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ماربين، محقق آلماني به نقل از كتاب »واقعه ي عاشورا«

 پرونده: ورود به دبستان
 روي منزلت شغل معلمي كار كنيم
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تلنگري براي تفكر

è با آغاز مهرماه يك بار ديگر دست شما را مي فشاريم و با انتشار متن 
مسابقه ي «تلنگري براي تفكر» همراهي شما را در مجله خواستاريم.

در طي سال هايي كه از اجراي اين مشاركت مي گذرد، با استقبال 
خوب خوانندگان روبه رو بوده ايم. پرسش هاي اين شماره از البه الي 
يكي از مطالب پرونده انتخاب شــده اســت. براي شركت در اين 
فعاليت پاســخ تفصيلي خود را به نشاني پستي يا ايميل مجله ي 

رشد آموزش ابتدايي ارسال كنيد.
 عصر نوين را عصر فــن آوري اطالعات و ارتباطات نام نهاده اند. 
يكي از پيامدهــاي اين دوره ورود تكنولــوژي نوين در قالب هاي 

مهلت ارسال پاسخ ها: ۱۵ آبان ۱۳۹۵

مختلف صوتي و تصويري است كه تقريبًا بخش عمده ي زندگي افراد 
به ويژه نشر نوجوان و جوان جامعه را احاطه كرده و اوقات فراغت آن ها 
را به خود اختصاص داده است. اين امر با شتابي فزاينده در جامعه در 

حال حركت است.
اينك نظر شما؛

۱. آيا ورود فرزندان (دانش آموزان) به دنياي شگفت انگيز فن آوري هاي 
نوين ارتباطي يك فرصت است يا تهديد؟

۲. توجــه و رعايــت چه مالحظاتــي مي تواند اســتفاده ي بهينه از 
تكنولوژي هاي نوين ارتباطي به وسيله ي فرزندان را تضمين سازد؟

اسامي برندگان دوره ي نوزدهم اين مسابقه را در مجله ي شماره ي آبان ۹۶ـ ۹۵ ببينيد.
عکاس: اعظم الريجانی

مسابقه ي 
شماره ١

پدر: پسرم به درس و مشقت رسيدي؟
پسر: بابا بذار به زندگيم برسم!
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ماه نامه ی آموزشی، تحليلی و اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

 قابل توجه نویسندگان و مترجمان: 
مجله مرتبط باشند و نباید قبًال در جای دیگری چاپ شده باشند.  مقاله های ترجمه شده باید با متن اصلی  مقاله هایی که برای درج در مجله می فرستید، باید با اهداف و رویکردهای آموزشی تربیتی فرهنگی این 
هم خوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه آن  ها باشد. چنانچه مقاله را خالصه می کنید، این موضوع را 
قید بفرمایید.  مقاله یك خط در میان، بر یك روی کاغذ و با خط خوانا نوشته یا تایپ شود. مقاله ها می توانند 
با نرم افزار word و  روی CD و یا از طریق پیام نگار مجله ارسال شوند.  نثر مقاله باید روان و از نظر دستور زبان 
فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت الزم مبذول شود.  محل قراردادن جدول ها، 
شکل ها و عکس ها در متن مشخص شود.  مقاله باید دارای چکیده باشد و در آن هدف ها و پیام نوشتار در چند 
سطر تنظیم شود .  کلمات حاوی مفاهیم نمایه (کلید واژه ها) از متن استخراج و روی صفحه ای جداگانه نوشته 
شوند.  مقاله  باید دارای تیتر اصلی، تیترهای فرعی در متن و سوتیتر باشد.  معرفی نامه ی کوتاهی از نویسنده 

یا مترجم، عناوین و آثار وی پیوست شود.  
بازگردانده نمی شود.  آرای مندرج در مقاله ضرورتًا مبین رأی و نظر  مسئوالن مجله نیست. الزم به ذکر است مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله های رسیده مختار است.  مقاالت دریافتی 
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يادداشت سردبير

سالم. مهری ديگر برآمد و مهربانی آغاز شد. همکاران فرهيخته هرچند از يکديگر چندماهی به 
ظاهر دور بوديم اما آماده سازی مجله ادامه داشت و ذکر خير همگی می رفت.

هرگاه که مقاله ای يا پيامی از ســوی شما خوانندگان مجله را می گشوديم يا تلفني را پاسخ 
می داديم، چهره و لحنی صميمی از شما در ذهن ما نقش می بست.

در اين سال بيستمين دوره ی انتشار مجله آغاز می شود و اميدواريم در ارزشيابی از 
نشريه ی خودتان بيشترين رضايت را داشته باشيد.

تازه های دوره
در اين دوره سعی داريم عالوه بر مطالب دائمی که شما زحمت آن ها را می کشيد 
مانند تجربه ی ســبز، نکته ها و خاطرات، پژوهش ها يا گزارش ها از چند سرفصل 

جديد رونمايی کنيم.
در ساحل قرآن، سرفصلی است با محوريت داستان ها و آيات تعليم و تربيتی قرآن 

کريم که سعی داريم در هشت شماره به آن بپردازيم.
تحليل فيلم يا کودک و سينما نيز از مباحثی است که در آن به بررسی پويانمايی ها و 
فيلم هــای مرتبط با کودک و حاالت او خواهيم پرداخت. خالقيت و مهارت نيز از بخش هايی 

است که به طور ادامه دار به بحث تفکر و پژوهش خواهد پرداخت.
پرونده های (مطالب ويژه) مجله همچنان مفتوح است. در شماره ی اول «ورود به دبستان» 

را خواهيد خواند.

به كمال برسيم
همه ساله دســت اندركاران مجالت رشــد و به عبارت ديگر، دفتر انتشارات و 
تكنولوژي آموزشي در شهر تنكابن گرد هم مي آيند تا مقدمات سال كاري جديد 
را فراهم كنند. در سال ٩٦ـ  ٩٥ در تبيين ديدگاه هاي مسئوالن سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزشيـ  حجت االسالم دكتر محي الدين بهرام محمديانـ  رئيس 
ســازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشيـ  در روشن ساختن استلزامات و وظايف 
دفتر و به خصوص مجالت رشد سخناني ايراد كردند كه خالصه اي از راهنمايي هاي 

ايشان را از نظر خوانندگان محترم مي گذرانيم.
 

«بسم اهللا الرحمن الرحيم
خداوند را شكر مي كنم كه به من توفيق داد تا در جمع همكاران عزيز خودم باشم. حضرت 
امير(ع) در نامه اي در نهج البالغه، خطاب به يكي از كارگزاران خود مي فرمايد: «اعينوني 
بَِوَرٍع و اجتهاٍد و عفٍت و َســداٍد». البته انتقادي است كه از كارگزار خود مي كند. آن 
كارگزار فرماندار بصره بود كه به يك مهماني دعوت شــده بود. بدون آنكه اطراف 
اين دعوت را بســنجد، بدون تأني مي رود. كارگزاران مخفي اطالعاتي امام هم به 
ايشــان گزارش مي دهند كه فرماندار بصره به فالن عروسي رفت و آن عروسي را 
هم وضعش را شرح مي دهند. حضرت هم نامه ي تندي به او مي نويسد و در جايي 
از آن مي فرمايد: شما بايد الگويتان من باشم. امام شما كه من هستم، در زندگي 
دنيوي اش به دو لباس و در طعام خود به دو قرص نان روزانه اكتفا كرده است. بعد 
مي فرمايد، مي دانم كه شما قادر به اين كار نيستيد. مرا كمك كنيد با پرهيزگاري و 

آلوده نشدن به حرام ها.
اگر جامعه آلوده باشد، حكومت و اركان نظام حاكم هم دچار گرفتاري مي شوند.

پس اولين كار ورع است، يعني پرهيز از حرام. حضرت فرمود، دومين كمكي كه مي توانيد به 
من كنيد، اين است كه  اجتهاد داشته باشيد. اجتهاد يعني نهايت فكر و تالش را به كار بستن. 
ســومين نكته كه حضرت فرمود، عفت است. عفت يعني پاكدامني و الگو بودن. يعني نه تنها از 
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حرام و خالف شرع اجتناب كردن، بلكه از خالف شأن هم اجتناب كردن. چهارمين مورد سداد 
است. پركاري كنيد، اما پركاري تان منجر به نيك كاري شود. بايد نيك و محكم عمل كنيد. سداد 

يعني كار محكم. اجتهاد بايد با سداد همراه باشد. ما اگر مي خواهيم اميرالمؤمنين را ياري كنيم، 
بايد ورع، اجتهاد، عفت و سداد داشته باشيم.»

دكتر محمديان در ادامه، اين سازمان را دستگاهي تحول آفرين دانسته و ادامه داده اند: 
«من خودم و شما را ثروتمندترين آدم ها در كشور مي دانم. ثروتمند كسي است كه 

افكار مردم در دستش باشد. وقتي شما در اين سازمان براي ١٣ ميليون دانش آموز، 
١٣٠ ميليون نسخه كتاب و ٤٠ ميليون مجله توليد مي كنيد و دانش مي پراكنيد، 

آيا ثروتمندترين آدم ها نيستيد؟
وظيفه ي ما به عنوان اين دستگاه، دميدن روح ديني، علمي و ملي در مخاطبان 
است. ما وظيفه داريم اين روح را در نسل آينده بدميم و هويت مخاطبان خودمان را 

هويت ديني، ملي، انقالبي و علمي بكنيم. اين اليه هاي هويتي در دانش آموز ما بايد 
بارور شود و توسعه پيدا كند. نسل آينده ي ما بايد به ايراني بودن، به مسلمان بودن و 

به انقالبي بودن خودش افتخار كند. به اينكه دانش آموز است و مي آموزد عالقه مند باشد.
حرف ديگر من اين است كه اعمال سليقه ي فردي جايز نيست. آدم فرهنگي بايد رنگ 

نپذيرد و مارك نخورد. ما فرزند برهانيم. اگر حرفي برهان باشد، قبول مي كنيم.
مطلب بعدي اين است كه در مجالت، كه توليدات مهم سازمان اند، الزم است به اصولي كه 

عرض مي كنم توجه كنيد. به اعتقاد من، همه ي اعتقادات يك ملت در آموزش وپرورش 
متجلي مي شــود. آموزش وپرورش ترجمان اصول اســالم و ايران و انقالب اســت. 

بچه هاي ما آن چنان كه ما آرزو مي كنيم بزرگ نمي شــوند، بلكه آن چنان كه ما 
زندگي مي كنيم بزرگ مي شوند. توجه كنيم كه خوب زندگي كنيم. ما مي نويسيم 
براي بچه هايمان. مي نويسيم براي ساختن آينده. بايد تأليفات سازمان مقيد به 
اهداف تعليم وتربيت و برنامه ي درســي باشند. آن چيزي كه ما االن در آن قرار 
گرفته ايم، گفتمان غالب ماســت. ما بايد در مجموعه ي سازمان پژوهش به اين 

گفتمان غالب توجه كنيم و آن تحول اســت. وضع آموزش وپروش ما رو به بهبود 
است، اما بهينه نيست.

