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قابلتوجهنویسندگانومترجمانمحترم
مقالههایي که براي درج در مجله ميفرس��تید ،باید با اهداف و س��اختار این مجله مرتبط باش��د و قب ً
ال در جاي دیگري چاپ نشده باشد .مقالههاي ترجمه شده
باید با متن اصلي همخواني داشته باشد و متن اصلي نیز همراه آن باشد .چنانچه مقاله را خالصه ميکنید ،این موضوع را قید بفرمایید .مقاله یک خط در میان،
در یک روي کاغذ و با خط خوانا نوشته یا تایﭗ شود .مقالهها ميتوانند با نرمافزار  wordو بر روي  CDو یا از طریق رایانامه مجله ارسال شوند .نثر مقاله باید
روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب واژههاي علمي و فني وقت الزم مبذول شود .محل قرار دادن جدولها ،شکلها و عکسها در متن
مشخص شود .مقاله باید داراي چکیده باشد و در آن هدفها و پیام نوشتار در چه سطرتنظیم شود .کلمات حاوي مفاهیم نمایه (کلید واژهها) از متن استخراج و
روي صفحهاي جداگانه نوشته شوند .مقاله باید داراي تیتر اصلي ،تیترهاي فرعي در متن و سوتیتر باشد .معرفينامهي کوتاهي از نویسنده یا مترجم همراه یک
قطعه عکس ،رنگی ،عناوین و آثار وي پیوست شود .مجله در رد ،قبول ،ویرایش و تلخیص مطالب مقالههاي رسیده مختار است .نوشتههای دریافتي بازگردانده
نميشود .آراي مندرج در مقاله ضرورت ًا مبین رأي و نظر مسئوالن مجله نیست.

یادداشتسردبیر
دور هی/16شمارهی/2آبان91

2

آبان امسال ماه بسیار پررویداد و پربرکتی
است .از جمله رویدادهای بسیار تأثیرگذار این
ماه ،فرا رس��یدن دو عید خجستهی اسالمی
اس��ت که برای مس��لمانان بس��یار گرامی و
عزیزند .از نخستین هفته و آغازین روزهای این
ماه ،همهی م��ا در تبوتاب آیینهای ویژهی
بزرگترین کنگرهی جهان اس��الم یعنی حج
خواهیم بود و کس��انی که توفیق تش��رف به
سرزمین وحی را داشتهاند ،با چشمانی اشکبار
و دلیشکس��ته و آنهایی که هنوز نرفتهاند،
با حس��رت؛ نظارهگ��ر تصاویر و ش��نوندهی
اصواتی خواهند بود که از رس��انههای دیداری
 ش��نیداری پخش میشود .در ادامهی ماه وب��ه فاصلهی 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
آموزهه��ای مرتبط با همین دو عید را در ذهن
و روح دانشآم��وزان بارور س��ازند ،بیش��ک
خواهیم توانست بخشهایی از مسیر رسیدن
به حی�اتطیب�هرا ،که در اس��ناد تحولی
آموزشوپرورش 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 هدفهای آموزشی
و پرورشی از آنها بهره میبریم ،مانند برگزاری

جشنها ،س��خنرانیها ،برگزاری مسابقهها و
جش��نوارههای گوناگون و جز آن ها؛ کتاب و
کتابخوانی کماکان یک��ی از ابزارهای اصلی
است .ما نیز براساس رسم معهود و با توجه به
قرار گرفتن هفتهی کتاب و کتابخوانی در آبان
و نامگذاری بیستوچهارمین روز همین ماه با
کتاب و کتابخوانی ،ترجیح دادیم در یادداشت
سردبیر این ماه باز هم مثل سالهای قبل از
کتاب بگوییم و به دو نکته بپردازیم:

مرتضيمجدفر

چماق کمی شمارگان کتابهای منتشر شده و
باد کردن کتابها در کتابفروشیها و غلبهی
چاپ و فروش کتابهای درسی و کمکدرسی
و آموزشی آنچنان بر سرمان کوبیدهاند که 20
نکت�هی اول) گ�ول آماره�ا را دقیقه که سهل است 15 ،دقیقه و حتی کمتر از
بﺨوریمیانﺨوریم؟
آن را نیز قبول کردهایم.
سالهاست در هفتهی کتاب سخنرانان
سال گذشته در اثنای برگزاری برنامههای
از پایی��ن بودن می��زان س��رانهی مطالعه در هفتهی کتاب ،آخرین آمار سرانهی مطالعهی
جامعه حرف میزنن��د ،از این که مردم کتاب کتاب در کشورمان را از زبان یکی از کارشناسان
نمیخوانند ،گله دارند و بر عددی تأکید میکنند حوزهی کتاب و از طریق یکی از ش��بکههای
که معلوم نیس��ت از کدام پژوهش و براساس سراسری رادیو شنیدم و اینبار البته از تعجب بر
چ��ه مالکی به دس��ت آمده اس��ت .این عدد خود لرزیدم .به گفتهی این کارشناس محترم،
همان س��رانهی  15تا  20دقیقهای مطالعهی رقم س��رانهی مطالعهی ایرانی��ان در روز 16
کتابهای غیردرس��ی و غیرآموزش��ی در روز ثانیه است .این فرد برای ادعای خود ،به هیچ
است که در تمامی س��الهای گذشته ،بدون پژوهشی استناد نمیکند و میگوید این نرﺥ بر
آن که استناد پژوهش��ی خاصی داشته باشد ،پایهی مطالعات انجام شده به دست آمده است.
آنقدر تکرار ش��ده و رس��انه به رسانه گشته وی نمیگوی��د این مطالعهها ،کجا ،چهگونه و
که باورمان ش��ده اس��ت که واقع ًا انسانهایی براس��اس چه روشی و به وسیلهی چه کسانی
هس��تیم که روزانه بیش از  15الی  20دقیقه انجام ش��ده اس��ت .من نمیدانم این ویروس
تحمل خواندن نداری��م .حتی افرادی مانند ما تحقیر خودی و برتر دانستن دیگران چهگونه
و دوس��تان دوروبرمان هم ک��ه کار فرهنگی به فرهنگ ما راه یافته است ،ولی میدانم که
میکنیم و کتاب دغدغهی اصلی زندگیمان این  16ثانیه به زودی ،به ویژه از طرف کسانی
اس��ت ،تا آمدهایم بگوییم این چنین نیست ،با که دوس��ت دارن��د با این ع��دد و رقمها یک

بعضی از مفاهیم و اسامی موجود در یک
زبان ،طی سالهای طوالنی بدون تغییر باقی
میمانند و امروز نیز همان کاربردی را دارند که
هزاران سال پیش داشتهاند .برای مثال ،واژهی
آتش به غیر از متون خیلی کهن ،تقریب ًا در دو
هزار سال اخیر در زبان فارسی با همین معنی
و مفهوم کاربرد داشته است ولی برخی واژهها
چنین نیس��تند .آنها در گذر زمان و به مرور،
تغییراتی یافتهان��د و گاه حتی جای خود را به
کلمات دیگری دادهاند؛ کلماتی که نه در تلفظ،
و نه در ظاهر به واژهی پیش��ین هیچ شباهتی
ندارند.
اگر حمل بر بیادبی نش��ود ،یکی از این
واژهها ،مب�ال یا موال اس��ت .از این واژه تا
س��ه چهار دههی پیش ،در فرهنگ گفتاری
ما ایرانیها ،به مستراح  -که اسم مکان است
و از استراحت کردن سرچشمه میگیرد  -یاد
میش��د .این واژه در مس��یر تغییرات خود ،به
توالت و دستشویی تغییر یافت .در حال حاضر
نیز به غیر از شستوش��وی دست ،اقدامهای
اساس��ی دیگری در این مکان انجام میپذیرد
ولی واژهی دستش��ویی برای مکان یاد شده
کاربرد گس��تردهای یافته اس��ت .البته واژهی
 1 w.cهم 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
دربارهی انتشارات جدیدی است که چند سالی
است با عنوان نشر مستراح 2در آلمان آغاز
به کار کرده است .ابتکار جالب این ناشر برای
گس��ترش فرهنگ کتابخوانی در میان مردم
آلمان ،با تعجب و استقبال همگان روبهرو شده
است .این انتش��ارات که در شهر زاربردکن
آلمان فعالیت میکن��د ،اولین کتابهای خود
را به ش��کل «دستمال دستش��ویی» به بازار
کت��اب عرضه کرد و در ابتدا  11نویس��ندهی
آلمانی حاضر ش��دند گزیدهای از آثار خود را در
اختیار این ناش��ر قرار دهند تا روی کاغذهای
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حقارت بازی دیگر راه بیندازند ،پذیرفته ش��ده
و درزمانی کوت��اه ،به یک ترجیعبند تکراری
رسانهای ،به ویژه در برنامههای هفتهی کتاب،
تبدیل خواهد شد.
نمیگوی��م چون کبک س��ر در برف فرو
ببریم و بگوییم وضع ما خیلی خوب است ،ما
کتابخوانیم ،عناوین کتابهای منتشر شدهی
غیرکمکدرسی و غیرآموزشی در هر سال ،از
مرز  50هزار فراتر رفته و رقم سرانه مطالعهی
ایرانیان با مردمان کش��ورهای توسعهیافتهی
جه��ان برابری میکند .نه ،اص ً
ال چنین چیزی
نمیگویم .هدف از طرح این نکته ،آن است که
قدری به خود بیاييم .برای این کار الزم است
نخست ،حرفهای خود را با اتکا به یافتههای
پژوهش��ی واقعی بیان کنیم و سپس به دنبال
راههایی برای ارتقای واقعی این رقم (چه آن 15
تا  20دقیقه کمی واقعی و چه این  16ثانیهی
کذایی) باشیم .مقایسهای بین کتابهایی که به
چاپهای سیوچندم رسیدهاند (و البته درسی
و کمکدرس��ی هم نیستند) با کتابهایی که
بهرغم خرید و توزیع رایگان و ارسال کتاب به
کتابخانهه��ا و مجامع و نهادهای فرهنگی و
خریدهای خاص توسط برخی نهادهای خاص،
هنوز موفق به اتمام یک نوبت چاپ چندهزار
نسخهای خود نشدهاند ،نشان میدهد که مردم
تفاوت کتاب خوب و بد را به راحتی تشخیص
میدهند .البته بگذریم از این که برخی از مردم
همین کتابهای اهدایی را میگیرند و ممکن
است آنها به چاپهای مکرر هم برسند ولی
از خوانده ش��دن خبری نیست و در مقابل ،باز
بگذریم از برخی کتابهای زرد و عامهپسند که
با تکیه بر برخی ترفندهای بازاریابی و نیازهای
زودگذر و احساس��ات مخاطب��ان ،به صورت
تصنعی پرفروشاند و در بررسیهای ما جای
نمیگیرند.
هدف ما از طرح این نکته ،آن است که به
جای تأکید بر آمار دلسردکننده و حقارتآمیز،
در جس��توجوی روشه��ای امیدوارکننده و
ترغیبی برای وارد کردن کتاب به زندگی واقعی
مردم باشیم.

نکتهی دوم) ترویج کتابخوانی
به هر شکل ممکن!

دستشویی چاپ شود.
تعداد این نویس��ندگان ،که همهی آنها
عضو اتحادیهی نویس��ندگان آلمان هس��تند،
هماکنون افزایش یافته است .معروفترین این
نویسندگان ،فردی است برلینی به نام لوتس
راتندروف .اشعاری از هاینریش هاینه و
کریستیان مورگن اشترن نیز در میان این
آثار دیده میشود.
س��االنه در آلم��ان در ح��دود  90تا 100
هزار عنوان کتاب منتشر میشود .نویسندهای
به نام مایک بارتل که نمیخواس��ت اولین
کتابش در میان این  100هزار اثر نادیده بماند،
مبتکر انتشار کتاب روی کاغذ مستراح بود .او
میخواست با این کار توجه محافل ادبی را به
اثر خود جلب کند .یکی از تولیدکنندگان کاغذ
دستشویی فکر او را پسندید و به این ترتیب،
نشر مستراح تأسیس شد .در میان کتابهایی
که این مؤسس��هی انتش��اراتی چاپ میکند،
میتوان به داستانهای جنایی کوتاه ،قصههای
مینیمالیستی ،3داستانهای طنز و هزل ،اشعار
کوتاه و معما اشاره کرد .این آثار ،در سالهای
گذش��ته عالوه بر ارائه به ش��کل بس��تههای
کاغذی قابل اس��تفاده در دستش��وییها ،به
صورت نمونه و به همان شکل و نیز به شکل
کتاب کالسیک در نمایشگاه کتاب فرانکفورت
عرضه شده است.
عدهای از کارشناسان طنزپرداز میگویند
شاید بهتر باشد داستانها و شعرهای برخی از
نویسندگان و شاعران به این شکل انتشار یابد؛
چرا که تنها در این صورت است که محتوای
اثر و شیوهی نگارش با شکل کتاب همخوان
خواهد ب��ود و بدین ترتیب ب��رای اولینبار در
تاریخ ادبیات جهان ،اصل ارسطویی «وحدت
شکل و مضمون» کام ً
ال تحقق خواهد یافت.
در ه��ر صورت ما معلم��ان که همه نوع
کتابی از جمله کتابهایی به شکل بادکنک،
اسباببازیهای بچگانه ،کتابهای پارچهای،
کتابهای تاش��و ،سهبعدی ،قابل شستوشو،
قدی ،ص��دادار و جز آنها را برای توس��عهی
فرهنگ کتابخوانی آزمودهایم ،چشممان به

یکپیشنهاد

جمال کتابهای دس��تمال مستراحی نیز روشن
شد .البته ناش��ران ما خالقاند و ممکن است از
همین ایده استفاده کنند و کتابهایی در شکل
و ش��مایل دستمال کاغذی (که هم در کشور ما
پرمصرفتر اس��ت ،هم آن بار منفی معنایی راه
پیدا کردن به درون دستشویی 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 میتوان 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  40-30دانشآموزی که وظیفهی
تربیت آنها با من است ،نگاه میکنم .اگر بتوانم
طی یک سال تحصیلی ،الاقل بیست جلد کتاب
مناسب بخوانم و دانشآموزانم را هم در موقعیتی
ق��رار دهم که بتوانند هر ماه دس��تکم دو جلد
کتاب مفید بخوانند ،حجت بر من تمام ش��ده
است .در این حال ،اگر عدهای هم بخواهند
با آمارهای کذایی و بدون پشتوانه بازی
کنند و با تحقیر فرهنگی مردم ما ،مث ً
ال
در افراد برای رفتن به سوی کتاب انگیزه
ایجاد کنند ،آن حرف دیگری است.
راستی ،وقتی داش��تم این یادداشت را به
اتمام میرساندم ،خبری به دستم رسید که در
آن به نقل از یکی از مسئوالن ارشد فرهنگی،
رقم سرانهی مطالعه در کشورمان  15ثانیه در
روز اعالم شد!

ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ
ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨـﺪ
ﺮﺍ ﻧﺘﻮﺍﻧﻴـﻢ!
ﻣﺎ ﭼـ

پﻰنوشﺖ
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 water closet .1یا  /w.cدر فرهنﮓ آکس��فورد انگلیسی به
انگلیس��ی در مﻘابل شرح این واژه نوشته شده است :توالت به
شکل و مدﻝ قدیمی.
 .2برگرفته از واژهای آلمانی با نگارش.Klo verlog :
 .3قصههای مینیمالیستی به داستانهای مدرنی گفته میشود
که حجم بس��یار محدود و کمی دارند و حتی گاهی کل یك
داستان ،یك بند یا جملهای بیﺶ نیست .نویسندگان آلمانی از
پیﺶگامان این سبك از نگارش داستان کوتاه در جهان به شمار
میروند و کتابهای مینیمالیس��تی و فلﺶ فیکش��ن فراوانی
در آلمان و نیز برخی از کش��ورهای دیگر از جمله آمریکایی
ﻻتین به ﭼاپ رسیده است .میگویند توسعهی زندگی صنعتی
و ماش��ینی و اوقات اندکی که بش��ر امروزی برای فراغت در
اختیار دارد ،یکی از دﻻیل پیدایﺶ و توس��عهی داس��تانهای
مینیمالیستی است) .برای کسﺐ آگاهی بیشتر در این زمینه نگاه
کنید به :مجدفر ،مرتﻀی؛ فارادوواق یا سیاهپوش )مجموعهی
 20داس��تانك ترکی با ترجمهی فارس��ی( تهران :نشر امرود،
ﭼاپ دوم .1390 ،در مﻘدمهی این کتاب ،توضیحات مبسوﻃی
دربارهی داستانك ارائه شده است(.
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رادرکتابگینس
ابتدا این خبر را بخوانید:
ردجدیدکتابخوانی
آلمانیشکستهشد
علمانآنهایکرکو
یتوسﻂنویسند هی
537دانشآموزوم
بخوان
رکوردکتا 
یکودکان،همراه4
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شهرکوبلنتسودر
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بهگزارشخ
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یگینساعالمکرد.
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ینامیدوسﭙس45
برکوردهایجهان
عل
وم
ن
ردجهانیکتابخوان
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داوراینرکورددرم
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رکتابگینسبهرشت
بکر،
ردندانشآموزانبرا
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حاال به پیشنهاد اولیهی ما توجه کنید:
بیایید مشابه کار این نویسندهی آلمانی را با نویسندگان و شاعران کودك و نوجوان ایرانی در دبستانهای خودمان اجرا کنیم .واحدهای
آموزش ابتدایی مناطق و شهرستان ها با همکاری واحد فرهنگی ادارات میتوانند در این زمینه ،با دبستانهای خودشان همکاری کنند.
اگر نمیخواهیم گول آمارها را بخوریم و میخواهیم بگوییم آمارهای ارائه شده برای مطالعهی کتاب غیرواقعی هستند (لطف ًا یادداشت
سردبیر همین شماره را بخوانید) ،بیایید نهضت عمومی کتابخوانی را در مدارس و با حضور نویسندگان و شاعران ایرانی راه بیندازیم.
مهم نیست اجتماع ما  5374نفری باشد یا نه ،اگر بتوانیم همه یا قسمت اعظم بچههای مدرسه و معلمان را زیر یک سقف یا -اگر شرایط
آبوهوایی اجازه داد -زیر آسمان کبود گرد هم بیاوریم و با هم کتاب بخوانیم ،آمارسازان را ناامید خواهیم کرد.

رشدآ
موزشابتداییدراینزمینهچهکم 
کهاییبهمدارسومناطقمیدهد؟
 ما در زمینهی اجرای
این فعالیت فرهنگی به شما مشاوره میدهیم.
 ما با نویسندگان و
شاعران ،بهویژه همکارانمان در مجالت رشد،
ص
حبت
می
کنیم
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ها
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رس
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میکشانیم .گرفتن قول همکاری از ناشران
و فروشندگان کتابهای خوب هم با ما!
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وب ،خواندنی و مورد عالقهی بچهها را براساس
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به تأیید آموزشوپرورش هم رسیده است،
 ما به
شما کمک میکنیم و میکوشیم تا با یاری یکد
یگر،
ان
دکی
در
آمار
های
مط
العه
ی
ک
شور
مان
ب
هبود پدید آوریم.
پیشنهاد ما ،ی
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تعلیموتربیت
اشاره

بلندخوانﻲ
برايکودکاﻥ

فرزانهشهرتاش
مﺆلﻒومترجمکتابهايآموزشي

دراینشمارهازمجلهعالوهبریادداشتسردبیر،مطالﺐگوناگونيدربارهيکتابخواني
فراهمکردهایمکهبلندخوانيبرايکودکانیکيازآنهاست.درواقعمجموعهيمطالبيکهدر
اینشمارهدربارهيکتابوکتابخوانيدرمجلهاراﺋهخواهدشد،بهنوعيپروندهايدرست
کردهاستکهامیدواریمموردتوجهمﺨاطبانقرارگیرد.

ولي /مربي محترم شاید از خود بپرسید:
 فایدهي بلندخواني براي کودکان چیست؟
 آیا این کار براي والدین نیز فایدهاي دارد؟
 با گراني کتابها 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
کتابهاي چاپشدهي سنتي داریم؟
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کم��ي پیرام��ون جوابه��اي احتمال��ي
به س��ؤاالت باال با ش��ما صحب��ت ميکنیم.
امیدواریم که این نوشته انگیزهاي باشد تا این
کار لذتبخش و پرفایده را براي کودکان آغاز
کنید یا همچنان بدان ادامه دهید.
 هدف از بلندخواني داستان ،همان است که
در حرفزدن با کودك دنبال ميکنیم .بعضي از
دالیل آن ميتواند شامل اطمیناندهي و ایجاد
ح��س امنیت از کنارهم بودن ،سرگرمش��دن،
ایجاد همبس��تگي و پیوند فرهنگي � عاطفي،
دادن آگاه��ي ،تحری��ک حس کنج��کاوي،
لذتب��ردن و نظایر آن باش��د .ول��ي از اینها
مهمتر دالیل زیر است:
 .1بلندخواني پیوندي دوستداشتني میان
کودك و نوشتارها برقرار ميکند .هیچکس در
بدو تولد عاشق فوتبال یا خواندن نیست .این
شوق به وسیلهي افرادي غیر از کودك در ذهن

او کاشته ميشود .والدین ،معلمان ،پدربزرگ و
مادربزرگهای��ي ک��ه براي کودك داس��تان
ميخوانند ،این دان��ه را در ذهن او ميکارند و
پیون��دي را برقرار ميکنند که نه تنها مخرب
نیست بلکه ترغیبکننده و رضایتبخش است.
این در حالي اس��ت که تکالیف و آزمونهاي
مدرسه چنین نیستند.
 .2بلندخواني زمان تمرکز کودکان را براي
ش��نیدن افزایش ميدهد .جنبهي 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 دهها شبکهي تلویزیوني
و دهه��ا براب��ر آن کاناله��اي ماه��وارهاي و
پایگاههاي اینترنتي وجود دارد که تا ده س��ال
پیش وجود نداشت .امروزه در برنامهها و فیلمها
دائم با چرخش زاویهي دوربین روبهرو هستیم.
دو ثانیه از این زاویه ،سه ثانیه از زاویهي بازتر
و بعد چه��ار ثانیه از نزدی��ک و همینطور تا
آخر .وقتي بهطور روزانه با پدیدهي پراکندگي
سروکار داریم ،توانایي تمرکز روز جزئیات را از
دس��ت ميدهیم ،چیزي که خالف یادگیري
اس��ت .ذه��ن کودکاني که جل��وي تلویزیون
مينش��ینند به زمانهاي کوتاه و سرعتهاي
باال و هیجانات متوالي عادت ميکند و مهارت
تمرکز و دقت براي مدت طوالني را از دس��ت
ميدهد .حاال اگر ب��راي نوجوانان و جوانان و
حتي بزرگساالن فرهنگ پیامک (اساماس)
را هم ک��ه اکثراً پاس��خهاي کوتاه و س��ریع

ميطلب��د ،اضاف��ه کنیم نتیجه این ميش��ود
که محیطي مناس��ب براي رش��د عدم تمرکز
فراهم آوردهایم .تعداد دانشآموزان بیشفعال
مدارس ،خود حاکي از وجود کودکاني اس��ت
ک��ه قرباني ای��ن محیط ش��دهاند .بلندخواني
براي کودك درست خالف این وضعیت است
و توج��ه کودك به صدا ،تصوی��ر و جزئیات و
گوینده را تقویت ميکند .بلندخواني و س��پس
خواندن متنها بر مح��ور لذتبخش بودن و
عالقه داشتن ،مهارت تمرکز را براي کودکان
به ارمغان ميآورد.
 .3بلندخوان��ي تع��داد واژگان ک��ودك را
افزای��ش ميدهد .میزان دش��واري متن یک
داستان خوب ،سه برابر یک محاورهي معمولي
با کودك است .با گس��ترش دایرهي واژگان،
درك شنیداري (کلماتي که ميشنویم) افزایش
ميیابد ک��ه خود به درك خواندن و نوش��تن
(کلماتي که ميخوانیم و مينویس��یم) کمک
ميکند.
بلندخوان��ي همچنی��ن موج��ب تقویت
مه��ارت خوان��دن در دوران یادگیري کودك
ميش��ود و چون خواندن ،پایهي دروس دیگر
است بنابراین روي پیشرفت تحصیلي کودك
تأثیر مستقیم و بهس��زایي دارد .خواندن امري
اکتسابي است و کودك هرچه بیشتر بخواند،
بهتر ميخواند و هرچه بهتر بخواند ،بهتر درك
ميکن��د .درك بهتر هنگام خواندن ،یادگیري
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را ب��راي كودك بامعنا ميكن��د و «بامعنايي»
ب��ه او قدرت تفكر بهتر و عميقتري ميدهد.
بهتر خواندن كه موجب درك بيشتر ميشود،
رابطهاي مستقيم با قدرت استدالل كودك نيز
دارد .خوب است بدانيم كه آزمونهاي ادراكي
گوناگوني براي درك شنيداري و درك خواندن
وجود دارد (مانند آزمون پرلز).
 همواره درك شنيداري كودكاني كه از بدو
تولد تقويت شده است ،از درك خواندن كودكان
ديگر جلوتر است .تا زمانيكه كودكان بتوانند
در خواندن و درك مطالب خواندني به اندازهي
درك ش��نيدن مهارت پيدا كنند ،ش��نيدهها را
بهتر درك ميكنند .شما بايد ابتدا يك كلمه را
شنيده باشيد تا بتوانيد آن را بيان كنيد يا آن را
بخوانيد و بنويسيد .اگر شما كلمهي «عظيم»
را به طرزي بامعنا نشنيده باشيد ،هنگامي كه
موقعيت خواندن و نوشتن آن پيش آيد معناي
آن را درك نخواهي��د ك��رد .در واقع يك نوع
گنجين��هي لغات در ذهن ك��ودك وجود دارد
و كار والدين پرك��ردن اين گنجينه با كلمات
هرچه بيشتر است تا به صورت كالم و سپس
خواندن و نوشتن س��رريز كند .كودكان چهار
س��اله در خانوادههاي مرفه حدود  42ميليون
كلمه از بس��تگان خود ميش��نوند و كودكان
خانوادههاي فقير حدود  13ميليون كلمه .اين
اختالف يعني  32ميلي��ون كلمه ،خود معادل

