم در 

کالسی ساده و تمیز پای درس شما 
بنشیند.
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به تازگی س��ه جل��د از مجموعه ای با عنوان 
»همه چیز برای معلمان« انتشار یافته است. این 
مجموعه ی ادامه دار، بر آن اس��ت تا به بررس��ی 
حرفه ی معلمی از زوایای گوناگون بپردازد. از جمله 
ویژگی های این مجموعه می ت��وان به موارد زیر 

اشاره کرد:
* انتخاب موضوعات جذاب و متنوع

* بهره گی��ری از نویس��ندگان و مترجم��ان 
باتجربه و آشنا با موضوع

* بیان مطالب به صورت شیوا و تا حد امکان، 
کم حجم

* توجه خاص به زوایای پنهان معلمی
* کم��ک به معلمان در هم��ه ی جنبه های 

شغلی.
مش��خصات س��ه کتاب چاپ ش��ده از این 

مجموعه به این شرح است:

روانشناسیکودكونوجوانامروزی
مؤلف: علی اکبر شعاری نژاد/ 80 صفحه/ قطع 

رقعی/ 30000 ریال
در ای��ن اثر که در س��ه فصل تألیف ش��ده، 
ویژگی های دوران کودکی و نوجوانی و هم چنین 
چه گونگی کارب��رد نظریه های روان شناس��ی در 
برخورد با دانش آموزان به صورت مجزا و به زبانی 

ساده بیان شده است.

موفق  55اصلبرایکالسداری
)آم��وزش آداب و مهارت ه��ای زندگ��ی به 

دانش آموزان(
مؤلف: رن کالرك/ مترجم: فرشته مجیب/ 

136 صفحه/ قطع رقعی/ 50000 ریال
کتاب مش��تمل ب��ر 55 اصل کارب��ردی، در 
ح��وزه ی مهارت ه��ای کالس داری و آم��وزش 
مهارت های زندگی به دانش آموزان است. هم چنین 
چند راهنمایی برای رفتار با بچه ها، نکاتی درباره ی 
کنار آمدن ب��ا والدین، انتظ��ارات از اولیا و نکاتی 
درباره ی تشویق و تنبیه، از دیگر مطالب این کتاب 

است.

هفتمهارتاساسیبرایمعلمان 
)به همراه ضمیمه ای درباره ی ویژگی های معلمان 

حرفه مند در جهان(
مؤل��ف: مرتضی مجدفر/ 124 صفحه/ قطع 

رقعی/ 50000 ریال
کتاب شامل هفت فصل و یک ضمیمه است. 

عنوان  فصل ها ش��امل این موارد است: 
معلمان و مهارت تفکر و پرس��ش گری، 
معلم��ان و توس��عه ی مهارت های تفکر 
فراش��ناختی، معلمان و مهارت سکوت، 
معلمان و مهارت درونی ساختن انگیزه ها 
و مه��ارت  معلم��ان  در کالس درس، 
بهره گی��ری از ط��رح درس در فراین��د 

یاددهی - یادگیری، معلمان و مهارت توس��عه ی 
پژوهش های دانش آموزی و معلمان و مهارت های 
آغازین. در ضمیمه ی کتاب نیز سنجه هایی برای 
شناخت معلمان حرفه مند در جهان ذکر شده است.

دبیر این مجموعه ابراهیماصالنی، عضو 
شورای برنامه ریزی رشد آموزش ابتدایی است. وی 
در مقدمه ای ک��ه در ابتدای هر یک از کتاب های 
مجموعه آورده، اظهار امیدواری کرده اس��ت که 
آم��وزگاران با مطالعه ی ای��ن مجموعه، بتوانند با 
بهره من��دی از منابعی به روز و کارآمد، زمینه های 
ارتقای خود و نظام آموزشی کشور را فراهم سازند.

مجموعه کتاب های »همه چیز برای معلمان« 
توسط انتش��ارات پیش�گامانپژوهشمدار 

 -88345217(
منتش��ر   )021

می شود.

همهچیزبرایمعلمان
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دفترتمرینفارسیاولدبستان
مؤلف: مریم اسماعیلی چرخاب

ناشر: رشد اندیشه )تهران 77600272- 021(
72 صفحه، مصور، 1000 تومان.

امالنویس��ی به معنی صحیح نوشتن و خوانانویسی حرف ها، کلمه ها و جمله های شنیده شده 
است. برای همین، الزم است هنگام امالنویسی، دانش آموزان کلمه ها را خوب بشنوند و سپس در 
ذهن خود آن ها را مجسم کنند و بعد بنویسند. دفتر تمرین »فارسی« اول دبستان که براساس کتاب 
»بخوانیم« و »بنویسیم« به رشته ی تحریر درآمده و در چهارمین جشنواره ی کتاب آموزشی رشد در 
فهرست کتاب های کمک درسی پیشنهاد شده است، می کوشد امالنویسی را به همراه فعالیت های 

دیگری مانند جدول، بازی، جمله های کامل کردنی و طبقه بندی شکل ها و کلمه ها آموزش دهد.
کتاب دارای 36 متن امال، پنج آزمون و امالهایی با طراحی خود دانش آموز است.

مریم اسماعیلی چرخاب، از آموزگاران بازنشسته ی تهرانی است.

فهرست کتاب های کمک درسی پیشنهاد شده است، می کوشد امالنویسی را به همراه فعالیت های 
دیگری مانند جدول، بازی، جمله های کامل کردنی و طبقه بندی شکل ها و کلمه ها آموزش دهد.
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اشاره
نویسندهياینمجموعهمطالب،برايقسمتدومموضوعدیگريرادرنظرگرفتهبود،اماازآنجاکهاین
شمارهدرمسیريخودجوش!بهصورتویژهنامهيکتابوکتابخوانيدرآمد،وينیزترجیحدادتامطلبشرا
پیرامونموضوعکتابخانهبنویسد.بهاینترتیب،مطلبيکهخواهیدخواند،همبهبررسيمهارتهايمرتبطبا
کتابخوانيبهعنوانمهارتهایيمقدماتيبرايپژوهش،ميپردازدوهمنوعارتباطکتابخانهبافعالیتهاي

پژوهشيرامشخصميسازد.

ابراهیماصالنی

مبانی،اصولوروششناسیپژوهشهایدانشآموزی-2

جایگاهکتابخانهوزمینههايوابسته
درفعالیتهايپژوهشي

کت��اب و کتاب خان��ه رابط��ه اي گس��ترده با موض��وع پژوهش 
دارد؛ رابطه اي که باید به درس��تي درك ش��ود و در جای��گاه خود قرار 
گیرد. مي ش��ود موض��وع را از بحث اهمیت کتاب خوان��ي و ضرورت 
عالقه مندسازي کودکان و نوجوانان به کتاب شروع کرد اما فرض ما بر 
این است که با معلمان و دانش آموزاني عالقه مند به پژوهش � در هر 
سطح � روبه رو هستیم. کسي که کوچک ترین دل بستگي و وابستگي 
به پژوهش دارد، باید با کتاب خانه و مطالعه مأنوس باشد. لفظ »باید« در 
موارد زیادي واژه اي مناسب نیست، اما این »باید« از آن هایي است که 
نمي توان درباره اش کوتاه آمد. پژوهش گر باید اهل مطالعه باشد، وگرنه 

با پژوهش هایي بي مایه یا کم مایه روبه رو خواهیم بود.
گاهي در پژوهش هاي دانش��گاهي، اقدام پژوهي یا پژوهش هاي 
دانش آم��وزي، ف��رد را به مطالع��ه ي اولیه درب��اره ي موضوعي ارجاع 
مي دهی��م. او م��ي رود و پ��س از مدت  کوتاهي با این جمالت آش��نا 
برمي گردد: »در این زمینه هیچ کار پژوهشي انجام نشده است، یا هیچ 
منبعي وجود ندارد و من اولین کسي هستم که مي خواهم درابره ي آن 
کار کنم!« آیا مي توان پذیرفت که درباره ي موضوعي، هیچ کاري انجام 
نشده باش��د و هیچ منبعي موجود نباشد؟ این نکته، یکي از مهم ترین 

نشانه هاي کمبود ارتباط پژوهش گر با کتاب خانه و مطالعه است.

کتابوپژوهش
کتاب در بیشتر فرهنگ ها، نماد دانش و دانایي است. هر موضوع 
مرتب��ط با دانایي، از جمله پژوهش و پژوهش گري هم خط و ربطي با 
کتاب دارد. تا به حال به کس��اني که کتاب در دست یا کنار کتاب خانه 
یا هر وضعیت دیگر مرتبط با کت��اب عکس گرفته اند، دقت کرده اید؟ 
البته ژس��ت عکس گرفتن به عن��وان پژوهش گر، با کتاب با وضعیت 
اس��تفاده هاي دیگ��ر از آن، فرق مي کند. بع��د از این، هم به عکس ها 
بیشتر دقت کنید و هم اگر خواستید کتابي در دست عکس بگیرید، به 

حرکت هاي خود توجه داشته باشید!
کتاب و پژوهش، نسبت بسیار نزدیکي به هم دارند. مي توان کتاب 
خواند، اما پژوهش��گر نبود. اما اگر دنب��ال پژوهش رفتید، نمي توانید از 
کتاب خانه و مطالعه فاصله بگیرید. همیش��ه ش��نیده اید که پژوهش با 
سؤال شروع مي شود اما نه هر سؤالي. پرسشي که به ذهن پژوهش گر و 
دانشمند مي رسد با نوع سؤاالت روزمره زمین تا آسمان فرق دارد. ارزش 
و اعتبار سؤال هاي علمي و پژوهشي هم متفاوت است. به طور معمول، 
یک س��ؤال خوب و عمیق از ذهن کسي مي تراود که پایه هاي علمي 

قوي تري داشته باشد، یعني کسي که اهل کتاب خانه و مطالعه باشد.
پس: یا مکن با پیل بانان دوستي یا بنا کن خانه اي در خورد پیل.  91
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بلکه چون بیشتر مي خوانند، بیش��تر مي دانند! یادتان باشد سؤال هاي 
عمیق به ذهن افراد دقیق مي آید؛ دقتی از نوع مشاهده، مطالعه و تفکر. 
بیش��تر خواندن برای دانشمندان و پژوهشگران به منزله ی بیشتر 

دانستن است و این هم یعنی رسیدن به درك درست و دقیق از مسائل. 
اگر به این نکته از زوایه ی تربیت بنگریم، به نتایجی دست می یابیم: 

- انجام فعالیت های سرس��ری و تشریفاتی به نام پژوهش، تأثیر 
زیادی در افزایش دقت و کنجکاوی معلم و دانش آموز نخواهد داشت. 
- معلمی که به دنبال اقدام پژوهی است )معلم پژوهنده(، باید بخش 
عمده ای از تالش هایش را به مطالعه و کسب آگاهی ها متمرکز سازد. 