 حرف ديگرم اين اســت كه مطالب مورد نياز مخاطب را مطرح كنيم و داراي اولويت 
باشــد. ما براي مخاطب مي نويســيم. مجالت بايد مخاطب خــود را تعيين كنند. يكي از 

چيزهايي كه ما در مجالت مربوط به معلمان بايد به آن توجه كنيم، اين است كه با توجه به الگوي 
برنامه ي درســي ملي تغييرات را اعمال كنيم. معلم در برنامه ي درسي ملي انتقال دهنده ي 

مطلب نيست، نقش توليدكننده ي محتوا دارد. معلم يعني راهبر آموزشي و الگوي تربيتي 
كالس. ما فضاهاي متنوع آموزشــي را در برنامه ي درســي ملي پيش بيني كرده ايم. 

دانش آموز گاهي نياز دارد بيرون از كالس ياد بگيرد. معلم بايد جرئت و جسارت و 
اختيار اين كار را داشته باشد. معلم بايد براي اداره ي كالس توانمند باشد. همه ي 
ما مي گوييم امكانات بدهيد تا كار كنيم، در حالي كه مدير تحول گرا خلق امكانات 
مي كند، نه اينكه اسير محدوديت ها شود. محدوديت ها نبايد مانع پرواز ما باشد. به 
شرطي كه برنامه ي مطابق با واقع داشته باشيم، نه رويا و خيال. وهم با عقل تفاوت 

دارد. اگر بخواهيم به اين كمال برسيم، بايد رهبران پيشرو داشته باشيم. شما بايد 
شــوراهاي سردبيري و شوراهاي تحريريه تان كمي جلوتر از زمان حركت كنند. بايد 

خودترميمي داشــته باشيد. مثل ديروز فكر نكنيد. ما بايد آسيب شناسي كنيم. بايد از 
مخاطبان بازخورد بگيريم. يكي از فكرهايي كه من دارم، اين است كه زبان هاي اقوام مختلف 

ايراني را آموزش دهيم. اين ها بايد با هم داد و ستد داشته باشند. مجله براي تقويت هويت ملي 
و اســالمي ماست. بايد به زبان اقوام حرمت بگذاريم و زبان فارسي را به رسميت بشناسيم. يكي از 

بحث هاي جوهري مجله، بحث اقتصاد مقاومتي است. اقتصاد مقاومتي امر مهمي براي ماست...»

س رشد
ـ هفتمين جشنواره ي عک محمدگلچين 

س رشد
جشنواره ي عک ـ ششمين  محمدگلچين 

س رشد
جشنواره ي عک ـ هفتمين  عليرضا وحيد 
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پاي صحبت هاي
 دكتر علي 
ذكاوتي قراگوزلو

اشاره
در  اين بخش از مجله با بزرگان تعليم وتربيت و اســتادان حوزه يا 
دانشگاه هم نشين مي شويم تا بتوانيم راهنمايي ها و نظرات آن ها را در 

زمينه هاي مورد نياز دوره ي ابتدايي جويا شويم.
در اولين شــماره، با آقاي دكتر علي ذكاوتي قراگوزلو، پژوهشگر و 
دانشيار دانشگاه خوارزمي و مدرس حوزه ي علوم تربيتي به گفت وگو 
پرداخته ايم. ذكاوتي مجري هفت طرح ملي است، مانند مشاركت معلمان 
و دبيران (وزارت آموزش وپرورش ١٣٨٠؛ مقايسه ي نظام هاي تربيت 
معلم ١٣٨٣، مجري طرح ارزشــيابي آموزش ضمن خدمت معلمان. 
عالوه بر آن ها مجري طرح آسيب شناسي تربيت ديني و آسيب شناسي 
فرهنگي از نگاه قرآن مجيد در چهار مجلد است كه پژوهش برگزيده 
شــناخته شــد. انجام چندين مأموريت و خدمت داوطلبانه (يا گاه از 
طرف دانشگاه يا در تشكل ها مجامع يا سازمان ها) در قالب كارگاه ها و 
خدمات رايگان مقاله نويسي و ويراستاري، داوري كتاب، داوري پژوهش 
سال و داوري پژوهش بين المللي نيز از فعاليت هاي او هستند. ذكاوتي 
در انجمن ايراني تعليم وتربيت انجمن روان شناســي اجتماعي ايران، 

انواع خدمات افتخاري علمي و مشاوره هاي تربيتي نيز داشته است. 
هم چنين ســردبير مجله علمي  ـ پژوهشــي پژوهش در مســائل 

تعليم وتربيت بوده است (از سال ١٣٨٣).
 

روي    
منزلت
  شـغل

گفت وگو

كار كنيم
محمود اردوخاني
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ارزيابي 
شما از 

تأثيرات و روند 
آموزش علوم تربيتي 

در آموزش وپرورش در سه 
دهه ي اخير چيست؟

به نظر من، آموزش وپرورش 
به قدري مهم است كه اگر 
براي تأمين آن از خارج وام 

بگيريم، ضرر نكرده ايم، چون 
نتايج آموزش وپرورش، آني 

و كوتاه مدت ميان مدت و 
بلندمدت است.

بعد از صحبت هاي بنده 
حتي در سطح وزارت خانه، 

صحبت هاي مفصلي در 
مورد اقتصاد آموزش وپرورش 

شد كه خود اين بحث يك 
بخش از ماجراست. بخش 

ديگر اين است كه ما هميشه 
درگير منابع ناپايدار هستيم 

كه باعث مي شود نتوانيم 
برنامه ريزي كنيم. 

اين نظريه اي كالسيك است 
و بنده اين حرف را قبول 

ندارم كه به دليل ناپايدار بودن 
منابع نمي توانيم برنامه ريزي 

كنيم.
بايد ديد 

پايدار و ناپايدار 
چيست؟ من پايدار و 

ناپايدار را امري فرهنگي و 
رواني مي دانم. يعني شما در 
نظر بگيريد ما دوره ي تمدني 

داشتيم كه افراد و حتي 
نخبه ها، شهر و ديار خود 

را رها مي كردند و به دنبال 
علم شهرها را در مسيرهاي 

سخت و خطرناك پشت 
سر مي گذاشتند. آن ها فقط 

به دنبال علم بودند، بدون هيچ 
درامد و پيشينه اي. 

به نظرم دو نقطه اي اتكا 
داشتند؛ يكي نيروي دروني 

خودشان و احتماًال پيوند 
دروني شان با خدا و ديگري 

اطمينان به اينكه هر جا 
بروند جامعه آن ها را تنها 
نمي گذارد. يعني جامعه با 

اهل علم همراه بود. اي كاش 
امروز هم اين حس را داشته 
باشيم كه وقتي دانشجويان 
براي تحصيل به شهرهاي 
جديد مهاجرت مي كنند، 

مردم 
به عنوان 

پناهگاه، خانه ي 
خود را به آن ها بدهند، 

نه اينكه خانه  ي اجاره اي هم 
به سختي گيرشان بيايد. مردم 

غرب، بعد از جنگ جهاني 
دوم، نخبه هاي كشورهاي 

ديگر را براي زندگي در 
خانه هاشان پذيرفتند و حتي 
خيلي مواقع هزينه ي زندگي 
آنان را هم تأمين مي كردند. 

اين موضوع در خاطرات 
هزاران نفر از استادان اشاره 

شده است.
بنابراين، بايد ببينيم منابع 
پايدار براي آموزش وپرورش 
چيست؟ بايد روي منزلت 

شغل معلمي كار كنيم. 
مجموعه ي آموزش وپرورش و 

دانشگاه بايد كار كنند. 
مشكالت آموزش وپرورش 
راه حل هاي دشواري ندارد. 

اين راه حل ها گران قيمت هم 
نيستند. من به عنوان محقق 
اجتماعي، در اين باره چند 

مطلب را عرض مي كنم.

بهتر 
است به 

اين موضوع قدري 
ميان  رشته اي نگاه كنيم. 

يعني تربيت را بسته ي 
مشخصي نبينيم، تربيت يك 

محصول و مانند يك موتور 
پيچيده است. تربيت مثل 
ميوه اي آماده نيست، يك 

فرايندي است با پيچيدگي. 
بخش مهم اين تربيت در 
سازمان آموزش وپرورش 

انجام مي شود. آموزگار بايد 
راضي باشد. رضايت هم فقط 
پول نيست، يك شكل خيلي 

دم دستي آن پول است. 
سازمان آموزش وپرورش 

بايد به كاركنان خود احساس 
رضايت بدهد و هركس در 

آن شاغل است، بايد احساس 
رضايت بكند. 

بايد ديد رضايت در كجا 
مخدوش شده است. براي اين 
كار بايد ديد از كجا ها شكايت 

شده است. شكايت ها سر 
به هزاران است، اما بايد  آن 
مواردي را كه تكرار شده اند، 
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مثًال از نحوه ي امتحانات، شكايات از 
درون سازمان و از بيرون سازمان را در 

نظر گرفت؛ با توجه به فراواني و اهميت 
موضوع مي توان معيارها را يافت.

تأثيرگذاري بررسي شكايت ها 
و خروجي آن، از نظر تربيتي چه 

تأثيري بر دانش آموزان و نوع 
آموزش آن ها دارد؟

بايد بعد از بررسي ها راه حل را پيدا 
كرد. من مي گويم، براي درك تأثير آني، 

به عنوان مدير يا معلم، اگر بدانيد سيستم 
عادالنه و با انصافي شما را با ديدي 

منصفانه مي بيند، آيا اين موضوع در 
رفتارتان تأثيري نمي گذارد؟

آيا آن معلم، در همان روز در كالس 
درس خوش رفتار و خوش برخورد 

نمي شود؟
آيا با راننده تاكسي يا خانواده ي خود 
بهتر رفتار نمي كند؟ رابطه هاي انساني 
خيلي مهم هستند. معلم بايد احساس 

عدالت و انصاف و ادراك عدالت سازماني 
كند. مثًال بگويد من در جايي هستم كه 

پول در آن زياد نيست، ولي آدم هايي 
هستند كه درد انصاف دارند، درد عدالت 
دارند. بايد از جايي كه كار مي كند حظ 

دروني و احساس خوبي داشته باشد. اين 
خيلي مهم است. 

نقش همدلي و صميميت بين 
خانواده،  دانش آموز و معلم در 

پيشبرد اهداف تربيتي آموزشي 
چيست؟

 يكي از ايجادكنندگان همدلي سازمان 
است. 

بنده مي گويم، ما بياييم كاري كنيم كه 
از درون سازمان همدلي، شادي و رضايت 

بيشتر بشود. مي گويم، از درون سازمان 
هزار شكايت مهم را كه تكرار شده اند، به 

پژوهشكده ها پيشنهاد كنيم. البته با توجه 
به اينكه فرض و سؤال ما ادراك عدالت 

سازماني است. 
ساز و كار محتوا را در تعليم و 
تربيت دبستاني چگونه مي بينيد؟

 فرض ما براين است كه محتواي 
آموزش وپرورش با ساز و كارهاي خوبي 

اجرا مي شود.
البته ممكن است مردم روي محتوا هم 

حرف داشته باشند. مثًال اينكه در كتاب ها 
مسائلي هست كه زندگي را ترجمه 

نمي كنند، زندگي را هدايت نمي كنند 
و بازنماي واقعي و جاري نيستند. اگر 

چنين است، چه بايد بكنيم تا آن را پيدا 
كنيم!