جلو بودن كودكان مرفه به اندازهي يك سال
تحصيلي است .از طرفي كودكان ما حدود 900
ساعت در مدرسه و حدود  8000ساعت در كنار
خانواده هستند .بنابراين چه كسي بهتر از پدر و
مادر ميتواند با دلسوزي و مراقبت ،به تأمين
مهارته��اي زندگي ك��ودك از جمله مهارت
خواندن كمك كند.
 بلندخواني از سنين كودكي براي كودكان
حداق��ل كار و مفيدتري��ن كار در عرص��هي
يادده��ي ـ يادگيري اس��ت .طب��ق آمارهاي
بينالمللي ،كودكان حس حيرت و كنجكاوي
خ��ود را بهخاطر حضور در مراكز آموزش��ي و
روشهاي آموزش��ي موجود و ن��وع برخورد با
ايشان تا سن يازده سالگي از دست ميدهند،
پس خوب است كه از همين امروز اقدام كنيم.
ولي تا چه زماني بايد اين كار را ادامه دهيم؟
 معمو ًال سطح شنيداري و خواندن كودكان
برابر نيست .اين امر تا كالس سوم راهنمايي
ادامه دارد .يعني زماني كه س��طح خواندن به
سطح ش��نيدن برس��د ،البته آن هم براي آن
دس��ته از كودكاني كه روي مه��ارت خواندن
نيز به اندازهي كافي تمرين ميكنند .اين بدان
معناست كه دانشآموزان كالس اول ميتوانند
كتابه��اي دانشآم��وزان كالس چه��ارم را
بش��نوند و بفهمند ولي خود ق��ادر به خواندن
آنها نيستند .همينطور يك دانشآموز كالس

چهارم ميتوان��د به داس��تانهاي دانشآموز
كالس اول راهنمايي گوش كند .حتي خواندن
كتابهاي فصلبندي ش��ده كه معمو ًال بدون
تصويرند يا تصاوير كم��ي دارند نيز براي اين
دسته از كودكان ،دنيايي از كلمهها و ايدههاي
ت��ازه را باز ميكند و در عوض به آنها كمك
ميكن��د تا مطالب كتابهاي درس��ي را بهتر
بفهمند .كتابهايي كه جمالت ساده و كوتاه
دارند براي آن نوشته ميشوند كه خوانندگان
مبتدي ـ كه معمو ًال در كشور ما كالس اوليها
هستند ـ بتوانند به تنهايي آن را بخوانند .ولي
حقيقت مطلب آن است كه آنها توانايي درك
جم�لات بلندتر و واژگان غنيت��ر را نيز دارند
و براي همين بزرگس��االن باي��د در خواندن
متنهاي غنيتر به آنها كمك كنند تا بدين
ترتيب حس ماجراجويي آنها ارضا شود.
 بلندخواني گنجينهي آن دس��ته از لغاتي را
در ك��ودك افزايش ميدهد ك��ه در محاورات
روزمره يافت نميشود .لغاتي كه در گفتوگوها
نادرند ولي در يادگيري و آموزش بهكار ميروند
و كليدياند .از اينرو بلندخواني بهخصوص در
س��الهايي كه كودك قادر به خواندن نيست،
موجب آشنايي او با كلمات جديد و تسهيل امر
خواندن در سالهاي آينده خواهد شد .كودك
اين لغتها را از طريق ش��نيدن آنچه برايش
خوانده ميش��ود ،در حافظهاش نگاه ميدارد و

س��عي ميكند آنها را در گفتار خويش بهكار
گيرد تا بعدها آنها را در خواندن و نوشتن نيز
بهكار ببرد.
 وقتي ميخواهي��د براي بچهها بلندخواني
كنيد ،به گروههاي سني مندرج در كتاب توجه
نكني��د چون كودكان قدرت درك ش��نيداري
باالتري دارند مانند ،وقتي كه با ايشان سخن
ميگويي��د .ولي اگر كودك خ��ودش بخواهد
كتاب بخواند ،بايد در سطح سواد علمي گروه
سني او كتاب را تعيين كنيد .همواره عالقه و
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مدت زمان تمركز كودكان را هنگام بلندخواني
ب��راي آنها تأكيد كنيد .ش��ما بايد براس��اس
ش��ناختي كه از كودك داريد و توجه به تفاوت
س��طح ش��نيداري و خواندن كودك ،براي او
كت��اب بخوانيد يا كتاب بخريد .اين انتخاب با
شماست .گاهي براي يك كودك پيشدبستان
از گروه «ب» و «ج» هم ميشود كتاب خواند.
اين انتخابها بس��تگي ب��ه گنجينهي لغات
كودك نيز دارد.
 در آغاز دورهي خواندن كه در برخي كشورها

بايدهايبلندخواني
بايدهاي
 .1هرچ��ه زودتر بلندخواني را براي كودك خود آغاز كنيد.
وقتي كودكان كوچكترند بهتر و آسانتر اين كار انجام ميشود.
 .2براي خردس��االن مهم نيست كه كتاب داراي تكرار و
وزن باش��د ،وقتي بزرگتر شدند كتابهاي داراي وزن و قابل
پيشبيني را اضافه كنيد.
 .3هن��گام خوان��دن كتابهاي��ي كه قس��متهاي قابل
پيشبيني دارند ،گاهي در قسمتهاي كليدي صبر كنيد و اجازه
دهيد كودك كلمات را بگويد.
 .4هر وقت شما و كودكان (فرزندان /دانشآموزان) وقت
داريد ،با هم بخوانيد و منتظر زماني معين نمانيد.
 .5سعي كنيد حداقل يك زمان مشخص را براي خواندن
داستان در طول روز در نظر بگيريد.
 .6بهخاطر داشته باشيد كه هنر گوش كردن يك مهارت
اكتس��ابي است كه بايد آموخته شود و بهتدريج رشد كند؛ يك
شبه اتفاق نميافتد.
 .7ب��ا كتابهاي تصويري ش��روع كني��د ،كتابهايي كه
فقط چند خط در هر صفحه دارند .كمكم به س��مت كتابهاي
پرحج��م و با تصاوي��ر كمتر و در نهايت به س��وي كتابهاي
فصلبندي شده برويد.
 .8ب��ه تنوع و تغيير حجم و موض��وع مطالب خواندني از
داستاني گرفته تا غيرداستاني توجه كنيد.
 .9براي درگير كردن كودكان خردسال از آنها بخواهيد در
زمان الزم براي شما كتاب را ورق بزنند.
 .10هميش��ه قب��ل از خواندن مت��ن ،عنوان كت��اب ،نام
نويس��نده ،نام تصويرگر و نام مترجم كتاب و حتي نام ناشر را
براي كودك بخوانيد.
 .11اگر براي اولين بار كتابي را ميخوانيد ،دربارهي تصوير
روي جل��د بحث كنيد .براي مثال« :فك��ر ميكني اين كتاب
دربارهي چيه؟»

از چهار س��الگي نيز ش��روع ميشود ،كودك
نميتواند متنهايي را با كلمات غيرمصطلح يا
نادر بخواند .اگر در دوران كودكي آن كلمات را
به كمك بلندخواني والدين يا اطرافيانش شنيده
باش��د و بيان كرده باش��د ،براي خواندن آنها
آمادگي بيشتري دارد .كودكان بهطور طبيعي در
روند رشد خود ابتدا كلمات را ميشنوند ،سپس
آنها را بيان ميكنن��د و باالخره ميخوانند و
دست آخر ميتوانند آنها را در نوشتههايشان
بهكار ببرند .حتي كودكاني كه تازه ش��روع به

 .12در حين خواندن براي مشاركت بيشتر مخاطب گاهي
بپرسيد« :فكر ميكني بعدش چي ميشه؟»
 .13كتابهاي تصويري را به راحتي ميتوان براي طيفي
از ك��ودكان در خانواده خواند هر چند كه اختالف س��ني آنها
زياد باشد .داستانهاي بلند در اين مورد استثنا هستند .چنانچه
اختالف س��ن (و بالطب��ع اختالف اجتماع��ي و عاطفي) ميان
ك��ودكان بيش از دو س��ال وجود دارد ،ه��ر كودك در صورتي
بهرهمند خواهد شد كه برايش جداگانه بخوانيد .اين كار نيروي
بيشتري از طرف والدين ميطلبد و به نتايجش ميارزد.
 .14ت��ا زماني كه قدرت تخي��ل و مدت تمركز كودك به
حد الزم نرس��يده است از خواندن متنهاي طوالني خودداري
كني��د .هيچ اش��كالي ندارد كه متنها را كوت��اه يا بهطور كلي
حذف كنيد .وقت��ي متنها را از قبل خوانده باش��يد ،ميتوانيد
چنين قسمتهايي را شناسايي كنيد و با مداد در حاشيهي كتاب
عالمت بگذاريد .چارلز ديكنز اغلب وقتي در مجامع عمومي
ميخواند ،چنين ترفندي را بهكار ميبرد.
 .15چنانچه فصول كتاب طوالني است و شما زمان كافي
نداريد كه هر روز فصلي كامل را بخوانيد ،يك قسمت حساس
ي��ا تعليق كنن��ده را براي توقف انتخاب كنيد .اگر ش��نوندگان
خود را تش��نه رها كنيد ،آنها براي نوبت بعدي خواندن ،بيشتر
لحظهشماري ميكنند.
 .16ابتدا اجازه بدهید در طي چند دقيقه ش��نوندگان شما
در جاي خود مستقر شوند و وضعيت ذهن و بدن خود را براي
اينكار آماده كنند .اگر داستان بلند ميخوانيد با اين سؤال شروع
كنيد« :ديروز كجا بوديم؟» .روحيه عامل مهمي در گوشدادن
اس��ت .جمالت «حاال بس كني��د و آرام بگيريد»« ،درس��ت
بنشينيد و توجه كنيد» لزوم ًا روحيهي پذيرايي را ايجاد نميكند.
 .17اگر كتاب تصويري ميخوانيد ،مطمئن شويد كودكان
ميتوانند تصاوير را به راحتي ببينند .اگر در مدرس��ه هس��تيد،
بچهها را به صورت نيمدايره جلوي خود بنشانيد .خودتان در

خواندن ميكنند نيز نميتوانند فقط با خواندن
كتابهاي��ي كه ت��وان آن را دارن��د ،روحيهي
ماجراجوي��ي و حس كنجكاوي خ��ود را ارضا
كنند .آنه��ا براي جبران اين كمبود به آنچه
ديگران برايشان تعريف ميكنند يا ميخوانند،
عشق ميورزند .به همين دليل وجود انگيزه و
عالقهي كودك به بلندخواني همواره مهياست
و اين امر برايش تحميلي نيست چون او قادر
به درك كلماتي است كه خود قادر به خواندن
آنها نيست .بنابراين بلندخواني براي كودكان

در سالهاي اول دورهي ابتدايي بيش از دوران
پيشدبس��تان (كه كودك ميداند ،نميتواند
بخواند) مطرح است.
 انسان اساس ًا لذتطلب است و كارهايي را
كه دوست دارد ،بارها و بارها انجام ميدهد .اگر
ميخواهيم مطمئن شويم كه كودكان در آينده
ب��ه كتابخوان��ي روي ميآورند ،بايد مطمئن
ش��ويم كه خواندن را دوس��ت دارند .كودكان
چون از شنيدن داستان لذت ميبرند ،ميتوان
با اتكا به اين خصوصيت ،پيوند و انس آنان را

تصميم بگيريد كه كجاها را تند كنيد ،كجاها را حذف يا با شرح
و تفصيل بخوانيد.
 .25نويس��نده را نيز به همراه كتاب زنده كنيد .به كمك
نام نويسنده در جستوگوگر گوگل ،سايت و تصوير او را بيابيد
و اطالع��ات مربوط به او را بيان كنيد .خواندن ش��رح حالي از
نويس��نده ب��راي مخاطب ،ي��ادآوري ميكند ك��ه كتابها به
وسيلهي آدمها نوشته ميشوند نه ماشينها.
 .26هرجا كه ممكن بود به كتاب بعد س��وم بدهيد ،مث ً
ال
اگر داس��تان دربارهي ش��ب يلدا و تنقالت مخصوص آن شب
است حتم ًا يك كاسه انار يا آجيل شيرين جلوي دست بگذاريد.
 .27از اقوام ،دوس��تان (كادر مدرس��ه ،اولي��اي داوطلب)
بخواهيد كه داستانهايي را با صداي خود براي كودكان ضبط
كنند تا شما براي دانشآموزان كالس پخش كنيد.
 .28براي كودكاني كه سواد خواندن ندارند يا بيشفعالاند،
معمو ًال بس��يار سخت است كه فقط بنش��ينند و گوش دهند.
وجود كاغذ ،مداد شمعي و مداد رنگي هنگام گوشكردن باعث
مشغوليت دستانشان ميش��ود ،درست مانند بزرگساالني كه
هن��گام گوشكردن يا ح��رف زدن با تلفن چيزي را خطخطي
ميكنند.
 .29پ��دران در امر بلندخواني ب��راي فرزندان خويش بايد
بيشتر همت بهخرج دهند چون معلمان مدارس ابتدايي معمو ًال
خان م هستند و كودكان بهطور ناخودآگاه كار مدرسه و خواندن
را به بانوان مرتبط ميكنند .از طرفي پدران بيش��تر دنبال بازي
فوتبال و مانند آن هستند تا اينكه با فرزندان خود به كتابخانه
بروند .بيخود نيس��ت ك��ه رتبهي تحصيلي پس��ران در طول
دههاي اخير نس��بت به دختران رو به كاهش اس��ت .درگيري
پ��دران با كتاب و كتابخواني در باالبردن مقام كتاب در ذهن
پسران بسيار مؤثر خواهد بود.
 .30وقت��ي بچهها دلش��ان ميخواهد براي ش��ما كتاب
بخوانند ،بهتر است كتاب هرچه ميتواند ساده باشد تا مشكل.
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جاي مرتفعتري قرار بگيريد كه بچههاي عقبي بتوانند كتاب و
شما را از باالي سر ديگران ببينند.
 .18اگر داس��تان بلند ميخوانيد ،خودتان و بچهها طوري
بنش��ينيد كه راحت باش��يد .براي خواندن جلوي يك پنجرهي
پرنور نايس��تيد چون نور پش��ت سر شما ،چش�� م شنوندگان را
ميزند.
 .19بهخاطر داش��ته باشيد كه از كتابهاي تصويري همه
لذت ميبرند ،حتي نوجوانان و جوانان.
 .20چ��ه در خانه و چه در مدرس��ه حتم ًا بع��د از خواندن
داس��تان ،وقت براي بحث و گفتوگو بگذاريد .افكار ،اميدها،
ترسها و اكتش��افات بهوس��يلهي كتاب تحريك ميشوند .به
آنها اجازهي ظهور بدهيد و به كودكان اجازه دهيد تا از طريق
ي (چنانچه ذوق آن را دارند)
بيان ش��فاهي ،نوش��تاري با هنر 
واكنش نش��ان دهند .گفتوگوه��ا را به آزمون تبديل نكنيد يا
بچهها را وادار نكنيد كه داستان را تفسير يا معني كنند.
 .21همه قادرند بلندخواني كنند اما اجراي موفقيتآميز و
راحت آن با تمرين بهدست ميآيد.
 .22از حالته��اي گوناگون لحن و چهره هنگام خواندن
اس��تفاده كنيد .در صورت امكان تُن صداي خود را متناسب با
گفتوگوها تغيير دهيد .سرعت خواندن را با متناسب با محتواي
داس��تان كم و زياد كنيد .در قسمتهاي حساس و بالتكليف،
شمرده و آهستهتر بخوانيد.
 .23اشتباه عمومي در بلندخواني ـ چه براي كودك هفت
س��اله بخوانيد و چه براي آدم چهل س��اله ـ آن اس��ت كه تند
بخوانيد .براي كودك آنقدر شمرده بخوانيد كه بتواند تصاوير
ذهني خويش را از آنچه ميشنود ،بسازد .براي كودكان آنقدر
ش��مرده بخوانيد تا بتوانند بدون عجل��ه تصاوير كتاب را دنبال
كنن��د .تند خواندن به خواننده مهلت نميدهد از لحن و آهنگ
صداي مناسب هنگام خواندن استفاده كند.
 .24قب ً
ال خودتان كتاب را بخوانيد .با اين كار ميتوانيد

با كتاب محكم كرد.
 بلندخواني عام��ل تحريككننده و انگيزه
دهنده ب��راي خواندن كودك اس��ت و عالقه
ب��ه خوان��دن و ميل به دانس��تن را در كودك
افزايش ميدهد .هر بلندخواني مانند يك تبليغ
رسانهاي براي كتابخواني است .اميد است با
لذتبخش ك��ردن زمانهاي بلندخواني براي
كودك ،جمع امتيازات خواندن و خواندنيها در
دوران رشد او از امتياز ساير جاذبههاي اطراف
وي مانند تلويزيون و بازيهاي رايانهاي پيشي
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نبايدهايبلندخوانی
 .1داس��تاني را انتخاب نكنيد كه خودتان از خواندن آن لذت
نميبريد .بيعالقگي شما هنگام خواندن آشكار ميشود و با هدف
شما (ترغيب خواندن) مغاير است.
 .2وقتي متوجه ميش��ويد كتاب انتخابي شما مناسب نبوده
اس��ت ،به خواندن ادامه ندهيد .به اشتباه خود اذعان كنيد و كتاب
ديگري را برگزينيد .البته مطمئن شويد به كتاب فرصت كافي براي
شكوفايي و نمود دادهايد چون ماجراي بعضي داستانهاي بلند كمي
كندتر از ساير داستانها شروع ميشود .اين قضيه دربارهي فيلمها
هم صادق است .گاهي فيلم شما را از صحنهي اول جذب ميكند
و گاهي بعد از مدتي اين كار صورت ميگيرد.
 .3احس��اس معلمي را نداشته باش��يد كه گويا همهي چيزها
بايست با محتواي كتابهاي درسي پيوند داشته باشد .طيف وسيع
ادبي��ات كودكان را با محدودهي تنگ برنامهي درس��ي ادبيات و
س��ایر درس ها محصور نكنيد .آيا شما دوست داريد تمام كارهاي
روزانهتان را به محتواي يك س��خن گره بزنيد در حاليكه سخنان
ديگري نيز وجود دارد؟ هدف ما اين است كه از كودك خوانندهي
مادامالعمر بسازيم و نه فقط يك خواننده در زمان مدرسه .اين هدف
هرگز ميسر نميشود چنانچه دانشآموز فكر كند خواندن هميشه
با درس و كارهاي شاق پيوند خورده است.
 .4شنوندهي خود را تحت فشار قرار ندهيد .سطح رشد عقالني،
اجتماعي و عاطفي مخاطب خود را هنگام بلندخواني در نظر بگيريد.
هرگز باالتر از سطح عاطفي ـ هيجاني كودك برايش نخوانيد.
 .5كتاب��ي را انتخاب نكني��د كه بچهها قب ً
ال فيل��م آن را در
تلويزيون يا سينما يا ويدئو ديدهاند .وقتي كه ماجراي يك داستان
معلوم اس��ت ،انگيزهي كودك بيشتر از ميان ميرود .شما هميشه
ميتوانيد اول داس��تان را بخوانيد و بعد فيلم ويدئويي آن را تماشا
كنيد .ب��ه اين ترتيب كودكان ميتوانند بفهمند كه نوش��تهها چه
قابليتهاي��ي را براي پردازش دارند كه فيلمه��ا ندارد .براي مثال
ميش��ود بحث كرد« :چه قسمتهايي در فيلم نبود؟ چرا؟ اگر قرار
بود تمام ماجراي كتاب را به صورت فيلم درآوريم ،فيلم ما چهقدر
طول ميكشيد؟»
 .6در انتخاب داستانهاي بلند براي بلندخواني از كتابهايي
كه حجم بااليي از گفتوگو (ديالوگ سنگين) دارند ،اجتناب كنيد.
اي��ن نوع كتابها براي خواندن و ش��نيدن دش��وارند .تمام عالئم
نوش��تاري مانند پيش��روي پاراگراف يا بند ،گيومهه��ا ،پرانتزها و
زيرنويسها براي تسهيل در صامتخواني است چرا كه خواننده قادر
به ديدن آنهاست و ميتواند بفهمد كه شخص جديدي صحبت
ميكند ولي شنونده از درك چنين عالئمي عاجز است ،بخصوص
اگر نويسنده از آوردن نام گوينده مانند« ،خانم معلم گفت» در متن
خودداري كرده باش��د ،آنگاه شنونده اص ً
ال متوجه نميشود كه چه
كسي حرف زده است.
 .7گول جوايز ادبي نامبرده روي كتابها را نخوريد .صرف

جايزه گرفتن يك كتاب ،ضمانت كافي براي موفقيت آن كتاب در
بلندخواني نيست .بيشتر مواقع اين جوايز بهخاطر كيفيت نگارش يا
تصوير اعطا ميشوند و نه بهخاطر كيفيت آن در بلندخواني.
 .8اگر وقت كافي براي ب ه پايان رس��اندن داستان را نداريد ،از
خواندن صرفنظر كنيد .اگر قرارباشد بعد از يكي دو صفحه خواندن
را قطع كنيد ،همان بهتر كه اص ً
ال شروع نكنيد .زيرا اين امر به جاي
ايجاد انگيزه در واقع كسالت به همراه ميآورد و ذوق كودك را در
عالقه به كتابخواني از ميان ميبرد.
 .9هنگام خواندن خيلي هم راحت نباشيد .حالت لميده و قوز
ك��رده به احتمال زياد خوابآلودگي به همراه ميآورد .لمدادن پيام
فوري به قلب ميرساند كه آرام بتپد .وقتي خون كمتري به گردش
درآيد ،اكسيژن كمتري به مغز ميرسد و حالت رخوت و سستي به
انس��ان دس��ت ميدهد .اين حالت براي همه فراهم نميشود ولي
براي اكثريت چنين اس��ت .سعي كنيد پاهايتان را روي زمين نگاه
داريد.
 .10با سؤاالتي كه بچهها هنگام خواندن ميپرسند ،خودتان
را ناراحت نكنيد ،بهخصوص اگر كودكان خردسال باشند .اگر هدف
از س��ؤال كردن ب��ه تعويق انداختن زمان خ��واب يا عدم تمركز و
شيطنت نيست با حوصله به آن پاسخ دهيد .خواندن كه محدوديت
زماني ندارد ،ولي كنجكاوي كودكان زمان مش��خص و محدودي
دارد .كنج��كاوي كودكان را با جوابهاي باحوصله تقويت كنيد و
سپس خواندن را از سر بگيريد .البته سؤالهاي كالسي متفاوتاند و
بهتر است در پايان كار بدانها پرداخته شود .با وجود بيست شاگرد
سركالس كه هر كدام س��ؤالي مطرح كنند ،هيچوقت نميتوانيد
داستان را به پايان برسانيد.
 .11تفسير داس��تان را به شنوندهي خود تحميل نكنيد .يك
داستان ميتواند به تنهايي لذتبخش باشد و لزوم ًا هيچ دليلي هم
نميخواهد و تازه شما حرفهاي ديگري براي كودك داريد تا بيان
تفسير خود از كتاب .بيشتر تأثير ادبيات وقتي مشاهده ميشود كه
كودكان بتوانند بعد از بلندخواني پيرامون آن امكان بحث و گفتوگو
داشته باشند.
 .12سعي نكنيد با فيلمها و تلويزيون رقابت كنيد .براي مثال
بگوييد« :كدام يك را ميخواهي ،داستان يا تلويزيون؟» چون آنها
معمو ًال تلويزيون را انتخاب ميكنند .اين درس��ت مثل آن است به
يك بچهي نه س��اله بگوييد« :چي ميل داري؟ سبزيجات پخته يا
يك بستني قيفي؟» چون شما بزرگسال هستيد ،اين تصميمگيري
با شماس��ت ».تلويزيون سر ساعت هشت و نيم قطع ميشود ،اگر
قبل از خواب داس��تان خواستي كه خوب است وگرنه از تلويزيون
خبري نيست و موقع خواب است!» اجازه ندهيد كه كتابها مسئول
جدايي كودكان از تلويزيون باش��ند .هر چند تحقيقات محدوديت
اس��تفاده از بازيه��اي رايان��هاي و تلويزي��ون را در عملكرد بهتر
دانشآموزان مورد تأييد قرار ميدهد.

گيرد و كودك در اين زمينه به خودجوش��ي و
خودبسندگي برسد.
 از آنجا كه محور دروس ادبيات در مدارس
چهگونه خواندن و نوش��تن اس��ت ،از ميل به
خواندن در اين درس غفلت ش��ده است .حال
آنكه مهارت خواندن و درك خواندن با تمرين
بهدست ميآيد و نه با آگاهي از اصول خواندن.
حلقهي مفقوده در مدارس ما بهويژه در دورهي
ابتداي��ي عدم توجه كافي به تن��وع انگيزه در
ك��ودكان و رعايت تفاوت ذائقهها و گوناگوني
منابع ادب��ي اعم از داس��تاني ،علمي تخيلي،
طنز ،افسانههاي تمثيلي و كهن ،داستانهاي
ماجراجويانه ،داس��تانهاي فكري و فلسفي،
نمايشنامه ،داس��تان پريان ،فانتزي و ...است.
در كشورهايي مانند كانادا ،آمريكا و انگلستان
ب��ه گفتهي «كتاب هفته» (نش��ريهي وزارت
ارشاد اسالمي) ميليونها كتاب از طرف نظام
ب كودكان به خواندن به
آموزش��ي براي ترغي 
آنها داده ميش��ود تا در درس ادبيات استفاده
شود .در متروي شهر تورنتوي كانادا از هر 10
نفر دست كم هشت نفر به صورت ايستاده يا
نشس��ته در حال خواندن هستند و اين صحنه
براي ما بس��يار قابل تأمل است .بايد دانههاي
خواندن را در زمان كودكي بكاريم.
 وقتي به سالهايي كه براي كودكان خود
كتاب خواندهايد برگرديد ،متوجه ميشويد كه
به همان اندازه كه شما به آنها چيزي دادهايد،
آنها نيز به شما چيزي هديه كردهاند .اين كار
باعث ميشود هر شب زمان پرباري را با آنها
س��پري كنيد و همين كار آغازگر گفتوگويي
ميان ش��ما و آنها ميشود و تعلقات فرهنگي
و عاطفي در اين ميان محكم ميگردد .گاهي
كتابهايي را برايشان ميخوانيد كه خودتان در
كودكي از آن بيبهره بودهايد و گاهي كتابي را
ميخوانيد كه خود بس��يار دوست داشتهايد .در
هر مورد بازگش��ت به دوران كودكي ،به شما
كمك ميكند كه پدر و مادر بهتري شويد .اگر
كسي ش��ما را از اين كار منع كند حتم ًا براي
هيچ كودكي كتاب نخوانده است .تجربه نشان
داده است كه هر كس اين كار را انجام دهد ،بار
ديگر كودكي خود را مرور كرده است.