- تفکر پژوهشی به عنوان اقدام عام در مدرسه، نیاز به تحریک و 
ترغیب دانش آموزان به مطالعه دارد. 

- دانش آموزانی که نگاهی جدیدتر به پژوهش دارند، باید ضرورت 
و اهمیت ارتباط پژوهش با کتاب خانه را درك کنند. 

آنهادرکتابخانهمیمانند
کار کتاب خان��ه ای، یک��ی از مراح��ل اغلب پژوهش هاس��ت، اما 
پژوهش هایی هم وجود دارند که همه ی آن ها کار کتاب خانه ای است. 
الزم است این دو موضوع در هر جایی اعم از مدرسه و دانشگاه  با دقت 
تفکیک شود؛ کار کتاب خانه ای به منزله ی مقدمه ی هر پژوهش و کار 

کتابخانه ای به منزله ی پژوهش. 
کار کتاب خان��ه ی ب��ه منزله ی مقدمه ی هر پژوهش، بخش��ی از 
مراحل کار هر فعالیت پژوهشی است. در گزارش پژوهش که به صورت 
مکتوب تنظیم می شود4، و به طور معمول شامل پنج فصل است، فصل 
دوم به گزارش کار کتاب خانه ای اختصاص می یابد. در این فصل که با 
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اگر مي خواهید پژوهشگر خوبي باشید و به خصوص اگر مي خواهید 
به طور جدي در این مسیر گام بردارید، در زندگي تان جاي بیشتري براي 

کتاب و مطالعه باز کنید.

اینجا،آنجا،همهجاکتاب!
هیچ پژوهش��ي بي نیاز از کتاب خانه و مطالعه نیست، اما 
اش��تباه نش��ود؛ همه ي پژوهش ، کار کتاب خانه اي نیست. در 
نسبت میان کتاب خانه و پژوهش چند نکته قابل توجه است: 

اول؛ ه��ر کار پژوهش��ی در هر نوع و س��طحي، به طور 
معمول نیاز به مطالعه و مراجعه به کتاب خانه دارد. پژوهشگر 
بعد از انتخاب موضوع و تعیین هدف، موظف است آگاهي هاي 
پیش��ین  درباره ي موضوع را جمع آوري، مطالعه، طبقه بندي و 

تحلیل کند.1
دوم؛ »کار کتاب خانه اي« ضرورت هر پژوهشي است و 

به دالیل متعددي انجام مي گیرد: 
� پژوهش��گر با مراجعه به پژوهش هاي قبل و منابعي که 
درباره ي موضوع وجود دارد، آگاهي و اطالعات بیشتري کسب 

مي کند.
� این آگاهي موجب مي ش��ود پژوهشگر از دوباره کاري و 

تکرار تجربه هاي اشتباه، به دور باشد.
� آگاهي هاي پژوهشگر او را در شناخت دقیق تر مسئله و بنابراین 

تدوین فرضیه هاي مناسب یاري مي رساند.
� مطالعه منابع مي تواند درب��اره ي روش هاي اجرا، انواع ابزارهاي 
اندازه گیري، آزمودني ها و شیوه هاي به کار برده شده توسط پژوهشگران 

قبلي، بینش زیادي به پژوهشگر بدهد.2
سوم؛ مطالعه ي منابع مربوط به موضوع پژوهش یکي از مراحل 
مقدماتي در تمام پژوهش هاي علمي است، ولي روش هاي اجراي این 

فعالیت از حوزه اي به حوزه ي دیگر تا اندازه اي متفاوت است.3
***

ی��ک جهت این بحث مي تواند منفي به نظر برس��د، اما امیدوارم 
شما نیمه ي پر لیوان را ببینید! هر نوع پژوهشي در هر سطحي و حتي 
پژوهش به عنوان روش تفکر که باید هدف اصلي فعالیت هاي پژوهش 
دانش آم��وزي قرار گیرد، نیاز به کار کتاب خانه اي و مطالعه دارد. اگر از 
نیمه ي پر لیوان به قضیه نگاه کنید، معنایش این است که باید بیشتر 
اهل کتاب و کتاب خواني باشید. اتفاقاً میل به دانایي و افزایش مطالعه، 
مي تواند یکي از نتایج تفکر پژوهشي باشد. شناخت مسئله، مسئله یابي 
و اقدام به حل مسئله زماني موفق تر صورت خواهد گرفت که آگاهي ها 

و دانش افراد افزون تر باشد.

دانشمندانبیشترميخوانند!
اگر دانشمندان بیشتر مي دانند، نه به آن دلیل است که دانشمندند، 
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عناوینی چون »پیشینه ی پژوهش«، »تاریخچه ی پژوهش«، »سوابق 
پژهش«، »ادبیات پژوهش« و امثال آن ش��ناخته می شود، پژوهشگر 

حاصل مطالعات و یافته های خود از منابع متعدد را می آورد. 
کار کتاب خانه ای به منزله ی پژوهش، نوع خاصی پژوهش اس��ت 
که فقط در کتاب خانه صورت می گیرد. توجه کنید که فقط »نوع خاصی 
از پژوهش« به صورت کامل کتاب خانه ای است و طبعاً، هم روش اجرا 

و هم روش گزارش آن با سایر پژوهش ها فرق دارد. 
در بین انواع پژوهش ها، این »پژوهش تاریخی« است که به طور 
عمده با کار در کتاب خانه سروکار دارد. این پژوهش تاریخی با وقایعی 
سروکار دارد که قبل از تصمیم پژوهشگر به مطالعه ی آن ها، به وقوع 
پیوسته است و بنابراین، به غیر از اسناد و مدارك، از روش دیگری برای 

جمع آوری اطالعات نمی توان استفاده کرد. 
پژوهش تاریخی به نس��بت ان��واع پژوهش های دیگ��ر از اعتبار 

کمتری برخوردار است. 

مدرسه،کتابخانه،دانشآموز
اگرچه درباره ی اهمیت کتاب خانه  در مدرس��ه، سخن بسیار گفته 
ش��ده است اما شاید الزم باش��د به این موضوع یک بار هم از زوایه ی 

تفکر پژوهشی نگاه کنیم. 
پژوهش به عنوان روش تفکر )تفکر پژوهشی( می تواند مدرسه را 
وارد جریانی کند تا به نگاه خالق و پویاتری به کتاب خانه برسد. شاید 
با یک نگاه هدفمند به روش اندیشیدن، به فلسفه ی جدیدی از جایگاه 

کتاب خانه در مدرسه دست یابیم. 
اگر وظیفه ی مدرس��ه توسعه ی تفکر پژوهشی است، آن گاه باید 
دانش آموزان بیاموزند که با مراحل روش علمی به سراغ مسائل زندگی 
بروند. در این مسیر، هرچه بیشتر بدانند، به دیدگاه بهتری از مسئله یابی 

و حل مسئله دست خواهند یافت. 
کتاب خانه ی مدرسه می تواند محل انباشت کتاب ها باشد. با یک 
تغییر کاربری در نوع نگرش ها، کتاب خانه به کانون دانایی و اندیشیدن 

تبدیل خواهد شد. 

رهنمودهاییبرایمدرسه
1. در کتاب خانه ی مدرس��ه به جای پرداختن به تعداد کتاب ها، به 

تنوع موضوعات اهمیت بدهید. 
2. شناس��ایی عالیق و گرایش های علمی دانش آموزان، یکی از 

ضرورت های فعال سازی کتاب خانه ی مدرسه است. 
3. با کمک و هدایت معلمان، س��عی کنید ب��رای هر موضوعی، 
»راهنمای مطالعه ی موضوعی« درست کنید. بسیاری از دانش آموزان 

در انتخاب کتاب، سرگردان هستند. با یک برنامه ی راهنما، می توان به 
عالیق دانش آموزان جهت داد و آنان را در موضوعی علیم هدایت کرد. 
4. دانش آموزان عالوه ب��ر یک »راهنمای مطالعه ی موضوعی« 
که مکتوب است، به یک راهنمای فعال هم نیاز دارند. می توان تعاملی 
دوس��ویه بین معلمان عالقه مند به موضوعی علمی ب��ا دانش آموزان 

هم جهت به وجود آورد. 
5. ام��روز کتاب ه��ای ج��ذاب هم از نظ��ر محتوا و ه��م از نظر 
صفحه آرایی و گرافیک در بازار کتاب وجود دارند. هر مدرسه ای به یکی 

دو نفر کتاب شناس خوب و ماهر هم نیاز دارد. 
6. موضوع پژوهش و کتاب خانه می تواند با همه ی درس ها تلفیق 
ش��ود، به ش��رطی که باز کار به کپی برداری و خالصه نویس��ی از یک 

کتاب نرسد. 
7. روش کار کتاب خانه ای باید در مدرسه، هم به معلمان و هم به 

دانش آموزان آموزش داده شود. 

فرصتهاییبرایاندیشهوعمل
1. از دانش آموزان بخواهید زندگی چند دانشمند را که در 
زندگی ش��ان زیاد اهل کتاب خوانی بوده اند، برای بقیه مطرح 
کنند. اگر در دور و بر خودش��ان هم کسانی را می شناسند که 

زیاد اهل مطالعه هستند، می توانند به معرفی آن ها بپردازند. 
2. نمونه هایی از گ��زارش پژوهش مانند پایان نامه های 
کارشناسی ارشد و دکترا را سر کالس ببرید و درباره ی فصل 

دوم آن ها صحبت کنید. 
3. به چند دانش آموز فرصت دهید تا با مطالعه ی چندین 
کت��اب درباره ی یک موضوع مش��خص، ع��الوه بر بحث و 

بررسی، تحلیل و دیدگاه خود را هم توضیح دهند. 
4. وضعیت پژوهش ها در مدرسه ی شما چه گونه است؟ 
آیا همه ی کارها، کار کتاب خانه ای به روش مرسوم است یا...؟ 
5. ب��ه ص��ورت فردی ی��ا گروه��ی، ب��ه دانش آموزان 
موضوعاتی برای پژوه��ش تاریخی بدهید. از آن ها بخواهید 

که به منابع بیشتری مراجعه کنند. 
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1. شوراي کتاب کودک (1382)، فرهنگ نامه ى كودكان و نوجوانان، جلد هشتم. تهران: نشر 

فرهنگ نامه 
2. دالور، علی(1381). مبانى نظرى و عملى پژوهش در علوم انس��انى و اجتماعى. تهران. 