بايد سنجيد و ديد كه محتوا كفايت و 
تناسب و ارزش اندازه ي وزني را كه نظام 
تا كنون به آن داده است دارد يا نه قابل 

حذف است! در رابطه با محتوا و ساز 
و كار بايد بدانيم كه رسانه  يا سازمان 

آموزش وپرورش ظرف هستند. اگر آن ها 
خوب باشند ولي ما به آن ها محتواي 

بد بدهيم، آيا باز هم خوب كار خواهند 
كرد؟ همچنين عكس آن، يعني سازمان 

آموزش وپرورش ناكارامد با محتواي 
خوب چه وضعيتي پيدا مي كند؟ يك 

قدم جلوتر چيست؟ سازمان و عنصر 
اصلي آن آدم ها هستند. يعني شما در 
هر حال با چيزي به نام انسان روبه رو 

هستيد. حاال اين انسان كرامت وجودي 
خود و آزادي خود را قبول دارد و خودش 

آدم با اخالقي است و توانايي همدلي 
دارد. پس دوباره بحث كانوني ما مي شود 

آن آدم ها. در واقع اين ظرف و مظروف 
يكي است و آن انسان است. يعني آن 

تناقض ظاهري، تحليلي و ابتدايي ظرف 
و مظروف از بين مي رود. چون هر دو 

در چيزي به نام انسان يگانه مي شوند. 
در چيزي به نام تصميم گيري انسان 

يگانه مي شوند. يعني در آخر شما كسي 
هستيد كه تصميم مي گيريد.

نقش خانواده و معلم اهل مطالعه 
و تأثير آن در آموزش و تربيت 

دانش آموز چيست؟
قبل از هر چيز بايد بدانيم كه اين 

يك اخالق است. اگر من پرسش داشته 
باشم، اهل مطالعه خواهم شد. چه كسي 
پرسش دارد؟ آن كسي كه براي خودش 

شأن انساني قائل است نه شأن ُمَقِلد. 
من نمي دانم را آدم دانا و با شخصيت 

مي گويد. آدم خجالتي كه از ندانستن 
خجالت مي كشد، انساني قوي نيست. 

يعني براي مطالعه كردن بايد به درجه اي 
از اخالق رسيد؟

بله، حاال چيزي قوي تر از اخالق. ما سه 
سطح داريم. يكي رفتار است. مثالً  شما 
به من مي گوييد وقتي دوست من آمد، 
چون مشكل جسمي دارد،  شما به آن 
مشكل اشاره اي نكنيد. مي گويم َچشم 
و يك ساعت خودم را كنترل مي كنم. 

تأثير رفتاري من يك ساعت است و تمام 
مي شود. اما زماني شما تأثير اخالقي روي 

من مي گذاريد؛ يعني سطحي قوي تر. 
اين سطح چيست؟ اين است كه من 

تصحيحي نگرشي در خودم ايجاد مي كنم 
و مي گويم اين انسان مشكل جسمي دارد. 

چرا بايد او را كم يا ناچيز و بي اهميت 
بشمارم. اين تأثير اخالقي است. و من 
هميشه سعي مي كنم كه خوب باشم.

يك سطح قوي تر از اين سطح، سطح 
وجودي است، يعني به خلقت انسان، 
انسانيت، و خود حركت و به زندگي و 

به زنده بودنـ  ولو اينكه يك گنجشك 
بيمار يا چابك باشدـ  احترام قائل باشم. 
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يعني نتوانم به آن توهين كنم. پس 
نحوه ي وجودي تفاوت آن با اخالق و 
رفتار يعني سه اليه از ساده به مشكل 
را مي گويم. ممكن است در برخورد با 

بچه اي هفت ساله كه جسور يا از سنش 
عاقل تر است و سؤالي دارد، شما به او 
بگوييد حاال صبر كن و برويد برايش 
دو جلد كتاب بخريد يا معرفي كنيد، 

اما او غروري وجودي داشته باشد. يك 
شأن وجودي كه باعث مي شود بگويد 
خودم هم بايد انتخاب كنم. اگر كسي 

چنان باشد كه بگويد من خودم انتخاب 
مي كنم، او كسي است كه مي رود
خودش مطالعه مي كند. البته اين 

حدنهايي است. 
ما مي توانيم از سطح رفتاري شروع كنيم. 

يعني پدر و مادر يا بزرگ تري بايد باشد 
كه خصوصًا محبوب هم باشد حتي اگر 

او با كتاب بازي بازي هم بكند، اين براي 
بچه  و دانش آموز خوب است. خوشبختانه 

ما االن از نظر مدني داريم به پرسش 
مي رسيم. ما به تمام تالطم ها و مشكالتي 
كه داشتيم به اين حد مدنيت رسيده ايم يا 
داريم مي رسيم؛ يعني انسان ايراني و جوان 
ايراني همه دارند اين حس را پيدا مي كنند 
كه پرسش براي آن ها مهم مي شود. چون 
پرسيدن براي آن ها حيثيتي شده است كه 
فكر مي كنند اگر ندانم، چيزي كم دارم و 
اگر بدانم آدم تر هستم. اين هويت انساني 

و هويت بسط يافته است.
نقش تربيتي و آموزشي معلم 
در اين رابطه را ويژه مي دانيد؟
بله. نقش معلم مهم است، ما روي 

ارزشيابي ها بايد خيلي كار كنيم.
رفتارهاي آموزگار در كالس و 

ارتباطش و اينكه چه چيزي را تشويق 
كند مهم است. اگر او سؤال را، حتي اگر 

بسيار سخت و به نظرش بد باشد، تشوق 
كند، خوب است. بچه ها را پرسشگر تربيت 

كنيم و به آن ها غرور بدهيم. شما وقتي 
بين دو نفر رقابت ايجاد مي كنيد، در واقع 

هويت آن دو را به شكست مي كشانيد. 
كسي كه در رقابت شكست خورده است، 
زخمي شده و شخص پيروز هم غروري 

كاذب به دست آورده است. به عالوه اينكه 
اضطراب شكست از ديگري را هم دارد. 

اين ها به درد نمي خورند. هويت اينجا 
بيمار مي شود. اين است كه در جامعه ي 

ما وقتي شغل فردي آشپز مي شود، 
نمي خواهد بهترين آشپز دنيا بشود. سعي 
مي كند با خواندن دو كالس درس بشود 

نگهبان ساختمان و نگهبان هم سعي 
مي كند بشود كارمند.  اين ها ريشه اش 
بي هويتي و بي غروري است. مي گويند 

آشپز فالن رستوران معروف خودش را در 
حد رئيس جمهور فالن كشور مي داند. و 
واقعًا هست. اما كدام آشپز ما هست كه 

بگويد در حد وزير و مدير كل هستم. فقط 
دوست دارد آشپز رسمي فالن اداره ي 

كل باشد. يعني همه چيز برمي گردد به 
طبقه بندي مشاغل. 

مثًال مي گويد من بشوم تعميركار! ما 
عظمتي را كه شغل تعميركاري دارد 

نمي فهميم.
غرور مثبت يا نام ديگري براي 

آن مي گذاريد؟
كرامت انساني. غرور مثبت خوب است. 
غرور اگر شيطاني باشد، بد است. مناعت 

انساني خوب است.
نقش سيستم هاي مجازي در 

رفتار و تربيت و آموزش چيست؟
نگاه كنيد دنياي مجازي چه مي كند. 

دنياي غيرواقعي را آن  قدر جدي مي كند 
كه از واقعي هم واقعي تر مي شود. ما در 

آمارها داريم كه خانمي، به دليل ارتباطات 
مجازي بسيار، گفته است اول فرزندم 

را دوست دارم، بعد تبلت و بعد شوهرم 
را. اين مسئله دارد قوي تر هم مي شود. 

به خودي خود چه اشكاالتي دارد؟ 
يك ُبعد آن اين است كه دنياي شما 

را وسيع مي كند، ولي دنياي وسيعي كه 
من نمي توانم آن دخالت عاقالنه و آگاهانه 

و كنش گرايانه داشته باشم، به چه درد 
مي خورد؟ چون كم عمق است و خيلي 
وقت ها ناشناخته و مخدوش، نمي دانم 

طرف من كيست. يك ُبعد آن اين است 
كه شما راحت و آزاد هستيد، اما اين 
آزادي و راحتي آسيب هم مي رساند. 
براي اينكه طرفتان را نمي شناسيد تا 

حدود مسئوليت شناسي او را هم بدانيد. 
نقش آموزگار در اين زمينه خيلي 

مهم است. معلم بايد محبوبيت و اعتبار 
خودش و زيبايي ارتباطش را باال ببرد 

تا حداقل دانش آموزان در كالس از اين 
فضا فاصله بگيرند. كافي نيست معلم ما 

به لحاظ اخالقي و رفتاري معلم باشد، او 
بايد اصالتًا معلم باشد. ما در گزينش ها 

حداكثر رفتارها را مي سنجيم كه خيلي 
وقت ها منفي است،  يعني وقتي اين معلم 
سركالس مي رود، يك آدم ديگر است و 

مانند ربات است و نمي تواند ارتباط انساني 
الزم را ايجاد كند، از دانش آموز جداست.
ما بايد تكليفمان را با معلمان روشن 

كنيم. معلمي بايد يك نشانه و برند معتبر 
و قابل باليدن باشد. خيزش و شوق 

وجودي بايد در معلم ايجاد شود. همواره 
بايد از ترين ها بگوييم. بايد بهترين 

مهربان ترين،  خوش رفتارترين و تميزترين 
باشيم و بخواهيم. در اين  صورت، بهترين 

مجلس دنيا و بهترين معلمان دنيا را 
خواهيم خواست و خواهيم داشت.
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فعاليت هاي دبستان شهيد حميد درويش

دست  در دست هم
 با رشد

گزارش

اشاره
نشســت ساالنه ي دفتر انتشــارات و تكنولوژي آموزشي در سال 
جاري، مصادف شد با برنامه اي ويژه كه يكي از دبستان هاي تنكابن 

انجام داده بود.
انعكاس اين رويداد از چند جهت مهم است. ابتدا به دليل حضور 
رياست ســازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشــي كه راهبردهاي 
ســازمان و اين دفتر را تبيين مي كنند. در مراحل بعد اينكه بخشي 
از بدنه ي آموزش وپرورش كشــور هم انديشي داشته و مهم تر اينكه 
امســال مخاطبان اصلي مــا يعني آمــوزگاران، دانش آموزان و نيز 

مسئوالن محلي در آن حضور داشتند.
اما در اين سال دبستان شهيد حميد درويش دست به ابتكاري جالب 
توجه زده بود. «فراخوان بهره برداري از مجالت رشد در تنكابن» كه ما 

در اين فرصت گزارشي كوتاهي ارائه خواهيم كرد.
افزون بر فعاليت هايي كه معرفي شد، آموزگاران اين دبستان دست 
به قلم هستند و درباره ي تأثير مجالت رشد بر كيفيت تدريس خود 

توضيحاتي نيز نوشته اند.