 دسترسي به فهرس��ت كتابهاي خوب
ب��راي ك��ودكان هم��واره امكانپذير اس��ت.
مس��ئوالن كتابخانهها در م��دارس و مراكز
فرهنگي ش��هرداري يا كانون پرورش فكري
و بهوي��ژه معلم��ان از اين كتابه��ا باخبرند.
ناشران كتابهاي كودك و نوجوان نيز همواره
بروشورهايي را در اين زمينه منتشر ميكنند يا
در اينترنت قرار ميدهند .شما خود نيز با مرور
س��ريع كتابها در كتابفروشيهاي كودك
و با ش��ناختي كه از كودك خ��ود داريد زود به
اين امر پي خواهيد برد .اگر هم مايل نيس��تيد
كتابها را خريداري كنيد ،هميشه كتابخانهها
در خدمت ش��ما هستند .بس��ياري از بستگان
نيز بعد از بزرگش��دن كودكان خود نميدانند
با كتابهايش��ان چه كنند! خوب اس��ت رسم
بخش��يدن يا امانتدادن كتاب ميان بستگان
و دوستان و همكالس��يها معمول شود .اين
كار باعث چرخش كتابه��اي موفق و مورد
عالقهي كودكان خواهد ش��د .اين روزها خبر
از رسم خوب گذاشتن كتاب در اتوبوس ،مترو
و مراكز پرجمعيت مانند بوستانها نيز به گوش
ميرسد .ميتوانيد كتابهاي اضافي خود را به
كتابخانهها ،مدارس ،مطب پزشكان كودك
و دفتر پاركهاهديه كنيد .خوب است كتاب
بچرخد تا اينكه در يكجا بماند!
 الزم نيست نگران زمان بلندخواني باشيد
و خيلي وس��واس به خرج دهيد .اگر كتاب در
خانه باشد ،وقت خواندنش پيدا ميشود .گاهي
ممكن اس��ت قطعهاي را از روزنامه يا مجله يا
متني كه از طريق ايميل دريافت كردهايد ،در
سر ميز صبحانه براي اعضاي خانواده ،با صداي
بلند بخوانيد .هر وقت احساس كرديد ممكن
است كلمهاي يا ماجرايي كودك شما را ناراحت
كند يا او پيام اشتباه دريافت كند ،از خواندن آن
قس��مت خودداري كنيد .مطمئن ًا همين كار را
دلتان ميخواست با بعضي قسمتهاي فيلمها
انجام دهيد ،اينطور نيست؟
 بعضيها فكر ميكنند آينده در دست دنياي
ديجيتال اس��ت و دوران كتاب به پايان رسيده
اس��ت .خوب است به اين حقيقت اشاره كنيم
كه كتابهاي هزار س��ال پي��ش را هماكنون

ميتوان خواند ،بدون اينكه احتياج به باتري يا
برق يا نرمافزاري مناسب باشد .ولي خود شاهد
بودهايم كه ديگر نميتوانيم نوارهاي ويدئويي
و  ،VHSفيلمه��اي هش��ت ميليمت��ري و
مش��ابه آن را ببينيم .اصو ًال منازل جايي براي
آن دس��تگاههاي ب��زرگ ندارن��د و در ضمن
فايله��اي  word 95را ديگ��ر نميتوانيم
ب��از كنيم .مقاالت ،مجالت و اطالعاتي را كه
امروز در دس��ترس شماس��ت ،معلوم نيست
در چند ده��هي بعد چه ميش��ود! خودتان با
س��يديهايي ك��ه ديگر خوانده نميش��ود و
ديويديهايي كه ديگر باز نميشوند ،روبهرو
هستيد ولي يك كتاب را هر چند كهنه و رنگ
و رو رفت��ه ميش��ود ،به راحتي و با احس��اس
قدرشناس��ي ميتوان باز كرد و مش��غول شد.
خواندن كتابهاي الكترونيكي چشم را بسيار
خسته ميكند و اين بهخاطر صفحهي روشن
كامپيوتر است .عالوه بر اين وضوح كلمات نيز
در صفحهي نمايش كمتر اس��ت تا در چاپ.
انعكاس نور آفتاب در گوش��يهاي همراه نيز
خواندن را مشكل ميكند .دوران كتاب ممكن
اس��ت كمرنگ ش��ود و رقبا گاه��ي ميدان را
بگيرند ولي هنوز به پايان نرسيده است ،آن هم
براي كودكان و كتابهاي مصور و يا دستكم
هنوز در ايران.

آموزش

10ﭘیشنﻬادسادﻩ
برایکﺘاﺏخوانی

محبتاﷲهمتی

کارشناسکتابهایآموزشی
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اشاره
هفت��هی کت��اب فرصت مناس��بی اس��ت
ت��ا دانشآموزانم��ان را ب��ا دنیای کت��اب و لذت
کتابخوانی آش��نا کنیم .این فرصت را از دس��ت
ندهیم.
ت��ا حاال به ای��ن موضوع فک��ر کردهاید که
چرا ایجاد مهارت خوان��دن از مجلهی مهمترین
هدفهای تعلیم و تربیت در دورهی 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
عادتهای مفید اس��ت .عادت به مطالعهی کتاب
در این س��نین در کودکان نهادینه میشود .برخی
مطالعات نش��ان داده است ،دانش��جویانی که در
دانشگاه بیشترین استفاده از کتابخانه را میکنند
معمو ًال آنهایی هس��تند که مطالعه را از دبستان
آغاز کردهاند .فضای آموزش��ی و بهخصوص معلم
مهمترین عامل درتش��ویق کودکان به مطالعه و
خواندن است.
برای ترویج و تش��ویق ب��ه کتابخوانی این
کارها را میتوانیم انجام دهیم:
 .1اگر مدرس��هی ما کتابخانهی مناسب و
مجهزی ندارد ،خودمان است به کار شویم .تشکیل
کتابخانهی کوچک کالسی به کمک خود بچهها
و مشارکت والدین میتواند راهگشا باشد.
 .2چه کتابهایی برای کتابخانهی کالسی
مناسب اس��ت؟ نگران این مس��ئله نباشیم .برای
تجهیز کتابخانهی کالس ،میتوانیم از فهرست
پایان کتابهای درس��ی استفاده کنیم .مهمترین
فهرست ،فهرستگان کتابهای مرتبط با برنامهی
درس��ی دورهی ابتدایی موسوم به «کتابنامههای
رشد» اس��ت که میتواند ما را یاری کند .مراجعه
به فهرستگان کتابهای مناسب نهادهای گوناگون
هم کارگشاست.

 .3یادمان باشد در یک کتابخانهی کالسی
عالوه بر مطالعهی کتابهای علمی و آموزشی از
کتابهای داس��تانی هم نباید غفلت کنیم .سعی
کنیم کتابخانهی کالس��ی ما از انواع داستانی و
غیرداس��تانی ،کتاب داشته باشد .مهمترین مرجع
برای کتابهای داس��تانی ،توجه به فهرس��تگان
کتابه��ای برگزی��دهی جش��نوارههای گوناگون
اس��ت .مانند« ،جش��نوارهی کتاب س��ال وزارت
فرهنگ و ارش��اد اسالمی»« ،جش��نوارهی کتاب
کودك و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان»« ،جشنوارهی کتاب سال مجلهی سالم
بچهها»« ،جشنوارهی کتاب سال شهید غنیپور»،
«جش��نوارهی کتاب برتر انجمن فرهنگی ناشران
کودك و نوجوان» و فهرستهای برگزیدهی کتاب
مثل فهرس��ت کتابهای «الكپش��ت پرنده» و
«شورای کتاب کودك و.»...
 .4از مهمترین کتابهایی که در کتابخانهی
کالسی باید داش��ته باشیم انواع کتابهای مرجع
مث��ل «دایرهالمعارفهای عموم��ی» و موضوعی
خ��اص ک��ودکان و نوجوان��ان و «فرهنگه��ای
فارسی» مخصوص بچههاست .میتوانیم هنگام
تدریس در موقعیتهای گوناگون ،شاگردانمان را در
کالس به مطالعهی این نوع کتابها ارجاع دهیم
تا آنها یاد بگیرند چهگونه برای پیدا کردن پاسخ
پرسشهای خود به کتابهای مرجع مراجعه کنند.
 .5اس��تفاده از کارتهای قصهگویی بهویژه
برای کودکان کالس اول و دوم دبس��تان بس��یار
لذتبخش خواهد بود .فرصتهایی را برای خواندن
داس��تان در کالس فراه��م کنیم .س��عی کنیم با
تکنیکهای قصهخوانی آش��نا شویم و از آنها در
هن��گام قصهگویی بهره ببری��م .خواندن قصه به
وس��یلهی معلم در کالس درس معجزه میکند.
کافی است امتحان کنیم.
همچنی��ن میتوانی��م از مادرب��زرگ
دانشآموزانمان بخواهیم در کالس حضور یابند و

برای بچهها قصهخوانی کنند یا قصه بگویند.
 .6برای کودکان کالس اول و یا دوم دبستان
قصه بخوانیم ،سپس از آنها بخواهیم یک قطعه
نقاشی از قصه بکش��ند .بعد آنها را در کالس به
نمایش بگذاریم و از ناشر یا تصویرگر یا نویسندهی
کت��اب بخواهیم ت��ا کارهای بچهه��ا را ببیند .در
صورت��ی که موفق به این کار نش��دیم ،میتوانیم
نقاشیها را برای ناشر کتاب بفرستیم و در عوض
از او درخواست کنیم برای کتابخانهی کالسی ما،
کتاب هدیه دهد.
 .7اگ��ر به نویس��ندگان یا ش��اعران کودك
دسترس��ی داریم ،از آنه��ا بخواهیم در کالس
حاضر شوند و برای دانشآموزان قصه بخوانند.
 .8آیا در نزدیکی مدرس��هی ما ،کتابخانهی
کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان وجود
دارد؟ بچهها را ب��ه کتابخانههای کانون ببریم و
از کتابدار بخواهیم که برای بچهها کتاب بخواند.
میتوانی��م از کتابداره��ای کان��ون بخواهیم در
کالس ما حضوراً قصه برای بچهها بخوانند.
 .9شرایطی فراهم کنیم تا در هفتهی کتاب،
ک��ودکان به همدیگر کتاب هدی��ه بدهند .قب ً
ال از
مش��ارکت والدین در این زمین��ه اطمینان حاصل
کنیم و از آنها برای این کار دعوت کنیم.
 .10هم��هی این نوع کارها کمی فکر بکر و
همت میخواهد .امکانات در درجهی دوم اهمیت
قرار دارد .فکرمان را به کار بیندازیم ،صدها راه دیگر
ب��رای ترویج خواندن و مطالعه به ذهنمان خواهد
رس��ید .به این ترتیب میتوانیم آنها را بنویسیم و
برای مجلهی رش��د آموزش ابتدایی بفرستیم تا در
اختیار دیگر همکاران قرار گیرد .راس��تی یک قرار
دیگر نیز با هم بگذاریم .بخشی از این برنامهها را
اجرا کنیم و نتایج آن را به سردبیر مجله بفرستیم.
نظرتانچیست؟
دست به کار شوید!

اطالﻉرسانی

ﻛﺪﺍﻡﻛﺘﺎﺏﻫﺎﺭﺍﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻢ؟

ﺗﻮﺳــﻌﻪﻱ ﻛﻤــﻲ ﻭ ﻛﻴﻔــﻲ ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﻭ
ﭘــﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﻣﻴﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ
ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ
ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻲ ﻭ ﻛﻤﻚ ﺩﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺍﺯ ﻃــﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪﻱ ﻓﻨــﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﻭ
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﭼﺎپ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫﺎﻱ
ﻧﻮﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ،ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻱ
ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻲ ﻭ
ﻛﻤﻚ ﺩﺭﺳــﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻭﺳــﻴﻊ ﻣﻤﻜﻦ ﻭ
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ،ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎ ﺭﺍ ﺁﺳﺎﻥ
ﺳﺎﺧﺖ.

ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﭘﺎﻳﻪﻱ ﺷﺸﻢ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻲ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ  1388-90ﺗﻌﺪﺍﺩ  378ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ
ﺁﻣﻮﺯﺷــﻲ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎﻱ

مدیرساماندهيمنابعآموزشيمکتوب

پ�ای�هیدومدورهیآم�وزشابت��دای�ی�1
ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺗﻮﺻﻴﻔﻰﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯﺁﻣﻮﺯﺷﻰﻣﻨﺎﺳﺐﻭﻣﺮﺗﺒﻂﺑﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻯﺩﺭﺳﻰ

ﻛﻠﻲ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﺷﺸﻢ ﻭ  350ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻛﻠﻲ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﺩﻭﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ
ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﻬﺮﺳــﺘﮕﺎﻥ
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺁﻥ ،ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺪ ﻛﺘﺎﺏﻧﺎﻣﻪﻱ ﺭﺷــﺪ
ﭘﺎﻳﻪﻱ ﺷﺸــﻢ ﻭ ﻛﺘﺎﺏﻧﺎﻣﻪﻱ ﺭﺷﺪ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﺩﻭﻡ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺩﺭﺳﻲ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻧﺴــﺨﻪﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ
ﺁﻥﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳــﺎﻣﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻲ
http://samanketab.roshdmag.ir
ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ
ﺩﺳﺖﺭﺱ ﺍﺳﺖ.
ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣــﺎﺩﻩﻱ ﺷــﺶ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻱ
ﺳــﺎﻣﺎﻥﺩﻫﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻦﻛــﻪ ﺧﺮﻳﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ
ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻲ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺩﺭ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻲ ،ﺻﺮﻓﺎً ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻣﺠــﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻳــﻦ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒــﻊ ﻭ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﺎﻱ ﻣﺪﺭﺳﻪ،
ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

آشناییبا
کﺘاﺏهایمناسﺐﭘایههایدوﻡوششمابﺘدایی
درکﺘابنامههایرشداخﺘﺼاﺻیهﻤیﻦﭘایهها
برایکﺴﺐاطﻼ
عاﺕبیشﺘربهنشانی)www.roshdmag.irبخشس
اماﻥبخشیکﺘاﺏهایآموزشی(مراجﻌهکنید.
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ﺍﺷــﺘﻴﺎﻕ ﻣﺪﺍﺭﺱ ،ﻣﻌﻠﻤــﺎﻥ ،ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﻭ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣــﻮﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﺘــﺎﺏ ﻭ ﻣــﻮﺍﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﻲ ﺍﺯ
ﻳﻚﺳــﻮ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳــﻌﻪﻱ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﻮ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ
ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪ؛ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﻲ
ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺳــﻮﺩﺟﻮﻳﻲ ﻣﻨﺘﺸــﺮ
ﻣﻲﺷــﺪﻧﺪ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ
ﻻﺯﻡ ﺑــﺮﺍﻱ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﭼﺎپ
ﺑﻲﺭﻭﻳﻪﻱ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ

ﻭﻗﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻲ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺷــﺖ ﺗﺎ ﻃﺮﺡ
ﺳﺎﻣﺎﻥﺑﺨﺸــﻲ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ
ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﺎﻣﺎﻥﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻪ
ﻣﺆﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷــﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ
ﻫﺪﻑ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻛﺘﺎﺏﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺭﺷــﺪ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺩﺭﺳــﻲ
ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻲ ﻭ ﺳــﺎﻣﺎﻥﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﺼﺮﻑ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻢ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﻛﺘﺎﺏﺧﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣــﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻭ
ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯ ِ
ﺷــﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ
ﻳﺎﺩﺩﻫﻲـﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺫﺍﺋﻘﻪﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﻢﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ،
ﻃﺮﺡ ﺳــﺎﻣﺎﻥﺩﻫﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻲ ﻭ
ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ )ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ( ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪﻱ
ﻣﻮﺭﺥ  89/6/2ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ،
ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮﺍﻥ »ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻱ ﺳــﺎﻣﺎﻥﺩﻫﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺁﻣﻮﺯﺷــﻲ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ )ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ(« ﺷﺘﺎﺏ
ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩﺍﻱ ﺑﻪ ﻫﻢﺳﻮﺳــﺎﺯﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻱ ﺩﺭﺳﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪ.

ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻛﻴﺎ

101روﺵ

برايمنﺤﺼربهﻓردساخﺘﻦ
کﻼ 
سهايدرس
نویسنده:دکترجیمزدي.ساتن
مترجم:نگارمجدفر
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فصلدوم
شیوهياستفادهازاینکتاب
ایدهها و فعالیتهاي موجود در این کتاب ،مهارتها و توانایيهاي بسیاري را براي مدرسه ،کالس درس
و زندگي مورد توجه قرار ميدهد .این فعالیتها بدون توجه صرف به پاسخ «صحیح» ،باعث پرورش قدرت
تفکر و عملکرد ميشود .خالقیت همیشه باید در مرکز توجه قرار گیرد؛ به دانشآموزان ارزش آن را بیاموزید.
چارلزکترینگ ميگوید« :موقعیتهاي افراد به قوهي تخیل آنها محدود ميشود اما ،عدهي کمي بر این
باورند که هزاران نوازنده ميتوانند در خدمت یک آهنگساز باشند».
هیچ اشکالي ندارد اگر در طول عمرتان یکي دو آهنگساز را وارد زندگي حرفهاي خود کنید.
کمکفراوان
مطالب این کتاب در جریان ارتباط من با معلمان در حدود ده س��ال گذشته گردآوري شده است .بدون
کمک معلمان این کتاب به وجود نميآمد .من بسیاري از این ایدهها و فعالیتها را هنگام برگزاري کالسهاي
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آموزشي براي معلمان و ديگر فعاالن عرصهي آموزش كودك ،در بيش از  30دانشگاه در سراسر
كشور فراگرفتهام .هميشه از همكاري اين افراد قدراني كرده و از آنها اجازهي چاپ فعاليتهايشان در
اين كتاب را گرفتهام .من به آنها اعتبار بخشيدهام؛ تنها كار درست همين است.
مواقع ديگري نيز بوده است كه ديدگاههاي متنوعي تنها در يكي از جلسات مطرح شدهاند .در نظر
داشته باشيد كه من ايدهها و فعاليتهاي موفق را مدتها قبل از آنكه به فكر نوشتن اين كتاب بيفتم،
جمعآوري ميكردم .گاهي يك ايده ،فعاليت يا راهبرد توجه مرا جلب كرده اما نام يا منبعي براي آن ذكر
نكردهام .در شرايطي كه من ،به ايده يا فعاليتي اشاره كردهام كه مطمئنم از آن خودم نيست ،سعي كردهام
دستكم محل گردآوري آن را ذكر كنم .افرادي كه با ايدههاي خود در اين كتاب روبهرو ميشوند ،كافي
است به من اطالع دهند تا در چاپها يا ويرايشهاي بعدي آن را اصالح كنم.
از آنجا كه من به تمام نقاط كشور سفر ميكنم و با معلمان ،مشاوران و متخصصان كار با كودكان
در ارتباط��م ،ميدانم كه افراد زيادي كارهاي خالقانه و پربار براي كودكان و نوجوانان انجام ميدهند.
من سعي كردهام نام همهي آنها را در اين كتاب ذكر كنم (كاري كه تقريب ًا غيرممكن بوده است و من
نگران بودم .به خاطر آن ،اين كتاب به مرحلهي چاپ نرسد).

نكتههايي براي استفاده از اين كتاب
نكتهي اول :ايدهها و هدفها را همسو كنيد.
هميشه اين سؤال را در ذهن مرور كنيد« :چه كسي بيشترين سود را از اين ايده يا فعاليت خواهد
برد؟» پاس��خ اين س��ؤال را نيز بهخاطر بسپاريد« :دانشآموزان» .توجه به اين امر باعث افزايش تمركز
ميشود (همانطور كه زيگ زيگالر ،1به اين گفتهاش افتخار ميكند كه «مسئلهي اصلي ،مسئلهي
اصلي را مسئلهي اصلي نگه داشتن است»).
دليل اشارهي من به چنين امر واضحي اين است كه گاهی میتوانیم از این ایدهها و فعالیتها به
عنوان وس��یلهای برای راحتی خود اس��تفاده کنیم .اگر این امر به عادت شود ،تأثير آنها از بين ميرود.
نوجوان��ان تواناي��ي تحمل و حتي قدرداني از راهي را دارند كه ب��ه فعاليتهاي آنها هدف ميدهد اما
هيچكس دوست ندارد تمام مطالب درس اصلياش را از راه حقه و فوت و فنهاي گوناگون بياموزد.

نكتهي دوم :ترفندهاي كارساز را درهم بياميزيد.
اگر هر برگ اين كتاب برايتان همچون معدن طاليي بود ،عالي ميشد؛ عالي اما غيرواقعي .برخي
ايدهها و فعاليتها گاهي تحت هيچ شرايطي به كار نميآيند يا به منابع و شرايط بسيار زيادي نيازمندند.
براي مثال ،در يكي از فعاليتهايي كه در فصل سه به آن اشاره شده است ،از والدين ميخواهيم
كه يك نامه دربارهي پسر يا دختر خود بنويسند .اگر شما از مشكالت خواندن و نوشتن خانوادهها اطالع
داشته باشيد ،محال است اين ايده را بهكار بگيريد يا حداقل فرم اصالح شدهي آن را استفاده ميكنيد
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(براي مثال ،مصاحبهي تلفني با والدين در بعدازظهر).
نكتهي سوم :هميشه به نتايجي افزون بر نتيجهي موردنظر بينديشيد.
گاهي برخي ايدهها باعث بروز ايدهاي جديد ميشوند يا روشي را كه در گذشته استفاده ميكردهايد ،به
ياد شما ميآورند .با اين روش ميتوانيد  101راه را به  201راه تبديل كنيد.
نكتهي چهارم :تلفيق و با يكديگر اعمال كنيد.
تلفيق و تركيب نظرات و فعاليتها را همواره در ذهن داشته باشيد .براي مثال ،در فصل ششم فعاليت
ب��ارش ذهن��ي در گروه را معرفي ك��ردهام؛ در حاليكه در فعاليت  29در فصل چه��ارم ،كودكان و نوجوانان
كارتهاي احساس درست ميكنند و آنها را در ديگر تمرينهاي همان فصل بهكار ميبرند .در اينجا ،ما
فعاليت بارش ذهني را به طريقي س��ودمند بهكار گرفتهايم .در فعاليتهاي هشت و  ،73ترفندهاي جادويي
بهكار رفته است .اين فعاليتها نشان ميدهد كه يك مهارت هنگامي كه آموخته شود ،ميتواند براي اهداف
گوناگون بهكار رود .موقعيتهاي مشابه ديگري نيز در اين كتاب وجود دارد.
نكتهي پنجم :فعاليتها را با سن دانشآموزانتان تطبيق دهيد.
برخي از اين ايدهها و فعاليتها ممكن است در نگاه اول از نظر سني براي دانشآموزانتان نامناسب به نظر
برسند .با اين حال ،با اعمال چند تغيير بيشتر آنها قابل استفاده خواهند بود .براي مثال ،ايدهي قراردادن يك
پروندهي اوريگامي روي ميز يكي از دانشآموزان (روش هفتم) ميتواند با تغييراتي چند براي سنين باالتر نيز
قابل استفاده باشد .به جاي يك پرندهي كاغذي ،طرز ساخت آن را به همراه چند ورق كاغذ درون يك پاكت
بگذاريد و روي ميز دانشآموز قرار دهيد (ش��ايد يك يادداشت كوچك همراه آن نيز مفيد باشد .روي پاكت
بنويسيد« :آيا ميداني چهگونه ميتوان اين را ساخت؟»).
نكتهي ششم :كار گروهي را تشويق كنيد.
يادگيري در گروه به داليل متعددي در طول سالهاي متمادي بهكار رفته است .آموزش فعاليت گروهي
به دانشآموزان براي پيشرفت آنان در آينده مفيد است.
فصل سوم
تأثير معلم
پسر سه سالهام ،در حاليكه از صدايش تحسين ميباريد ،از من پرسيد« :بابا ،تو معلمي؟» همان موقع
من و همسرم دربارهي اطالعات تلفني صحبت ميكرديم .عصر همان روز ،همكارانم در مدرسه با استفاده از
مركز اطالعات تلفني به دنبال نمايندهاي براي فرمانداري ايالت بودند.
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براي پسر من ،هیچچیز باالتر از یک معلم نبود؛ هیچچیز.
معلمان شانس تأثیرگذاري بر زندگي جوانان را دارند؛ شانسي که دیگر بزرگساالن از آن محروماند.
تمام متغیرها به کمک معلم ميآیند :روابط ،زمان و اهداف .فرصت براي ایجاد روابط معلم � شاگردي
براي شاگردان در هر سني وجود دارد.
ک��ودکان معم��و ًال عادت دارند عقای��د ،نظره��ا و تصمیمگیريهاي متعصبانهي خ��ود دربارهي
بزرگس��االن را تقریب ًا به هر بزرگسالي که سر راهشان قرار ميگیرد ،بازگو کنند .تعدادي از کودکان،
بزرگساالن را افرادي بسیار صمیمي و حامي ميیابند .گذراندن یک سال تحصیلي با چنین کودکاني
اص ً
ال دشوار بهنظر نميرسد.
از سوي دیگر ،اگر کودك بزرگسال را فردي بيحوصله ،غیرمنطقي ،پرتوقع ،سختگیر و تنبیهگر
بداند ،چه خواهد شد؟ ذهنیت او اینگونه است« :آه ،اینم یکي دیگه مثل بقیه است!» و رفتارش نیز بر
همین منوال خواهد بود .چنین رفتاري از نخستین روز براي شما دردسر ایجاد خواهد کرد.
چنی��ن کودکي الزام ًا خی��ال «بد بودن» ندارد؛ او صرف ًا ذهنیت آش��نایي را دنبال ميکند که به او
شخصیت ميدهد .شخصیتي که ممکن است شخصیت خوبي نباشد یا حتي کودك آن را انتخاب نکرده
باشد اما در هر صورت که «شخصیت» است .ضربالمثلي قدیمي ميگوید« :تنفس بدبو بهتر از بينفسي
اس��ت ».دربارهي این بیندیشید .بسیاري از مشکالت رفتاري جوانان هنگامي رﺥ ميدهد که معلم به
جاي بهبود بخشیدن به ذهنیت کودك ،آن را ميپذیرد .از طرف دیگر ،دانشآموزاني هستند (معمو ًال در
سنین باالتر) که دریافتهاند همهي بزرگساالن همچون پدر و مادرشان نیستند؛ بنابراین رفتار خود را با
هنجار جامعه تطبیق دادهاند .من با دختر نوجواني کار ميکردم که در یک خانهي جمعي زندگي ميکرد.
پدر و مادر این دختر صالحیت سرپرستي او را نداشتند؛ زیرا هر دو با مواد مخدر ،الکل و اعتیاد دست و
پنجه نرم ميکردند .زندگي آنها بین مراکز بازپروري ،زندان و بیمارستانهاي شهر ميگذشت اما این
دختر باهوش دریافته بود که باید زندگياش را ادامه دهد و امیدوار به بهبود ش��رایط والدینش نماند .او
اکنون در کالسهاي ویژهي تیزهوشان شرکت ميکند و به زودي بورس کامل تحصیلياش را پس از
فارغالتحصیلي از دبیرستان کسب خواهد کرد.
حرفهاي این دختر تیزهوش دربارهي معلمانش شنیدني بود .او دربارهي عادات پدر و مادرش به
آنها چیزي نميگفت اما معتقد بود که بسیاري از معلمانش رغبت به کارشان را از دست دادهاند و تنها
تظاهر به انجام دادن آن ميکنند .او به من گفت« :خب اونا هر روز میان مدرسه ،اما انگاره انگیزهشون
رو خیلي وقت پیش از دست دادن!»
و م��ا فکر ميکنیم دانشآموزان متوجه رفتار ما نميش��وند! در اینکه کودکان امروز باید آموزش
ببینند ،شکي نیست اما آنها از ما تأثیر ميپذیرند؛ تأثیري که روح آنها را احیا ميکند و به آنها انرژي
دوباره براي یادگیري و بهکار بستن آموزهها ميدهد .همچنین آنها نیاز دارند خودانگیختگي و معقول
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بودن را تجربه کنند و براي یادگیري این موارد ،چه راهي بهتر از مشاهدهي رفتار معلمي که به کیفیت زندگي
همچون مطالب درسي اهمیت ميدهد؟
در اینجا  28طرح و فعالیت براي افزایش تأثیر معلم آمد.ه اس��ت .مواردي را که با ش��خصیت ،سبک و
شرایط شما سازگار است ،انتخاب کرده و امتحان کنید.
2
.1درآستانهيدر»وانگینگي«
این طرح را من از دکتر هريوانگ ،3معلم و مربي سرشناس ،آموختم .هري یکي دو سال در دورهي
دکترا در دانشگاه بریگهام یانگ ،از من جلوتر بود و در یکي از تابستانها ،او براي گروه ما سخنراني کرد و از
آن پس ،دید من نسبت به بچهها تغییر کرد.
ه��ري راهبرد س��ادهاي را که ه��ر روز در کالسهاش اجرا ميکرد ،با ما در میان گذاش��ت .آن راهبرد
بينهایت مفید بود .هري به این اصول بسیار پايبند بود و معتقد بود که این راهکارها ،سال تحصیلي را براي
دانشآموزان ،سادهتر و دلپذیرتر ميکند.
هري ،در آستانهي د ِر کالس خود در دورهي راهنمایي ميایستد و با لبخند به تمام دانشآموزان خوشآمد
ميگوید و با آنها دست ميدهد.
(نکته :امروزه ،تماس با دانشآموز امري مهم اس��ت و باید با دقت و حساس��یت به آن توجه ش��ود .اگر
دانشآموز در این زمینه حس خوبي ندارد یا سیاست مدرسه یا محلهي شما عدم تماس با دانشآموزان است،
این کار را انجام ندهید اما من مطمئنم که دانشآموزان زیادي تشنهي همین حرکت سادهاند).
خوشآمدگویي در آستانهي در کام ً
ال مؤثر است .مرکز خرید محلهتان را به یاد بیاورید؛ همیشه شخصي
در آستانهي در ایستاده است و به شما هنگام ورود خوشآمد ميگوید .ساموالتون ميدانست که ميتواند
این حرکت را ،که براي عموم جذابتر است ،در بانک نیز اجرا کند.