رشد. 
3. همان منابع 

4. گزارش پژوهش در دانشگاه ها با عنوان پایان نامه یا رساله شناخته می شود. در مراکز علمی و 
سازمان دیگر، عنوان گزارش پژوهش یا موارد مشابه مورد استفاده قرار می گیرد.  91
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رضاخانبیکی

دبستانشهیدمحمدیسارو،بهشهر

در اولین روزهای خدمتم در مناطق محروم، در دوره ی ابتدایی شروع به تدریس کردم. با این که دوره ی مقدماتی را گذرانده بودم، ولی ممکن 
بود در کالس درس اتفاق هایی بیفتد که تا آن زمان با آن برخورد نکرده بودم. وارد کالس که شدم بچه ها به احترام از جای خود بلند شدند. من هم 
با قیافه ای در هم کشیده گفتم: »برجا« خواستم وقار و هیبتم را در کالس نشان دهم، ولی نگاه معصومانه ی بچه ها چیز دیگری می گفت. می گفت 
ما معلم مهربان می خواهیم. بعد از چند دقیقه محمددستش را باال برد و گفت: »آقا اجازه! این حسینما را اذیت می کند.« ناگهان و بی مقدمه 
از جایم برخاستم و به طرف حسین رفتم. با زدن یک پس گردنی به حسین، خواستم از بقیه ی بچه ها هم زهر چشمی گرفته باشم. اشک از چشم 
حسین، سرازیر شد. کالس غرق در سکوت شد. با خودم گفتم که تا پایان سال دیگر از این اتفاقات نخواهم داشت. ولی افسوس که نگاه من عمیق 
نبود. اشک حسین، اشک نفرت بود. درون قطرات اشک حسین نکات زیادی بود که بعد به آن ها پی بردم. بعد، علی، دوست بغل دستی حسین، پیش 
من آمد و گفت: »آقا اجازه! مداد حسین را محمد اشتباهی برداشته بود. حسین خواست مداد خود را از او بگیرد.« با گفتن این جمله عرِق سرد بر 
پیشانی ام نشست، ولی چه فایده؟! سال ها گذشت. در یکی از مدارس برخوردار در پایه ی چهارم تدریس می کردم. با بچه ها رابطه ای دوستانه داشتم. 
هر تکلیفی از بچه ها می خواستم، انجام می دادند. وقتی در روزهای پایانی سال تحصیلی، آخرین درس »فارسی« چهارم، یعنی نیایش، را می خواندیم 
به جمله های »خدایا، روزها آمدند و شب ها گذشتند، یک سال پای درس معلم عزیزمان نشستیم و با خوبی ها و زیبایی ها بیشتر آشنا شدیم«، ناگهان 
اش��ک از چش��م حسین که در ته کالس نشسته بود س��رازیر شد. برخاستم و به طرف حسین رفتم، اما او سرش پایین بود. چند قطره اشک روی 

صفحه ی کتابش چکیده بود. از او پرسیدم که چرا گریه می کند. 
به اصرار زیاد من بلند شد و با چشمانی اشک آلود گفت: »آقا اجازه! دل مان برای شما خیلی تنگ می شه. امسال به ما چه خوش گذشت، سال 

دیگر معلم ما می شید؟« 
اشک حسین، اشک نفرت نبود. بلکه حاکی از عالقه به معلم و کالس بود. 

و من به این نتیجه رس��یدم که برای ورود به ذهن دانش آموز و تعلیم و تربیت، اول باید در دل او جای گرفت تا بعد بتوان تعلیم و تربیت را 
انجام داد. 

اشکدیروز،اشکامروز
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مربیفلسفه،کالسفلسفه
زریآقاجانی


اشاره
در نخستین بخش از سلسله مطالب فلسفه برای کودکان، درباره ی آشنایی با آموزش و تاریخچه ی فلسفه برای کودکان سخن گفتیم. اکنون در 
این شماره به ارائه ی برخی ویژگی های مربی و کالس فلسفه و لزوم آموزش این مقوله به کودکان و نیز درج توصیه هایی در این زمینه می پردازیم. 

مطالعه ی این سلسله مطالب، به ویژه برای آموزگاران پایه ی ششم که از امسال درس جدید تفکر و پژوهش را تدریس می کنند، مناسب خواهد بود.

یتیمعروف
ازیککارشناسترب

هبایدافکارش
سفهچهگون

د:«معلمفل
پرسیدن

خداد:«به
رآورد؟»پاس

یتحریرد
رابهرشته

زبانمردم»

ن
دکا

کو
ی
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سهعنصرمهم
در آموزش فلسفه 
ب��رای ک��ودکان س��ه 
عنصر مهم وجود دارد که 
عبارت اند از: مربی، داستان های 
فلس��فی و کتاب راهنمای مرب��ی. در این زمینه 

توجه به نکات زیر بسیار مهم است. 
- از مهم تری��ن ویژگی های مربیان 
آموزش فلسفه برای کودکان، صبوری 

و مهربانی با کودکان است: 
- مربیان باید از تجارب فلسفی 
)مهارت فلسفیدن(، تفکر و دانش 
ادبیات کودك برخوردار باشند.1 

- مربی��ان باید بدانند 
که این آموزش دیر بازده 
اس��ت و دست کم 
وقت  یک س��ال 
می خواه��د ت��ا 
نقطه ای  ب��ه 
ک��ه  برس��د 
هدف آموزش 
فلس��فه ب��رای 
دنبال  به  کودکان 

آن است. 
این  به دلیل   -
فلس��فه  آموزش  که 
به ک��ودکان موضوع 
نسبتاً جدیدی 

است، بهتر است ابتدا طی جلساتی برای پیشبرد 
مناس��ب طرح به والدین اطالع رسانی گردد، تا 

آموزش در خانه نیز دنبال شود. 
- بهتر است قبل از کالس، مربیان داستانی 
را که قرار است کار کنند، چند بار بخوانند تا ضمن 
آش��نایی با زوایای آن مطمئن شوند که داستان 

مناسب کودك و کالس فلسفه است. 
- مربی باید همیشه بداند که در مقام مربی، 
نقش هدایت کننده دارد و این کودکان هستند که 
نقش اصلی را ایفا می کنند )در کالس فلسفه یک 

نفر محور نیست، بلکه همه محوریت دارند!(. 
- در حین بحث ممکن است انواع پاسخ ها 
داده ش��ود، پاس��خ هایی که حس��ابگر است یا 
آن هایی که ناشیانه است. مربی باید صبور باشد 
و به کودکان نشان دهد که به افکار و احساسات 
آن ها احترام قائل است. هم چنین کودکان دیگر 
را ترغیب کند تا به عقاید و نظرات دوستانش��ان 
احترام بگذارند، اما هرجا که الزم بود، می توانند 

محترمانه نظرات را رد کنند. 
- الزم اس��ت گاهی خود مربی هم چیزی 
نگوید و بگذارد کودکان بفهمند که ممکن است 

او هم پاسخ تمام سؤال ها را نداند. 
- به عنوان مربی بای��د طوری رفتار کنیم 
ک��ه دانش آم��وزان با راحتی و احس��اس امنیت 
پاسخ هایش��ان را ارائ��ه دهند، زیرا پاس��خ های 

غیرحقیقی ارزشی ندارد. 
- دقت کنیم که بحث ها از موضوع اصلی 

خارج نشود. 

زریآقاجانی

مربیفلسفه،کالسفلسفهمربیفلسفه،کالسفلسفهمربیفلسفه،کالسفلسفهمربیفلسفه،کالسفلسفهمربیفلسفه،کالسفلسفهمربیفلسفه،کالسفلسفهمربیفلسفه،کالسفلسفهمربیفلسفه،کالسفلسفه
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- در ارائ��ه ی نظرات دقت کنیم تا کودکان 
بی دلیل روی عقایدی که نادرستی آن ها کاماًل 
مشهود است، پافش��اری نکنند و سعی کنیم با 
احترام و ارائه ی دلیل آن ها را متقاعد کنیم تا دچار 

سردرگمی و کج فهمی نشوند. 
- نکت��ه ی مهمی که باید در حین بحث ها 
رعایت ش��ود، عدم اس��تهزاء و تحقیر کودکان 
توسط خود مربی و هم کالسی هاست. باید مراقب 

این رفتارها باشیم. 
- س��عی کنیم همه ی ک��ودکان در بحث 
شرکت  کنند، حتی به اندازه ی یک جمله یا حتی 

یک کلمه ی کلیدی.  
- اگر پاس��خ ک��ودکان مبهم ب��ود، از آنان 

بخواهیم مثالی بزنند تا منظورشان واضح شود. 
- وقتی که ک��ودکان با عقیده ای مخالفت 
می کنند از آنان دلیل بخواهیم تا بدانند که برای 

رد هر چیزی باید دلیل مناسبی بیاورند. 
- آرای��ش کالس و نح��وه ی نشس��تن 
کودکان خیلی مهم است زیرا قرار است آنان در 
بحث هایی نشاط انگیز و نه رقابت انگیز با یکدیگر 
شرکت کنند، پس باید صورت های یکدیگر را به 
وضوح ببینند، بنابراین ضروری است کالس را به 

شکل دایره و با نیم دایره بچینیم. 
- بهتر است کالس فلسفه با یک داستان 
جذاب آغاز شود و توجه کودکان را به خود جلب 
کند )شاید بتوان با موضوعات درسی هم کندوکاو 
به وجود آورد، اما آن جذابیت داس��تان را نخواهد 