ناصر بني علي
عكس: غالمرضا بهرامي
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از آنجايي كه دانش آموزان به غيراز 
آموزش كتاب هاي درسي بايد اطالعات ديگري نيز 

داشته باشند و در همه ي زمينه ها پرورش يابند، مجالت رشد 
يكي از مواردي است كه در اين زمينه مي تواند ما را به اهداف موردنظر 

نزديك كند. لذا اقدامات زير را مي توان در كالس، در اوقات فراغت و بعضي از 
ساعات هنر و بخوانيم اجرا كرد.

١. حل کردن جدول مجله توسط دانش آموزان و هم فکری با هم؛
٢. خواندن شعرهای مجله در کالس؛

٣. انتخاب موضوعات نقاشی از بعضی مباحث مجله؛
٤. خواندن داســتان های مجله توســط دانش آموزان و بازگويی به صورت خالصه برای ساير 

دانش آموزان؛
٥. آوردن وسايل موردنياز برای ساختن دست سازه های موجود در مجله؛

٦. توجه دادن دانش آموزان به موارد بهداشتی مندرج در مجله، با طرح موضوع برای نقاشی 
و داستان نويسی؛

٧. رعايت موارد عنوان شده در مورد تغذيه ی سالم برای حفظ سالمتی؛
٨. ترغيب دانش آموزان برای ساخت تابلوهايی با مضمون بهداشت فردی، تغذيه ی 

سالم، جسم سالم و .... و نصب در کالس برای استفاده ی همه ی دانش آموزان؛
٩. برگزاری مسابقه ی نقاشی از موضوعات مجله ی رشد؛

١٠. روخوانی از بعضی قســمت های جذاب مجله توســط 
دانش آموزان برای تقويت روخوانی و روان خوانی 

دانش آموزان.

يکــی از خاطرات جالب 
که از مجله ی رشد دارم، به شماره ي 

آذرماه ســال ٩٤ مجله ي دانش آموز مربوط 
می شود که پخت ماکارانی با گوجه، زيتون، پياز و 

گوشت را انتخاب کرديم، چون درباره ی درس علوم بود 
و دانش آموزان را با گروه های مواد غذايی آشنا می کرد.

بچه ها را گروه بنــدی کرديم. هرکس در حد توان خود 
مواد موردنياز را تهيه  کرد و برای جلســه ی بعد آورد. 
همگــی برای آماده کردن اين غذا تالش کردند و 

آن را در کالس آمــاده و نوش جــان کردند. 
عکس گرفتيم و به دانش آموزان و من 

خيلی خوش گذشت.

ابتدا 
اهداف کلــی تعليم وتربيت 

کشــورمان را که بيشتر به اهداف عملی 
و آموزشــی نظر دارد، برای بچه ها بيان کردم. يک 

روز زنگ هنر از بچه ها خواستم موضوع نجات دادن گل 
صفحه های ١٥ و ١٤ را با پانتوميم نمايش دهند. ٩ دانش آموز 

انتخاب شــدند. روی سينه ی هر کدام يک شماره از ١ تا ٩ قرار 
داديــم. بچه ها نمايش را خيلی زيبا در کالس اجرا کردند. آن روز 
کالس شــور و هيجان خوبی داشت. با اين کار توانستم بچه ها را به 
نمايش پانتوميم عالقه مند کنم و احســاس خوشی به من دست 
داد، چون هم بچه ها را به مجله و توجه به آن جلب کردم و هم 
آن ها نوعی هنر را ياد گرفتند. در زنگ انشا هم گاهی اوقات از 

بچه ها می خواهم جدول های مجله را حل کنند، چون با 
اين کار هم گنجينه ی لغات آنان تقويت می شود 

و هم آن ها به تفکر و جست وجو وادار 
می شوند.

از اهداف مــا ايجاد انگيزه 
در مطالعه ي مجالت رشــد و اســتفاده 

از ايده هاي موجود در اين مجالت اســت. به اين 
طريق ما به پرورش حس مسئوليت پذيري و مشاركت 

در دانش آموزان نزديك تر مي شــويم. ديگر اينكه همكاران 
و اولياي دانش آموزان نيز با مدرســه و برنامه هاي آن هم سوتر 

مي شوند.
در بازديد از نمايشگاه خواهيد ديد كه همكاري ميان آموزگاران، 
معاونان دبستان و مادران دانش آموزان به ويژه در بخش آشپزي 

و دست سازه ها بسيار باال بوده است.
ضمن تشكر از همه به ويژه مسئوالن تنكابن به همكاران 

عزيزم توصيه مي كنم در بهبود شيوه هاي تدريس 
از مجالت به عنوان مكمل آموزشي بهره  

ببرند.

فاطمه
 گلين حسين  پور، 
آموزگار پايه ي 

دوم 

مهين يزداني 
مدير دبستان
 شهيد حميد

 درويش

معصومه  
رحيم پور

 آموزگار پايه ی
 چهارم

مينو 
لزرعشوری، 

آموزگار پايه ی 
سوم
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حجت االسالم دكتر علي لطيفي

تفكر، تعقل و حكمت، و جايگاه هر يك در هويت وجودي آدمي

پله پله ِسير كن

كليد واژه ها: تعقل، تفكر، حكمت و پژوهش
اشاره

مقاله اي كــه پيش رو داريد، اولين مقالــه از مجموعه مقاالت 
درباره ي مفهوم تفكر، انواع آن، انتظارات عملكردي و روش هاي 
پرورش تفكر در برنامه ي درسي تفكر و حكمت، كتاب هاي تفكر 
و پژوهش و تفكر و ســبك زندگي اســت. براي ورود به چنين 
مباحثي، آشنايي با اصطالحات و تعاريف واژه هاي كليدي برنامه، 

مانند تفكر، تعقل و حكمت، ضرورت دارد.
واژه هــاي «عقل» و «حكمت» در فرهنگ اســالمي دامنه ي 
معنايِي بسيار گســترده اي دارند كه پرداختِن كامل به آن ها در 
چنين نوشته اي، نه ممكن است و نه مطلوب. در عين حال، اين 
نوشته ي كوتاه تالش خواهد كرد با استفاده از دستاوردهاي علمي 
و پژوهشي حكماي مسلمان به روشــنگرِي برخي از مهم ترين 

معاني اين واژه ها و ابعاد آن ها بپردازد. 

عقل
انســان ها همان گونه كــه در برخي آثــار و ويژگي ها با ديگر 
موجودات مشترك اند، از ويژگي هايي اختصاصي نيز برخوردارند. 
هر دسته از اين ويژگي ها و آثار، از يك قوه يا نيروي دروني (يا به 
تعبير دقيق تر، مرتبه اي از مراتب وجودي) انسان نشئت مي گيرند. 
مهم ترين وجه تمايز انســان با موجــودات بي جان و جان داراني 
همچون گياهان و حيوانات، برخورداري وي از نيرويي اســت كه 
به واســطه ي آن مي تواند مفاهيم، قضاياي كلي، باورها و حقايق 
متعالي را درك كند. اين نيرو كه يكي از شــريف ترين نيروهاي 
وجود آدمي اســت، به زبان ساده «عقل» يا همان نيروي تعقل 

ناميده مي شود. 
اين نيرو كه در اصطالح با عنوان «عقل نظري» نيز شــناخته 
مي شود، در مراتب سطحي و ابتدايي، حقايق را صرفًا به واسطه ي 
مفاهيم و معاني ذهني و «اســتدالل» مي شناســد. اين نحوه ي 

ادراِك با واســطه، در اصطالح فلسفه ي اسالمي «علم حصولي» 
ناميده مي شــود. عمده ي علوم و دانش هاي مــا علوم حصولي 
هســتند، چرا كه مفهومي اند. اين دانش مفهومي، در صورتي كه 
عميق تر شود و به جان آدمي نفوذ كند، از «علم» به «عقيده» و 
«باور» تبديل مي شود. به عبارت ديگر، عقيده عبارت است از گره 

خوردن يك حقيقت به جان انسان.
«عقل عملي» يكي ديگر از قواي اختصاصي انســان است كه 
مهم ترين كاركرد آن، از يك سو شناخت امور پسنديده و ناپسند، 
و از سوي ديگر تدبير و مديريِت مناسب ديگر نيروهاي دروني و 
بيروني انسان براي تحقق اين امور پسنديده است. «امور پسنديده 
و ناپســند» شامل «حاالت و ملكات نفساني» و «افعال و رفتار» 
است. به بيان ديگر، وظيفه ي «عقل عملي» تشخيص امور نيكو و 
پسنديده، دروني كردن حاالت پسنديده و ملكات فاضله ي انساني 

و نيكوكاري است. 

تفكر
«تفكر» در ســنت فلسفه و حكمت اســالمي حداقل سه معنا 
و زمينــه ي كاربرد دارد. در معناي نخســت، «تفكر» كار ويژه ي 
نيرويي به نام «ُمفكره» اســت كه تحــت نظارت «عقل نظري» 
فعاليت مي كند و وظيفه ي آن، جست و جو و سير ميان اطالعات و 
معلومات و استفاده ي مناسب از آن ها به منظور معلوم كردن يك 
مسئله ي مجهول است. مي توان گفت «استدالل»- كه پيش از اين 
بدان اشــاره شد- يكي از جلوه هاي بيرونِي اين سيِر دروني است. 
تفكر در اين معنا ياريگر و خادم «عقل نظري» است و در شناخت 
حقايق در سطح دانش «حصولي» و مفهومي به ما ياري مي رساند. 
در معناي دوم، مقصود از «تفكر» نوعي تأمل و تدبر در موقعيت 
و هنگامه ي عمل اســت. اين نوع تفكر با تشخيص وظيفه يا فعل 
پسنديده در موقعيِت پيش رو، ما را در انتخاِب مناسب ترين گزينه 
در هنگام اقدام ياري مي كند. اين معنا از تفكر از مهم ترين وظايف 

آموزش
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«عقــل عملي» اســت و تحقق مناســب آن، 
عالوه بر اينكه بر بعضي شناخت هاي عقل نظري 

(خصوصًا شناخت هايي درباره ي صفات و ملكات نفساني 
و افعال پسنديده و ناپسند و روابط آن ها با يكديگر) متكي است، به 
برخورداري از صفات و ملكات نفسانِي متناسب با افعال پسنديده و 

تجربه و مهارت در تحليل و بررسي موقعيت نيز نياز دارد.
ســومين معناي «تفكر»، نوعي تأمل و تدبر در هستي خود و 
ديگر موجودات، به عنوان «نشانه» هاي وجود و حكمت خداوند 
و رهنمون شــدن از «نشانه» به سوي «صاحب نشانه» است. اين 
نوع تفكر كه گاهي از آن به «تفكر در آفاق و انُفس» ياد مي شود، 
نوعي تفكِر طولي، بصيرت افزا و باطن بين است كه در جهت بخشي 
و تعميق شناخت هاي نظري انسان از يك سو، و هدايت صحيح 
عقل عملي در تشــخيص و اقدام مناســب از سوي ديگر نقش 
بســزايي دارد. واژه هاي «تفكر» و «تدبر» در آيات قرآن در موارد 

قابل توجهي به اين گونه تفكر ناظرند.