تنها یک نکتهي دیگر در زمینهي تماس (دست دادن با دانشآموزان) :کودکان به شما سرنخ ميدهند.
مدتي در یک پرورشگاه با یک کودك هفت ساله کار ميکردم .هنگام ترك آنجا و خداحافظي با این کودك،
او ابتدا به سمت در رفت ،سپس ناگهان برگشت و به سمت دفتر من دوید؛ خودش را به من چسباند و دستانش
را دور گردنم حلقه کرد و در حاليکه نیاز به هیچ توضیحي نبود ،گفت« :اشکالي نداره!»
پينوشﺖ

door way Wonging
3. Dr. Harry Wong

 .1يكي از روانشناسان شناخته شده و مﻌاصر آمريكايي كه گﻔتهها و نوشتههايش ،مﺤﻞ ارﺟاﻉ بﺴياري از مﺆلﻔان
آﺛار آموزشي اسﺖ.
 .2فﻌﻞ س��اختﻦ از اس��امي ،اكنون به ش��يوهاي مرس��وم در زندگي انﮕليﺴ��ي تبديﻞ ش��ده اس��ﺖ .در ايﻦ فراز
و نيز راههاي بﻌدي كه در ش��ﻤارهي بﻌد خواهد آمد ،نويﺴ��ندهي كتاب از اس��ﻢ دكتر وانﮓ فﻌﻞ س��اخته اسﺖ:
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رشدهایدانشآموزیرابهتکالیﻒدرسیتبدیلنکنید/18شکوهتﻘدسیان
مجلهخوانیدرمدرسه/19لیلیخلجی
کتابرانهایدرایرانشهر/20نورمحمدخادمیفرد
کتابهایﻏیرداستانیوکودکان/20مترجم:مرجانحاجیمرادی
آموزگارکتابخوان/22الههشیرخدا
دانشآموزکتابخوان،کتابنویسشد/23اﺻﻐرندیری
درکتابنبودند/23نرگساسدیمﻘدم
جدولهاییشگفتانگیزدرلباسرنگ،شکلوعدد/24پروانهشبانپور
مربعهایشگفتانگیزوهفتسنگ/24زهراگودرزی
اگرومگرهایمهلک/26تهمینهمهربانی
تجربههایهنریبرایکودکان/27فاطمهقاﺋمی
رشددرجلسهیگروههایآموزشی/28فرزانهمحیالدین
تﻐییرفیزیکیوشیمیاییازدیدبﭽهها/28فرشتهروشنروان
جشنسﺨاومت/29منیرهحبیﺐپور
ازهمیاریتابﺨشش/31ابراهیماﺻالنی
خانممعلم؛»بهگوشم!«/32کبریمحمودی
دفترتمریننگارهها(بنویسیم)/32منیرهحبیﺐپور

بامجلههایدانشآموزیرشد

مﺠله،کﺘاﺏدرسینیﺴت

رشدهایدانشآموزیرا
بهتکالیﻒدرسیتبدیلنکنید
شکوهتﻘدیسیان
عضوشورایبرنامهریزیرشدآموزشابتدایی

بانگاهیبهتﺠربههایدوتﻦازآموزﮔاراﻥشﻬرسﺘاﻥخفر،ازاسﺘاﻥﻓارس

اشاره
درسرفصل»بامجلههایدانشآموزیرشد«کهچندسالیاستدررشدآموزشابتداییگشودهشدهاست،باآموزگاران
محترمدربارهیچهگونگیبهرهبردنازمجالتدانشآموزیرشد(کودﻙ،نوآموزودانشآموز)سﺨنمیگوییم.نگارشاین
سلسلهمطالﺐبهعهدهیخانمتﻘدیسیاناستکهعالوهبرسالهاسابﻘهیآموزگاریومدیریتدردورهیابتدایی،ششدوره
همسردبیریمجلهیرشدنوآموزرابرعهدهداشتهاست.بﺨشنﺨستاینمطالﺐرابامحوریتمرورتجربههایهمکاران
آموزشیازسراسرکشور،درپیمیآوریم.
مجالت دانشآموزی «رش��د» ،با س��عی و
ت��الش گروهی از ارب��اب فرهن��گ و هنر برای
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رش��د توانمندیه��ای
دانشآموزان تهیه میشود تا با مطالعه و مشاهدهی
دنیایی تازه ،بهغیر از مطالعهی کتابهای درس��ی
اوق��ات فراغت خود را به نحوی مطلوب کنند و با
مطالعهی نشریات و کتابهای دیگر انس بگیرند و
مطالعه برایشان لذتبخش و شیرین شود .بنابراین
اگر قرار باش��د از مجالت هم مش��ابه کتابهای
درس��ی و موازی با فعالیتهای کالس��ی استفاده
شود ،به تصور من آنها لطف خود را برای کودك
از دست میدهند .اگر مخاطب ،دانشآموزی باشد
ک��ه تکالیفش را با می��ل و رغبت انجام نمیدهد،
مطالع��هی مجالت رش��د را با اک��راه و نارضایتی
دنبال خواهد کرد؛ در حالی که هدف از انتشار این
مجالت ،بسط وتوسعهی فرهنگ مطالعه و انس
گرفتن با کتاب

ورای مطالعهی کتابهای درسی است.
از سویی دیگر ،مجلهی رشد ابتدایی با ابتکار
خود و با هدف تنوعبخشیدن به برنامههای کالسی
و کمک به ب��روز خالقیتهای بالقوه و فراوان
«معلمان» در فرایند یاددهی -یادگیری ،گاه
بخشهایی از متون مجالت دانشآموزی
دورهی دبس��تان را ک��ه اس��تفادهی
آم��وزگاران از آنها در جریان تدریس
مناس��ب اس��ت ،معرفی میکند تا در
صورت تمایل و در ساعتهایی از کالس
که دقت اضافه دارند ،اینگونه فعالیتها را با
استفاده از مجالت رشد دانشآموزی انجام دهند.
اینکارواجدچندویژگیاست:
 معل��م کالس همپ��ای ش��اگردانش
مجالت رشد را مطالعه میکند و با آنان
همگام میشود.
 ایجاد انگی��زه در دانشآموزان برای
داشتن دقت در نوشتهها و مطالبی غیر از
کتابهای درسی.
 بهوج��ود آوردن انگی��زه در معلم��ان ت��ا برای
تنوعبخشیدن به فرایند یاددهی -یادگیری بچهها
و اعت��الی دانش و بروز خالقیت آنان از ابزارهایی
غیر از کتابهای درسی استفاده کنند.
 پر کردن اوقات خالی کالس با فعالیتی مفید،
آموزنده و مفرح .عزیزان همکار بپرهیزند از اینکه
مجالت رش��د هم به محملی برای فش��ار آوردن

بر دانشآموزان ،برای مش��ق نوشتن و انجام دادن
تکالیفی مش��ابه برنامههای درس��ی تبدیل شوند،
خودداری کنند .این عمل ممکن است دانشآموزان
را از مطالعهی مجالت و لذتبردن از آنها دور کند
و باعث شود که آنها مجله را مشابه کتاب درسی
تلقی کنند که البته با هدفهای سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزش مغایرت دارد.
در ارتباط با کاربرد مج��الت دانشآموزی و
برای انگیزش بیش��تر و جلب توجه بچهها ،دو تن
از همکاران خوب و عالقهمند به نام خانم سودابه
گلکار و آقای عبدالکریملطیفی ،از آموزش و

پرورش خفر در استان فارس ،شرح بهرهوری خود
از مجالت رشد را برای همکاران چنین نوشتهاند:
 .1بلند خواندن داس��تان مجله برای بچهها،
نهتنها محتوا و معنای آن را انتقال میدهد بلکه به
این وسیله عشق و عالقهی کتابخوانی نیز منتقل
میگردد و به این ترتیب ،رابطهای عمیق و عاطفی

عزیزانهمکارازاینکهمجالت
رشده
مبهمحملیبرایفشارآوردنبر
دانشآموزان،
برایمشقنوشتنوانجامدادن
تکالیفیمشا
بهبرنامههایدرسیتبدیلشوند،
خودداریکنند.

بین آنان پدید میآید .بدین منظور یک روز در ماه،
دانشآموزان مجل��ه را میآورند و معلم یا یکی از
ش��اگردان کالس با صدای بلند داس��تانی را برای
کالس میخواند.
 .2در خان��واده نی��ز والدی��ن ،قب��ل از خواب
میتوانند داس��تان مجله را برای کودك بخوانند؛
حتی اگر فرزندشان آن داستان را خوانده و فهمیده
باشد ،کلمات در ذهن او بیشتر نقش میبندد.
همچنین دانشآموز میفهمد که مجله برای
والدین نیز اهمیت دارد.
 .3داس��تانگویی ی��ا ش��عرخوانی بچهها از
محتوای مجالت رش��د در برنامهی صبحگاهی،
تأثیر زیادی در تشویق دانشآموزان به مطالعه دارد.
 .4ش��عر کودکان باید س��اده و روان باشد تا
بهراحتی خوانده ش��ود .ش��عرهای مجله برای این
منظور مناسب است .بچهها میتوانند در مراسم و
جشنها آنها را بخوانند و تشویق شوند.
 .5در س��اعت درس انش��ا مناسب است که
بچهها داس��تانها را نقد و بررسی کنند و قطعات
ادب��ی و نکات آموزنده را بلن��د بخوانند .این روش
به بچهها نگرش انتقادی میدهد و سلیقهی آنان
را درانتخاب کتاب باال میبرد و باعث میش��ود با
خواندن هر کتاب ،بیدلیل ،عقیدهای را که به آنان
القا میشود ،نپذیرند.
 .6در زن��گ هن��ر میت��وان از کاردس��تی و
س��رگرمیهایی که در مجله وجود دارد ،اس��تفاده
کرد .تشکیل نمایشگاهی از این فعالیتها موجب
افزایش جلب بچهها به کارهای هنری میشود.
 .7تهیهی نشریههای دیواری از مجالت رشد،
یکی دیگر از فعالیتهای مفید است که بچهها را به
همکاری گروهی تشویق میکند و انگیزهای قوی
برای مطالعهی مجله در آنان بهوجود آورد.
به این ترتیب ،مجالت دانشآموزی رشد هم
برای دانشآموزان مفیدند و هم ابزارهایی هستند در
دست «معلم» برای تنوعبخشیدن به فعالیتهای
رسمی کالس؛ البته فارغ از کارهایی که موازی و
مشابه تمرینها و تکلیفهای برنامهی درسی است.
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ماهنامه در میان همهی
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کﺘاﺏرانهایدرایرانشﻬر
از طریق ابراهیماﺻالنی ،عضو ش��ورای
برنامهریزی رش��د آموزش ابتدایی ،با زوجی آش��نا
شدیم که کار فرهنگی میکردند اما نه به صورت
معم��ول ،بلکه از طری��ق یک خ��ودروی پراید با
قفسههایی پر از کتاب و موسیقی!
با آنها قرار گذاشتیم و آنها با کتابفروشی
یا به قول خودش��ان کتابران��هی دیدنی خود به
روبهروی دفتر مجالت رش��د در خیابان ایرانشهر
آمدند.
مهدییزدان�ی از  17س��الگی و به قول
خ��ودش از موقع��ی ک��ه دنی��ا را درك ک��رد ،در
کتابفروشی کار کرده است .رشتهی تحصیلی او
عکاسی بود ولی زمانی که وارد حوزهی کتاب شد،
احساس کرد مسیر زندگیاش را یافته است؛ بنابراین،
به تحصیل ادامه نداد .همسر وی ،سرونازهرانر
کارشناس ارشد رشتهی ادبیات انگلیسی است .او
ابتدا در دورههای ابتدایی و راهنمایی درس میداده
ولی هماکنون مدرس دانشگاه است .آنها در سال
 1389تصمیم گرفتند برای باال بردن نشاط مردم در
سطح شهر ،اقدامی فرهنگی انجام دهند.
این زوج در زمینهی فعالیت کاری اولیهش��ان
میگویند« :به عنوان مربی و عکاس به مهدکودك
میرفتی��م و تابلوها و کتابهای مربوط به عددها،
رنگها و ...را به بچهها نشان میدادیم و میخواندیم.
بچهها به تابلویی به نام «نردبانی به ماه» عالقهای
خاص پیدا کرده بودند؛ به طوری که وقتی از آنها
س��ؤال کردیم «تا حاال به م��اه رفتهاید» خیلیها
میگفتند بله ،با نردبان .برای ما خیلی عجیب بود
که این نقاش چهطور توانسته است با بچهها چنین

ارتباطی برقرار کن��د و به این ترتیب ،دریافتیم که
وقتی با بچهها خالقان��ه ارتباط برقرار کنیم ،برای
آنه��ا جذاب خواهد بود .بع��د از چند ماه مادران از
ما خواستند کارگاههایی دربارهی چهگونگی ارتباط
با کودکان برگزار کنیم .بیشتر میخواستیم بچهها
را شاد کنیم و آنها را به جنبوجوش بیندازیم».
از ای��ن زوج درب��ارهی چهگونگ��ی راهاندازی
کتابفروش��ی (کتابرانه) و هدفشان را از این کار
پرسیدیم و آنها جواب دادند« :از مهدکودكها که
برمیگشتیم ،به جای اینکه پشت ترافیک حرص
بخوریم ،برای هم کتاب میخواندیم .به این نتیجه
رسیدیم که این کار را دنبال کنیم تا دریابیم واکنش
مردمی که وارد ماش��ین میشوند ،چیست .با هم

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

مﻌلﻤاﻥبخوانندوبهاولیاتوﺻیهکنند:

کﺘاﺏهایﻏیرداسﺘانیوکودکاﻥ
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معم��و ًال یک��ی از دغدغهه��ای بس��یاری از پدر
و مادرها چهگونگی تش��ویق فرزندانش��ان به مطالعه
اس��ت .کودکی که به مطالعه میپردازد ،از این رهگذر
با سرزمینها و سنتها و انسانهای برخورد میکند و با
علوم و هنرهای جدید آشنا میشود.
معمو ًال برای تشویق کودك به مطالعه راهکارهای
گوناگونی پیشنهاد میشود؛ از جمله خواندن کتاب برای
کودك با صدای بلند و مشارکت کودك در این مطالعه.

برای مشارکت دادن کودك میتوان از وی خواست که
تصویرهای داستان را توصیف کرده یا انتهای داستان
را پیشگویی کند.
رفت��ن مرت��ب ب��ه کتابخان��ه و داش��تن یک
کتابخانهی کوچک ش��خصی در من��زل نیز میتواند
موج��ب عالقهمندی ک��ودك به مطالعه ش��ود .البته
کودکانی ک��ه والدین خود را هم��واره در حال مطالعه
ببینند به مطالعه عالقهمندتر خواهد شد.

که ما میتوانیم مردم را س��وار ماشین کرده و یک
فضای ادبی ،فرهنگی و شاد برای آنها ایجاد کنیم.
از سال  1389این کار را شروع کردیم و اسم آن را
«کتابرانه» گذاشتیم .کمکم ماشین را قفسهبندی
کردیم و کتابهای بیشتری گذاشتیم .درواقع ،به
نوعی آرزوها و رﺅیاهایمان را جدی گرفتیم و سعی
کردیم به آنها جامهی عمل بپوش��انیم .همیشه
سعی میکنیم در ارتباط خود با مردم لبخندمان را
حفظ کنیم و این کمترین کاری است که یک فرد
میتواند برای مردم ش��هرش انجام دهد .حتی اگر
زندگی در سیاهترین قسمتش باشد ،سعی کردهایم
همیشه امید داشته باشیم .هیچموقع دوست نداریم
چیزی را به مردم بفروش��یم که ب��ه آن نیاز ندارند
یا جزو اولویتهایش��ان نیست .میتوان چیزهایی
به مردم داد که جزو اولویتهای زندگیش��ان قرار
گیرد و موجب باال رفتن س��طح فکری و برطرف
شدن خستگی آنها شود .به همین دلیل ،کتاب و
محصوالت فرهنگی را انتخاب کردیم .در ماشین
عالوه ب��ر کتاب ،بخ��ش موس��یقی داریم .حتی
فیلمهای کوتاه مس��تند هم ب��رای مردم نمایش
میدهی��م .ما ب��ه دنبال کتابخوان ک��ردن مردم
نیستیم بلکه هدف اصلیمان ترویج فرهنگ امید،
خالقیت و نش��اط بین آنهاست .اگر مردم دریابند
که در زندگی و تحت هر شرایطی خوشحال باشند،
خیلی از مشکالتشان برطرف میشود .یک انسان
خوشحال میتواند کتاب بخواند ،برای مشکالتش
راهحلی بیابد و به نفع جامعهاش کار کند».
آنها دربارهی نوع کتابها و موسیقیهایی که
در ماشین به فروش میرسانند ،میگویند« :سعی
مترجم:مرجانحاجیمرادی-اﺻفهان
اکث��ر کودکان بیش��تر به مطالع��هی کتابهای
داس��تانی میپردازن��د و قهرمانه��ای داس��تانها
جزی��ی از زندگ��ی واقعی آنها میش��وند .کودکان در
خیالپردازیهایشان به قهرمانان مورد عالقهشان فکر
میکنند و حتی میکوشند مشکالت آنها را حل کنند.
برای کودکانی که در سن دبستان هستند ،خواندن
مجالت کودکانه و کتابهای غیرداستانی نیز بسیار با
اهمیت است و چه بسا خواندن کتابهای غیرداستانی
آثار آموزشی بسیاری داشته باشد .متأسفانه اکثر والدین
از اهمیت اینگونه مطالعات در ش��کل دادن روحیهی



ﻋﻜﺲ :ﺭﺿﺎ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ

نورمحمدخادمیفرد

کردهایم از کتابهای پیچیده یا فلس��فی استفاده خوشحال میشویم کسی پش��ت این ماشینها
نکنیم ،بلکه کتابهای داستانی یا کتابهای حاوی بنش��یند که در درجهی اول انسان و نیازمند چنین در ی��ک محیط فرهنگی ق��رار میگیرند و کمکم
جم��الت کوت��اه و آنچه بتواند یک ف��رد را برای کاری باش��د .میخواهیم به شهرمان انرژی مثبت توجه آنها به کتابها جلب میش��ود .تعداد بسیار
کمی هم که عکسالعمل خوبی نشان نمیدهند،
لحظاتی از فضای س��خت و س��نگین زندگیاش بدهیم».
خارج کند به مردم عرضه کنیم .چون تا حدودی با
خانم هرانر میگوید« :هفتهای دو بار س��وار همانهایی هستند که واقع ًا خستهاند».
مهدی یزدان��ی ادامه میدهد« :این دس��ته،
کتابهای خوب آشنا هستیم ،روی انتخاب کتابها ،ماش��ین میشوم و بخشی از کتابی را که به نظرم
ً
به ویژه کتابهای ترجمه دقتنظر خاصی داریم .الهامبخ��ش میآید ب��رای مس��افران میخوانم .خیل��ی وقتها اصال متوجه فض��ای خاص داخل
نوع موسیقیها هم سنتی یا مقامی مناطق گوناگون عکسالعمل مردم خوب و حمایتگر است .همیشه ماش��ین نمیش��وند .بعد از چند دقیقه که تمرکز
ایران است».
آنه��ا س��ر جایش
دلیلیبرایکتابخواندن
دلیلیبرایکتابخواندن
آنها در پاس��خ
برمیگ��ردد ،ی��ک
به ای��ن س��ؤال که
دفعه ن��گاه میکنند
همیشه در مقابل این سؤال که فایدهی کتاب خواندن چیست ،به یاد این جمله از ماریوبارگاس
آی��ا ای��ن را از جایی
و میپرسند« :اینها
غروب
و
قناری
آواز
ی
فایده
پرسد
نمی
کس
«هیچ
که
کنیم
می
توجیه
گونه
این
را
خود
و
افتیم
یوسامی
گرفتهان��د؛ گفتن��د:
چیست؟» این خیلی
زشت
کمتر
لحظه
یک
در
حتی
زندگی
ها،
آن
وجود
یمن
به
اگر
و
دارد
وجود
چیزها
این
اگر
چیست.
زیبا
«ای��ن را خیلیه��ا
ناراحتکننده اس��ت.
ی
مایه
خوانند
نمی
کتاب
که
هایی
انسان
اگر
کرد.
را
استفاده
حداکثر
ها
آن
از
باید
پس
ش��ود،
می
زا
اندوه
و
از م��ا میپرس��ند.
فکر میکنم ش��رایط
تأسف من میشوند ،برای این نیست که نمیدانند چه لذتی را از دست میدهند ،بلکه به این دلیل است که
ب��ه م��ا میگوین��د
حاکم بر زندگی مردم
خوب،
های
کتاب
آمدن
وجود
به
دلیل
است.
آزادی
فاقد
و
معنوی
توحش
به
محکوم
ادبیات
بدون
ی
جامعه
که ای��ن ای��ده را از
ما ،آنقدر هم سخت
است.
آدمی
زندگی
کل
به
بخشیدن
غنا
مجموعهیتلویزیونی
نیست که تا این حد
و
کنند
وگو
گفت
هم
با
ها
آن
شود
می
باعث
کند
می
برقرار
ها
انسان
میان
خوب
های
کتاب
که
پیوندی
« کتا ب فر و ش��ی
در خودشان فرو بروند.
خاستگاه و هدف مشترك خود را به یاد آورند و از همهی موانع بگذرند».
هدهد» گرفتهاید .ما
بعض��ی وقته��ا به
واقع ًا این س��ریال را
همسرم میگویم اگر
ندیده بودیم .وقتی تصمیم میگیرید کاری انجام ما را تش��ویق کردهاند .موس��یقی مالیمی پخش روزی در این شهر مواد اولیه کمیاب شود ،احتما ًال
دهید که برای جامعه س��ودمند است و ذات پاکی میش��ود و همه جای ماش��ین پر از کتاب اس��ت .خیلی از مردم با زندگی وداع میکنند».
خانم هرانر در ادامهی صحبتهای همسرش
دارد ،خداوند به ش��ما کمک میکند .تمام چیدمان برخی از مسافران میگویند صبح را خیلی بد شروع
قفسهی داخل ماشین ،انتخاب کتابها و همه چیز کرده بودیم ولی شما یکدفعه تغییری ایجاد کردید .میافزاید« :ما خیلی مشکل داشتیم .اوایل خانهی
خودش شکل گرفت .سعی کردیم لطافت فرهنگی اکثریت مردم نظری مثبت دارند .ما افرادی را سوار کوچکی اجاره کردیم اما بعد از شش ماه از عهدهی
ای��ن کار حفظ ش��ود .هیچ موقع ب��ا دید یک کار ماشین میکنیم که خس��تهتر از آن هستند که به اجارهاش برنیامدیم و به خانهی مادرم برگش��تیم.
اقتصادی به آن نگاه نکردهایم .دوست داریم روزی کتابفروشی بروند یا وقت و حوصلهی چنین کاری االن ه��م خیل��ی تحت فش��ار هس��تیم ،ولی به
برس��د که چند اتومبیل از این نوع را طراحی کنیم .را ندارند .مردم به صورت تصادفی س��وار میشوند ،تالشهای فردی معتقدیم».
پژوهش و کنجکاوی در کودکان بیاطالعاند .معمو ًال
والدین نس��بت به آنچه فرزندانشان در این سنین باید
بدانند و تواناییهای آنها ب��رای یادگیری روشهای
مطالعهی پژوهشی ،اطالعت کمتری دارند .مهمترین
نکته در این ارتباط چهگونگی کمک به کودکان و جهت
دادن آنها به سمت درست درك مطالب است.
برای رس��یدن به این ه��دف ،توجه به نکات زیر
برای راهنمایی کودك ضروری است:
 .1به کودك آموزش دهی��د تا با خواندن عنوان
یک مطلب بتواند ایدهای کلی مندرجات متن پیدا کند.
همچنین بررسی تصاویر و خواندن زیرنویس مربوط به
آنها در درك مفاهیم بیان شده بسیار مفید است.