داشت!(. 
- چنان چه کودکان باس��واد هس��تند، بهتر 
اس��ت هر قسمت داستان توس��ط کودکان و با 
رضایت خودشان خوانده شود و اگر کودکان هنوز 
خواندن نمی دانند، بهتر اس��ت مربی برای آنان 
داستان خوانی کند )ش��اید استفاده از کارت های 
قصه گوی��ی که تصوی��ر آن واضح اس��ت برای 
این کودکان جذاب تر باش��د، تا در حین خواندن 
داستان، آن ها را ببینند و با آن ارتباط برقرار کنند(. 
- پ��س از خوان��دن داس��تان از ک��ودکان 
بخواهیم که چند دقیقه سکوت کرده و به آن چه 

خوانده اند، فکر کنند. 
- داش��تن دفترچه ای برای ثبت مطالب و 
سؤاالت طرح ش��ده، خالی از لطف نیست، زیرا 

پس از چند جلسه کودکان متوجه پیشرفت خود 
در طرح سؤاالت کامل تر و عمیق تر می شوند و 
البته بهتر اس��ت این کار را برای کودکان اجبار 

نکنیم. 
- می توانی��م از مباحث مطرح ش��ده برای 
محفوظ ماندن مس��ائل برای جلس��ات بعد و یا 
ک��ودکان تازه وارد یک ش��بکه مفهومی با یک 

نقشه گرافیکی تهیه کنیم. 
- پ��س از خواندن داس��تان، طرح س��ؤال 
از ک��ودکان را ش��روع می کنیم. ممکن اس��ت 
در جلس��ات اول ب��ه دلیل زمین��ه ی ذهنی که 
در م��دارس درباره ی متکلم وح��ده بودن معلم 
وجود دارد، ابتدا کودکان س��ؤالی نپرس��ند )زیرا 
آموزش های ما بیش��تر معلم محور است( اما به 
تدریج و با هدایت مربی سؤال ها آغاز می شود. به 
همین دلیل سعی کنیم کودکان را بیشتر درگیر 

بحث و طرح سؤال کنیم. 
- اگر کودکان احساس کنند که این کالس، 
بسیار راحت و بدون هرگونه مشکالت انضباطی 
اس��ت و می توانند بدون مسخره  یا تنبیه شدن 
سؤال هایشان را بپرسند، باید یقین داشت که به 

موفقیت نزدیک شده ایم. 
- اگ��ر کودکان در طرح س��ؤال مش��کل 
داش��تند، از آن ها بپرس��یم کدام قسمت داستان 
برایشان جالب بوده است و چرا؟ سعی کنیم آن ها 
را تشویق کنیم که درباره ی آن بحث کنند و بیان 

نظراتشان را ادامه دهند. 
- س��ؤال های کودکان را روی تخته سیاه و 
یا روی ورقه هایی با ذکر نام و نش��ان یادداشت 
کنیم. این کار کمک می کند که کودکان بدانند، 
می توانند صاحب افکاری منحصربه فرد باشند و 
ب��ه اعتماد به نفس آنان برای طرح س��ؤال های 

بعدی کمک خواهد کرد. 
برای کودکانی که در طرح س��ؤال مشکل 
دارند، تا جایی که ام��کان دارد از کودکان دیگر 
کمک بگیریم تا به ای��ن ترتیب باب همکاری 
و مش��ارکت را میان آنان باز کنی��م و این گونه 
دانش آموزان متوجه شوند که می توانند از همدیگر 
یاد بگیرند و معلم تنها آموزنده ی کالس نیست. 
- اگ��ر هنوز در جلس��ات اول دانش آموزان 
خیلی فعال نیس��تند، می توانیم خودمان با طرح 

سؤال از کودکان، آنان را به سؤال سازی تشویق 
کنیم. 

- پس از طرح و جمع آوری س��ؤاالت حاال 
نوبت آن اس��ت که بح��ث را آغاز کنی��م. ابتدا 
سؤال های تکراری را حذف می کنیم، البته با رأی 

و رضایت کودکانی که آن ها را طرح کرده اند. 
- گفت وگو را از س��ؤال های طرح ش��ده ی 
کودکان ش��روع می کنیم. ب��ه این ترتیب ذهن 
ک��ودکان را ب��ه چالش درمی آوریم تا به پاس��خ 

سؤال ها برسند. 
- وقتی که ک��ودکان با عقیده ای مخالفت 
می کنند از آنان دلیل بخواهیم تا بدانند که برای 

رد هر چیزی باید دلیل مناسبی بیان کنند. 
- در کالس بحث ه��ا را جمع بندی کنیم. 
در کالس فلسفه، تنبل و زرنگ معنی ندارد. در 
جلسات اول کودکانی که بیشتر در بحث شرکت 
کرده اند حتی، اگر پاسخ هایشان درست هم نبوده 
اس��ت، به دلیل تالش در اندیشه ورزی تشویق 

کنیم. 
- در پای��ان کالس از نظ��رات ک��ودکان 
درباره ی بحث ها مطلع ش��ویم و از آنان بپرسیم 
که آیا این کالس برایش��ان جالب بوده است و 
آیا دوس��ت دارند در جلسات بعدی دوباره ی این 

بحث ها را به نوعی دیگر دنبال کنند؟ 
- هرگ��ز فراموش نکنیم ک��ه هر کودك 
اس��تعداد و خصوصیات خاص خ��ودش را دارد، 
بنابراین هیچ وقت آن ها را با هم مقایسه نکنیم! 

- بگذاریم کودکان خود به پاس��خ درست 
برس��ند، زیرا آن ها در نهایت به جواب مناس��ب 

خواهند رسید. 
- همیش��ه به عالقه ی بچه ها توجه کنیم، 
زیرا بهانه ی خوبی برای شروعی دیگر خواهد بود! 
الزم ب��ه یادآوری اس��ت که آم��وزگاران و 
مربیان باید بدانند که هدف از این کالس ها ایجاد 
شرایطی برای بیان فکرها و بحث های فلسفی 
اس��ت، نه بر برقراری بحث های علمی و درسی 
که کالس  را به مجموعه ای از س��ؤاالتی تبدیل 

کند، که در نهایت معلم پاسخ آخر را می دهد! 
منبع  
1. فرامرز قراملکی، احد. دومین شماره از ویژه نامه ی فلسفه و 

کودک. صفحه ی 14 تا 23. 
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اشاره
در شماره ی قبل و در نخستین بخش از سلسله مطالب »میراث ما«، با موزه ی رضا عباسی در تهران آشنا شدیم. مؤلف این مجموعه گزارش ها، این بار 

به غرب کشورمان نظر افکنده است و ما در این شماره، میهمان پیشینه ی تاریخی استان همدان خواهیم بود. 
همدان را پایتخت تاریخ و تمدن ایران نامیده اند و می گویند نخستین پایتخت شهرنشینی ایران زمین بوده است. همدان را خاستگاه آریاییان نیز معرفی 
کرده و گفته اند که مادها این شهر را بنا کرده و »هگمتانه« نام نهاده اند. هگمتانه به معنای »محل تجمع« از دو واژه ی پارسی باستان »هگمتا« به معنای 

گرد آمدن و پسوند اسم مکان »نا« تشکیل شده است. 

موزهیهگمتانه
در کاوش ه��ا و حفاری های انجام ش��ده 
به وس��یله ی باستان شناس��ان در منطقه و به 
ویژه در تپه ی تاریخی هگمتانه، آثار و اشیای 
گران بهایی به دست آمده است که در موزه ی 

هگمتانه نگه داری می شود. 
م��وزه ی هگمتانه در ش��رق مجموعه ی 
فرهنگ��ی هگمتان��ه و جنب گ��ودال معروف 
به گودال فرانس��وی ها قرار دارد، در گذش��ته 
مدرس��ه ای به نام »پرورش« بوده که پس از 
تغییرات و تعمیرات الزم به موزه تبدیل ش��ده 

است. 

اشیا و آثار این موزه در دو بخش تاریخی 
و اس��المی به نمایش گذاشته شده است. آثار 
سنگی، سفالی، استخوانی و فلزی از دوره های 
پیش از اس��الم و بعد از اسالم از جمله اشیای 

موزه به شمار می آیند. 
ستون های متعلق به کاخ های هخامنشی 
مانن��د، ش��الی س��تون دوران اردش��یر دوم با 
خط میخی، دو مهر اس��تامپی س��نگی و سر 
گاو از جنس س��فال از دوره ی هخامنش��ی از 
ارزشمندترین و برجسته ترین اشیای مکشوفه ی 

این منطقه به شمار می آیند. 
در س��الن مرکزی و راه روی سمت چپ 
موزه، تابوت های سنگی 
و سفالی دوره ی پارتیان 
میدان  کاوش ه��ای  از 
شیر س��نگی و خمره ها 
و سنگ های تزیینی با 
نقش های زیبا و سنگ 
دوره ه��ای  قبره��ای 
اسالمی را می تواند دید 
که از شاخص ترین آثار 

کشف شده اند. پیکره ی زن متعلق به هزاره ی 
اول پیش از میالد که در حالت چمباتمه دفن 
شده است و ظروف سفالی کشف شده از تپه ی 

کوریجان نیز از آثار این موزه است. 

موزهیمردمشناسی
محلی ک��ه امروز موزه ی مردم شناس��ی 
همدان است، در گذشته حمام قلعه نام داشته 
و ب��ه حمام حاجمحمدس�عیدنیز معروف 
بوده اس��ت. موزه ی مردم شناس��ی در یکی از 
محله ه��ای قدیمی همدان ب��ه نام »محله ی 
قلعه« یا »قاشق تراش��ان« در خیابان شریعتی 
واقع ش��ده اس��ت و بنای آن به اواخر دوره ی 

قاجار منسوب است. 

حمیددهقان

روزنامهنگاروکارشناسمیراثفرهنگی

آشناییبابرخیازموزههایاستانهمدان

مینیاتوریازتاریخ
وتمدنایران!
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بنای ای��ن م��وزه از لحاظ س��اختاری و 
معماری از ویژگی هایی برخوردار است. حمام 
قلعه در دو بخش حمام گرم و حمام سرد داشته 
اس��ت که با ستون های س��نگی و قوس های 

جناغی به یک دیگر متصل می شده اند. 