تعقل
همان طور كه بيان شــد، دو ويژگي اختصاصي انسان نسبت به 
ديگر موجودات، برخورداري وي از دو قوه  يا نيروي «عقل نظري» 
و «عقل عملي» است. غالبًا تعقل در معناي اصطالحي آن كاركرد 
اختصاصي «عقل نظري» اســت، يعني تالش براي ادراك حقايق 
كلي و متعالي (هم در مراتب ســطحي و «حصولي» آن و هم در 
مراتب عميق تــر آن). در اينجا توجه به دو نكته ضروري اســت: 
نخســت آنكه مقصود از «حقايق» در اينجا اطالعات و معلومات 
روزمره و موقت نيست، بلكه از پديده ها و روابطي سخن مي گوييم 
كه واقعيت و هويت هستي و موجوداِت آن را بر ما آشكار مي سازند. 
نكتة دوم آنكه حكيم مسلمان، هنگامي كه با منظري الهي به جهان 
مي نگرد، تمام حقايق هستي را جلوه هاي حقيقت مطلقي مي بيند 
كه تنها در پناه رابطه با او و اسما و صفاتش معني و تحقق دارند. 

حكمت
در بياني ســاده، مي توان «حكمت» را «سعادت و كمال نهايي 
انسان» توصيف كرد. در سنت فلسفه ي اسالمي، كمال و سعادت 
نهايِي هر موجودي برحسب داشته ها و ويژگي هاي اختصاصي وي 
تعريف مي شود و با توجه به برخورداري انسان از دو ويژگي «عقل 
نظــري» و «عقل عملي»، «حكمت» بــه معناي كمال و نهايت 
شــكوفايِي اين دو نيــرو خواهد بود: كمال عقــل نظري در آن 
است كه به حقايق هستي (خصوصًا حقايقي كه در سعادت وي 
تأثيرگذارند)، شــناخت و معرفت قطعــي و يقيني و بلكه باور و 
ايمان عميق داشته باشد و كمال عقل عملي در آن است كه در 
تمامي موقعيت ها، آنچه را بايســته و پسنديده است، به درستي 
تشــخيص دهد و به آن عمل كند. انسان حكيم كسي است كه 
از يك سو «حقيقت بين» است و از سوي ديگر «نيكو خصلت» و 
«نيكو كردار». به همين خاطر اســت كه باالترين مراتب حكمت 
در انسان ها، از آِن پيامبران و اولياي الهي (عليهم السالم) است و 
ديگر افراد بشر، صرفًا به همان ميزاني كه در اين دو جهت موفق 

گشته اند، به «حكمت» آراسته مي شوند. 
شايان ذكر است، در برنامه ي درسي تفكر و حكمت و كتاب هاي 
تفكر قرار نيست دانش آموزان چنين مفاهيم و تعاريفي را حفظ 
كنند، بلكه از طريق انجام فعاليت هايي، قواي عقل نظري و عملي 
در آنان پرورش مي يابد. در مقاالت بعدي، با مصداق هاي عملي 
اين فعاليت ها در پرورش تفكر، تعقل و حكمت بيشــتر آشــنا 

مي شويد. 

دو ويژگی
 اختصاصی انسان 

نسبت به ديگرموجودات،
 برخورداری وی از دو قوه 
يا نيروی « عقل نظری» و 

« عقل عملی»
 است
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اشاره
واژه هاي «قصه» و «قرآن كريم» براي شما آشنا هستند. اغلب 
شما همه يا برخي قصه هاي قرآن را مي دانيد. جالب است بدانيد: 
حدود ١١٦ قصه و حكايت در قرآن وجود دارد و ٦٣ سوره از ١١٤ 
سوره ي قرآن كريم حاوي قصه و حكايتي است و اين يعني بيش 
از نيمي از سوره هاي قرآن كريم با هنر قصه پردازي به انتقال پيام 
پرداخته اند. به عبارت ديگر، ١٠٠٠ آيه در زمينه ي قصه و حكايت 

در قرآن كريم وجود دارد!
قصه و قصه گويي از مظاهر كهن فرهنگ و هنر بشــر به شمار 
مي رونــد و البته از ابزارهاي مؤثر ارتبــاط و آموزش. اين عنصر 
در انتقال تجارب پيشينيان به پسينيان و تبادل تجارب ملل به 

يكديگر بسيار مفيد بوده است.
به راســتي چرا قرآن كريم، كتاب آسماني مسلمانان، كه براي 
«هدايت معنوي» از جانب خدا فرستاده شده، به قصه و قصه گويي 
توجه كرده اســت؟ در صفحه ي «در ســاحل قرآن» شما ضمن 
شــناخت كلي از وضعيت قصه در قرآن كريم، در هر شــماره از 
مجله با نكته هاي تربيتي و آموزشي يكي از قصه هاي قرآن آشنا 
خواهيد شــد. البته آنچه خواهد آمد قطره اي در برابر درياست و 
آن نيز مرهون تالش هاي علمي و سترگ برخي از پژوهشگران و 
نويسندگاني است كه در حوزه ي قصه در قرآن و تفسير قصه هاي 

قرآن از منظر تربيتي و... كوشيده اند.

چرا قرآن كريم قصه مي گويد؟
قرآن كريم كتاب قصه نيست، بلكه كتاب «هدايت بشر» است 
و در صدد تعبير و تفســيري معنوي و قدسي از هستي، انسان، 
ارزش و معرفت. و نيز آدمي را به مســير خوشــبختي جاودانه 
رهنمون مي سازد. قرآن در اين مسير، در البه الي آياتش، «زبان 
عقل» و «زبان قلــب» دارد؛ چرا كه هم از قابليت هاي براهين و 
استدالل هاي عقلي براي اقناع و باورپذيري مخاطبانش استفاده 
مي كند و هم بــا بياني ظريف و هنرمندانه، براي تأثيرگذاري در 
اليه هاي دروني وجود مخاطبان تالش مي كند و قصه گويي يكي از 
اين روش هاست. به عبارت ديگر، قرآن مي خواهد عالوه بر تسخير 

دنياي ذهن بشر، به تار و پود احساس او نيز نقب بزند.

ناصر نادري

بررسي قصه  در قرآن كريم

خداونِد قصه گو
بر همين اســاس، ابعاد اعجاز و جاودانگي قرآن كريم، عالوه بر 
«جاذبه ي معنوي» (معنايي) ـ كه مفســران همچون غواصاني 
قرن هاســت در كند وكاو اعماق آن غوطه ورند ـ داراي جاذبه ي 

زباني (هنري) است.

اهداف قصه گويي در قرآن
قصه هاي قرآن براي سرگرمي و لذت  هنري محض نيامده اند، 
بلكه منظور از آن ها «هشدار» (انذار)، «عبرت گرفتن» (اعتبار) و 

بيان اصول و احكام و نكته هاي تربيتي و اخالقي است.
داليل قصه گويي در قرآن عبارت اند از:

 تربيت و آموزش و بيان حقايق براي هدايت بشر با شيوه ي 
مؤثر قصه گويي؛

 استفاده از بهترين روش ها براي تفهيم جذاب و بيان مفاهيم 
سنگين عقلي در قالب مثال هاي محسوس كه همانا  ذكر مثال و 

روايت سرگذشت است.
 ايجــاد جذابيت و كنش در مســير مبــارزه با تحريف هاي 

تاريخي، با استفاده از عنصر شيرين قصه گويي؛
 روايت حوادث تاريخي براي عبرت آموزي و انديشه ورزي و 
انتقال تجربه ها و تبيين آموزه هاي متقن و راهگشا و زندگي بخش 

در قالب قصه و حكايت. 

تفاوت قصه هاي قرآن با قصه هاي بشر
در يك تقسيم بندي، قصه ها سه گونه اند: واقعي محض، تخيلي 
محــض و واقعيـ  تخيلــي. قصه هاي قرآن از نــوع اول (واقعي 
محض) هســتند و حاصل تخيل (ســاختگي) نيست. در حالي 
كه قصه هاي بشــر عمدتاً  زاييده ي ذهن و تخيل او هســتند. در 
قصه هاي واقع  گرايانه (رئاليستي) نيز حوادث از كانال ذهن و خيال 
نويســنده، پردازش نو و خيالي مي شود. قصه هاي قرآن توالي و 
تسلســل ظاهري ندارند و به ندرت يك قصه از شروع تا پايان در 
يك ســوره آمده است. فقط داستان حضرت يوسف (ع) اين گونه 

نيست؛ يعني به شكل «تقطيع» (قسمت قسمت) آمده است.
قصه هــاي قرآن دقيقــًا بر مبناي مســتندات تاريخي و اصل 

«واقع گرايي» به روايت حوادث پرداخته اند.

در ساحل قرآن
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اين قصه ها با «گزينش حوادث و حذف جزئيات نقل مي شوند 
و با «تكرار» (مكررگويي) برخي فرازهاي تاريخي، درصدد القاي 
مفاهيم خاص و عميق هســتند. البته تكرار اين قصه ها با تعابير 
گوناگون، به شكلي خالق صورت گرفته است. در قصه هاي قرآن، 

 اصالت با «محتوا» (پيام) است. 
در ضمن، قــرآن گاهي با مخاطب قرار دادن شــخصيت هاي 

قصه هاي خود، آنان را زنده مي انگارد.
از ويژگي هاي ديگر قصه هاي قرآن «راست گويي محض» است؛ چرا 
كه راوي و قصه گو خداوند عليم و بصير است و روايت قصه با زاويه ي 
ديد علم و بصيرت مطلق حق تعالي، بدون هيچ  نادرستي، خواهد بود.

در البه الي قصه هاي قرآن، جمالت معترضه آمده اند كه هدف 
از آن ها «القاي گزاره هاي معنوي و هدايت بخش» است. و نكته ي 
آخر اينكه  در قصه هاي قرآن، در توصيف صحنه ها و موضوعات 
مربوط به مســائل جنسي، زباني پاك و كالمي عفيف و همراه با 

پرده پوشي به كار رفته است.

مفهوم «قصه» در قرآن
در قرآن كريم، كلمه ي «قصه» و جمع آن «ِقصص» نيامده ولي 
شكل مصدري آن،  يعني «َقَصص» هفت بار ذكر شده است. از اين 
هفت مورد كاربرد به شــكل اسم،  شش مورد به معناي داستان و 
حكايــت و تاريخ و قصه و فقط يك مــورد (كهف/ ٦٤) در معناي 
اصلي لغوي يعني «پي جويي و دنبال كردن» استفاده شده است.  
به شكل «فعل» هم، اين كلمه در قرآن كريم در ٩ صيغه و در كل 
٢٧ مــورد به كار رفته و در همه ي موارد همچنان به همان معني 
قصه  حكايت اســت؛ جز در يك مورد (قصص : ١١) كه به معناي 
اصلي «پي جويي» است. البته به جز واژه ي َقَصص، در قرآن كريم از 
واژه هاي زير نيز براي مفهوم «قصه  و حكايت» استفاده شده است:

«َنبــَاء» به معناي خبر؛ «حديث» يعني خبر، روايت، تازه و نو؛ 
«َمَثل» به معني عبرت و آگاهي از احوال گذشتگان و «اسطوره» 
به معناي افسانه و داســتان تخيلي كه بين اعراب جاهلي رواج 

داشته است. 
نكته ي مهم اين اســت كه مفهوم «قصــه» در قرآن كريم، با 
مفهوم «داستان» در حوزه ي ادبيات داستاني امروز (چه روايتي 

و چه نمايشــي) فرق دارد. قصه در قرآن يعني سرگذشــت ها و 
داستان هاي واقعي از پيامبران و شخصيت هاي حق و باطل دوران 
گذشــته و حوادث تاريخ اسالم. اينكه در قرآن عبارت «َفاقُصِص 
الَقَصص» به معني «اِقرا» (بخوان و برگو) آمده، مؤيد اين است كه 

در قرآن كريم «قصه گويي» وجود دارد نه «قصه نويسي».