 .2اگر در متن مورد نظر نمودارها یا جداولی وجود
داش��ته باشد ،مطالعه و بررس��ی آنها در درك مطلب
بس��یار مفید و ضروری خواهد بود .به کودك آموزش
دهید ک��ه چهگونه نمودارهای موجود را بررس��ی کند
و ب��ه کمک آنه��ا دادههای 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.
 .3از کودك بخواهید دس��تکم س��ه م��ورد از
مواردی را که با خواندن متن دریافته است ،برای شما
بیان کند.
 .4در صورتی که فرزند شما عالقهمند به یادگیری

مطالب بیشتر در یک حوزه است و مطلب مورد نظر در
کت��اب یا مجلهی خاصی وجود ن��دارد ،میتوانید برای
یافتن پاسخ پرسشهای وی به مجالت یا کتابهای
بیشتری مراجعه کنید.
همواره به این نکته توجه داشته باشید که مطالعه
و آموزش موضوعات غیرداستانی میتواند برای کودکان
بسیار شگفتانگیز باشد.

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

21
دورهی/16شمارهی2

آبان91

آموزﮔارکﺘاﺏخواﻥ!

آبان91

ﻫﺎﻱﻳ
ﺭﺅﻳﺎ

دورهی/16شمارهی2

نداش��تم ،ممکن بود از اینکه بچهها در مطالعه از
من س��بقت گرفتهاند ،دچار یأس فلسفي شوم اما
به ش��یوهي مثبتاندیش��ان به دلم بد راه ندادم و
تصمیم گرفتم با بچهها به رقابت س��ازنده بپردازم
و کتابهاي جدید را در اولین فرصت مطالعه کنم.
خالصه آن روز در زنگ انشا هر دانشآموزي
را ک��ه صدا کردم ،ب��ا معرفي یک کتاب جدید مرا
ش��گفتزده ساخت و باید بگویم در آخر ،برعکس
ش��د .دانشآم��وزان با اس��تعدادم ه��م روزي به
یادماندني براي من ساختند و هم
شبي به یادماندني؛ زیرا تا پاسي از
شب مشغول خواندن کتابهاي
جدی��دي بودم که ب��ا خود به
خانه برده بودم!

ﻙﺁﺑﻲ
ﺷﺎﭘﺮ
ﻚ
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فکر ميک��ردم اگر ی��ک روز در بزرگترین
میدان شهر ،تندیس باشکوه مرا دیدید که به عنوان
نماد کتابخواني در معرض دید عموم قرار گرفته
است ،اص ً
ال تعجب نکنید .تعریف از خود نباشد ،فکر
نکنم در دنیا معلمي وجود داشته باشد که به اندازهي
من کتاب خوانده باش��د و یا دس��تکم به اندازهي
من از محتواي کتابها اطالع دقیق و جامع داشته
باشد.
ً
اصال همین چند روز پیش جمعي از جامعهي
فرهیختهي کشور پیشنهاد دادند که روز تولد من به
جاي  24آبان که روز ترویج کتابخواني است ،به
ثبت برسد و بعید نیست در همین لحظه این طرح
خالقانه توسط مسئوالن ذيربط در حال اجرا باشد.
البت��ه ناگفته نماند که من به عنوان یک فرد
دانشآموخته و دانا از حیطهي مسئولیتهاي خود
آگاهي کامل دارم و براس��اس همین امر تصمیم
گرفتم دانشآموزان عزی��زم را نیز طبق الگوهاي
موفق خود به کتاب خواندن تشویق کرده و در امر
خطیر توسعهي فرهنگ کتاب و کتابخواني اداي
دین کنم.
با عنایت به موارد فوق ،در اولین زنگ انشا از
شاگردهایم خواستم که از وجود چنین اسطورهاي
اس��تفاده کنند و با برنامههاي مدوني که برایشان
ت��دارك دی��دهام ،همکاريه��اي الزم را مبذول
فرمایند تا انش��اءاﷲ در آیندهي نزدیک درس��ت
تحویل جامعه بشوند!
خالصه ،مقرر شد بچهها براي جلسهي بعد در
زنگ انشا از میان کتابهاي معروف و مفید یکي
را تهی��ه کنند و عالوه بر همراه داش��تن آن ،براي
معاوضه با دیگر همکالسيهایشان ،خالصهاش را
نیز بنویسند .ناگفته نماند که در ابتدا این طرح مانند
اکثر طرحهاي موفق دنیا با مقاومت و عدم پذیرش
روبهرو ش��د اما س��رانجام با همراه��ي چند تن از
شاگردان ساعي ،رضایت همهي بچهها جلب شد.
جلس��هي بعد وقتي وارد کالس شدم ،شک
نداش��تم هر کتابي را که بچهها به هم��راه دارند،
قب ً
ال حداقل یک بار خواندهام .بر همین اس��اس با
تکیه بر اطالعات بيکرانم به بچهها گفتم« :ابتدا

براي آشنایي بیشتر آنان با محتواي کتاب ،من به
معرف��ي آن ميپردازم و در آخر نی��ز پیام کتاب را
برایش��ان خواهم گفت ».دوست داشتم از آن روز،
براي بچهها روزي خاطرهانگیز بسازم؛ روزي که در
ذهنشان ثبت شود و هرگز آن را از یاد نبرند.
ابت��دا کی�وانﺻفای�ي ،باهوشتری��ن و
زرنگترین ش��اگرد کالس را ص��دا کردم .طولي
نکشید که صفایي مثل همیشه در کمال آمادگي با
دفتر انشایش جلوي تختهي کالس ایستاد و گفت
که اس��م کتاب منتخبش «رﺅیاهاي یک شاپرك
آبي» است .پس از آن همهي نگاهها به من دوخته
ش��د تا به معرفي کوتاهي از کتاب و نویس��ندهي
آن بپردازم.
من که در کمال ناباوري متوجه شده بودم نام
این کتاب را براي اولین بار است ميشنوم ،براي
اینکه بچهها را از قهرمان افس��انهاي خود
ناامید نکن��م! بالفاصله تصمیم جدیدي
اتخاذ کردم و به بچهها گفتم که هر کس
ابت��دا مقدمهي کتابش را بخواند و پس
از آن من به نقد و توضیح پیام کتاب
خواه��م پرداخت .س��پس از صفایي
خواس��تم مقدمهي کتاب��ش را براي
همکالسيهایش بخواند .صفایي نیز
بالفاصله شروع به خواندن مقدمه کرد
و بع��د ،از روي دفترش خالصهي کتاب
را خواند .داستان دربارهي شاپرکي بود که
ميخواست از محل زندگياش در یک
دهکدهي کوچک به جنگل مجاور
برود و به بقیهي شاپركهاي
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
اینکه متوجه شدم از کتاب نفر دوم هم
بياطالعم ،دریافتم که دانشآموزان عزیز
حریفان قدري هستند .ناگفته نماند اگر من
به پشتوانهي دانش الیتناهي خود اعتماد
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آموزگاردبستاندخترانهفضیلت،ﻏنیآبادبشرویه

یک روز از مریم که نوآموز پیشدبستانی بود ،خواستم
به دفتر آموزشگاه برود و نوارچسب را تحویل خانم مدیر
بدهد .لحظهای 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 اینکه ادامهی جملهاش را بهخاطر بیاورد ،سریع گفت:
«آها! خانم مدیر در کتاب نبودند!»
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جدو 
لهاییشگفتانگیز
درلباس رنگ ،شکل و عدد

آشنایی با طریقهی
ساخت یک وسیلهی آموزشی :جدول سودوکو
در کت��اب «ریاضی» جدید پایهی اول ابتدایی،
جدو لهایی به نام فاصل ههای پنج س��انتیمتر از پایین آن را خطکش��ی م 
یکنیم و روی
جدول ش��گف 
تانگیز یا
سودوکو به صورت رنگ ،شکل و عدد آموزش خطها را با کاتر یا تیغ برش م 
یدهیم (یک س��انتیمتر اطراف مربع را
داده میش��ود .ف
راگیرندگان باید با مفهوم ردیف و ستون آشنا شوند تا برای حاشیه میگذاریم).
بتوانند رنگها ،شکلها یا عددها را طوری در کنار هم قرار
سپس
دهند
م
که
قوای
در
دی
گری
به
همان
اندازه
در
زیر
آن
قرار
م

ی
دهیم و نیم
هر ردیف و هر ستون فقط یک بار به کار برده شوند.
سانتیمتر
پایینتر از هر برش را آزاد گذاشته ،بقیهی جاها را به مقوای
من برای
آموزش این جدولها ،نمون ههایی از آنها را که با استفاده زیرینمیچسبانیم.
از
از مقو
مقواه��ای رنگی تهیه کردهام ،در اختیار فراگیرندگان قرار می
اهای
دهم
تا
رنگی
(زرد،
سبز،
قرمز
و
آبی)
از
هر
کدام
به
تعداد
چهار
آ
نها به راحتی بتوانند با جابهجا کرن قطع ههای جدول از طریق آزمایش عدد مرب

ع
های
کو
چک
به
ابعاد
پنج
در
پنج
و
نی
م
سانت
ی
متر
تهیه
م

یکنیم
و
خطا ،جای درست آنها را پیدا کنند و جدول را کامل کنند.
( 16ع��دد).
مرب

ع
های
کو
چک
رنگی
و
جدول
را
در
ا
ختیار
ف
راگیرن
دگان
ق��رار م 
ی
دهیم و میگوییم آنه��ا را طوری در جدول قرار دهند که در
هر ردیف و
طرز درست کردن جدول شگفتانگیز 4 × 4
هر س��تون فقط یک رنگ به کار برده شود .میتوان روی
ابت��دا ی
��ک مرب��ع  22 × 22س��انتیمتر از مقوا تهیه ک��رده و به مرب عهای کوچک از شک 
لهای هندسی دایره ،مثلث ،مربع و یا مستطیل
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پروانهشبانپور


آموزگارپایهیاول،شهرضا،اﺻفهان

یا اعداد استفاده کرد.
الزم به
ذکر است که در کتاب ریاضی این جدولها از جدولهای
سه در سه
سانتیمتر شروع شده است و تا جدولهای نه در نه سانتیمتر
ادامه مییابد.
نمونه
ای از این جدول به همراه عکسی از آن را مشاهده میکنید.

مربﻊهایشگفتانگیزوهفتسنگ

یکبازیسادهومفرحبرایاثربﺨشکردنآموزشریاضیاولدبستان

زهراگودرزی

آموزگاردبستانشهدایهشتشهریور،منطﻘهی16تهران

با تغییر کامل کتاب ریاضی پایه ی اول ابتدایی از مهرماه  ،90در
فکر روشی بودم که تدریس جدول شگفتانگیز را برای بچهها راحت
و آس��ان کنم .باتوجه به اینکه بچهها عاشق بازی هستند ،تدریسم را
با بازی هفتس��نگ در زنگ ورزش تلفیق ک��ردم .با طرح این روش
دانشآموزان در محیطی شاد و همراه با بازی ،آموزش داده میشدند.

آمادهسازیوسایلواجرایبازی

ابتدا یونولیتی به عرض یک و طول دو متر تهیه کردم .با پارچهای
س��فید روی یونولیت را پوشاندم و سپس جدول شطرنجی را روی آن
رس��م کردم .آخر سر نیز کارتهای اعداد را از صفر تا نه در مربعهای

کوچک بریده و آماده کردم.
یونولیت را در زنگ ورزش به حیاط مدرسه بودم و دانشآموزان را
گروهبندی کردم .گروه اول برای اجرای بازی در کنار جدول شگفتانگیز
ایس��تادند و ابتدا با مشورت ،عدد مناسب را پیدا کردند .سپس سنگها
را چیدند و شروع به بازی کردند .با پرتاب توپ ،سنگها ریختند .حاال
اعضای گروه به سرعت عدد مناسب را که با مشورت پیدا کرده بودند،
برداشتند و با سوزن تهگرد در جای خالی وصل کردند .همزمان نیز باید
سنگها را دوباره میچیدند و مواظبت میکردند که گرگ گروه ،آنها را
با توپ نزند .گروههای دیگر هم به همین ترتیب بازی را از سر میگیرند
و ادامه میدهند.
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اﮔرومگرهايمﻬلک...

تهمینهمهرباني

هم��هي ما خودمان را چنین متقاع��د ميکنیم که زندگي بهتري
خواهیم داشت اگر شغلمان را تغییر دهیم ،مهاجرت کنیم ،با افرادي تازه
آشنا شویم و ازدواج کنیم.
فکر ميکنیم ،زندگي بهتر خواهد ش��د اگر ترفیع بگیریم ،اقامت
بگیریم ،با افراد بیشتري آشنا شویم ،بچهدار شویم .و خسته ميشویم
وقتي ميبینیم مدیران ما را درك نميکند ،با دیگران زبان مش��ترك
نداری��م ،همدیگر را درك نميکنی��م ،و ميبینیم کودکانمان به توجه
مداوم نیازمندند.
بهتر است صبر کنیم.
با خود ميگوییم زندگي وقتي بهتر خواهد شد که مدیرمان تغییر
کند ،شغلمان را تغییر دهیم ،به جاي دیگري سفر کنیم ،دنبال دوستان
تازهاي بگردیم ،همسرمان رفتارش را عوض کند ،یک ماشین شیکتر
داش��ته باش��یم ،بچههایمان ازدواج کنند ،به مرخصي برویم و در
نهایت بازنشسته شویم.
اما حقیقت این است که براي خوشبختي ،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
همهي این مسائل ،شاد و خوشبخت زندگي کنیم.
ما همواره تص��ور ميکنیم زندگي دلخواه ،موقعي
شروع ميشود که موانعي که سرراهمان هستند ،کنار بروند؛
مشکلي که هماکنون با آن دست و پنجه نرم ميکنیم ،حل
شود ،کاري که باید تمام کنیم ،انجام شود؛ زماني که باید براي
کاري صرف کنیم ،صرف شود و بدهيهایي را که باید پرداخت
کنیم ،بپردازیم.
و بعد از آن زندگي ما ،زیبا و لذتبخش خواهد بود!
بع��د از آنکه همهي اینها را تجرب��ه کردیم ،تازه ميفهمیم که
زندگ��ي همین چیزهایي اس��ت که ما آنها را مانع ميدانس��تیم .این
بصیرت به ما یاري ميدهد تا دریابیم که جادهاي به سوي خوشبختي
وجود ندارد .خوشبختي خود همین جاده است .بیایید از هر لحظه لذت
ببریم.
براي آغاز یک زندگي شاد و سعادتمند الزم نیست در انتظار بنشینیم.
در انتظار فارغالتحصیلي ،بازگشت به دانشگاه ،کاهش یا افزایش وزن،
 26شروع به کار ،مهاجرت ،دوستان تازه ،ازدواج ،شروع تعطیالت ،در انتظار
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آموزگاردبستان،منطﻘهيدوتهران

کتابخانهیمدرسه

تلویزیون ،مردن ،تولد مجدد و. ...
خوشبختي 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.
 .1پنج نفر از ثروتمندترین مردم جهان را نام ببرید.
 .2برندههاي پنج جام جهاني آخر را نام ببرید.
 .3آخرین ده نفري که جایزهي نوبل را بردند ،چه کساني هستند؟
 .4آخرین ده بازیگر برتر برندهي اسکار را نام ببرید.
نميتوانید پاسخ دهید؟ نسبت ًا مشکل است؛ اینطور نیست؟
نگران نباشید؛ هیچکس این اسامي را بهخاطر نميآورد!
روزهاي تش��ویق به پایان ميرسد! نش��انهاي افتخار خاك
ميگیرند! برندگان بهزودي فراموش ميشوند!
اکنون به این سؤالها پاسخ دهید.
 .1نام سه معلم خود را که در تربیت شما مؤثر بودهاند ،بگویید.
 .2سه نفر از دوستان خود را که در مواقع نیاز به شما کمک کردهاند،
نام ببرید.
 .3س��ه تن از افرادي که با مهربانيهایش��ان به زندگي شما معنا
بخشیدهاند ،به یاد بیاورید.
 .4پنج نفر را که از همصحبتي با آنها لذت ميبرید ،نام ببرید.

برایکودکاﻥ

فاطمهقاﺋمی

کتابهای نه جلدی «تجربههای هنری» ،در سه مجموعهی جدا از هم
توسط انتشارات گام در تهران منتشر شده است.
این کتابها که مؤلف آنها نیلبوکانان اس��ت ،با برگردان ساجده
تﻘیزادهدر ش��کل و شمایلی زیبا ،چهاررنگ و مناسب کودکان و نوجوانان
گروههای سنی (ج) و (د) به چاپ رسیده است.
مجموعهی اول شامل سه کتاب است« :نقاشی کنیم»« ،چهگونه طراحی
کنیم» و «با خمیر کاغذ کاردستی بسازیم».
در مجموعهی دوم هم س��ه کتاب قرار دارد« :چهگونه عروسک درست
کنیم؟»« ،نقاب و لباس مبدل بسازیم» و «چهگونه کارت درست کنیم؟».
در نهایت مجموعهی سوم ،سه کتاب دیگر را شامل میشود« :چهگونه
اتاق خود را تزیین کنیم؟»« ،چاپ کنیم» و «چهگونه کالژ بسازیم؟»
عالوه بر آنکه کتابها حالت خودآموز دارند ،معلمان میتوانند از محتوای
آنه��ا در کالسهای درس «هنر» دورهه��ای ابتدایی و راهنمایی به فراخور
توانمندیهای دانشآموزان استفاده کنند .هر یک از جلدهای این مجموعه در
 24صفحهی رنگی و قطع بزرگ با کاغذ گالسه و کیفیت مطلوب چاپ شده و
ناشر قیمت هر یک از جلدها را  1500تومان تعیین کرده است.
با انتش��ارات گام در تهران میتوان از طریق ش��ماره تلفن 88849862
ارتباط برقرار کرد.

حاال سادهتر شد؛ اینطور نیست؟
اف��رادي ک��ه به زندگي ش��ما معني بخش��یدهاند ،ارتباطي با
«ترینها» ندارند ،ثروت بیشتري ندارند و بهترین جوایز را نبردهاند.
آنها کساني هستند که به فکر شما هستند ،مراقب شما هستند،
همانهایي که در همهي شرایط ،کنار شما ميمانند.
کمي بیندیشید .زندگي خیلي کوتاه است .شما در کدام فهرست
قرار دارید؟ نميدانید؟
اج��ازه دهید کمکتان کنم .ش��ما در زمرهي مش��هورترینها
نیس��تید ،اما کسي هستید که در خاطر من بودهاید و سعي کردهام
این پیام را به شما برسانم.
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در درس عل��وم ،در حال توضیح دربارهي دگرگونيهاي دوگانهي
مواد
یعني تغییرات فیزیکي و ش��یمیایي بودم .بحثمان تمام شده بود
و به
پرس��ش و پاسخ رس��یده بودیم .از دانشآموزي پرسیدم« :حاال با
توضیحاتي که دادم ،تفاوت بین تغییر شکس��تن شیش��ه و پختن غذا
چیست؟»
دانشآموز گفت« :خانم اجازه! وقتي شیشه ميشکند ،دست ما را
مي
ب��رد و خون ما کم و بدنمان ضعیف ميش��ود ولي وقتي غذا پخته
ميشود ،ما آن را ميخوریم و بدنمان قوي ميشود».
ضمن اینکه از توضیح این دانشآموز خندهام گرفته بود ،به فکر
تکمیل شیوهي تدریسم نیز بودم.

فر
آموزگار دبستان شاهد حضرت ر شتهروشنروان
قی
ه(
س) ،بندر ماهشهر

گزارش

جشﻦسخاوﺕ

ﮔزارشیازاجرایهمزماﻥطرﺡسخاوﺕدردومدرسهیدخﺘرانهوﭘﺴرانهدررباﻁکریم
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 میگوید:
«با توجه به اظهارات معلمان کالسهای گوناگون مبنی بر اینکه

تفریح و سرگرمی ،نشاط ،لذت و اشتیاق ،دوستیابی و روابط سالم ،باال
بردن اعتماد به نفس دانشآموزان ،کسب مهارت و لذتبخش آموزشی،
ترغیب اولیای دانشآموزان به شرکت در جلسات و فعالیتهای مدرسه و
کمک غیرمستقیم به دانشآموزان نیازمند به وسیلهی خود دانشآموزان
از جمله اهدافی هس��تند که این دو مدیر انتظار دارند در سایهی اجرای
طرح به آنها برسند.

روشکار

در مقایسه با سالهای گذشته ،روحیهی بخشش در میان دانشآموزان
ضعیف شده و ارتباطهای رفتاری آنان با هم سست گشته است ،سعی
کردیم طرحی را در مدرسه پیاده کنیم که باعث تقویت این روحیه در
مدرسه و محیطهای دیگر شود .همچنین ،ارتباط دانشآموزان را با هم
بهبود بخشد.
هر طرحی اهدافی دارد که در بلندمدت به سرعت قابل دستیابی
است .آنطور که این فرهنگیهای فعال میگویند ،بسیاری از اهداف
عالیهی اخالقی ،رفتاری و آموزش��ی در این طرح مس��تور اس��ت که
میتوان به تعدادی از آنها و در زمانی مناسب دست یافت.
ایجاد روحیهی گذشت و مهربانی و بخشندگی و سخاوت ،ایجاد
تع��اون و همکاری در بین دانشآموزان ،ایجاد تنوع در مکان آموزش،

ب��ه گفتهی این مدیران ،طرح در تمامی پایهها و در بین همکاران
مطرح شده و به تصویب شورای مدرسه و معلمان رسیده است.
در اینجا متذکر میش��ویم که یک نکتهی قابل توجه در اقدامات
آموزش��گاهی ،میتواند همکاری دو آموزش��گاه در اج��رای طرحهای
مشترك و نوآورانه باشد.
با این توضیح ،توج��ه خوانندگان محترم مجله به این نکته جلب
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میشود که طرح ،همزمان در مدرسهای دیگر ،آن هم واحدی دخترانه
به نام  12فروردین با مدیریت مریم محمدی اجرا شده است و البته
این آموزشگاهها به نتایج بسیار نزدیکی هم رسیدهاند.
عبداللهی پیربداغ دربارهی این تجربه توضیحات بیشتری میدهد:
«این طرح همزمان در دو آموزشگاه  12فروردین و شهید پرنیا در
روز دوشنبه دوازدهم دی ماه  1390و در تمامی پایهها 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.
آنها موظف بودند وس��ایل اضافی دانشآموزان را  -که معمو ًال
استفاده نمیشد (به غیر از لوازم شخصی) -فهرست کنند و همراه آنها
به مدرسه بفرستند».
مریم محمدی ،دیگر مسئول اجرایی این طرح میافزاید:
«دو روز مان��ده به زمان اجرای طرح ،تبليغات اندکی در مدرس��ه
ش��روع ش��د تا دانشآموزان چیزهای قابل اس��تفاده اما اضافی را که
میتوانند ،به مدرس��ه بیاورند و در زمان مش��خص به دوستان خود یا
هممدرسهایهایشان ببخشند .شور و شوق عجیبی میان دانشآموزان
ت همهی بچهها از چگونگی طرح و اجرای
به وجود آمده بود و صحب 
آن بود .س��رانجام در روز موعود ،بچهها وسایلی را به مدرسه آوردند و
در زن��گ کالس در می��ان دانشآموزان با حض��ور و زیر نظر معلم در
معرض دید قرار دادند .بچهها وسایلشان را به دوستانی که نیاز داشتند،
میبخشیدند .برای نمونه ،در پایهی چهارم یکی از دانشآموزان به نام
مینا کفش��ی نو را که به پایش تنگ ش��ده بود ،به بچهها نشان داد و
نرگس هم گفت که آن را به من بده .مینا کفش خود را با رضایت به
دوستش بخشید و بچهها او را تشویق کردند .در زنگ دوم دانشآموزان
تجربهی خویش را با دوس��تان خود در میان گذاشتند و در زنگ سوم،
آنها دربارهی س��خاوت نقاش��ی کشیدند و نقاش��یها را روی تابلوی
کالس و در سالن آموزشگاه نصب کردند».

محدودیتها و موانع انجام طرح

هر طرحی میتواند با موانع و محدودیتهای احتمالی همراه شود،
اما بنا به گفتهی این دو مدیر و با توجه به همراهي اولیا و دانشآموزان،
این تجربهی جدید ،با هیچ مانع و محدودیتی روبهرو نشد.

پایان خوش و نتیجهگیری
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در نتیجهی اجرای این طرح که بیش��تر به جشنی با نشاط شبیه
بود ،مریم محمدی و سعید عبداللهی پیربداغ گفتند که دانشآموزان و
همکاران از این فعالیت بسیار ابراز رضایت کردند.
مدیر آموزش��گاه  12فروردین افزود« :این ط��رح در روز  12دی
در مدرس��هها به اج��را درآمد و همکاران و دانشآم��وزان از اجرای آن
اظهار رضایت کردند و خواس��تار اجرای دوبارهی طرح در آینده شدند.

دانشآموزان نیز از اجرای طرح و از اینکه بعضی از وس��ایل خود را به
دوستانشان بخشیده بودند ،خرسند شدند».
مدیر آموزشگاه شهید پرنیا نیز گفت:
به اذعان همهی ش��رکتکنندگان در طرح ،روحیهی گذش��ت و
بخشش اموال در وجودشان تقویت گردید .حتی چند تن از دانشآموزان
مانند رضایی ،آقایی ،رجبی و احمدی در کالس گفتند« :ما تا به
حال تجربهی کسب چنین لذتی را نداشتهایم و امروز که این وسایل را
به دوستانمان بخشیدیم بسیار احساس خوشحالی میکنیم ،بعد از این
هم سعی میکنیم چیزهایی به دوستانمان ببخشیم».