ای��ن بن��ا پ��س از مرم��ت، در بهمن ماه 
و  مردم شناس��ی  م��وزه ی  ب��ه  س��ال1387 

سفره خانه ی سنتی تبدیل شده است. 

موزهیتاریخطبیعی
م��وزه ی تاریخ طبیعی همدان در س��ال 
1351 تأسیس شد. در سال 1371 این موزه در 
یک واحد ساختمانی با زیربنایی حدود 60 متر 
مربع و با دو اتاق کوچک و دارای راه رو و کارگاه 
تاکسیدرمی به طور رسمی گشایش یافت و پس 
از چهار بار جابه جایی در مکان فعلی در انتهای 

چهارباغ آزادگان استقرار یافته است. 
م��وزه ی تاری��خ طبیعی هم��دان اکنون 
متنوع ترین موزه ی تاریخ طبیعی ایران به شمار 
می آید که در خاورمیانه نظیر ندارد و هر س��ال 
هزاران نفر از آن دیدار می کنند. این موزه از پنج 
س��الن و فضاهای جنبی به شرح زیر تشکیل 

شده است. 

سالنشمارهییک
)گالریخلیجفارس(

در این تاالر مجموعه ای منحصربه فرد از 
صدف ها، مرجان ها و اسفنج های سواحل خلیج 
فارس نگه داری می ش��ود. نمونه های منتخب 

بین الملل��ی نیز به این مجموعه اضافه ش��ده 
است. 

سالنشمارهیدو
)گالریحشرات(

در این سالن انواع حشره ها در 100 ویترین 
به نمایش گذاش��ته شده اس��ت. این بخش از 
موزه ع��الوه بر این که م��ورد بازدید عمومی 
است، برای دانش آموزان و دانشجویان جنبه ی 
آموزش��ی نیز دارد. مجموعه ای از نمونه های 
حش��ره های ایران هم��راه نمونه های خارجی 

دیدنی های این سالن را تشکیل داده است. 

سالنشمارهیسه
)گالریپرندگانوپستانداران(
این تاالر که تع��داد فراوانی از پرندگان و 
پستان داران کشورمان را در خود جای داده، با 
حدود 300 صحنه )دیوراما( از موقعیت بسیار با 

ارزشی برخوردار است. 

سالنشمارهیچهار
)خزندگانوآبزیان(

در بخش��ی از این س��الن، خزندگان و در 
بخش دیگر ماهیان خلیج ف��ارس، دریاچه ی 
خ��زر و آب های س��طحی اس��تان همدان به 

نمایش گذاشته شده است. 
وجود آکواریوم های آب شور با انواع ماهیان 

خلیج فارس از ویژگی های این سالن است. 

سالنشمارهیپنج
)کانیهاوفسیلها(

مجموع��ه ای از س��نگ ها، فس��یل ها و 
کانی های ایران ک��ه در این بخش از موزه به 
نمایش گذاشته شده، با استقبال زیاد کارشناسان 

و سایر بازدیدکنندگان روبه روست. 

فضاهایجنبیموزه
فضاه��ای جنب��ی این م��وزه نی��ز برای 
عرضه ی خدمات به بازدیدکنندگان آماده است. 
بخش پرندگان زنده، کارگاه تاکسیدرمی و اتاله 
حشره ها، مخزن حشره ها و سالن اسالید، فیلم 
و س��خن رانی فضاهای جنبی موزه را تشکیل 

می دهند. 
گفتن��ی اس��ت م��وزه ی تاری��خ طبیعی 
همدان در س��ال 1351 به کوش��ش جعفر
محمدعل�یزادهدر راس��تای هدف ه��ای 
آموزش��ی دانشگاه بوعلی س��ینا تأسیس شده 

است. 

موزهیشهرستانمالیر
م��وزه ی شهرس��تان مالی��ر ب��ا آثاری 
ارزشمند در بنایی فاخر به نام عمارت تاریخی 

لطفعلی خان قرار گرفته است. 
حکوم��ت  زم��ان  در  س��اختمان  ای��ن 
فتحعلی شاه قاجار با بهره گیری از هنر معماران 
زبده ی زمان در دو طبقه س��اخته ش��ده و هر 
طبق��ه از زیبایی های خاصی برخوردار اس��ت. 
حوض خانه ی بنا به تاق نماهای زیبای آجری، 
جریان آب قنات و تزیینات لمبه کوبی چوبی 
همراه با درهای ارسی با شیشه های رنگارنگ 

توجه هر ببیننده ای را به خود جلب می کند. 
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توجه به موضوع اختالالت یادگیری اخیراً به طور چشم گیری 
توس��عه یافت��ه و نظر بس��یاری از مربیان و متخصص��ان آموزش 
کودکان را به خود جلب کرده است. تا چند سال گذشته، آموزش و 
پرورش استثنایی فقط کودکانی را شامل می شد که مشکالتی در 
یادگیری و به عللی نظیر نقایص بینایی یا ش��نوایی، عقب ماندگی 
ذهنی،  معلولیت های کالمی یا زبانی، اختالل های شدید هیجانی، 
فلج یا دیگر مش��کالت ناش��ی از فقدان سالمتی جسمی داشتند. 
مؤسس��ات، مدارس اس��تثنایی و کالس های ویژه برای آموزش و 
پرورش این دس��ته کودکان که دچار معلولیت های آش��کار بودند، 
س��ازمان دهی می ش��د و مجموعه ای از برنامه های درسی را برای 
آموزش جداگانه ی این گروه های متفاوت در نظر می گرفت و اجرا 
می کرد. در این میان، کودکانی که در مدارس چیزی یاد نمی گرفتند 
و ناشنوا، نابینا یا عقب مانده ی ذهنی هم نبودند، هیچ نوع خدمات 
وی��ژه ای دریافت نمی کردند؛ زیرا هیچ برنامه ای برای آن ها تدوین 
نشده بود. به علت وجود این موقعیت و اصرار و تمایل مفرط والدین، 
متخصصان آموزش و پرورش تشخیص دادند تعداد قابل توجهی از 
کودکان وجود دارند که در یادگیری تکلم، استفاده ی درست از زبان، 
تکامل به هنجار ادراکات بینایی و شنوایی، خواندن، نوشتن، هجی 
کردن و محاسبه کردن دچار تأخیرند. برخی از این کودکان زبان را 
درك نمی کنند، ولی ناشنوا نیستند و برخی از آن ها نمی توانند آن چه 
را می بینند درك کنند ولی نابینا نیس��تند و بعضی دیگر نمی توانند 
ب��ه کمک روش های عادی آموزش ی��اد بگیرند؛ در حالی که دچار 
عقب ماندگی ذهنی نیس��تند. مش��کل این گروه از کودکان امروزه 
 Specific learning( »عن��وان »ناتوانی وی��ژه در یادگی��ری
disability( معرفی شده اس��ت. ناتوانی های یادگیری ویژه در 
حال حاضر اصطالحی است که انواع گوناگونی از مشکالت را دربر 
می گی��رد. در واقع، کودکان دچار این ناتوانی ه��ا با این که از نظر 
هوشی در حد متوسط و باالترند، گروهی ناهمگن و غیر یک نواختی 
را تشکیل می دهند. آن ها به این دلیل ویژه هستند که اختالل ها بر 
دامنه ی نس��بتاً محدودی از درس و عملکردشان تأثیری معناداری 
دارند. وجه اشتراك همه ی آن ها این است که در یادگیری دروس 
مدرس��ه مشکل دارند این اختالل تقریباً همیشه به افت تحصیلی 
منجر می ش��ود اما این بدان معنی نیس��ت که ک��ودك دچار افت 
تحصیلی دارای اختالل یادگیری اس��ت )احدی و کاکاوند 1390(. 
افرادی چون آلبرتانیش�تین فیزیک دان، ادیسون مخترع و 
مبتکر، اگوس�ترودین مجسمه ساز بزرگ، ووپیگلدبرگ 

(مهر، آبان، آذر و دى ماه 1391) شماره هاى 1 تا 4 رشد آموزش ابتدايىپرونده ى ضميمه ى

کددوره: 91400513
طولدوره: 24 ساعت
مقطعوزمینه: ابتدایی

برگزارکنندگان:مرکزبرنامهریزی
وآموزشنیرویانسانی

ودفترانتشاراتوتکنولوژیآموزشی

آزیتامحمودپور

مشاورومؤلفکتاب هایآموزشی



هنرمند سینما، چارلزاسکواب تاجر بزرگ، لئوناردوداوینچی 
نقاش و مجسمه ساز، بتهوونموسیقی دانهمگی دچار اختالالت 

یادگیری بوده اند.

تاریخچه
واژه ی اختالل یادگیری از اواخر دهه ی 1950 و اوایل دهه ی 
1960 می��الدی برای توصیف تفاوت بین ه��وش و مهارت های 
تحصیلی، که به وسیله ی آزمون های استاندارد اندازه گیری می شوند، 

به کار رفت. )کاکاوند 1385(.
اختالل یادگیری ده��ه ی 1960 به عنوان جدیدترین حوزه ی 
فرعی در قلمرو کودکان استثنایی وارد شد. در سال 1963 ساموئل
کرك، متخصص بهداش��ت روان و پی��ش گام آموزش و پرورش 
استثنایی، برای اولین بار اصطالح اختالالت یادگیری را به کار برد: 
»اصطالح اختالالت یادگیری را برای توصیف گروهی از کودکانی 
که اختالالتی در زمینه ی رشد زبان، گفتار، خواندن و مهارت های 

وابسته به ارتباط دارند، به کار برده ام.« 
در نگاهی ب��ه تاریخچه ی اختالالت یادگی��ری نظریه های 

گوناگونی را می توان یافت. از جمله: 
نظریهیغلبهیطرفیمغز:مغز انسان از دو نیم کره ی 
راس��ت و چپ تشکیل ش��ده اس��ت. این دو نیم کره توسط جسم 
پینه ای به هم وصل شده اند. وجود جسم پینه ای سبب می شود که 
دو نیم کره از فعالیت های یکدیگر آگاه باش��د )مانت کسل 1962(. 
در مغز س��ازمان فعالیت ها برای رفتارهای مختلف، متفاوت است. 
اورت�ون)1937( بر این عقیده ب��ود که یک طرف از مغز باید بر 
طرف دیگر غلبه کند. فرض او بر این بود که نارسایی ها در تکلم، 
نوشتن، خواندن و غیره در اثر نبود غلبه ی طرفی مغز ایجاد می شود.