قرآن چه قصه هايي گفته است؟
پژوهشگران حدود ١١٦ قصه و حكايت را در قرآن بر شمرده اند 
و برخي در طول قرن ها آن را به دو شــكل «ترتيب تاريخي» يا 
«ترتيب قرآني» در قالب كتاب هاي «قصص االنبياء» يا «قصص 
القرآن»، گــردآوري، بازنويســي، بازآفريني و برخــي همراه با 

تفسيرهاي ادبي، تربيتي، عرفاني، تاريخي و... ارائه داده اند.
در قرآن كريم، قصه ي ٢٥ پيامبر و اقوام آن ها بيان شده است: 
قصه ي حضرت آدم، حضرت ادريس، حضرت نوح، حضرت 
هود، حضرت صالح، حضرت ابراهيم، حضرت اسماعيل، 
حضرت اســحاق، حضرت لوط، حضرت يعقوب، حضرت 
يوسف، حضرت ايوب، حضرت ذوالكفل، حضرت شعيب، 
حضرت  داوود،  حضرت  هارون،  حضرت  موسي،  حضرت 
ســليمان، حضرت يونس، حضرت الياس، حضرت يسع، 
حضرت  زكريا،  حضــرت  ِخضر،  حضرت  عزير،  حضرت 

يحيي و حضرت عيسي عليهم السالم.
بعضي از قصه هاي ديگر نيز عبارت اند از: قصه هاي اصحاب ُاخدود، 
اصحاب ايكه، اصحاب ِحجر، اصحاب رس، اصحاب رقيم، اصحاب 
َسبت، اصحاب فرعون، اصحاب فيل، اصحاب كهف، اصحاب َمدين، 
ذوالقرنين، ســپاه ابرهه، فرعون و هامان، قارون،  قوم الياس، قوم 
ُتبع،  قوم فرعون، مومن آل عمران، ياجوج و مأجوج، هابيل و قابيل.
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تجربه  سبز

نماز
نماز ركن اصلي  دين است و بايد اصلي ترين 

جايگاه را در زندگي دانش آموزان داشته 
باشد. حيات طيبه ي انسان در سايه ي 
حاكميت دين وقتــي حاصل خواهد 
شد كه انسان ها دل خود را به ياد خدا 
زنده نگه دارند و به كمك آن بتوانند با 

همه ي جاذبه هاي گمراه كننده مبارزه 
كنند.

عشــق  خداشناســي،  دين داري، 
و پرســتش در نهــاد آدمي به 

وديعه نهــاده شــده اند. كار 
مربيان پــرورش و تقويت 
احســاس  شــكوفايي  و 
مذهبي و اخالق كودكان 
و نوجوانان در راســتاي 
گرايش هــاي  همــان 
فطري و ارضاي نيازهاي 
پرورش  آن هاست.  رواني 

اخالقي  و  ديني  هدايت  و 
فراگيرنــدگان در وهلــه ي 

نخست  در نهاد خانواده شكل 
مي گيــرد. و در دوران مدرســه 

به ثمر مي نشــيند. امروزه مسئوليت 
خانواده هــا و مربيــان ســنگين تر از پيش 

شده اســت. امروزه بايد پيش از هر زمان ديگري از 
مناســب ترين و مؤثرترين راهكارهاي عملي براي پرورش، هدايت 
و تثبيت تربيت ديني و رفتارهاي انســاني و خداپسندانه براي رشد 

فرزندان خود استفاده كنيم.
مساجد با قدرت معنوي خود همواره توانسته اند نيروهايي معتقد، 
فعال و عالم پرورش دهند، تا در مواقع حساس از دين و كشور دفاع 
كنند و حاضر به همه نوع فداكاري، از جمله نثار جان خويش، باشند. 
لذا بر همه ي عوامل تربيت ديني الزم اســت با تكيه بر قرآن، سنت 
و رهنمودهاي معصومان (ع) ، براي تربيت اسالمي فرزندان اين مرز 

و بوم تالش كنند. 

چگونگي اجراي طرح
ابتــدا طرحم را در شــوراي معلمان مطرح كردم و با اســتقبال 
همكاران رو به رو شدم. ما در مدرسه نمازخانه ي كوچكي داريم كه 
هفتاد دانش آموز مي توانند در آن حاضر شــوند. لذا زنگ نماز روزانه 
با يك پايه است كه حدود ٢٠ دقيقه در نمازخانه حاضر مي شوند و 

نماز مي خوانند. 
 روز قبل از اجراي طرح به دانش آموزان اعالم كرديم كه روز بعد 
اين طرح را در مدرسه داريم و الزم نيست برنامه ي رسمي درسي را 

به مدرسه نياورند. فقط دفتر، خودكار، مداد، 
مدادرنگي، خوراكي و يك زيرانداز همراه 
داشته باشــند. از طرح نيز براي آن ها 
صحبت كرديــم؛ درباره ي چگونگي 
يك روز فقط با نماز (اجراي نمايش، 
شعر، ســرود بيان فلسفه ي نماز از 

زبان دانش آموزان).
روز موعــود فرا رســيد و طرح با 
مراســم آغازين شــروع شد. مدير 
مدرسه در سر صف سه دقيقه 
دربــاره ي اجــراي طــرح 
صحبــت كــرد و گفت: 
«امــروز فقط درباره ي 
نماز حــرف مي زنيم 
و فعاليــت مي كنيم. 
بدانيم  مي خواهيــم 
چرا نماز مي خوانيم؟ 
و خاطره ها را درباره ي 
مي شــنويم.  نمــاز 
برايمــان بگوييــد در 
اولين نمازي كه خوانديد، 

چه حسي داشتيد؟» 
در پايان هــم توضيح داد كه 
اين برنامه ها تحت نظارت و راهنمايي 

معلم انجام مي پذيرند.
هر كالســي، تحــت نظــارت و راهنمايي معلم، 
درباره ي نماز به فعاليت پرداخت. بچه ها به گروه هاي مختلفي تقسيم 
شــدند. معلم بحث را باز كرد و ســؤالي مطرح كرد و خود به نظاره 
پرداخت. بچه ها درگير بحث شدند و سرگروه به ثبت نتايج پرداخت. 
سپس گروه ها دربارة سؤال ها صحبت كردند و به زبان شيرين بچگي 
سؤال هاي دوستانشان را جواب مي دادند؛ بچه ها در گروه هايي نمايش 
درباره ي نماز نمايش اجرا كردند. خاطره گفتند، شعر و انشا نوشتند 

و از احساس خود گفتند؛ وقتي نماز مي خوانند.
نقاشــي، شعر و نوشــته هاي آن ها به ديوارهاي كالس، مدرسه و 
حياط، توسط خود دانش آموزان و تحت نظارت معاونان،  نصب شد. 

زنگ هاي تفريح هم با شعري درباره ي نماز به صدا درآمد.
زنگ ســوم، زنگ جمع بندي و بيان احساس بود. دانش آموزان از 
برنامه ي روز صحبت كردند و ســپس بــه ترتيب براي گرفتن وضو 
به حياط رفتنــد.  بعد از نماز، به قيد قرعه چند دانش  آموز آمدند و 

احساس خود را درباره ي نماز بيان كردند. از جمله گفتند:
 ما خوشــبختيم كه خدا به ما اجازه ي حرف زدن با خودش را 
داده است. خدايا شكرت كه مرا مسلمان آفريدي تا نماز بخوانم و با 

تو حرف بزنم.
 از امروز من نماز مي خوانم. اين روز را هيچ وقت فراموش نمي كنم.

ياور نماز
 تجربه اي درباره ي ترويج نماز

مريم محمدي
 دبستان تزكيه، رباط كريم

ـ هشتمين جشنواره ي عکس رشد ضا بازرگاني 
ميد ر

ح



هپروند

دوره ي دبستان از نظر تعليم وتربيت بهترين دوران آموزش است، زيرا كودك 
از ابعاد گوناگون آمادگي و پذيرش الزم براي كسب دانش و مهارت و نگرش هاي 
مورد نياز خود را دارد. بنابراين، نبايد اين فرصت را به سادگي از دست داد. بايد 
تمهيدات الزم را از جهات گوناگون فراهم كرد. آموزگار آگاه و دلسوز و متعهد، 
مدير، مدبر و مطلع و فضاي آموزش زيبا و بانشاط و متناسب و تجهيزات مورد 
نياز و برنامه ي درسي متناسب با ابعاد رشد كودكان، در ارتقاي كيفيت آموزش و 

عالقه مند كردن به درس و مدرسه نقش مهمي را ايفا مي كنند.
همه  ســاله با شــروع ماه مهر كوچه ها و خيابان ها رنگ و بوي ديگري پيدا 
مي كنند. با شروع سال تحصيلي، ميليون ها دانش آموز روانه ي مدرسه مي شوند 
و شــور و شوق آنان جلوه ي زيبايي به شهر مي دهد. روزهاي آغازين مدرسه از 
چنــد نظر اهميت دارد. ايجاد نگرش مثبــت در دانش آموزان، تقويت انگيزه و 
تالش و تحقيق، كاهش دلهره و اضطراب و زدودن هرگونه آثار بدبيني نسبت به 
درس و مدرســه و كالس و معلم مي تواند در روزهاي اول مدرسه صورت گيرد. 
بي ترديد دلهره و اضطراب كودكي كه قرار اســت براي اولين بار از آغوش گرم 
خانواده جدا شود و پا به دنيايي ناشناخته بگذارد، بيشتر است. برخي از كودكان 
تجربه ي زندگي جمعي در مهدكودك و كودكستان را نداشته اند و اگر داشته اند، 
حضور مسئوالنه و مكلف به انجام مشق و درس نداشته اند و اين خود عاملي براي 
ايجاد ترس و نگراني در آنان است، ترس از نتوانستن و موفق نشدن. لذا آموزگار 
كالس اول، عالوه بر داشتن دانش و مهارت كافي حرفه اي بايد از معلمان ساير 
پايه ها صبورتر و پرحوصله تر و مهربان تر باشد. دنياي كودك كالس اولي را خوب 
بشناسد و از خصوصيات آن ها و شرايط خانواده شان آگاهي الزم را داشته باشد. 
ســال هاي آغازين تحصيل دوران بسيار حساسي است. در اين دوران، روابط در 
خانه فردي تر است. كودك ميل شديدي به رفاقت با هم ساالن خود دارد و اين 
كار در خانواده هاي امروزي، به دليل تغييراتي كه در شــيوه ي زندگي مردم به 
وقوع پيوسته است، امكان پذير نيست. هم چنان كه اگر امكانات خانواده به گونه اي 
باشد كه كودك خود را در منزل آموزش دهد، باز كودك از حضور در مدرسه، 

به دليل برقراري ارتباط با كودكان ديگر بي نياز نيست. 