میاريتابخشش
ازه 

يبرطرحسﺨاوتدردومدرسه

تأمل

ابراهیماﺻالني

توسعهي ارزشهاي انساني و اخالقي یکي از وظایف عمدهي نظام تربیتي ماست .تقویت مستمر این ارزشها ميتواند به درونيشدن
آنها کمک کند .اینکه دانشآموزان به ارزشهاي انساني و اخالقي
پايبند باش��ند ،خواس��تهاي متعالي و ارزشمند است اما تحقق آن به
سادگي امکانپذیر نیست.
خ��وب اس��ت که مدرس��ه در جهت ایج��اد و تقوی��ت ارزشها
برنامهریزي کند اما در طراحي چنین برنامههایي ،الزم اس��ت به چند
نکته توجه شود:
 برنامهها باید بر نیازس��نجي و ارزیابي مبتني باش��د و نه ایدههاي
فيالبداهه؛
 ارزشهاي هدف باید شناسایي و اولویتبندي شوند؛
 مهمتر از طراحي یک برنامه ،پیشبیني طرحهایي براي اس��تمرار
آن اس��ت .کسي نباید توقع داشته باشد که با اجراي برنامهاي در یک
محدودهي زماني مشخص ،یک ارزش جا بیفتد و دروني شود.
اما دربارهي طرحي که با عنوان سخاوت در دو مدرسه اجرا شده
و گزارش آن را در دو صفحهی قبل خواندید ،نکتهاي قابل تذکر است.
آنچه را اتفاق افتاده است ،ميتوان نوعي همیاري دانست .بخشش،
عطا کردن بالعوض است که ممکن است در پنهان یا آشکار صورت
گیرد و البته در بیش��تر مواقع توصیه ميشود ،مخفي باشد .یک شرط
مهم دیگر بخشش این است که چیزي را که دوست داریم ،ببخشیم،
نه آنچه دیگر به درد ما نميخورد.
بسیار مناسب است که اینگونه اقدامات با فرصتهاي توجیهي
� البته متناس��ب با س��ن دانشآموزان � همراه ش��ود .اگر دانشآموز مفهوم بخشش را به درس��تي درك کند و حتي در حد فهم خودش،
موقعیتهاي بخشش را بشناسد ،آنگاه ميتوان امیدوار بود که این ارزش در او نهادینه شود.
آش��نایي دانشآموزان با همیاري شایس��ته و ضروري است و ميتواند مقدمهاي براي بخشش باشد .دانشآموزان از طریق همیاري
ميفهمند که کمک کردن به یکدیگر تا چند اندازه ارزشمند و لذتبخش است .در گام بعدي ميتوان آنها را متوجه ساخت که کمک
به دیگري ،بدون توقع پاسخ متقابل ،لذت و ثواب بیشتري دارد.
***
آنچه نوش��تم به این منظور بود که بگویم ،توجه به تقویت ارزشهاي انس��اني و اخالقي در مدارس ،اقدامي شایسته است و سپس
یادآوري کنم که این کارها نیازمند برنامهریزي همراه با دقت ،ظرافت و استمرار است.

31
دورهی/16شمارهی2

آبان91

ازمامانابهخانوما

خ
ا
ن
م

م
ﻌ
ل
م
؛

»
ب
ه

ﮔ
و
شم!«

کبریمحمودی

س��الم خانم مع
لم .از مهر امسال پس��ر من
به
کال
س
شما
آم
ده
اس
ت.
تابستان
از مدیر مدرسه خواهش کر
رویارویی ناگهانی با حج
دم
می
که
از
اج
اط
ازه
العا
بد
ت
هد
و
دان
کال
ش
س
ا
ها
را ندارند.
مسال پسرم را
ببینم .او هم
اجازه داد .خانم معلم! کالس
راحت بگویم ،در آن کال
خی
س
لی
دلم
بزر
می
گ
ن
خوا
یس
س��
ت
ت
و
مع
من
ن
لم
میدانم
به من اجازه میداد
ش��ما چهطور میخوا
که هر چه را
هی حدود  35پسر بچهی کال
روی دیوار یا س��قف بود ،ب
رد
س
ارم
دو
تا
می
را
کال
س
کنت
را
رل
از
کن
آن
ی!
و
من که ماد
ضع افسرده
رم ،در آپارتمان  60تا  70مت
در بیاورم .دلم میخواست به
ری
ن
آن
ات
می
اق
تو
انم
شل
دو
وغ
تا
ک
ب
می
چه
آ
را
رام
ضبط و ربط
کنم؛ خدا به داد
ش بدهم و میدانم که
ش��ما
شما برسد که باید در اتاق 12
هم با من هم عقیده هستی
متر
که
ی،
س�
به
�اد
35
ب
گی
و
ت
چه
می
در
س
زی
ب
ب
ده
ی!
هترین
خدا خیر
تزئین است.
ت بدهد که صبر ایوب داری!
خان��م معلم ،ح ً
از همین اولین ماهها
تما ش��ما هم در هر س��ال
ی سال خسته نباشی .یک پی
شن
هاد
م
ادر
انه
یا
ش
اید
خوا
بتوان گفت ی
ستهاید کاره
ک خواهش هم دارم .پارس��
ال
وق
تی
ای ش��اگردان همان سال را
در
اول
ین
ج
لس
��ه
ی اولیا و
معلمان مدرسه ،که
در کالس نصب
برای هر پایه ،در کالس خود
کنید ،ولی جایی نداشتهاید!
ش
ب
رگ
زار
شد،
ش
رک
ت
کر
دم،
اولین نکته
در حالی ک��ه اگر
ای که تا وارد کالس شدم ت
وج
هم
را
دیوارها هر س��ال ،با ورود
جل
ب
ک
رد،
شلو
غی و تاریکی
آن بود .دیوارها پر
شاگردان جدید ت
بودند از کارهایی که بچهه
ای
میز و پاك شود و تا آخر سال،
س��
ال
ه
ای
ق
بل
ان
جام
داده
بودند؛ از
به مرور نمونه کاره
روزنامهی دیواری و نقاشی
و
لو
حه
ه
ای
آ
ای خوب دانشآموزان همان
موز
ش
ح
رو
ف الفبا گرفته تا
آموزش اعداد
کالس روی آنها
ریاضی و آزمایشهای علوم و
....
آن
ق
نصب ش��ود ،تأثیر آموزشی و
در
آ
ویز
از
سق
ف
آ
ان
ویزان بود
که نور المﭗ به ه
گیزشی باالتری خواهد داشت.
یچ جا نمیرسید .هر چند که
ه
مه
ی
آن
کا
رها
و
تزئ
ینا
ت،
صد در
خانم معلم،
صد به آموزش درسهای هم
ین
پ
ایه
مرب
شاید این قدم به شما هم در
وط
می
ش
��د
ند،
اما راس��تش
به حدی کالس را
ادارهی کالس
ش��لوغ کرده بودند که ش��
پر جمعیت و کوچک کمک
اید
ه
یچ
ک
دام
به
چ
ش�
�م
ب
نمی
چهها
کند و دست کم از
آمدند! و البته خیلی از آنها
هم
پ
اره
و
کثی
ف
مزیت آرامشبخشی چنین
ش
ده
ب
ود
ند.
کاری بهرهمند شوید.
شما که معلم هستی ،ب
هتر از من میدانی که بچهها
در
ا
ین
س
ن،
ش
اید
ا
گر
با
به خاطر این که
پ
خیلی با حروف و کلمات و ج
یش��نهاد من موافق هستید،
مال
ت
آ
شنا
ن
یس
تند
و
در
خوان
دن
لطفاً اجازه
چندان تبحر ندارند ،تصویر
دهید از امس��ال پس��رم در
زودتر توجهشان را جلب می
کند
و
ا
ین
نو
شته
ها
و
کال
سی
دیوارکوبها ش
ساده و تمیز پای درس شما
اید برایشان مفید باشد ،اما به
هم
ان
ا
ندا
زه،
آن
ها
ه
نوز
آ
مادگی
بنشیند.

مادریکدان
شآموزدورهیابتدایی
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نویسنده :صدیقه سربخش
ناشر :هنرپارینه ()021 -66411056
نوبت چاپ :اول1389 ،
قیمت 1400 :تومان
پایهی اول ابتدایی از مهمترین دورههای 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 دستاندرکاران تعلیم و تربیت ،یافتن راههایی برای ارائهی صحیح و اصولی آموزش
در این پایه ضروری مینماید.
به اعتقاد مؤلف ،دفتر تمرین نگارهها ،بخش «بنویس��یم» جزوهای اس��ت برای رشد
توانایی و خالقیت فراگیرندگان که همراه با تکلیفهایی به شکل نقاشی ،تمرینهایی متنوع
برای ترغیب بیشتر آنان در خود دارد.
تقویت دستورزی ،تشخیص جهتها ،باال بردن توجه نسبت به خط زمینه و تقویت
حرکت دقیق چشمها از مزایای انجام دادن این تکالیف است.
صدیقه سربخش ،از فرهنگیان استان فارس است.

منیرهحبیﺐپور

کتابخانهيمدرسه

هﻤهﭼیزبرایمﻌلﻤاﻥ

به تازگی س��ه جل��د از مجموعهای با عنوان
«همه چیز برای معلمان» انتشار یافته است .این
مجموعهی ادامهدار ،بر آن اس��ت تا به بررس��ی
حرفهی معلمی از زوایای گوناگون بپردازد .از جمله
ویژگیهای این مجموعه میت��وان به موارد زیر
اشاره کرد:
* انتخاب موضوعات جذاب و متنوع
* بهرهگی��ری از نویس��ندگان و مترجم��ان
باتجربه و آشنا با موضوع
* بیان مطالب به صورت شیوا و تا حد امکان،
کمحجم
* توجه خاص به زوایای پنهان معلمی
* کم��ک به معلمان در هم��هی جنبههای
شغلی.
مش��خصات س��ه کتاب چاپ ش��ده از این
مجموعه به این شرح است:
روانشناسیکودﻙونوجوانامروزی
مؤلف :علیاکبر شعارینژاد 80 /صفحه /قطع
رقعی 30000 /ریال
در ای��ن اثر که در س��ه فصل تألیف ش��ده،
ویژگیهای دوران کودکی و نوجوانی و همچنین
چهگونگی کارب��رد نظریههای روانشناس��ی در
برخورد با دانشآموزان به صورت مجزا و به زبانی
ساده بیان شده است.

55اﺻلبرایکالسداری موفق
(آم��وزش آداب و مهارته��ای زندگ��ی به
دانشآموزان)
مؤلف :رن کالرك /مترجم :فرشته مجیب/
 136صفحه /قطع رقعی 50000 /ریال
کتاب مش��تمل ب��ر  55اصل کارب��ردی ،در
ح��وزهی مهارته��ای کالسداری و آم��وزش
مهارتهای زندگی به دانشآموزان است .همچنین
چند راهنمایی برای رفتار با بچهها ،نکاتی دربارهی
کنار آمدن ب��ا والدین ،انتظ��ارات از اولیا و نکاتی
دربارهی تشویق و تنبیه ،از دیگر مطالب این کتاب
است.
هفتمهارتاساسیبرایمعلمان
(به همراه ضمیمهای دربارهی ویژگیهای معلمان
حرفهمند در جهان)
مؤل��ف :مرتضی مجدفر 124 /صفحه /قطع
رقعی 50000 /ریال
کتاب شامل هفت فصل و یک ضمیمه است.
عنوان فصلها ش��امل این موارد است:
معلمان و مهارت تفکر و پرس��شگری،
معلم��ان و توس��عهی مهارتهای تفکر
فراش��ناختی ،معلمان و مهارت سکوت،
معلمان و مهارت درونی ساختن انگیزهها
در کالس درس ،معلم��ان و مه��ارت
بهرهگی��ری از ط��رح درس در فراین��د

امیدقادری

یاددهی  -یادگیری ،معلمان و مهارت توس��عهی
پژوهشهای دانشآموزی و معلمان و مهارتهای
آغازین .در ضمیمهی کتاب نیز سنجههایی برای
شناخت معلمان حرفهمند در جهان ذکر شده است.
دبیر این مجموعه ابراهیماﺻالنی ،عضو
شورای برنامهریزی رشد آموزش ابتدایی است .وی
در مقدمهای ک��ه در ابتدای هر یک از کتابهای
مجموعه آورده ،اظهار امیدواری کرده اس��ت که
آم��وزگاران با مطالعهی ای��ن مجموعه ،بتوانند با
بهرهمن��دی از منابعی به روز و کارآمد ،زمینههای
ارتقای خود و نظام آموزشی کشور را فراهم سازند.
مجموعه کتابهای «همه چیز برای معلمان»
توسط انتش��ارات پیش�گامانپژوهشمدار
(-88345217
 )021منتش��ر
میشود.

دفترتمرینفارسیاولدبستان
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مؤلف :مریم اسماعیلی چرخاب
ناشر :رشد اندیشه (تهران )021 -77600272
 72صفحه ،مصور 1000 ،تومان.
امالنویس��ی به معنی صحیح نوشتن و خوانانویسی حرفها ،کلمهها و جملههای شنیده شده
است .برای همین ،الزم است هنگام امالنویسی ،دانشآموزان کلمهها را خوب بشنوند و سپس در
ذهن خود آنها را مجسم کنند و بعد بنویسند .دفتر تمرین «فارسی» اول دبستان که براساس کتاب
«بخوانیم» و «بنویسیم» به رشتهی تحریر درآمده و در چهارمین جشنوارهی کتاب آموزشی رشد در
فهرست کتابهای کمک درسی پیشنهاد شده است ،میکوشد امالنویسی را به همراه فعالیتهای
دیگری مانند جدول ،بازی ،جملههای کاملکردنی و طبقهبندی شکلها و کلمهها آموزش دهد.
کتاب دارای  36متن امال ،پنج آزمون و امالهایی با طراحی خود دانشآموز است.
مریم اسماعیلی چرخاب ،از آموزگاران بازنشستهی تهرانی است.

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﻯ

مبانی،اﺻولوروششناسیپژوهشهایدانشآموزی2-

ﭘﮋوهشوکﺘاﺏخانـه
باهمنﺴبتﻓامیلﻲدارند!
جایگاهکتابخانهوزمینههايوابسته
درفعالیتهايپژوهشي
ابراهیماﺻالنی

اشاره

نویسندهياینمجموعهمطالﺐ،برايقسمتدومموضوﻉدیگريرادرنظرگرفتهبود،اماازآنجاکهاین
شمارهدرمسیريخودجوش!بهﺻورتویژهنامهيکتابوکتابخوانيدرآمد،وينیزترجیﺢدادتامطلبشرا
پیرامونموضوﻉکتابخانهبنویسد.بهاینترتیﺐ،مطلبيکهخواهیدخواند،همبهبررسيمهارتهايمرتبﻂبا
کتابخوانيبهعنوانمهارتهایيمﻘدماتيبرايپژوهش،ميپردازدوهمنوﻉارتباﻁکتابخانهبافعالیتهاي
پژوهشيرامشﺨﺺميسازد.
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کت��اب و کتابخان��ه رابط��هاي گس��ترده با موض��وع پژوهش
دارد؛ رابطهاي که باید بهدرس��تي درك ش��ود و در جای��گاه خود قرار
گیرد .ميش��ود موض��وع را از بحث اهمیت کتابخوان��ي و ضرورت
عالقهمندسازي کودکان و نوجوانان به کتاب شروع کرد اما فرض ما بر
این است که با معلمان و دانشآموزاني عالقهمند به پژوهش � در هر
سطح � روبهرو هستیم .کسي که کوچکترین دلبستگي و وابستگي
به پژوهش دارد ،باید با کتابخانه و مطالعه مأنوس باشد .لفظ «باید» در
موارد زیادي واژهاي مناسب نیست ،اما این «باید» از آنهایي است که
نميتوان دربارهاش کوتاه آمد .پژوهشگر باید اهل مطالعه باشد ،وگرنه
با پژوهشهایي بيمایه یا کممایه روبهرو خواهیم بود.
گاهي در پژوهشهاي دانش��گاهي ،اقدامپژوهي یا پژوهشهاي
دانشآم��وزي ،ف��رد را به مطالع��هي اولیه درب��ارهي موضوعي ارجاع
ميدهی��م .او م��يرود و پ��س از مدتکوتاهي با این جمالت آش��نا
برميگردد« :در این زمینه هیچ کار پژوهشي انجام نشده است ،یا هیچ
منبعي وجود ندارد و من اولین کسي هستم که ميخواهم درابرهي آن
کار کنم!» آیا ميتوان پذیرفت که دربارهي موضوعي ،هیچ کاري انجام
نشده باش��د و هیچ منبعي موجود نباشد؟ این نکته ،یکي از مهمترین
نشانههاي کمبود ارتباط پژوهشگر با کتابخانه و مطالعه است.

کتابوپژوهش

کتاب در بیشتر فرهنگها ،نماد دانش و دانایي است .هر موضوع
مرتب��ط با دانایي ،از جمله پژوهش و پژوهشگري هم خط و ربطي با
کتاب دارد .تا به حال به کس��اني که کتاب در دست یا کنار کتابخانه
یا هر وضعیت دیگر مرتبط با کت��اب عکس گرفتهاند ،دقت کردهاید؟
البته ژس��ت عکس گرفتن به عن��وان پژوهشگر ،با کتاب با وضعیت
اس��تفادههاي دیگ��ر از آن ،فرق ميکند .بع��د از این ،هم به عکسها
بیشتر دقت کنید و هم اگر خواستید کتابي در دست عکس بگیرید ،به
حرکتهاي خود توجه داشته باشید!
کتاب و پژوهش ،نسبت بسیار نزدیکي به هم دارند .ميتوان کتاب
خواند ،اما پژوهش��گر نبود .اما اگر دنب��ال پژوهش رفتید ،نميتوانید از
کتابخانه و مطالعه فاصله بگیرید .همیش��ه ش��نیدهاید که پژوهش با
سؤال شروع ميشود اما نه هر سؤالي .پرسشي که به ذهن پژوهشگر و
دانشمند ميرسد با نوع سؤاالت روزمره زمین تا آسمان فرق دارد .ارزش
و اعتبار سؤالهاي علمي و پژوهشي هم متفاوت است .بهطور معمول،
یک س��ؤال خوب و عمیق از ذهن کسي ميتراود که پایههاي علمي
قويتري داشته باشد ،یعني کسي که اهل کتابخانه و مطالعه باشد.
پس :یا مکن با پیلبانان دوستي یا بنا کن خانهاي در خورد پیل.

اگر ميخواهید پژوهشگر خوبي باشید و بهخصوص اگر ميخواهید
بهطور جدي در این مسیر گام بردارید ،در زندگيتان جاي بیشتري براي
کتاب و مطالعه باز کنید.

بلکه چون بیشتر ميخوانند ،بیش��تر ميدانند! یادتان باشد سؤالهاي
عمیق به ذهن افراد دقیق ميآید؛ دقتی از نوع مشاهده ،مطالعه و تفکر.
بیش��تر خواندن برای دانشمندان و پژوهشگران به منزلهی بیشتر

اینجا،آنجا،همهجاکتاب!

دانشمندانبیشترميخوانند!

اگر دانشمندان بیشتر ميدانند ،نه به آن دلیل است که دانشمندند،

دانستن است و این هم یعنی رسیدن به درك درست و دقیق از مسائل.
اگر به این نکته از زوایهی تربیت بنگریم ،به نتایجی دست مییابیم:
 انجام فعالیتهای سرس��ری و تشریفاتی به نام پژوهش ،تأثیرزیادی در افزایش دقت و کنجکاوی معلم و دانشآموز نخواهد داشت.
 معلمی که به دنبال اقدامپژوهی است (معلم پژوهنده) ،باید بخشعمدهای از تالشهایش را به مطالعه و کسب آگاهیها متمرکز سازد.
 تفکر پژوهشی به عنوان اقدام عام در مدرسه ،نیاز به تحریک وترغیب دانشآموزان به مطالعه دارد.
 دانشآموزانی که نگاهی جدیدتر به پژوهش دارند ،باید ضرورتو اهمیت ارتباط پژوهش با کتابخانه را درك کنند.

آنهادرکتابخانهمیمانند

کار کتابخان��های ،یک��ی از مراح��ل اغلب پژوهشهاس��ت ،اما
پژوهشهایی هم وجود دارند که همهی آنها کار کتابخانهای است.
الزم است این دو موضوع در هر جایی اعم از مدرسه و دانشگاه با دقت
تفکیک شود؛ کار کتابخانهای به منزلهی مقدمهی هر پژوهش و کار
کتابخانهای به منزلهی پژوهش.
کار کتابخان��هی ب��ه منزلهی مقدمهی هر پژوهش ،بخش��ی از
مراحل کار هر فعالیت پژوهشی است .در گزارش پژوهش که به صورت
مکتوب تنظیم میشود ،4و به طور معمول شامل پنج فصل است ،فصل
دوم به گزارش کار کتابخانهای اختصاص مییابد .در این فصل که با
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هیچ پژوهش��ي بينیاز از کتابخانه و مطالعه نیست ،اما
اش��تباه نش��ود؛ همهي پژوهش ،کار کتابخانهاي نیست .در
نسبت میان کتابخانه و پژوهش چند نکته قابل توجه است:
اول؛ ه��ر کار پژوهش��ی در هر نوع و س��طحي ،بهطور
معمول نیاز به مطالعه و مراجعه به کتابخانه دارد .پژوهشگر
بعد از انتخاب موضوع و تعیین هدف ،موظف است آگاهيهاي
پیش��ین دربارهي موضوع را جمعآوري ،مطالعه ،طبقهبندي و
1
تحلیل کند.
دوم؛ «کار کتابخانهاي» ضرورت هر پژوهشي است و
به دالیل متعددي انجام ميگیرد:
� پژوهش��گر با مراجعه به پژوهشهاي قبل و منابعي که
دربارهي موضوع وجود دارد ،آگاهي و اطالعات بیشتري کسب
ميکند.
� این آگاهي موجب ميش��ود پژوهشگر از دوبارهکاري و
تکرار تجربههاي اشتباه ،بهدور باشد.
� آگاهيهاي پژوهشگر او را در شناخت دقیقتر مسئله و بنابراین
تدوین فرضیههاي مناسب یاري ميرساند.
� مطالعه منابع ميتواند درب��ارهي روشهاي اجرا ،انواع ابزارهاي
اندازهگیري ،آزمودنيها و شیوههاي بهکار برده شده توسط پژوهشگران
2
قبلي ،بینش زیادي به پژوهشگر بدهد.
سوم؛ مطالعهي منابع مربوط به موضوع پژوهش یکي از مراحل
مقدماتي در تمام پژوهشهاي علمي است ،ولي روشهاي اجراي این
3
فعالیت از حوزهاي به حوزهي دیگر تا اندازهاي متفاوت است.
***
ی��ک جهت این بحث ميتواند منفي به نظر برس��د ،اما امیدوارم
شما نیمهي پر لیوان را ببینید! هر نوع پژوهشي در هر سطحي و حتي
پژوهش به عنوان روش تفکر که باید هدف اصلي فعالیتهاي پژوهش
دانشآم��وزي قرار گیرد ،نیاز به کار کتابخانهاي و مطالعه دارد .اگر از
نیمهي پر لیوان به قضیه نگاه کنید ،معنایش این است که باید بیشتر
اهل کتاب و کتابخواني باشید .اتفاق ًا میل به دانایي و افزایش مطالعه،
ميتواند یکي از نتایج تفکر پژوهشي باشد .شناخت مسئله ،مسئلهیابي
و اقدام به حل مسئله زماني موفقتر صورت خواهد گرفت که آگاهيها
و دانش افراد افزونتر باشد.

عناوینی چون «پیشینهی پژوهش»« ،تاریخچهی پژوهش»« ،سوابق
پژهش»« ،ادبیات پژوهش» و امثال آن ش��ناخته میشود ،پژوهشگر
حاصل مطالعات و یافتههای خود از منابع متعدد را میآورد.
کار کتابخانهای به منزلهی پژوهش ،نوع خاصی پژوهش اس��ت
که فقط در کتابخانه صورت میگیرد .توجه کنید که فقط «نوع خاصی
از پژوهش» به صورت کامل کتابخانهای است و طبع ًا ،هم روش اجرا
و هم روش گزارش آن با سایر پژوهشها فرق دارد.
در بین انواع پژوهشها ،این «پژوهش تاریخی» است که به طور
عمده با کار در کتابخانه سروکار دارد .این پژوهش تاریخی با وقایعی
سروکار دارد که قبل از تصمیم پژوهشگر به مطالعهی آنها ،به وقوع
پیوسته است و بنابراین ،به غیر از اسناد و مدارك ،از روش دیگری برای
جمعآوری اطالعات نمیتوان استفاده کرد.
پژوهش تاریخی به نس��بت ان��واع پژوهشهای دیگ��ر از اعتبار
کمتری برخوردار است.

مدرسه،کتابخانه،دانشآموز

اگرچه دربارهی اهمیت کتابخانه در مدرس��ه ،سخن بسیار گفته
ش��ده است اما شاید الزم باش��د به این موضوع یک بار هم از زوایهی
تفکر پژوهشی نگاه کنیم.
پژوهش به عنوان روش تفکر (تفکر پژوهشی) میتواند مدرسه را
وارد جریانی کند تا به نگاه خالق و پویاتری به کتابخانه برسد .شاید
با یک نگاه هدفمند به روش اندیشیدن ،به فلسفهی جدیدی از جایگاه
کتابخانه در مدرسه دست یابیم.
اگر وظیفهی مدرس��ه توسعهی تفکر پژوهشی است ،آن گاه باید
دانشآموزان بیاموزند که با مراحل روش علمی به سراغ مسائل زندگی
بروند .در این مسیر ،هرچه بیشتر بدانند ،به دیدگاه بهتری از مسئلهیابی
و حل مسئله دست خواهند یافت.
کتابخانهی مدرسه میتواند محل انباشت کتابها باشد .با یک
تغییر کاربری در نوع نگرشها ،کتابخانه به کانون دانایی و اندیشیدن
تبدیل خواهد شد.

رهنمودهاییبرایمدرسه
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 .1در کتابخانهی مدرس��ه به جای پرداختن به تعداد کتابها ،به
تنوع موضوعات اهمیت بدهید.
 .2شناس��ایی عالیق و گرایشهای علمی دانشآموزان ،یکی از
ضرورتهای فعالسازی کتابخانهی مدرسه است.
 .3با کمک و هدایت معلمان ،س��عی کنید ب��رای هر موضوعی،
«راهنمای مطالعهی موضوعی» درست کنید .بسیاری از دانشآموزان

در انتخاب کتاب ،سرگردان هستند .با یک برنامهی راهنما ،میتوان به
عالیق دانشآموزان جهت داد و آنان را در موضوعی علیم هدایت کرد.
 .4دانشآموزان عالوه ب��ر یک «راهنمای مطالعهی موضوعی»
که مکتوب است ،به یک راهنمای فعال هم نیاز دارند .میتوان تعاملی
دوس��ویه بین معلمان عالقهمند به موضوعی علمی ب��ا دانشآموزان
همجهت به وجود آورد.
 .5ام��روز کتابه��ای ج��ذاب هم از نظ��ر محتوا و ه��م از نظر
صفحهآرایی و گرافیک در بازار کتاب وجود دارند .هر مدرسهای به یکی
دو نفر کتابشناس خوب و ماهر هم نیاز دارد.
 .6موضوع پژوهش و کتابخانه میتواند با همهی درسها تلفیق
ش��ود ،به ش��رطی که باز کار به کپیبرداری و خالصهنویس��ی از یک
کتاب نرسد.
 .7روش کار کتابخانهای باید در مدرسه ،هم به معلمان و هم به
دانشآموزان آموزش داده شود.