نظریهیش�ناختگرایان: افرادی چ��ون ونر،پیاژهو 
برونر ادعا می کنند رش��د کالمی بعد از رشد غیرکالمی به وجود 
می آید، یعنی، رش��د غیرکالمی زیربنای رشد کالمی است. آن ها 
معتقدن��د که اگر ارتباط و توازن رش��د عادی کالمی و غیرکالمی 
به هم بریزد. احتمال دارد آن سمتی که بهتر رشد کرده است، برای 

حل مسائل به کار گرفته شود. 
نظریهیکوتاهیدامنهیتوجه:طرف داران این نظریه 
معتقدن��د که کودکان ناتوان در یادگیری، در تمرکز و توجه و دقت 
مشکل دارند. راس)1976( می نویسد: »به نظر می رسد یک نقص 

ذهنی وجود دارد که بیشتر کودکان ناتوان در یادگیری با آن 
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نگاهیمختصربهتاریخچهوتعاریفاختالالتیادگیری

مواجه اند و آن ناتوانی در تمرکز، دقت و توجه بر مطالب مورد 
بحث اس��ت.« وی نتیجه می گیرد که این کودکان در فرایند رشد 

دقت و توجه طبیعی، دچار تأخیر یا وقفه شده اند.
نظریهیتأخیردررشد:طرف داران این نظریه معتقدند 
که کودکان نات��وان در یادگیری آگاهی ها و محرك های محیطی 
را در زمینه های��ی خاص کندتر از هم س��االن خود جذب می کنند 
و بنابراین، ش��بیه ک��ودکان کوچک تر عمل می کنن��د. تعدادی از 
تحقیقات نشان می دهند که این کودکان از نظر کیفیت یادگیری 
ب��ا دیگر کودکان تفاوتی ندارند اما از نظر کمیت متفاوت اند؛ یعنی، 
در فراگیری مطالب کندتر یا آهس��ته تر از کودکان به هنجار عمل 

می کنند. این نظریه را کریشلی )1970( بیان کرده است.
نظریهیضایعاتخفیفمغز: نتایج تحقیقات برتنر و 
دیگران )1972( نشان داده است که کودکان با ناتوانی یادگیری در 
مقایسه با کودکان به هنجار دارای نشانه های بیشتری از آسیب های 

عصبی هستند.
نظری�هیچندعاملی:هاس�تراك )1976( در مقاله ای 
می نویس��د: »نظریه های مختلف که تاری��خ مطالعات و تحقیقات 
درباره ی ناتوانی های ویژه یادگیری را تشکیل می دهند و هر کدام 
توضیحات و دالیل گوناگونی را مطرح می سازد بسیار با ارزش اند. 
اکثر آن ها سعی کرده اند نشان دهند که این پدیده در اثر یک عامل 
به وجود می آید. هر کدام از نظریه ها کوشیده است علت مشکل را 
با یک نظریه توجیه کند.« از نظر هاستراك چون یادگیری فرایند 
پیچیده ای است و عوامل مختلف ممکن است به آن آسیب برساند؛ 
بهتر اس��ت به جای نظریه های یک عاملی که سعی می کنند تمام 
انواع ناتوانی های یادگیری را توضیح دهند، این گونه کودکان را به 
گروه های متفاوت تقسیم کنیم تا نظریه های مختلف در هر کدام 

گروهی از این کودکان را شامل شود.
افراد زیادی خدمات و تحقیقات برجسته ای در مورد ناتوانی های 
یادگیری انجام داده اند. بعضی از صاحب نظران در زمینه ی ناتوانی 
یادگیری عبارت اند از: ویلیامکروکشاتک،ساموئلاورتون،

کاترینادیهرش،ساموئلکرك و باربارابیتمن.

تعاریفناتوانیهاییادگیری
تاکنون تعاریف مختلفی از ناتوانی های یادگیری مطرح شده 
است. تعریف اولیه ی س��اموئل کرك )1962( از ناتوانی یادگیری، 

یکی از اولین تالش ها برای بیان این موضوع بود:

نگاهیمختصربهتاریخچهوتعاریفاختالالتیادگیری
LDچیست؟



نارس��ایی یادگیری به عقب ماندن، اختالل یا رش��د با تأخیر 
در ی��ک یا چند مورد از فرایندهای گفتار، زبان، خواندن، نوش��تن، 
حس��اب یا دیگر موضوعات مدرسه اشاره دارد که حاصل معلولیت 
روان ش��ناختی اس��ت و احتمااًل ب��ه علت بد کارک��ردی مغزی یا 
اختالل های رفتاری یا هیجان��ی به وجود می آید. ناتوانی یادگیری 
نتیجه ی عقب ماندگی ذهنی، محرومیت حسی یا عوامل آموزشی 

و فرهنگی نیست.
به دلیل مشابهت و نزدیکی تعاریف، برای جلوگیری از تکرار 
این مبحث به تعریفی ساده، روشن و گویا در این زمینه می پردازیم:

ناتوانی های ویژه ی یادگیری آن دسته از کودکان را شامل می 
شود که در یک یا تعدادی از فرایندهای پایه ی روان شناختی دچار 
مشکل هستند. این مشکالت ممکن است به شکل های گوناگون 
مانند دشواری در گوش دادن، صحبت کردن، فکر کردن، خواندن 
)مهارت های پایه، آگاهی واجی(، مهارت های فهم خواندن، نوشتن، 
انجام محاسبات و منطق محاسبات ظاهر شوند. این تعریف شامل 
ک��ودکان با صدمه ی مغزی، آس��یب ادراکی، نارس��اخوانی، آفازی 
)مشکالت زبانی( و... می شود اما آن دسته از کودکانی را که دارای 
نقص بینایی، ش��نوایی، حرکتی، عقب ماندگی ذهنی، مش��کالت 

هیجانی یا محرومیت های محیطی هستند، دربرنمی گیرد.
به بیان دیگر، کودکان با مشکالت ویژه ی یادگیری )LD( به 
کودکانی اطالق می شود که با برخورداری از هوش متوسط و باالتر 
و نداشتن نقایص حس��ی به دلیل آسیب شدید مغزی و مشکالت 
عاطفی- اجتماعی، قادر به بهره گیری کامل از امکانات آموزش��ی 
و پرورش��ی متداول نیس��تند و در یک یا چند ماده ی درسی ضعف 
محسوس و مشهود دارند. بنابراین، دانش آموزان مرزی )دیرآموز( در 

این گروه جای نمی گیرند.
از تعاریف مختلفی که متخصصان در این زمینه بیان کرده اند، 

ویژگی ها و مشخصاتی به شرح زیر می توان استخراج کرد:
-  این افراد دچار بدکارکردی سیستم عصبی مرکزی هستند؛ 
- الگوی نامناسب رشدی دارند. توانایی ذهنی یا هوشی یک 
ظرفیت واحد نیست بلکه از تعدادی توانایی ذهنی پایه تشکیل شده 

است. در افراد ناتوان در یادگیری، مؤلفه های مختلف ذهنی 

به صورت طبیعی رش��د نمی کنند؛ یعنی بعضی از خرده توانایی ها 
رش��د می کنند ولی برخی تأخیر رشدی دارند. بنابراین، اختالل در 
یک یا بیش از یک فرایند روان شناختی در این افراد؛ حاصل الگوی 

نامناسب رشدی در آن هاست؛
- این کودکان دارای بهره ی هوشی متوسط و باالتر هستند؛

- از نظر حواس )بینایی، شنوایی، المسه و...( سالم اند؛
- از امکانات محیطی و آموزشی نسبتاً مناسبی برخوردارند؛

- ناهنجاری های شدید رفتاری ندارند؛
- پیش��رفت آموزش��ی این کودکان به طور چشم گیری کمتر 
از بهره ی هوش��ی، س��ن و امکانات آموزش��ی ای اس��ت که از آن 

برخوردارند.
- کارکرد تحصیلی آن ها پایین تر از حد انتظار است.
- در استفاده از راهبردهای آموزشی انعطاف ندارند.

- بین توانایی ها و مهارت ه��ای آن ها تفاوت درخور توجهی 
وجود دارد.

- در حافظه، ادراکات، دقت و توجه و تمرکز، عملکرد ضعیفی 
دارند.

این کودکان با برخورداری از هوش عادی، ممکن اس��ت در 
یک یا چند زمینه ی یادگیری دچار مش��کل شدید شوند. از این رو، 
ب��رای کمک به آن ها بایس��تی از روش ه��ای درمانی و مدخله ای 
ویژه  اس��تفاده کرد. دانش آم��وزان دوره ی ابتدایی در کنار تحصیل 
در مدارس عادی برای رفع مشکالتش��ان از خدمات ویژه ی مراکز 

مشکالت یادگیری بهره مند می شوند.

منابع 
1. احدی، حس��ن و کاکاوند، علیرضا. اختالل هاى يادگيرى (از نظريه تا عمل). 

انتشارات ارسباران. 1390.
2. ام . گیرود، اگریستینا.  اختالالت يادگيرى. مترجمان: انگجی، لیلی و مجتبی زاده، 

مهدی. انتشارات پینار. زنجان. 1385.
3. سیف نراقی، مریم و نادری، عزت اهلل. نارسايى هاى ويژه در يادگيرى. انتشارات 

مکیال. 1379.
4. کرک، س��اموئل و چالفانت، جیمز. اخت��الالت يادگيرى تحولى و تحصيلى. 
مترجمان: رونقی، سیمین. خانجانی، زینب و وثوقی رهبری، مهین. انتشارات سازمان 

آموزش و پرورش استثنایی. 1377.
5. هاالهان، کافمن. مارگارت پی.وی��س، مارتینز. اختالل هاى يادگيرى (مبانى- 

ويژگى ها و تدريس مؤثر). انتشارات ارسباران. 1390.
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یک یا بیش از یک فرایند روان شناختی در این افراد؛ حاصل الگوی 

نامناسب رشدی در آن هاست؛
- این کودکان دارای بهره ی هوشی متوسط و باالتر هستند؛

- از نظر حواس )بینایی، شنوایی، المسه و...( سالم اند؛
- از امکانات محیطی و آموزشی نسبتاً مناسبی برخوردارند؛

- ناهنجاری های شدید رفتاری ندارند؛
- پیش��رفت آموزش��ی این کودکان به طور چشم گیری کمتر 
از بهره ی هوش��ی، س��ن و امکانات آموزش��ی ای اس��ت که از آن 

برخوردارند.
- کارکرد تحصیلی آن ها پایین تر از حد انتظار است.
- در استفاده از راهبردهای آموزشی انعطاف ندارند.