سيده زهرا ياسيني     عکاس: اعظم الريجانی
اتفـــــــاق

پرونده
نو ورود به دبستان

دوره ي دبستان از نظر تعليم وتربيت بهترين دوران آموزش است، زيرا كودك 
از ابعاد گوناگون آمادگي و پذيرش الزم براي كسب دانش و مهارت و نگرش هاي 
مورد نياز خود را دارد. بنابراين، نبايد اين فرصت را به سادگي از دست داد. بايد 
تمهيدات الزم را از جهات گوناگون فراهم كرد. آموزگار آگاه و دلسوز و متعهد، 
مدير، مدبر و مطلع و فضاي آموزش زيبا و بانشاط و متناسب و تجهيزات مورد 
نياز و برنامه ي درسي متناسب با ابعاد رشد كودكان، در ارتقاي كيفيت آموزش و 

عالقه مند كردن به درس و مدرسه نقش مهمي را ايفا مي كنند.
همه  ســاله با شــروع ماه مهر كوچه ها و خيابان ها رنگ و بوي ديگري پيدا 
مي كنند. با شروع سال تحصيلي، ميليون ها دانش آموز روانه ي مدرسه مي شوند 
و شــور و شوق آنان جلوه ي زيبايي به شهر مي دهد. روزهاي آغازين مدرسه از 
چنــد نظر اهميت دارد. ايجاد نگرش مثبــت در دانش آموزان، تقويت انگيزه و 
تالش و تحقيق، كاهش دلهره و اضطراب و زدودن هرگونه آثار بدبيني نسبت به 
درس و مدرســه و كالس و معلم مي تواند در روزهاي اول مدرسه صورت گيرد. 
بي ترديد دلهره و اضطراب كودكي كه قرار اســت براي اولين بار از آغوش گرم 
خانواده جدا شود و پا به دنيايي ناشناخته بگذارد، بيشتر است. برخي از كودكان 
تجربه ي زندگي جمعي در مهدكودك و كودكستان را نداشته اند و اگر داشته اند، 
حضور مسئوالنه و مكلف به انجام مشق و درس نداشته اند و اين خود عاملي براي 
ايجاد ترس و نگراني در آنان است، ترس از نتوانستن و موفق نشدن. لذا آموزگار 
كالس اول، عالوه بر داشتن دانش و مهارت كافي حرفه اي بايد از معلمان ساير 
پايه ها صبورتر و پرحوصله تر و مهربان تر باشد. دنياي كودك كالس اولي را خوب 
بشناسد و از خصوصيات آن ها و شرايط خانواده شان آگاهي الزم را داشته باشد. 
ســال هاي آغازين تحصيل دوران بسيار حساسي است. در اين دوران، روابط در 
خانه فردي تر است. كودك ميل شديدي به رفاقت با هم ساالن خود دارد و اين 
كار در خانواده هاي امروزي، به دليل تغييراتي كه در شــيوه ي زندگي مردم به 
وقوع پيوسته است، امكان پذير نيست. هم چنان كه اگر امكانات خانواده به گونه اي 
باشد كه كودك خود را در منزل آموزش دهد، باز كودك از حضور در مدرسه، 

به دليل برقراري ارتباط با كودكان ديگر بي نياز نيست. 

سيده زهرا ياسيني     عکاس: اعظم الريجانی
قاتفـــــــاقاتفـــــــاق

پرونده
وققنوقققوونوق ورود به دبستان



هپروند

براي خيلي ها نخستين روز 
مدرسه شايد ماندني ترين 
زندگــي  خاطــره ي 
باشــد؛ خاطــره اي 
كه با شــيريني ها 
و گاه بــا دلهره ها 
اضطراب هــاي  و 
ناشدني  فراموش 
فراوان عجين است. 
مدرسه  شروع  براي 
تحصيلــي،   ســال  و 
همان طور كه دانش آموزان 
و خانواده هاي آن ها بايد آمادگي 
داشته باشند، آموزگاران نيز بايد آماده 
باشــند و با برنامه ريزي دقيق پيــش بروند تا بتوانند گام 
به گام به اهداف تعيين شده برســند.  به عنوان آموزگار، 
اقدامات زير را براي ثبت يــك روز به يادماندني در ذهن 

خود و دانش آموزانتان انجام دهيد.

ثبت اولين روز
 آشنايي با محيط فيزيكي مدرسه و اطراف آن

مــن در ابتدا با موقعيت مدرســه و محــل قرار گرفتن 
كالس هــا، اتاق مديــر، آمــوزگاران و ســاير كاركنان، 

خروجي هاي اضطراري و ساختمان آشنا مي شوم.
 براي فعاليت هاي كالسي نياز است مكان هاي نزديك 
مدرســه مانند پارك، مســجد و كتاب خانــه ي محله را 
بشناسيم تا در صورت نياز، از اين مكان ها براي گردش هاي 

علمي كوتاه مدت استفاده كنيم. 

  آشــنايي بــا سياســت ها، اهــداف و 
برنامه هاي مدرسه

من پيش از آمدن دانش آموزان به مدرسه، براي هفته ي 
پيش رو آماده مي شوم.

 الزم اســت از قبل با اهداف،  خط مشي ها، قوانين و 
مسائل انضباطي مدرسه آشنا شويم. اين آشنايي كمك 
مي كنــد راحت تر آن هــا را به كار ببنديــم و در فرايند 
آموزش به آن ها دســت يابيم در زمينــه ي روش هاي 
ارزشــيابي عملكرد و توســعه ي حرفه اي آمــوزگاران، 
اطالعات كافي كســب كنيد. در صورت دسترســي به 
همكاران خــود، درباره ي راهبردهــا و نوآوري هايي كه 
مدرسه بر آن ها تمركز دارد، پرس وجو كنيد. از تجربيات 
و قوانين آموزگاران ديگــر اطالع پيدا كنيد. با برنامه ي 
هفتگي مدرســه، كتاب خانه و ســاير امكانات آموزشي، 
ســايت رايانه و برنامه هاي موجود در آن ها و سايت هاي 

دكتر نيره شاه محمدي

اولين روز مدرسه ي من

به ياد آن 
سـالم ها

قابل دسترسي آشنا شــويد. مشكالت احتمالي (چراغ،  
پرده، تهويه و تجهيزات) را بشناسيد. اين شناخت كمك 
مي كند برنامه ي كالســي خود را با توجــه به امكانات 

موجود آماده كنيد.

 نشست و گفت وگو با مدير مدرسه
من در نشســتي با مدير مدرسه، درباره ي قوانين و مقررات 
مدرســه، نظام حضــور و غياب، لزوم ارائــه ي طرح درس از 
او ســؤال مي كنم. آيا الزم اســت طرح درس هــا با برنامه ي 
خاص يا در قالب خاصي تهيه شــوند. به منظور اجراي بهتر 
قوانين انضباطي كالس و مدرسه،  اطالعات مدير و پرونده ي 
دانش  آموز، مي تواند به برنامه ريزي قبلي من كمك زيادي كند. 
 درباره ي شيوه ي اطالع رساني به مدير، در زمان هايي 
كه به  علت بروز مشكلي نمي توانيد در مدرسه حضور پيدا 
كنيد، سؤال كنيد و شماره  تلفن هايي براي تماس ضروري 

دريافت كنيد.

 آماده سازي كالس درس
من كالسم را بررسي و شيوه ي چينش آن را برنامه ريزي 
مي كنــم. طرحي براي قرار گرفتن تختــه، كمد ديواري، 
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براي خيلي ها نخستين روز 
مدرسه شايد ماندني ترين 
زندگــي  خاطــره ي 
باشــد؛ خاطــره اي 
كه با شــيريني ها 
و گاه بــا دلهره ها 
اضطراب هــاي  و 
ناشدني  فراموش 
فراوان عجين است. 
مدرسه  شروع  براي 
تحصيلــي،   ســال  و 
همان طور كه دانش آموزان 
و خانواده هاي آن ها بايد آمادگي 
داشته باشند، آموزگاران نيز بايد آماده 
باشــند و با برنامه ريزي دقيق پيــش بروند تا بتوانند گام 
به گام به اهداف تعيين شده برســند.  به عنوان آموزگار، 
اقدامات زير را براي ثبت يــك روز به يادماندني در ذهن 

خود و دانش آموزانتان انجام دهيد.

ثبت اولين روز
آشنايي با محيط فيزيكي مدرسه و اطراف آن

مــن در ابتدا با موقعيت مدرســه و محــل قرار گرفتن 
كالس هــا، اتاق مديــر، آمــوزگاران و ســاير كاركنان، 

خروجي هاي اضطراري و ساختمان آشنا مي شوم.
 براي فعاليت هاي كالسي نياز است مكان هاي نزديك 
مدرســه مانند پارك، مســجد و كتاب خانــه ي محله را 
بشناسيم تا در صورت نياز، از اين مكان ها براي گردش هاي 

علمي كوتاه مدت استفاده كنيم. 

آآشــنايي بــا سياســت ها، اهــداف و
ابرنامه هاي مدرسه

من پيش از آمدن دانش آموزان به مدرسه، براي هفته ي 
پيش رو آماده مي شوم.

 الزم اســت از قبل با اهداف،  خط مشي ها، قوانين و 
مسائل انضباطي مدرسه آشنا شويم. اين آشنايي كمك 
مي كنــد راحت تر آن هــا را به كار ببنديــم و در فرايند 
آموزش به آن ها دســت يابيم در زمينــه ي روش هاي 
ارزشــيابي عملكرد و توســعه ي حرفه اي آمــوزگاران، 
اطالعات كافي كســب كنيد. در صورت دسترســي به 
همكاران خــود، درباره ي راهبردهــا و نوآوري هايي كه 
مدرسه بر آن ها تمركز دارد، پرس وجو كنيد. از تجربيات 
و قوانين آموزگاران ديگــر اطالع پيدا كنيد. با برنامه ي 
هفتگي مدرســه، كتاب خانه و ســاير امكانات آموزشي، 
ســايت رايانه و برنامه هاي موجود در آن ها و سايت هاي 

دكتر نيره شاه محمدي

اولين روز مدرسه ي من

به ياد آن 
سـالم ها

قابل دسترسي آشنا شــويد. مشكالت احتمالي (چراغ،  
پرده، تهويه و تجهيزات) را بشناسيد. اين شناخت كمك 
مي كند برنامه ي كالســي خود را با توجــه به امكانات 

موجود آماده كنيد.