فرﺻتهاییبرایاندیشهوعمل

 .1از دانشآموزان بخواهید زندگی چند دانشمند را که در
زندگیش��ان زیاد اهل کتابخوانی بودهاند ،برای بقیه مطرح
کنند .اگر در دور و بر خودش��ان هم کسانی را میشناسند که
زیاد اهل مطالعه هستند ،میتوانند به معرفی آنها بپردازند.
 .2نمونههایی از گ��زارش پژوهش مانند پایاننامههای
کارشناسی ارشد و دکترا را سر کالس ببرید و دربارهی فصل
دوم آنها صحبت کنید.
 .3به چند دانشآموز فرصت دهید تا با مطالعهی چندین
کت��اب دربارهی یک موضوع مش��خص ،ع��الوه بر بحث و
بررسی ،تحلیل و دیدگاه خود را هم توضیح دهند.
 .4وضعیت پژوهشها در مدرسهی شما چهگونه است؟
آیا همهی کارها ،کار کتابخانهای به روش مرسوم است یا...؟
 .5ب��ه ص��ورت فردی ی��ا گروه��ی ،ب��ه دانشآموزان
موضوعاتی برای پژوه��ش تاریخی بدهید .از آنها بخواهید
که به منابع بیشتری مراجعه کنند.
پﻰنوشﺖ

 .1شوراي کتاب کودک ) ،(1382فرهنﮓنامهﻯ كودكان و نوﺟوانان ،جلد هشتم .تهران :نشر
فرهنﮓنامه
 .2دﻻور ،علی) .(1381مبانﻰ نﻈرﻯ و عﻤلﻰ پژوهش در علوم انﺴ��انﻰ و اﺟتﻤاعﻰ .تهران.
رشد.
 .3همان منابﻊ
 .4گزارش پژوهﺶ در دانشگاهها با عنوان پایاننامه یا رساله شناخته میشود .در مراکز علمی و
سازمان دیگر ،عنوان گزارش پژوهﺶ یا موارد مشابه مورد استفاده قرار میگیرد.

خاطرههایخواندنی
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دبستانشهیدمحمدیسارو،بهشهر
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در اولین روزهای خدمتم در مناطق محروم ،در دورهی ابتدایی شروع به تدریس کردم .با اینکه دورهی مقدماتی را گذرانده بودم ،ولی ممکن
بود در کالس درس اتفاقهایی بیفتد که تا آن زمان با آن برخورد نکرده بودم .وارد کالس که شدم بچهها به احترام از جای خود بلند شدند .من هم
با قیافهای در هم کشیده گفتم« :برجا» خواستم وقار و هیبتم را در کالس نشان دهم ،ولی نگاه معصومانهی بچهها چیز دیگری میگفت .میگفت
ما معلم مهربان میخواهیم .بعد از چند دقیقه محمددستش را باال برد و گفت« :آقا اجازه! این حسینما را اذیت میکند ».ناگهان و بیمقدمه
از جایم برخاستم و به طرف حسین رفتم .با زدن یک پسگردنی به حسین ،خواستم از بقیهی بچهها هم زهرچشمی 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 آنها پی بردم .بعد ،علی ،دوست بغلدستی حسین ،پیش
عرق سرد بر
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 ِ
پیشانیام نشست ،ولی چه فایده؟! سالها گذشت .در یکی از مدارس برخوردار در پایهی چهارم تدریس میکردم .با بچهها رابطهای دوستانه داشتم.
هر تکلیفی از بچهها میخواستم ،انجام میدادند .وقتی در روزهای پایانی سال تحصیلی ،آخرین درس «فارسی» چهارم ،یعنی نیایش ،را میخواندیم
به جملههای «خدایا ،روزها آمدند و شبها گذشتند ،یک سال پای درس معلم عزیزمان نشستیم و با خوبیها و زیباییها 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
صفحهی کتابش چکیده بود .از او پرسیدم که چرا گریه میکند.
به اصرار زیاد من بلند شد و با چشمانی اشکآلود گفت« :آقا اجازه! دلمان برای شما خیلی تنگ میشه .امسال به ما چه خوش گذشت ،سال
دیگر معلم ما میشید؟»
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 دانشآموز و تعلیم و تربیت ،اول باید در دل او جای گرفت تا بعد بتوان تعلیم و تربیت را
انجام داد.

فلسفهبرایکودکان

مربیﻓلﺴفه،کﻼسﻓلﺴفه

زریآقاجانی



اشاره
در نخستین بخش از سلسله مطالب فلسفه برای کودکان ،دربارهی آشنایی با آموزش و تاریخچهی فلسفه برای کودکان سخن گفتیم .اکنون در
این شماره به ارائهی برخی ویژگیهای مربی و کالس فلسفه و لزوم آموزش این مقوله به کودکان و نیز درج توصیههایی در این زمینه میپردازیم.
مطالعهی این سلسله مطالب ،بهویژه برای آموزگاران پایهی ششم که از امسال درس جدید تفکر و پژوهش را تدریس میکنند ،مناسب خواهد بود.
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سهعنصرمهم
در آموزش فلسفه
ب��رای ک��ودکان س��ه
عنصر مهم وجود دارد که
عبارتاند از :مربی ،داستانهای
فلس��فی و کتاب راهنمای مرب��ی .در این زمینه
توجه به نکات زیر بسیار مهم است.
 از مهمتری��ن ویژگیهای مربیانآموزش فلسفه برای کودکان ،صبوری
و مهربانی با کودکان است:
 مربیان باید از تجارب فلسفی(مهارت فلسفیدن) ،تفکر و دانش
1
ادبیات کودك برخوردار باشند.
 مربی��ان باید بدانندکه این آموزش دیر بازده
اس��ت و دست کم
یک س��ال وقت
میخواه��د ت��ا
ب��ه نقطهای
برس��د ک��ه
هدف آموزش
فلس��فه ب��رای
کودکان به دنبال
آن است.
 به دلیل اینکه آموزش فلس��فه
به ک��ودکان موضوع
نسبت ًا جدیدی

است ،بهتر است ابتدا طی جلساتی برای پیشبرد
مناس��ب طرح به والدین اطالعرسانی گردد ،تا
آموزش در خانه نیز دنبال شود.
 بهتر است قبل از کالس ،مربیان داستانیرا 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 هدایتکننده دارد و این کودکان هستند که
نقش اصلی را ایفا میکنند (در کالس فلسفه یک
نفر محور نیست ،بلکه همه محوریت دارند!).
 در حین بحث ممکن است انواع پاسخهاداده ش��ود ،پاس��خهایی که حس��ابگر است یا
آنهایی که ناشیانه است .مربی باید صبور باشد
و به کودکان نشان دهد که به افکار و احساسات
آنها احترام قائل است .همچنین کودکان دیگر
را ترغیب کند تا به عقاید و نظرات دوستانش��ان
احترام بگذارند ،اما هرجا که الزم بود ،میتوانند
محترمانه نظرات را رد کنند.
 الزم اس��ت گاهی خود مربی هم چیزینگوید و بگذارد کودکان بفهمند که ممکن است
او هم پاسخ تمام سؤالها را نداند.
 به عنوان مربی بای��د طوری رفتار کنیمک��ه دانشآم��وزان با راحتی و احس��اس امنیت
پاسخهایش��ان را ارائ��ه دهند ،زیرا پاس��خهای
غیرحقیقی ارزشی ندارد.
 دقت کنیم که بحثها از موضوع اصلیخارج نشود.

 .1فرامرز قراملکی ،احد .دومین شماره از ویژهنامهی فلسفه و
کودک .صفحهی  14تا .23

39

دور هی/16شمارهی/2آبان91

 در ارائ��هی نظرات دقت کنیم تا کودکانبیدلیل روی عقایدی که نادرستی آنها کام ً
ال
مشهود است ،پافش��اری نکنند و سعی کنیم با
احترام و ارائهی دلیل آنها را متقاعد کنیم تا دچار
سردرگمی و کجفهمی نشوند.
 نکت��هی مهمی که باید در حین بحثهارعایت ش��ود ،عدم اس��تهزاء و تحقیر کودکان
توسط خود مربی و همکالسیهاست .باید مراقب
این رفتارها باشیم.
 س��عی کنیم همهی ک��ودکان در بحثت کنند ،حتی به اندازهی یک جمله یا حتی
شرک 
یک کلمهی کلیدی.
 اگر پاس��خ ک��ودکان مبهم ب��ود ،از آنانبخواهیم مثالی بزنند تا منظورشان واضح شود.
 وقتی که ک��ودکان با عقیدهای مخالفتمیکنند از آنان دلیل بخواهیم تا بدانند که برای
رد هر چیزی باید دلیل مناسبی بیاورند.
 آرای��ش کالس و نح��وهی نشس��تنکودکان خیلی مهم است زیرا قرار است آنان در
بحثهایی نشاطانگیز و نه رقابتانگیز با یکدیگر
شرکت کنند ،پس باید صورتهای یکدیگر را به
وضوح ببینند ،بنابراین ضروری است کالس را به
شکل دایره و با نیمدایره بچینیم.
 بهتر است کالس فلسفه با یک داستانجذاب 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!).
 چنانچه کودکان باس��واد هس��تند ،بهتراس��ت هر قسمت داستان توس��ط کودکان و با
رضایت خودشان خوانده شود و اگر کودکان هنوز
خواندن نمیدانند ،بهتر اس��ت مربی برای آنان
داستانخوانی کند (ش��اید استفاده از کارتهای
قصهگوی��ی که تصوی��ر آن واضح اس��ت برای
این کودکان جذابتر باش��د ،تا در حین خواندن
داستان ،آنها را ببینند و با آن ارتباط برقرار کنند).
 پ��س از خوان��دن داس��تان از ک��ودکانبخواهیم که چند دقیقه سکوت کرده و به آنچه
خواندهاند ،فکر کنند.
 داش��تن دفترچهای برای ثبت مطالب وسؤاالت طرح ش��ده ،خالی از لطف نیست ،زیرا

پس از چند جلسه کودکان متوجه پیشرفت خود
در طرح سؤاالت کاملتر و عمیقتر میشوند و
البته بهتر اس��ت این کار را برای کودکان اجبار
نکنیم.
 میتوانی��م از مباحث مطرح ش��ده برایمحفوظ ماندن مس��ائل برای جلس��ات بعد و یا
ک��ودکان تازهوارد یک ش��بکه مفهومی با یک
نقشه گرافیکی تهیه کنیم.
 پ��س از خواندن داس��تان ،طرح س��ؤالاز ک��ودکان را ش��روع میکنیم .ممکن اس��ت
در جلس��ات اول ب��ه دلیل زمین��هی ذهنی که
در م��دارس دربارهی متکلموح��ده بودن معلم
وجود دارد ،ابتدا کودکان س��ؤالی نپرس��ند (زیرا
آموزشهای ما بیش��تر معلممحور است) اما به
تدریج و با هدایت مربی سؤالها آغاز میشود .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 میتوانند بدون مسخره یا تنبیه شدن
سؤالهایشان را بپرسند ،باید یقین داشت که به
موفقیت نزدیک شدهایم.
 اگ��ر کودکان در طرح س��ؤال مش��کلداش��تند ،از آنها بپرس��یم کدام قسمت داستان
برایشان جالب بوده است و چرا؟ سعی کنیم آنها
را تشویق کنیم که دربارهی آن بحث کنند و بیان
نظراتشان را ادامه دهند.
 س��ؤالهای کودکان را روی تختهسیاه ویا روی ورقههایی با ذکر نام و نش��ان یادداشت
کنیم .این کار کمک میکند که کودکان بدانند،
میتوانند صاحب افکاری منحصربهفرد باشند و
ب��ه اعتماد به نفس آنان برای طرح س��ؤالهای
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 اینگونه
دانشآموزان متوجه شوند که میتوانند از همدیگر
یاد بگیرند و معلم تنها آموزندهی کالس نیست.
 اگ��ر هنوز در جلس��ات اول دانشآموزانخیلی فعال نیس��تند ،میتوانیم خودمان با طرح

سؤال از کودکان ،آنان را به سؤالسازی تشویق
کنیم.
 پس از طرح و جمعآوری س��ؤاالت حاالنوبت آن اس��ت که بح��ث را آغاز کنی��م .ابتدا
سؤالهای تکراری را حذف میکنیم ،البته با رأی
و رضایت کودکانی که آنها را طرح کردهاند.
 گفتوگو را از س��ؤالهای طرح ش��دهیکودکان ش��روع میکنیم .ب��ه این ترتیب ذهن
ک��ودکان را ب��ه چالش درمیآوریم تا به پاس��خ
سؤالها برسند.
 وقتی که ک��ودکان با عقیدهای مخالفتمیکنند از آنان دلیل بخواهیم تا بدانند که برای
رد هر چیزی باید دلیل مناسبی بیان کنند.
 در کالس بحثه��ا را جمعبندی کنیم.در کالس فلسفه ،تنبل و زرنگ معنی ندارد .در
جلسات اول کودکانی که بیشتر در بحث شرکت
کردهاند حتی ،اگر پاسخهایشان درست هم نبوده
اس��ت ،به دلیل تالش در اندیشهورزی تشویق
کنیم.
 در پای��ان کالس از نظ��رات ک��ودکاندربارهی بحثها مطلع ش��ویم و از آنان بپرسیم
که آیا این کالس برایش��ان جالب بوده است و
آیا دوس��ت دارند در جلسات بعدی دوبارهی این
بحثها را به نوعی دیگر دنبال کنند؟
 هرگ��ز فراموش نکنیم ک��ه هر کودکاس��تعداد و خصوصیات خاص خ��ودش را دارد،
بنابراین هیچوقت آنها را با هم مقایسه نکنیم!
 بگذاریم کودکان خود به پاس��خ درستبرس��ند ،زیرا آنها در نهایت به جواب مناس��ب
خواهند رسید.
 همیش��ه به عالقهی بچهها توجه کنیم،زیرا بهانهی خوبی برای شروعی دیگر خواهد بود!
الزم ب��ه یادآوری اس��ت که آم��وزگاران و
مربیان باید بدانند که هدف از این کالسها ایجاد
شرایطی برای بیان فکرها و بحثهای فلسفی
اس��ت ،نه بر برقراری بحثهای علمی و درسی
س را به مجموعهای از س��ؤاالتی تبدیل
که کال 
کند ،که در نهایت معلم پاسخ آخر را میدهد!
منبع

میراﺙما

مینیاتوریازتاریﺦ
وتﻤدﻥایراﻥ!

حمیددهﻘان
روزنامهنگاروکارشناسمیراﺙفرهنگی

آشناییبابرخیازموزههایاستانهمدان

اشاره
در شمارهی قبل و در نخستین بخش از سلسله مطالب «میراﺙ ما» ،با موزهی رضا عباسی در تهران آشنا شدیم .مؤلف این مجموعه گزارشها ،اینبار
به غرب کشورمان نظر افکنده است و ما در این شماره ،میهمان پیشینهی تاریخی استان همدان خواهیم بود.
همدان را پایتخت تاریخ و تمدن ایران نامیدهاند و میگویند نخستین پایتخت شهرنشینی ایرانزمین بوده است .همدان را خاستگاه آریاییان نیز معرفی
کرده و گفتهاند که مادها این شهر را بنا کرده و «هگمتانه» نام نهادهاند .هگمتانه به معنای «محل تجمع» از دو واژهی پارسی باستان «هگمتا» به معنای
گرد آمدن و پسوند اسم مکان «نا» تشکیل شده است.

موزهیهگمتانه

در کاوشه��ا و حفاریهای انجام ش��ده
به وس��یلهی باستانشناس��ان در منطقه و به
ویژه در تپهی تاریخی هگمتانه ،آثار و اشیای
گرانبهایی به دست آمده است که در موزهی
هگمتانه نگهداری میشود.
م��وزهی هگمتانه در ش��رق مجموعهی
فرهنگ��ی هگمتان��ه و جنب گ��ودال معروف
به گودال فرانس��ویها قرار دارد ،در گذش��ته
مدرس��های به نام «پرورش» بوده که پس از
تغییرات و تعمیرات الزم به موزه تبدیل ش��ده
است.
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اشیا و آثار این موزه در دو بخش تاریخی
و اس��المی به نمایش گذاشته شده است .آثار
سنگی ،سفالی ،استخوانی و فلزی از دورههای
پیش از اس��الم و بعد از اسالم از جمله اشیای
موزه به شمار میآیند.
ستونهای متعلق به کاﺥهای 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 دورهی هخامنش��ی از
ارزشمندترینوبرجستهتریناشیایمکشوفهی
این منطقه به شمار میآیند.
در س��الن مرکزی و راهروی سمت چﭗ
موزه ،تابوتهای سنگی
و سفالی دورهی پارتیان
از کاوشه��ای میدان
شیر س��نگی و خمرهها
و سنگهای تزیینی با
نقشهای زیبا و سنگ
قبره��ای دورهه��ای
اسالمی را میتواند دید
که از شاخصترین آثار

کشف شدهاند .پیکرهی زن متعلق به هزارهی
اول پیش از میالد که در حالت چمباتمه دفن
شده است و ظروف سفالی کشف شده از تپهی
کوریجان نیز از آثار این موزه است.

موزهیمردمشناسی

محلی ک��ه امروز موزهی مردمشناس��ی
همدان است ،در گذشته حمام قلعه نام داشته
و ب��ه حمام حاﺝمحمدس�عیدنیز معروف
بوده اس��ت .موزهی مردمشناس��ی در یکی از
محلهه��ای قدیمی همدان ب��ه نام «محلهی
قلعه» یا «قاشقتراش��ان» در خیابان شریعتی
واقع ش��ده اس��ت و بنای آن به اواخر دورهی
قاجار منسوب است.

نمایش گذاشته شده است.
وجود آکواریومهای آب شور با انواع ماهیان
خلیج فارس از ویژگیهای این سالن است.

بنای ای��ن م��وزه از لحاظ س��اختاری و
معماری از ویژگیهایی برخوردار است .حمام
قلعه در دو بخش حمام گرم و حمام سرد داشته
اس��ت که با ستونهای س��نگی و قوسهای
جناغی به یکدیگر متصل میشدهاند.

سالن شمارهی پنج
(کانیها و فسیلها)

مجموع��های از س��نگها ،فس��یلها و
کانیهای ایران ک��ه در این بخش از موزه به
نمایش گذاشته شده ،با استقبال زیاد کارشناسان
و سایر بازدیدکنندگان روبهروست.

ای��ن بن��ا پ��س از مرم��ت ،در بهمنماه
س��ال 1387ب��ه م��وزهی مردمشناس��ی و
سفرهخانهی سنتی تبدیل شده است.

موزهی تاریخ طبیعی

بینالملل��ی نیز به این مجموعه اضافه ش��ده
است.

سالن شمارهی دو
(گالری حشرات)

در این سالن انواع حشرهها در  100ویترین
به نمایش گذاش��ته شده اس��ت .این بخش از
موزه ع�لاوه بر اینکه م��ورد بازدید عمومی
است ،برای دانشآموزان و دانشجویان جنبهی
آموزش��ی نیز دارد .مجموعهای از نمونههای
حش��رههای ایران هم��راه نمونههای خارجی
دیدنیهای این سالن را تشکیل داده است.

م��وزهی تاریخ طبیعی همدان در س��ال
 1351تأسیس شد .در سال  1371این موزه در
یک واحد ساختمانی با زیربنایی حدود  60متر
مربع و با دو اتاق کوچک و دارای راهرو و کارگاه
تاکسیدرمی بهطور رسمی گشایش یافت و پس
از چهار بار جابهجایی در مکان فعلی در انتهای
چهارباغ آزادگان استقرار یافته است.
م��وزهی تاری��خ طبیعی هم��دان اکنون
متنوعترین موزهی تاریخ طبیعی ایران به شمار
میآید که در خاورمیانه نظیر ندارد و هر س��ال
هزاران نفر از آن دیدار میکنند .این موزه از پنج
س��الن و فضاهای جنبی به شرح زیر تشکیل
شده است.

این تاالر که تع��داد فراوانی از پرندگان و
پستانداران کشورمان را در خود جای داده ،با
حدود  300صحنه (دیوراما) از موقعیت بسیار با
ارزشی برخوردار است.

سالن شمارهی یک
(گالری خلیج فارس)

سالن شمارهی چهار
(خزندگان و آبزیان)

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

فضاه��ای جنب��ی این م��وزه نی��ز برای
عرضهی خدمات به بازدیدکنندگان آماده است.
بخش پرندگان زنده ،کارگاه تاکسیدرمی و اتاله
حشرهها ،مخزن حشرهها و سالن اسالید ،فیلم
و س��خنرانی فضاهای جنبی موزه را تشکیل
میدهند.
گفتن��ی اس��ت م��وزهی تاری��خ طبیعی
همدان در س��ال  1351به کوش��ش جعفر
محمدعل�یزاده در راس��تای هدفه��ای
آموزش��ی دانشگاه بوعلیس��ینا تأسیس شده
است.

موزهیشهرستانمالیر

م��وزهی شهرس��تان مالی��ر ب��ا آثاری
ارزشمند در بنایی فاخر به نام عمارت تاریخی
لطفعلیخان قرار گرفته است.
ای��ن س��اختمان در زم��ان حکوم��ت
فتحعلیشاهقاجار با بهرهگیری از هنر معماران
زبدهی زمان در دو طبقه س��اخته ش��ده و هر
طبق��ه از زیباییهای خاصی برخوردار اس��ت.
حوض خانهی بنا به تاقنماهای زیبای آجری،
جریان آب قنات و تزیینات لمبه کوبی چوبی
همراه با درهای ارسی با شیشههای رنگارنگ
توجه هر ببینندهای را به خود جلب میکند.
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در این تاالر مجموعهای منحصربهفرد از
صدفها ،مرجانها و اسفنجهای سواحل خلیج
فارس نگهداری میش��ود .نمونههای منتخب

سالن شمارهی سه
(گالری پرندگان و پستانداران)

فضاهای جنبی موزه

آزیتامحمودپور
مشاورومﺆلﻒکتابهایآموزشی

کددوره91400513 :
طولدوره 24 :ساعت
مﻘطعوزمینه :ابتدایی
برگزارکنندگان:مرکزبرنامهریزی
وآموزشنیرویانسانی
ودفترانتشاراتوتکنولوژیآموزشی

ﺪﻩﻯ ﺿﻤﻴﻤﻪﻯ
ﭘﺮﻭﻧ
ﻰ

ﺪﺁﻣﻮﺯﺵﺍﺑﺘﺪﺍﻳ
ﺭﺷ ﻤﺎﺭﻩﻫﺎﻯ 1ﺗﺎ 4
ﺷ

)ﻣﻬﺮ ،ﺁﺑﺎﻥ،

ﺩﻯ ﻣﺎﻩ (1391
ﺁﺫﺭ ﻭ

توجه به موضوع اختالالت یادگیری اخیراً بهطور چشمگیری
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 میشد که مشکالتی در
یادگیری و به عللی نظیر نقایص بینایی یا ش��نوایی ،عقبماندگی
ذهنی ،معلولیتهای کالمی یا زبانی ،اختاللهای شدید هیجانی،
فلج یا دیگر مش��کالت ناش��ی از فقدان سالمتی جسمی داشتند.
مؤسس��ات ،مدارس اس��تثنایی و کالسهای ویژه برای آموزش و
پرورش این دس��ته کودکان که دچار معلولیتهای آش��کار بودند،
س��ازماندهی میش��د و مجموعهای از برنامههای درسی را برای
آموزش جداگانهی این گروههای متفاوت در نظر میگرفت و اجرا
میکرد .در این میان ،کودکانی که در مدارس چیزی یاد نمیگرفتند
و ناشنوا ،نابینا یا عقبماندهی ذهنی هم نبودند ،هیچ نوع خدمات
وی��ژهای دریافت نمیکردند؛ زیرا هیچ برنامهای برای آنها 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 ،استفادهی درست از زبان،
تکامل بههنجار ادراکات بینایی و شنوایی ،خواندن ،نوشتن ،هجی
کردن و محاسبه کردن دچار تأخیرند .برخی از این کودکان زبان را
درك نمیکنند ،ولی ناشنوا نیستند و برخی از آنها نمیتوانند آنچه
را میبینند درك کنند ولی نابینا نیس��تند و بعضی دیگر نمیتوانند
ب��ه کمک روشهای عادی آموزش ی��اد بگیرند؛ در حالیکه دچار
عقبماندگی ذهنی نیس��تند .مش��کل این گروه از کودکان امروزه
عن��وان «ناتوانی وی��ژه در یادگی��ری» (Speciﬁc learning
 )disabilityمعرفی شده اس��ت .ناتوانیهای یادگیری ویژه در
حال حاضر اصطالحی است که انواع گوناگونی از مشکالت را دربر
میگی��رد .در واقع ،کودکان دچار این ناتوانیه��ا با این که از نظر
هوشی در حد متوسط و باالترند ،گروهی ناهمگن و غیر یکنواختی
را تشکیل میدهند .آنها به این دلیل ویژه هستند که اختاللها بر
دامنهی نس��بت ًا محدودی از درس و عملکردشان تأثیری معناداری
دارند .وجه اشتراك همهی آنها این است که در یادگیری دروس
مدرس��ه مشکل دارند این اختالل تقریب ًا همیشه به افت تحصیلی
منجر میش��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 فیزیکدان ،ادیسون مخترع و
مبتکر ،اگوس�ترودین مجسمهساز بزرگ ،ووپیگلدبرگ
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هنرمند سینما ،چارلزاسکواب تاجر بزرگ ،لﺌوناردوداوینﭽی
نقاش و مجسمهساز ،بتهوونموسیقیدانهمگی دچار اختالالت
یادگیری بودهاند.
تاریﺨﭽه
واژهی اختالل یادگیری از اواخر دههی  1950و اوایل دههی
 1960می��الدی برای توصیف تفاوت بین ه��وش و مهارتهای
تحصیلی ،که بهوسیلهی آزمونهای استاندارد اندازهگیری میشوند،
به کار رفت( .کاکاوند .)1385
اختالل یادگیری ده��هی  1960بهعنوان جدیدترین حوزهی
فرعی در قلمرو کودکان استثنایی وارد شد .در سال  1963ساموﺋل
کرﻙ ،متخصص بهداش��ت روان و پی��شگام آموزش و پرورش
استثنایی ،برای اولینبار اصطالح اختالالت یادگیری را بهکار برد:
«اصطالح اختالالت یادگیری را برای توصیف گروهی از کودکانی
که اختالالتی در زمینهی رشد زبان ،گفتار ،خواندن و مهارتهای
وابسته به ارتباط دارند ،به کار بردهام».
در نگاهی ب��ه تاریخچهی اختالالت یادگی��ری نظریههای
گوناگونی را میتوان یافت .از جمله:
نظریهیﻏلبهیطرفیمﻐز:مغز انسان از دو نیمکرهی
راس��ت و چﭗ تشکیل ش��ده اس��ت .این دو نیمکره توسط جسم
پینهای بههم وصل شدهاند .وجود جسم پینهای سبب میشود که
دو نیمکره از فعالیتهای یکدیگر آگاه باش��د (مانت کسل .)1962
در مغز س��ازمان فعالیتها برای رفتارهای مختلف ،متفاوت است.
اورت�ون( )1937بر این عقیده ب��ود که یک طرف از مغز باید بر
طرف دیگر غلبه کند .فرض او بر این بود که نارساییها در تکلم،
نوشتن ،خواندن و غیره در اثر نبود غلبهی طرفی مغز ایجاد میشود.
نظریهیش�ناختگرایان :افرادی چ��ون ونر،پیاژهو
برونر ادعا میکنند رش��د کالمی بعد از رشد غیرکالمی بهوجود
میآید ،یعنی ،رش��د غیرکالمی زیربنای رشد کالمی است .آنها
معتقدن��د که اگر ارتباط و توازن رش��د عادی کالمی و غیرکالمی
بههم بریزد .احتمال دارد آن سمتی که بهتر رشد کرده است ،برای
حل مسائل بهکار گرفته شود.
نظریهیکوتاهیدامنهیتوجه:طرفداران این نظریه
معتقدن��د که کودکان ناتوان در یادگیری ،در تمرکز و توجه و دقت
مشکل دارند .راس( )1976مینویسد« :بهنظر میرسد یک نقص
ذهنی وجود دارد که بیشتر کودکان ناتوان در یادگیری با آن