- بین توانایی ها و مهارت ه��ای آن ها تفاوت درخور توجهی 
وجود دارد.

- در حافظه، ادراکات، دقت و توجه و تمرکز، عملکرد ضعیفی 
دارند.

این کودکان با برخورداری از هوش عادی، ممکن اس��ت در 
یک یا چند زمینه ی یادگیری دچار مش��کل شدید شوند. از این رو، 
ب��رای کمک به آن ها بایس��تی از روش ه��ای درمانی و مدخله ای 
ویژه  اس��تفاده کرد. دانش آم��وزان دوره ی ابتدایی در کنار تحصیل 
در مدارس عادی برای رفع مشکالتش��ان از خدمات ویژه ی مراکز 
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محققان ب��راي دانش آموزان با نارس��ایي هاي یادگیري 
فهرس��تي طوالن��ي از مش��کالت تحصیل��ي، رفت��اري و 
روان ش��ناختي محققان تهیه و در نظر گرفته اند. آن چه بیش 
از همه م��ورد توجه آن ها قرار گرفته، مش��کالت تحصیلي 
به رغم هوش��بهر طبیعي است )با شعور لش��کري، 1379(. از 
مجموعه ي اختالالت کودکان، اختالالت یادگیري و شرایط 
مربوط به آن، بسیار شایع اس��ت و 10 تا 15 درصد کودکان 
دبستاني را دربرمي گیرد. به همین دلیل آشناشدن با روش هاي 
شناسایي به موقع آن اهمیت بسیار دارد. )برادري، 1377(. از 
هر س��ه کودك مبتال به اختالالت یادگیري، حدود دو نفر به 
آموزش ه��اي جبراني در ریاضیات نیاز دارند )هامیل و بارتل، 

.)1381

والدینوتشخیصاولیه
گاهي والدین نخس��تین کساني هس��تند که به مشکل 
فرزندش��ان پي مي برند. تأخیر در س��خن گفتن، نارسایي یا 
دشواري در بیان خواسته ها، ناشیگري، سازمان دهي ضعیف، 
تمرکز ضعیف و فقدان خویشتن داري، همگي عالئم مشکل 
یادگیري ویژه هستند. کودك ممکن است بي قرار و تکانشي 
باشد و قادر به تمرکز روي یک تکلیف در یک دوره ي زماني 
مناسب نباشد )دي.هامیل وبارتل، 1381(. کودکاني هستند که 
بدون این که سینه خیز رفتن را براي مدتي تجربه کنند، روي 
باسن راه مي روند. آن ها در واقع یک تجربه ي الزم و مهم را 
کسب نکرده  اند. البته ممکن است بعدها تجربه هاي دیگري 
مانند شنا کردن را کسب کنند که مشابه سینه خیز رفتن است، 
و به این ترتیب چنین نقیصه اي را جبران کنند اما همیشه و 
لزوم��اً این امر پیش نمي آی��د و فعالیتي که بتواند جاي گزین 
س��ینه خیز رفتن ش��ود، صورت نمي گیرد. در چنین مواردي 
به دلیل نبودن یک تجربه ي الزم، فرد دچار مش��کالتي در 

یادگیري خواهد شد )تبریزي، 1380(.

یادگیري

عالئمدیگر
کودکان��ي که در اوان کودک��ي زماني طوالني متحمل 
سوءتغذیه ش��ده اند، در آزمون هاي مختلف  شناختي عملکرد 
کم تر از حد متوس��ط نش��ان مي دهن��د )کاپ��الن، 1379(. 
خصوصیات فرعي آن ها مشتمل است بر بي میلي با امتناع از 
رفتن به مدرسه و انجام دادن تکالیف کتبي، عملکرد تحصیلي 
ضعیف در سایر زمینه ها مانند ریاضیات، بي عالقگي کلي به 
کار مدرس��ه، فرار از مدرسه و اختالل سلوك )همان، 1379(. 
کودك ممکن است در مرتب کردن اشیا یا یادگیري تشخیص 
راست از چپ مشکل داشته باشد. یادگیري مهارت هایي نظیر 
بس��تن بند کفش یا گفتن زمان که هم ساالنش به راحتي از 
عهده ي آن برمي آیند، ممکن اس��ت براي او مش��کل باشد. 
مش��کل یادگیري وی��ژه، گاهي در ابتدا به صورت مش��کلي 
رفتاري یا مش��کل ارتباط با هم س��االن معرفي مي شود. این 
مشکل را ناشي از شیطنت دانستن و عدم تشخیص مشکل 
یادگی��ري بنیادین، تله ي خطرناکي اس��ت. [در این صورت] 
کودك ممکن است از انجام دادن کار مدرسه امتناع کند یا از 

مدرسه بگریزد. )همان، 1379(.

مشکالتمهارتهايحرکتي
م��رور ادبی��ات مهارت ه��اي حرکت��ي در ک��ودکان با 
نارسایي هاي ویژه ي یادگیري، نشان مي دهد که مشکالتي 
نیز با مهارت هاي حرکتي به ویژه در س��نین پایین وجود دارد. 
مطالعات نش��ان مي دهد ک��ه این ک��ودکان در مهارت هاي 
ظریف حرکتي و برخي از مهارت هاي درش��ت حرکتي نظیر 
ایس��تادن روي پا و ایستادن با چشم بس��ته روي هر یک از 
دو پا و دوچرخه س��واري مش��کل دارند. در بررسي پیشینه ي 
آن ها مشکالتي نظیر اشتباه در پوشیدن کفش ها، مشکالت 
جهت یابي و صحبت کردن زیر لب به دست آمده است )باشعور 

لشکري، 1379(.

اختالالتزودهنگام
حسنشفیعي� کارشناس ارشد روان سنجي

اعظممحمودزاده� کارشناس ارشد روان شناسي کودکان استثنایي 

نشانههايتشخیصزودهنگاماختالالتیادگیريدرکودکان

والدینوتشخیصاولیه

عالئمدیگر

مشکالتمهارتهايحرکتي
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بس��یاري از والدی��ن مي گویند که کودکانش��ان رفتاري 
ناش��یانه دارند یا ش��روع راه رفتن و دوچرخه س��واري آن ها 
با تأخیر همراه بوده اس��ت. بعضي مي گویند که فرزندش��ان 
همیش��ه با اش��یاي مختلف تصادف مي کنند و فعالیت هاي 
ورزشي را به دشواري انجام مي دهد و حرکات بدني را دوست 
ندارد. آموزگاران نیز متوجه شده اند که این گونه دانش آموزان 
کارهایي مثل،  نوشتن، قیچي کردن، دگمه دوختن و بستن بند 
کفش را به سختي انجام مي دهند. ممکن است آن ها نتوانند 
توپي را بگیرند یا کتاب هایشان از دستشان به زمین بیفتد و در 

زمین بازي هرگز با دیگران بازي نکنند )مک نامارا، 1386(.

مشکالتيکهباشیطنتاشتباهگرفتهميشوند
اگ��ر کودك نتواند داس��تاني را براي چن��د دقیقه گوش 
دهد، توانایي تمرکز و گوش کردن به درس��ي مثل ریاضي را 
نخواهد داش��ت یا اگر نتواند اشیا را با چشم تعقیب کند، قادر 
به تعقیب چش��مي اعداد و نیز باال و چپ و راس��ت نخواهد 
بود )تبریزي، 1380(. مشکالت رفتاري در منزل نظیر فعالیت 
زیاد، بداخالقي، ناتواني در گوش کردن و پي گیري دستورات، 
دروغ گویي، دزدي، امتناع از آن چه از وي خواسته مي شود، در 
این کودکان شایع است )ایلوارد، 1377(. این کودکان ممکن 
اس��ت احساس خش��م یا افس��ردگي کنند و احترام به نفس 
پایین نش��ان دهند. )کاپالن، 1379(. ممکن است گوشه گیر 
یا پرخاشگر و خودسر شوند و از لحاظ اجتماعي منزوي گردند 
)همان، 1379(. این رفتارها ممکن اس��ت نشانگر عزت نفس 
پاییني باش��د که به دلیل مش��کالت  در کار مدرسه به وجود 
آمده است یا نشانگر ناپختگي اجتماعي باشد که خود، نوعي 
مش��کل یادگیري ویژه است. هم چنین ممکن است مشکل 
تمرکز، که به بي قراري و تکانش وري وي منجر مي شود، به 
اش��تباه شیطنت تعبیر شود )سلیکوویتز، 1381(. خصوصیات 
مزاجي ممکن است در پیدایش اختالل بیان نوشتاري نقشي 
ایفا کند؛ به خصوص ویژگي هاي نظیر کوتاهي میدان توجه 
و زود پریشان ش��دن حواس )کاپالن، 1379(. ممکن اس��ت 
کودك به علت انجام ن��دادن تکالیف، به هم ریختن کالس 
و پرخاش��گري توبیخ ش��ود یا خواهرش را آزار دهد یا اشیا را 
پرت کن��د. او نمي تواند بیش از چند دقیق��ه معما یا بازي را 
تحمل کند )لطفي کاشاني و وزیري، 1383(. نیز ممکن است 
م��واردي نظیر دویدن در کالس و به طور کلي ایجاد اختالل 

در فعالیت هاي کالسي و عملکردي دیگر دانش آموزان از او بس��یاري از والدی��ن مي گویند که کودکانش��ان رفتاري 
دیده شود )ایلوارد، 1377(. در DSM-IV گفته شده است 
که ضعف روحیه، اعتماد به نفس پایین و کمبود مهارت هاي 
اجتماعي با اختالالت یادگیري، رابطه دارند )کاپالن، 1379(. 

مشکالتناشيازعواملشخصیتي
عوامل ش��خصیتي چون خجالتي ب��ودن و پایین بودن 
عزت نفس از عوامل مهم دخیل در بروز اختالالت یادگیري 
اس��ت )بشاورد، 1383(. اکثر کودکان مبتال به این اختالل از 
نوش��تن و خواندن دل خوشي ندارند و از آن اجتناب مي کنند. 
اضط��راب آن ها در مقابل تقاضاهایي که زبان نوش��تاري را 
ایج��اب مي کند، افزایش مي یابد )کاپ��الن، 1379(. اختالل 
در خواندن ممکن اس��ت یکي از تظاهرات تأخیر در کودکان 
مبتال به این اختالل رش��د یا درنگ تکاملي باش��د. کودکان 
مبتال به این اختالل در مقایسه با کودکان فاقد اختالل از نظر 
تمرکز دچار اشکال هستند و میزان توجه کمتري دارند )همان، 
1379(. طبق ICD-10 ک��ودکان مبتال به اختالل خاص 
خواندن اغلب س��ابقه اي اختالل تکلم زب��ان و هجي کردن 
دارند. این اختالل زمینه ي خانوادگي دارد و بچه هاي مبتال از 
خانواده هایي برآمده اند که در آن ها سابقه ي این اختالل وجود 
دارد. در تحقیقات جدید، رابطه اي میان اختالل دیسلکسیا و 
تولد در ماه هاي اردیبهش��ت، خرداد و تیر مشاهده شده است 
که سهم مواجهه ي پیش از تولد با بیماري هاي عفوني مادر، 
مثل آنفلوآنزا را در ماه هاي زمستان مطرح مي سازد. وزن بسیار 
پایین به هنگام تولد و نارس��ي ش��دید کودکان خطر ابتال به 
اختالالت یادگیري را باال مي برد )همان، 1379(. در کودکي 
که دچار انواع صدمات حین تولد شده است، بروز ناتوانایي هاي 
یادگیري و س��ایر تأخیرات رشد بیشتر دیده مي شود )ایلوارد، 
1377(. اغل��ب در ک��ودکان داراي ناتوان��ي یادگیري که در 
حرکات درشت مشکل دارند، نوعي ضعف و ناتواني در انجام 
دادن تکالیف حرکتي دیده مي ش��ود. این کودکان در تکالیف 
حرکت��ي نظیر، تقلید حرکات و تغیی��ر از یک حالت بدني به 
وضعیت دیگر معمواًل بسیار محدود عمل مي کنند. هم چنین 
ممکن است حرکات آن ها اغلب با الگوهاي خاص کشیدگي 
عضالني، خصوصاً در س��ر و گردن نیز همراه باش��د )همان، 
1377(. بن��ا ب��ه نظر کالوگر و کالس�ون 85 تا 90 درصد 

اختالالت یادگیري به اختالالت خواندن مربوط است.

مشکالتيکهباشیطنتاشتباهگرفتهميشوند

مشکالتناشيازعواملشخصیتي
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ویژگيهايعمومي
اگرچه نمي توان ویژگي هاي صددرصد مشابهي را در این 
کودکان مشاهده کرد اما مي توان گفت اغلب آنان ویژگي هاي 

زیر را دارند: 
1. بیشتر این کودکان پس��ر هستند. تعداد پسران چهار 

برابر دختران است؛
2. اغلب در کالس هاي درس مشکالت رفتاري دارند؛

3. تمایل به خواندن ندارند؛
4. قادر نیستند یک دایره ي لغات بینایي ایجاد کنند؛

5. دامنه ي توجهشان کوتاه است؛
6. در تمرکز مشکل دارند؛

7. معمواًل در مدرسه افت تحصیلي دارند؛
8. معمواًل داراي مشکالت جسماني مثل، ضعف بینایي 

و شنوایي هستند؛
9. اغلب مسائل هیجاني دارند؛

10. احساس ناامیدي، بي لیاقتي و کم جرئتي مي کنند؛
11. در خواندن شفاهي و کالمي تردید مي کنند و گاهي 

دچار لکنت مي شوند؛
12. ب��ه جاي این که چشم هایش��ان را هن��گام خواندن 

حرکت دهند، سرشان را تکان مي دهند؛
13. کلمه به کلمه مي خوانند؛

14. ب��ه زحمت و با صداي کش��یده و لحن یک نواخت 
مي خوانند؛

15. به نقطه گذاري توجه ندارند و از توجه به معني لغت 
غافل اند؛

1647. وقتي مطلبي را آهسته مي خوانند، لب هایشان را 

دورهی16/شمارهی2
آبان91

تکان مي دهند یا در ذهنشان لغات را مي خوانند؛
17. حافظه ي دیداري و شنیداري شان ضعیف است؛

18. فاقد قدرت تمیز و تشخیص کافي شنیداري هستند؛
19. در مدرسه سازگاري شخصي مناسبي ندارند؛

20. رشد اجتماعي کافي ندارند؛
21. به اندازه ي کافي شادابي و کنجکاوي ندارند؛

22. نمي توانند کاغذ را با قیچي برش دهند؛
23. در لي لي کردن توانایي کافي ندارند؛

24. برتري جانبي ندارند )تبریزي، 1380(.
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گروه داوری، برای چاپ مناسب تشخیص داده نشد. منتظر مطالب جدیدتان هستیم. 

توجه!
همان طور که مش��اهده کردید، از مهرم��اه 1391 مجله به صورت چهار رنگ 
منتشر می شود. از این رو از کلیه ی کسانی که نوشته، به ویژه تجربه های عملی خود 
در کالس درس را به دفتر مجله می فرستند، درخواست می کنیم عکس ها و طرح های 
رنگی و با کیفیتی را که از سوژه ی خود تهیه کرده اند، حتماً به نوشته ی خود الصاق 
کنند. بدیهی است وجود عکس های با کیفیت در کنار تجربه های اثربخش، در داوری 

نوشته ها بی تأثیر نخواهد بود. 

باوبالگهایفعالآموزگارانآشناشویم
آموزشابتدایی-مغانآراز

 http://moghanaraz.blogfa.com
وب نوش��ته های علیرضا پناهی، آموزگار پایه ی ششم دبس��تان یادآوران آغدام - 

پارس آباد مغان 
کالسدومیها

 www.kelas-dovomiha.mihanblog.com
فاطمه مقری، آموزگاران پایه دوم، دبستان پسرانه سما- شماره یک، مشهد 

یارمهربان
 www.yaremehraban11.blogfa.com

وب نوشته های فهیمه عباسی شاهکوه، آموزگار استان گلستان )گرگان( 
دبستانآنالین

 http: dabestanonline.blogfa.com
وب نوشته های محمود شوکتی رودی، آموزگار شهرستان خواف، خراسان رضوی 

مهربهیادماندنی
 www.sadresalam.blogfa.com

وب نوشته های زهرا قاسمی ورزنه، آموزگار منطقه ی بن رود 
آفتابمهربان

 www.aftabemehraban.blogfa.com
وب نوشته های م. بزرگی ابراهیمی، آموزگار پایه ی اول، ناحیه ی چهار اهواز 

تالشگران
 www.talashgaran11.blogfa.com

وبالگ محمد نیکویی، آموزگار پایه ی ششم از مازندران 
آموزگارپایهیششم

 www.amouzesh5.blogfa.com
وبالگ حسن رضا ترابی، آموزگار بیرجندی

اشاره
درصفح�هیباهمراه�ان،بامخاطبانمجلههمراهمیش�ویم.
درای�نش�مارهنیزبهپ�ارهایازنامهها،نوش�تههاومکتوباتیکهاز
خوانن�دگانمحترمدریافتداش�تهایم،اش�ارههاییکردهایم.برای
تماسبام�اازراههایارتباطیگوناگونیکهدرشناس�نامهیمجله

نوشتهشدهاست،بهرهبگیرید.
***

مقاله ها و نوشته های دوستانی را که نام آن ها در پی می آید، دریافت شد. به دلیل 
باال بودن تعداد آثار دریافت شده از همکاران و محدودیت صفحات مجله، متأسفانه 

چاپ آثار این افراد در رشد آموزش ابتدایی میسر نیست: 
حمداهللاشرفی)ناظر آموزشی مدارس، نهضت سوادآموزی مریوان(، خیراله
میرزاپور)آموزگار دبستان شهیدرجایی، منطقه ی شوط آذربایجان غربی(، فرخنده
صالح�ی)آموزگار دبس��تان قدس، بافق یزد(، زهرهصمیمی)آموزگار دبس��تان 
پس��رانه ی فهیم، زرین ش��هر(، طاهرهشالچی)آموزگار دبس��تان شهدای کرك، 
کاشان(، صدیقهصادقیطاهری )معاون آموزشی دبستان آسیه، کاشان(، زری
کاظمی )معاون مجتمع حافظ، دهاقان(، فرحنازپاكقدم)آموزگار دبستان پروین 
اعتصامی، شاهین شهر(، فرشتهخوبان)دبیر دبیرستان شاهد غفاری، ناحیه ی دو، 
اصفهان(، عبدالهعبدیانی)مریوان(، س�یدآواتس�جادی)آموزشیار نهضت 
سوادآموزی، مریوان(، ریزانعبدیانی،مهرباننیکخواه،سوماتابا)آموزگار، 
مریوان(، غالمحس�ینظفری)ناحیه ی س��ه، اهواز(، محمدرضاس�هرابی
)آموزگار دبس��تان شاهد، اس��الم آباد غرب کرمانشاه(، افس�رفیلی )مدیرمجتمع، 
اس��الم آباد غرب کرمانش��اه(، حس�ینپیریای�ی)مدیر مجتمع آموزشی مرصاد، 
بروجرد(، حمیدرضاقاسمیندوش�ن)آموزگار دبس��تان شهیددهقانی، صدرآباد  
ندوش��ن(، شمسیمس�لمیان)آموزگار دبس��تان از ناحیه ی دو، همدان(، زهرا
طاهری)آموزگار دبس��تان فرهنگ، منطقه ی 13 تهران(، جهانافسری)مدیر 
آموزشگاه رس��الت دو، خمینی شهر(، فاطمهالساداتمحسنی)آموزگار دبستان 
شهیدهاشمی روستای سن سن، شهر کاشان( و صدیقهرستمی)آموزگار دبستان 

ابوذر غفاری، رامیان گلستان(. 
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