مواجهاند و آن ناتوانی در تمرکز ،دقت و توجه بر مطالب مورد
بحث اس��ت ».وی نتیجه میگیرد که این کودکان در فرایند رشد
دقت و توجه طبیعی ،دچار تأخیر یا وقفه شدهاند.
نظریهیتأخیردررشد:طرفداران این نظریه معتقدند
که کودکان نات��وان در یادگیری آگاهیها و محركهای محیطی
را در زمینههای��ی خاص کندتر از همس��االن خود جذب میکنند
و بنابراین ،ش��بیه ک��ودکان کوچکتر عمل میکنن��د .تعدادی از
تحقیقات نشان میدهند که این کودکان از نظر کیفیت یادگیری
ب��ا دیگر کودکان تفاوتی ندارند اما از نظر کمیت متفاوتاند؛ یعنی،
در فراگیری مطالب کندتر یا آهس��تهتر از کودکان بههنجار عمل
میکنند .این نظریه را کریشلی ( )1970بیان کرده است.
نظریهیضایعاتخفیﻒمﻐز :نتایج تحقیقات برتنر و
دیگران ( )1972نشان داده است که کودکان با ناتوانی یادگیری در
مقایسه با کودکان بههنجار دارای نشانههای بیشتری از آسیبهای
عصبی هستند.
نظری�هیچندعاملی:هاس�تراﻙ ( )1976در مقالهای
مینویس��د« :نظریههای مختلف که تاری��خ مطالعات و تحقیقات
دربارهی ناتوانیهای ویژه یادگیری را تشکیل میدهند و هر کدام
توضیحات و دالیل گوناگونی را مطرح میسازد بسیار با ارزشاند.
اکثر آنها سعی کردهاند نشان دهند که این پدیده در اثر یک عامل
بهوجود میآید .هر کدام از نظریهها کوشیده است علت مشکل را
با یک نظریه توجیه کند ».از نظر هاستراك چون یادگیری فرایند
پیچیدهای است و عوامل مختلف ممکن است به آن آسیب برساند؛
بهتر اس��ت بهجای نظریههای یک عاملی که سعی میکنند تمام
انواع ناتوانیهای یادگیری را توضیح دهند ،اینگونه کودکان را به
گروههای متفاوت تقسیم کنیم تا نظریههای مختلف در هر کدام
گروهی از این کودکان را شامل شود.
افراد زیادی خدمات و تحقیقات برجستهای در مورد ناتوانیهای
یادگیری انجام دادهاند .بعضی از صاحبنظران در زمینهی ناتوانی
یادگیری عبارتاند از :ویلیامکروکشاتک،ساموﺋلاورتون،
کاترینادیهرش،ساموﺋلکرﻙ و باربارابیتمن.
تعاریﻒناتوانیهاییادگیری
تاکنون تعاریف مختلفی از ناتوانیهای یادگیری مطرح شده
است .تعریف اولیهی س��اموئل کرك ( )1962از ناتوانی یادگیری،
یکی از اولین تالشها برای بیان این موضوع بود:
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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
روانش��ناختی اس��ت و احتما ًال ب��ه علت بد کارک��ردی مغزی یا
اختاللهای رفتاری یا هیجان��ی بهوجود میآید .ناتوانی یادگیری
نتیجهی عقبماندگی 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 میپردازیم:
ناتوانیهای ویژهی یادگیری آن دسته از کودکان را شامل می
شود که در یک یا تعدادی از فرایندهای پایهی روانشناختی دچار
مشکل هستند .این مشکالت ممکن است به شکلهای گوناگون
مانند دشواری در گوش دادن ،صحبت کردن ،فکر کردن ،خواندن
(مهارتهای پایه ،آگاهی واجی) ،مهارتهای فهم خواندن ،نوشتن،
انجام محاسبات و منطق محاسبات ظاهر شوند .این تعریف شامل
ک��ودکان با صدمهی مغزی ،آس��یب ادراکی ،نارس��اخوانی ،آفازی
(مشکالت زبانی) و ...میشود اما آن دسته از کودکانی را که دارای
نقص بینایی ،ش��نوایی ،حرکتی ،عقبماندگی ذهنی ،مش��کالت
هیجانی یا محرومیتهای محیطی هستند ،دربرنمیگیرد.
به بیان دیگر ،کودکان با مشکالت ویژهی یادگیری ( )LDبه
کودکانی اطالق میشود که با برخورداری از هوش متوسط و باالتر
و نداشتن نقایص حس��ی بهدلیل آسیب شدید مغزی و مشکالت
عاطفی -اجتماعی ،قادر به بهرهگیری کامل از امکانات آموزش��ی
و پرورش��ی متداول نیس��تند و در یک یا چند مادهی درسی ضعف
محسوس و مشهود دارند .بنابراین ،دانشآموزان مرزی (دیرآموز) در
این گروه جای نمیگیرند.
از تعاریف مختلفی که متخصصان در این زمینه بیان کردهاند،
ویژگیها و مشخصاتی به شرح زیر میتوان استخراج کرد:
 این افراد دچار بدکارکردی سیستم عصبی مرکزی هستند؛ الگوی نامناسب رشدی دارند .توانایی ذهنی یا هوشی یکظرفیت واحد نیست بلکه از تعدادی توانایی ذهنی پایه تشکیل شده
است .در افراد ناتوان در یادگیری ،مؤلفههای مختلف ذهنی

به صورت طبیعی رش��د نمیکنند؛ یعنی بعضی از خرده تواناییها
رش��د میکنند ولی برخی تأخیر رشدی دارند .بنابراین ،اختالل در
یک یا بیش از یک فرایند روانشناختی در این افراد؛ حاصل الگوی
نامناسب رشدی در آنهاست؛
 این کودکان دارای بهرهی هوشی متوسط و باالتر هستند؛ از نظر حواس (بینایی ،شنوایی ،المسه و )...سالماند؛ از امکانات محیطی و آموزشی نسبت ًا مناسبی برخوردارند؛ ناهنجاریهای شدید رفتاری ندارند؛ پیش��رفت آموزش��ی این کودکان بهطور چشمگیری کمتراز بهرهی هوش��ی ،س��ن و امکانات آموزش��یای اس��ت که از آن
برخوردارند.
 کارکرد تحصیلی آنها پایینتر از حد انتظار است. در استفاده از راهبردهای آموزشی انعطاف ندارند. بین تواناییها و مهارته��ای آنها تفاوت درخور توجهیوجود دارد.
 در حافظه ،ادراکات ،دقت و توجه و تمرکز ،عملکرد ضعیفیدارند.
این کودکان با برخورداری از هوش عادی ،ممکن اس��ت در
یک یا چند زمینهی یادگیری دچار مش��کل شدید شوند .از اینرو،
ب��رای کمک به آنها بایس��تی از روشه��ای درمانی و مدخلهای
ویژه اس��تفاده کرد .دانشآم��وزان دورهی ابتدایی در کنار تحصیل
در مدارس عادی برای رفع مشکالتش��ان از خدمات ویژهی مراکز
مشکالت یادگیری بهرهمند میشوند.
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حسنشفیعي� کارشناس ارشد روانسنجي

اعظممحمودزاده� کارشناس ارشد روانشناسي کودکان استثنایي

نشانههايتشﺨیﺺزودهنگاماختالﻻتیادگیريدرکودکان
محققان ب��راي دانشآموزان با نارس��ایيهاي یادگیري
فهرس��تي طوالن��ي از مش��کالت تحصیل��ي ،رفت��اري و
روانش��ناختي محققان تهیه و در نظر گرفتهاند .آنچه بیش
از همه م��ورد توجه آنها قرار گرفته ،مش��کالت تحصیلي
بهرغم هوش��بهر طبیعي است (با شعور لش��کري .)1379 ،از
مجموعهي اختالالت کودکان ،اختالالت یادگیري و شرایط
مربوط به آن ،بسیار شایع اس��ت و  10تا  15درصد کودکان
دبستاني را دربرميگیرد .به همین دلیل آشناشدن با روشهاي
شناسایي به موقع آن اهمیت بسیار دارد( .برادري .)1377 ،از
هر س��ه کودك مبتال به اختالالت یادگیري ،حدود دو نفر به
آموزشه��اي جبراني در ریاضیات نیاز دارند (هامیل و بارتل،
.)1381
والدینوتشﺨیﺺاولیه
والدینوتشﺨیﺺاولیه
گاهي والدین نخس��تین کساني هس��تند که به مشکل
فرزندش��ان پي ميبرند .تأخیر در س��خن گفتن ،نارسایي یا
دشواري در بیان خواستهها ،ناشیگري ،سازماندهي ضعیف،
تمرکز ضعیف و فقدان خویشتنداري ،همگي عالئم مشکل
یادگیري ویژه هستند .کودك ممکن است بيقرار و تکانشي
باشد و قادر به تمرکز روي یک تکلیف در یک دورهي زماني
مناسب نباشد (دي.هامیل وبارتل .)1381 ،کودکاني هستند که
بدون اینکه سینهخیز رفتن را براي مدتي تجربه کنند ،روي
باسن راه ميروند .آنها در واقع یک تجربهي الزم و مهم را
کسب نکردهاند .البته ممکن است بعدها تجربههاي دیگري
مانند شنا کردن را کسب کنند که مشابه سینهخیز رفتن است،
و به این ترتیب چنین نقیصهاي را جبران کنند اما همیشه و
لزوم�� ًا این امر پیش نميآی��د و فعالیتي که بتواند جايگزین
س��ینهخیز رفتن ش��ود ،صورت نميگیرد .در چنین مواردي
به دلیل نبودن یک تجربهي الزم ،فرد دچار مش��کالتي در
یادگیري خواهد شد (تبریزي.)1380 ،

عالﺋمدیگر
کودکان��ي که در اوان کودک��ي زماني طوالني متحمل
سوءتغذیه ش��دهاند ،در آزمونهاي مختلف شناختي عملکرد
کمتر از حد متوس��ط نش��ان ميدهن��د (کاپ��الن.)1379 ،
خصوصیات فرعي آنها مشتمل است بر بيمیلي با امتناع از
رفتن به مدرسه و انجام دادن تکالیف کتبي ،عملکرد تحصیلي
ضعیف در سایر زمینهها مانند ریاضیات ،بيعالقگي کلي به
کار مدرس��ه ،فرار از مدرسه و اختالل سلوك (همان.)1379 ،
کودك ممکن است در مرتبکردن اشیا یا یادگیري تشخیص
راست از چﭗ مشکل داشته باشد .یادگیري مهارتهایي نظیر
بس��تن بند کفش یا گفتن زمان که همساالنش به راحتي از
عهدهي آن برميآیند ،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 همس��االن معرفي ميشود .این
مشکل را ناشي از شیطنت دانستن و عدم تشخیص مشکل
یادگی��ري بنیادین ،تلهي خطرناکي اس��ت] .در این صورت[
کودك ممکن است از انجام دادن کار مدرسه امتناع کند یا از
مدرسه بگریزد( .همان.)1379 ،
تهايحرکتي
مشکالتمهارت
مشکالتمهار
هايحرکتي
م��رور ادبی��ات مهارته��اي حرکت��ي در ک��ودکان با
نارسایيهاي ویژهي یادگیري ،نشان ميدهد که مشکالتي
نیز با مهارتهاي حرکتي بهویژه در س��نین پایین وجود دارد.
مطالعات نش��ان ميدهد ک��ه این ک��ودکان در مهارتهاي
ظریف حرکتي و برخي از مهارتهاي درش��ت حرکتي نظیر
ایس��تادن روي پا و ایستادن با چشم بس��ته روي هر یک از
دو پا و دوچرخهس��واري مش��کل دارند .در بررسي پیشینهي
آنها مشکالتي نظیر اشتباه در پوشیدن کفشها ،مشکالت
جهتیابي و صحبتکردن زیر لب بهدست آمده است (باشعور
لشکري.)1379 ،
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بس��یاري از والدی��ن ميگویند که کودکانش��ان رفتاري
ناش��یانه دارند یا ش��روع راه رفتن و دوچرخهس��واري آنها
با تأخیر همراه بوده اس��ت .بعضي ميگویند که فرزندش��ان
همیش��ه با اش��یاي مختلف تصادف ميکنند و فعالیتهاي
ورزشي را به دشواري انجام ميدهد و حرکات بدني را دوست
ندارد .آموزگاران نیز متوجه شدهاند که اینگونه دانشآموزان
کارهایي مثل ،نوشتن ،قیچيکردن ،دگمه دوختن و بستن بند
کفش را به سختي انجام ميدهند .ممکن است آنها نتوانند
توپي را بگیرند یا کتابهایشان از دستشان به زمین بیفتد و در
زمین بازي هرگز با دیگران بازي نکنند (مکنامارا.)1386 ،
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شوند
يشوند
مشکالتيکهباشیطنتاشتباهگرفتهمي
مشکالتيکهباشیطنتاشتباهگرفتهم
اگ��ر کودك نتواند داس��تاني را براي چن��د دقیقه گوش
دهد ،توانایي تمرکز و گوشکردن 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 گوشکردن و پيگیري دستورات،
دروغگویي ،دزدي ،امتناع از آنچه از وي خواسته ميشود ،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 گوشهگیر
یا پرخاشگر و خودسر شوند و از لحاظ اجتماعي منزوي گردند
(همان .)1379 ،این رفتارها ممکن اس��ت نشانگر عزتنفس
پاییني باش��د که به دلیل مش��کالت در کار مدرسه بهوجود
آمده است یا نشانگر ناپختگي اجتماعي باشد که خود ،نوعي
مش��کل یادگیري ویژه است .همچنین ممکن است مشکل
تمرکز ،که به بيقراري و تکانشوري وي منجر ميشود ،به
اش��تباه شیطنت تعبیر شود (سلیکوویتز .)1381 ،خصوصیات
مزاجي ممکن است در پیدایش اختالل بیان نوشتاري نقشي
ایفا کند؛ به خصوص ویژگيهاي نظیر کوتاهي میدان توجه
و زود پریشانش��دن حواس (کاپالن .)1379 ،ممکن اس��ت
کودك به علت انجام ن��دادن تکالیف ،بههم ریختن کالس
و پرخاش��گري توبیخ ش��ود یا خواهرش را آزار دهد یا اشیا را
پرت کن��د .او نميتواند 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 بهطور کلي ایجاد اختالل

در فعالیتهاي کالسي و عملکردي دیگر دانشآموزان از او
دیده شود (ایلوارد .)1377 ،در  DSM-IVگفته شده است
که ضعف روحیه ،اعتماد به نفس پایین و کمبود مهارتهاي
اجتماعي با اختالالت یادگیري ،رابطه دارند (کاپالن.)1379 ،
مشکالتناشيازعواملشﺨصیتي
عوامل ش��خصیتي چون خجالتيب��ودن و پایین بودن
عزتنفس از عوامل مهم دخیل در بروز اختالالت یادگیري
اس��ت (بشاورد .)1383 ،اکثر کودکان مبتال به این اختالل از
نوش��تن و خواندن دلخوشي ندارند و از آن اجتناب ميکنند.
اضط��راب آنها در مقابل تقاضاهایي که زبان نوش��تاري را
ایج��اب ميکند ،افزایش ميیابد (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،
 .)1379طبق  ICD-10ک��ودکان مبتال به اختالل خاص
خواندن اغلب س��ابقهاي اختالل تکلم زب��ان و هجيکردن
دارند .این اختالل زمینهي خانوادگي دارد و بچههاي مبتال از
خانوادههایي برآمدهاند که در آنها سابقهي این اختالل وجود
دارد .در تحقیقات جدید ،رابطهاي میان اختالل دیسلکسیا و
تولد در ماههاي اردیبهش��ت ،خرداد و تیر مشاهده شده است
که سهم مواجههي پیش از تولد با بیماريهاي عفوني مادر،
مثل آنفلوآنزا را در ماههاي زمستان مطرح ميسازد .وزن بسیار
پایین به هنگام تولد و نارس��ي ش��دید کودکان خطر ابتال به
اختالالت یادگیري را باال ميبرد (همان .)1379 ،در کودکي
که دچار انواع صدمات حین تولد شده است ،بروز ناتوانایيهاي
یادگیري و س��ایر تأخیرات رشد بیشتر دیده ميشود (ایلوارد،
 .)1377اغل��ب در ک��ودکان داراي ناتوان��ي یادگیري که در
حرکات درشت مشکل دارند ،نوعي ضعف و ناتواني در انجام
دادن تکالیف حرکتي دیده ميش��ود .این کودکان در تکالیف
حرکت��ي نظیر ،تقلید حرکات و تغیی��ر از یک حالت بدني به
وضعیت دیگر معمو ًال بسیار محدود عمل ميکنند .همچنین
ممکن است حرکات آنها اغلب با الگوهاي خاص کشیدگي
عضالني ،خصوص ًا در س��ر و گردن نیز همراه باش��د (همان،
 .)1377بن��ا ب��ه نظر کالوگر و کالس�ون  85تا  90درصد
اختالالت یادگیري به اختالالت خواندن مربوط است.

تكان ميدهند يا در ذهنشان لغات را ميخوانند؛
 .17حافظهي ديداري و شنيداريشان ضعيف است؛
 .18فاقد قدرت تميز و تشخيص كافي شنيداري هستند؛
 .19در مدرسه سازگاري شخصي مناسبي ندارند؛
 .20رشد اجتماعي كافي ندارند؛
 .21به اندازهي كافي شادابي و كنجكاوي ندارند؛
 .22نميتوانند كاغذ را با قيچي برش دهند؛
 .23در ليليكردن توانايي كافي ندارند؛
 .24برتري جانبي ندارند (تبريزي.)1380 ،

منابع

 .1ايلوارد ،اليزابت ،اچ .و براون ،فرانك .ار .تشخيص و ساماندهي ناتواناييهاي
يادگيري .مترجم :رضا برادران .انتشارات سازمان آموزشوپرورش استثنايي .تهران،
.1377
 .2باشعور لشكري ،مريم .نارس��اييهاي ويژهي يادگيري ،انتشارات دنياي هنر،
تهران.1379 ،
 .3بش��اورد ،س��يمين .اضطراب رياضي و راههاي غلبه بر آن .انتشارات سازمان
آموزشوپرورش استثنايي .تهران.1383 ،
 .4تبريزي ،مصطفي .درمان اختالالت خواندن .انتشارات گفتمان خالق ،تهران،
.1380
 .5تبريزي ،مصطفي .درمان اختالالت رياضي ،انتشارات فراروان ،تهران.1380 ،
 .6سليكوويتز ،مارك .اختالل در خواندن و ساير مشكالت يادگيري .انتشارات
انجمن اوليا و مربيان .تهران.1381 ،
 .7كاپالن ،هارولد .خالصهي روانپزشكي علوم رفتاري ـ روانپزشكي باليني.
مترجم :نصرتاهلل پورافكاري .انتشارات شهرآب ـ آغاز .تهران.1379 ،
 .8لطفي كاش��اني ،فرح و وزيري ،شهرام .روانشناسي مرضي كودك .انتشارات
ارسباران .تهران.1383 ،
 .9مكنامارا ،باري .اي و مكنامارا ،فرانسيس .جي .كليدهاي برخورد با ناتواني
در يادگيري .مترجم :ترانه بهبهاني ،انتشارات صابرين .تهران.1386 ،
 .10هاميل ،دونالد .دي و بارتل ،نتي ار .آموزش دانشآموزان داراي مش��كالت
يادگيري و رفتاري .مترجمان :اس��ماعيل بيابانگرد ،محمدرضا نائينيان ،انتشارات
سازمان آموزشوپرورش استثنايي ،تهران.1381 ،
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ويژگيهاي عمومي
اگرچه نميتوان ويژگيهاي صددرصد مشابهي را در اين
كودكان مشاهده كرد اما ميتوان گفت اغلب آنان ويژگيهاي
زير را دارند:
 .1بيشتر اين كودكان پس��ر هستند .تعداد پسران چهار
برابر دختران است؛
 .2اغلب در كالسهاي درس مشكالت رفتاري دارند؛
 .3تمايل به خواندن ندارند؛
 .4قادر نيستند يك دايرهي لغات بينايي ايجاد كنند؛
 .5دامنهي توجهشان كوتاه است؛
 .6در تمركز مشكل دارند؛
 .7معمو ًال در مدرسه افت تحصيلي دارند؛
 .8معمو ًال داراي مشكالت جسماني مثل ،ضعف بينايي
و شنوايي هستند؛
 .9اغلب مسائل هيجاني دارند؛
 .10احساس نااميدي ،بيلياقتي و كمجرئتي ميكنند؛
 .11در خواندن شفاهي و كالمي ترديد ميكنند و گاهي
دچار لكنت ميشوند؛
 .12ب��ه جاي اينكه چشمهايش��ان را هن��گام خواندن
حركت دهند ،سرشان را تكان ميدهند؛
 .13كلمه به كلمه ميخوانند؛
 .14ب��ه زحمت و با صداي كش��يده و لحن يكنواخت
ميخوانند؛
 .15به نقطهگذاري توجه ندارند و از توجه به معني لغت
غافلاند؛
 .16وقتي مطلبي را آهسته ميخوانند ،لبهايشان را
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اشاره
درﺻفح�هیباهمراه�ان،بامﺨاطبانمجلههمراهمیش�ویم.
درای�نش�مارهنیزبهپ�ارهایازنامهها،نوش�تههاومکتوباتیکهاز
خوانن�دگانمحترمدریافتداش�تهایم،اش�ارههاییکردهایم.برای
تماسبام�اازراههایارتباطیگوناگونیکهدرشناس�نامهیمجله
نوشتهشدهاست،بهرهبگیرید.
***
مقالهها و نوشتههای دوستانی را که نام آنها در پی میآید ،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:
حمداﷲشرفی(ناظر آموزشی مدارس ،نهضت سوادآموزی مریوان) ،خیراله
میرزاپور(آموزگار دبستان شهیدرجایی ،منطقهی شوط آذربایجانغربی) ،فرخنده
ﺻالح�ی(آموزگار دبس��تان قدس ،بافق یزد) ،زهرهﺻمیمی(آموزگار دبس��تان
پس��رانهی فهیم ،زرینش��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 ،شاهینشهر) ،فرشتهخوبان(دبیر دبیرستان شاهد غفاری ،ناحیهی دو،
اصفهان) ،عبدالهعبدیانی(مریوان) ،س�یدآواتس�جادی(آموزشیار نهضت
سوادآموزی ،مریوان) ،ریزانعبدیانی،مهرباننیکﺨواه،سوماتابا(آموزگار،
مریوان) ،ﻏالمحس�ینﻇفری(ناحیهی س��ه ،اهواز) ،محمدرضاس�هرابی
(آموزگار دبس��تان شاهد ،اس��المآباد غرب کرمانشاه) ،افس�رفیلی (مدیرمجتمع،
اس��المآباد 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 ناحیهی دو ،همدان) ،زهرا
طاهری(آموزگار دبس��تان فرهنگ ،منطقهی  13تهران) ،جهانافسری(مدیر
آموزشگاه رس��الت دو ،خمینیشهر) ،فاطمهالساداتمحسنی(آموزگار دبستان
شهیدهاشمی روستای سنسن ،شهر کاشان) و ﺻدیﻘهرستمی(آموزگار دبستان
ابوذر غفاری ،رامیان گلستان).
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یکپاسخبهششنفر
همکاران محترم شهبازگودرزی -شیراز ،کلﺜومدهﻘاناسدی -معاون
پرورشی دبستان شهیدمرادی ناحیهی یک مشهد ،شهنازخندانی-مدیر دبستان
حضرت فاطمه (س) اندیش��هی شهریار ،گلستانجوادیمﻘدم -مدیر دبستان
نور گرمس��ار ،ﺻفورارسولی-مدیر دبس��تان نیکان کانی دینار ،مریوان ،شیدا
زارعی-کارش��ناس آموزش ابتدایی ،بهبهان؛ مطالب ارسالی شما همکاران گرامی
پس از بررس��ی در شورای برنامهریزی مجله ،به دلیل مخالفت سه نفر از پنج عضو

گروه داوری ،برای چاپ مناسب تشخیص داده نشد .منتظر مطالب جدیدتان هستیم.
توجه!
همانطور که مش��اهده کردید ،از مهرم��اه  1391مجله به صورت چهار رنگ
منتشر میشود .از این رو از کلیهی کسانی که نوشته ،به ویژه تجربههای عملی خود
در کالس درس را به دفتر مجله میفرستند ،درخواست میکنیم عکسها و طرحهای
رنگی و با کیفیتی را که از سوژهی خود تهیه کردهاند ،حتم ًا به نوشتهی خود الصاق
کنند .بدیهی است وجود عکسهای با کیفیت در کنار تجربههای اثربخش ،در داوری
نوشتهها بیتأثیر نخواهد بود.
باوبالگهایفعالآموزگارانآشناشویم
آموزشابتدایی-مﻐانآراز
http://moghanaraz.blogfa.com
وبنوش��تههای علیرضا پناهی ،آموزگار پایهی ششم دبس��تان یادآوران آغدام -
پارسآباد مغان
کالسدومیها
www.kelas-dovomiha.mihanblog.com
فاطمه مقری ،آموزگاران پایه دوم ،دبستان پسرانه سما -شماره یک ،مشهد
یارمهربان
www.yaremehraban11.blogfa.com
وبنوشتههای فهیمه عباسی شاهکوه ،آموزگار استان گلستان (گرگان)
دبستانآنالین
http: dabestanonline.blogfa.com
وبنوشتههای محمود شوکتیرودی ،آموزگار شهرستان خواف ،خراسان رضوی
مهربهیادماندنی
www.sadresalam.blogfa.com
وبنوشتههای زهرا قاسمیورزنه ،آموزگار منطقهی بنرود
آفتابمهربان
www.aftabemehraban.blogfa.com
وبنوشتههای م .بزرگی ابراهیمی ،آموزگار پایهی اول ،ناحیهی چهار اهواز
تالشگران
www.talashgaran11.blogfa.com
وبالگ محمد نیکویی ،آموزگار پایهی ششم از مازندران
آموزگارپایهیششم
www.amouzesh5.blogfa.com
وبالگ حسنرضا ترابی ،آموزگار بیرجندی