نشست و گفت وگو با مدير مدرسه
من در نشســتي با مدير مدرسه، درباره ي قوانين و مقررات 
مدرســه، نظام حضــور و غياب، لزوم ارائــه ي طرح درس از 
او ســؤال مي كنم. آيا الزم اســت طرح درس هــا با برنامه ي 
خاص يا در قالب خاصي تهيه شــوند. به منظور اجراي بهتر 
قوانين انضباطي كالس و مدرسه،  اطالعات مدير و پرونده ي 
دانش  آموز، مي تواند به برنامه ريزي قبلي من كمك زيادي كند. 
 درباره ي شيوه ي اطالع رساني به مدير، در زمان هايي 
كه به  علت بروز مشكلي نمي توانيد در مدرسه حضور پيدا 
كنيد، سؤال كنيد و شماره  تلفن هايي براي تماس ضروري 

دريافت كنيد.

آماده سازي كالس درس
من كالسم را بررسي و شيوه ي چينش آن را برنامه ريزي 
مي كنــم. طرحي براي قرار گرفتن تختــه، كمد ديواري، 
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و عكس هايي از دانش آمــوزان را در كالس آويزان كنيد. 
فضايي براي مطالعه ي دانش آموزان، فضايي براي استفاده 
از رايانه، مكان هايي به عنوان ايســتگاه يادگيري و فضايي 
براي كتاب ها و مجــالت طراحي كنيد. در صورت نبودن 
فضا و كوچك بودن كالس مي توان از فضاي حياط مدرسه 
و كتا ب خانــه براي اين كار اســتفاده و غرفه هايي را براي 
انجام فعاليت هاي متنوع ايجاد كرد. براي دسترسي بهتر 
به كتاب ها مي توان آن ها را در سبدهاي رنگي (مثًال سبد 
قرمز براي داستان و سبد آبي براي كتاب هاي دانش افزايي 
علوم) دسته بندي و قابل حمل كرد. فضاي ايجاد شده الزم 
است اشتياق به يادگيري را در دانش آموزان چند برابر كند. 
اگر شــما به كالس، چينش و تميزي آن اهميت دهيد، 

دانش آموزان نيز به آن اهميت مي دهند.
فضايي را براي ارائه ي تكاليف توسط دانش آموزان اختصاص 
دهيد. همچنين، نسخه اي از تكاليف را در مكاني قرار دهيد 
تا دانش آموزاني كــه در آن روز غايب بوده اند، به آن رجوع 
كنند و از فعاليت كالس مطلع شوند. دانش آموزان معموًال در 
شروع كالس آموزگار را بمباران سؤال مي كنند. سعي كنيد با 

مهرباني، آرامش و صبر فراوان به آن ها پاسخ دهيد.
مكاني را نيز براي سخنان خود و صحبت درباره ي كالس 
و قوانيــن آن،  اعالم برنامه ي هفتگــي كالس و روند كار 
كالسي انتخاب كنيد. تميز كردن كالس پس از برنامه ي 

روزانه را به دانش آموزان گوشزد كنيد. 

 برقراري روابط دوستانه با دانش آموزان
سالم دوســتي مي آفريند. من در بدو ورود به كالس، 
خودم را معرفي مي كنــم و در صورت لزوم، نام خود را 
روي تخته مي نويســم. حتمًا نام دانش آمــوزان را ياد 

مي گيرم.
پــس در ادامه ي كالس شــخصيت مثبت و لحن 
مطمئن داشته باشيد، با استفاده از فعاليت هاي يخ شكن 
(مثل ترتيب دادن يك بازي كــه در آن بچه ها خود را 
معرفي كنند)، دانش آموزان را مشتاق و آن ها را با هم آشنا 
كنيد. انتظارات خود را به روشني اعالم كنيد. منطقي را 
كه پشت انتظاراتتان وجود دارد برايشان توضيح دهيد. 
اين موضوع را كــه فرايند ياددهي ـ يادگيري عمدتًا بر 
مبناي مشــاركت است، به آن ها تفهيم كنيد. چگونگي 

رسيدگي به دانش آموزان مشكل دار را نيز ياد بگيريد.
منابع
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صندلي ها و ميزها و وسايل دانش آموزان و تابلوي اعالنات 
تهيه كرده ام. اين كار به مديريت بهتر كالس درس كمك 

مي كند.
 مكانــي را در كالس براي ارائــه ي تكاليف به صورت 
هفتگي اختصــاص دهيد. الزم اســت دانش آمــوزان از 
فعاليت هاي خود به صورت هفتگي آگاه شوند و بدانند در 
طول يك هفته ي آموزشي چه اتفاقاتي مي افتد. اين كار به 
بسياري از سؤاالت پاسخ مي دهد. فهرستي از وسايل مورد 
نياز كه در كالس وجود ندارد تهيه كنيد و به مدير مدرسه 
يا معاونان بدهيد تا آن وسايل را خريداري كنند. شما براي 
تدريس خود به لوازم اوليه و اساســي نياز داريد. شيوه ي 
چينش كالس و وســايل موجود در آن به يادگيري بهتر 
دانش  آموزان كمك مي كند. به ياد داشته باشيد كه كالس 

نبايد شلوغ باشد.

 آمادگي و خوش آمدگويي به دانش آموزان
مــن كالس را بــراي خوش آمدگويي بــه دانش آموزان 
آماده مي كنم. مكاني را براي ارائه ي كارهاي دانش آموزان 

اختصاص مي دهم. 
پوســترهايي مرتبط با روز اول مدرســه به ديوار بزنيد 
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و عكس هايي از دانش آمــوزان را در كالس آويزان كنيد. 
فضايي براي مطالعه ي دانش آموزان، فضايي براي استفاده 
از رايانه، مكان هايي به عنوان ايســتگاه يادگيري و فضايي 
براي كتاب ها و مجــالت طراحي كنيد. در صورت نبودن 
فضا و كوچك بودن كالس مي توان از فضاي حياط مدرسه 
و كتا ب خانــه براي اين كار اســتفاده و غرفه هايي را براي 
انجام فعاليت هاي متنوع ايجاد كرد. براي دسترسي بهتر 
به كتاب ها مي توان آن ها را در سبدهاي رنگي (مثًال سبد 
قرمز براي داستان و سبد آبي براي كتاب هاي دانش افزايي 
علوم) دسته بندي و قابل حمل كرد. فضاي ايجاد شده الزم 
است اشتياق به يادگيري را در دانش آموزان چند برابر كند. 
اگر شــما به كالس، چينش و تميزي آن اهميت دهيد، 

دانش آموزان نيز به آن اهميت مي دهند.
فضايي را براي ارائه ي تكاليف توسط دانش آموزان اختصاص 
دهيد. همچنين، نسخه اي از تكاليف را در مكاني قرار دهيد 
تا دانش آموزاني كــه در آن روز غايب بوده اند، به آن رجوع 
كنند و از فعاليت كالس مطلع شوند. دانش آموزان معموًال در 
شروع كالس آموزگار را بمباران سؤال مي كنند. سعي كنيد با 

مهرباني، آرامش و صبر فراوان به آن ها پاسخ دهيد.
مكاني را نيز براي سخنان خود و صحبت درباره ي كالس 
و قوانيــن آن،  اعالم برنامه ي هفتگــي كالس و روند كار 
كالسي انتخاب كنيد. تميز كردن كالس پس از برنامه ي 

روزانه را به دانش آموزان گوشزد كنيد. 

برقراري روابط دوستانه با دانش آموزان
السالم دوســتي مي آفريند. من در بدو ورود به كالس،
خودم را معرفي مي كنــم و در صورت لزوم، نام خود را
روي تخته مي نويســم. حتمًا نام دانش آمــوزان را ياد

مي گيرم.
پــس در ادامه ي كالس شــخصيت مثبت و لحن
مطمئن داشته باشيد، با استفاده از فعاليت هاي يخ شكن
(مثل ترتيب دادن يك بازي كــه در آن بچه ها خود را
معرفي كنند)، دانش آموزان را مشتاق و آن ها را با هم آشنا
كنيد. انتظارات خود را به روشني اعالم كنيد. منطقي را
كه پشت انتظاراتتان وجود دارد برايشان توضيح دهيد.
اين موضوع را كــه فرايند ياددهي ـ يادگيري عمدتًا بر
مبناي مشــاركت است، به آن ها تفهيم كنيد. چگونگي

رسيدگي به دانش آموزان مشكل دار را نيز ياد بگيريد.
منابع
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صندلي ها و ميزها و وسايل دانش آموزان و تابلوي اعالنات 
تهيه كرده ام. اين كار به مديريت بهتر كالس درس كمك 

مي كند.
 مكانــي را در كالس براي ارائــه ي تكاليف به صورت 
هفتگي اختصــاص دهيد. الزم اســت دانش آمــوزان از 
فعاليت هاي خود به صورت هفتگي آگاه شوند و بدانند در 
طول يك هفته ي آموزشي چه اتفاقاتي مي افتد. اين كار به 
بسياري از سؤاالت پاسخ مي دهد. فهرستي از وسايل مورد 
نياز كه در كالس وجود ندارد تهيه كنيد و به مدير مدرسه 
يا معاونان بدهيد تا آن وسايل را خريداري كنند. شما براي 
تدريس خود به لوازم اوليه و اساســي نياز داريد. شيوه ي 
چينش كالس و وســايل موجود در آن به يادگيري بهتر 
دانش  آموزان كمك مي كند. به ياد داشته باشيد كه كالس 

نبايد شلوغ باشد.

آمادگي و خوش آمدگويي به دانش آموزان
مــن كالس را بــراي خوش آمدگويي بــه دانش آموزان 
آماده مي كنم. مكاني را براي ارائه ي كارهاي دانش آموزان 

اختصاص مي دهم. 
پوســترهايي مرتبط با روز اول مدرســه به ديوار بزنيد 
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اشاره
مســائلی در زندگي وجود دارندکه ما روزانه و حتی سال ها 
با آن ها در ارتباط هســتيم، ولی کمتر پيش می آيد آن ها را 
بازنگری و از ابعاد متفاوت بررسی کنيم. يکی از آن موارد که ما 
مردم در همه جای اين کره ی خاکی، دست كم در يک دوره ی 
ملموس از زندگی، با آن روبه رو هستيم و خيلی سهل از کنار 
آن می گذريم، موضوع «انتقال از آموزش غيررسمی به آموزش 
رســمی» است. اکنون وقت آن رســيده است که قالب های 
تجربی و ثابت را قدری به عقب برانيم و به مســائل آموزشی، 
به خصوص آمــوزش کودکان، از بعد پژوهشــی بنگريم و از 
دستاوردهای پژوهشگران برای برنامه ريزی در امور گوناگون 
کشور بهره مند شويم. اگرچه ره هموار نيست، اما رهروان فکور 

قادرند راه را هموار و نظر را به عمل تبديل سازند.
كليدواژه ها: انتقال، نظام آموزش رسمي، دبستان.

تعريف انتقال
واژه ی «انتقــال» تعريف مبســوطي دارد و با وجود افزايش 
توجه آموزشــي، اجتماعي، اقتصادي و سياســي به آن، هنوز 
تعريف جامعي براي آن در نظر گرفته نشده  است. شايد يكي از 
داليل آن اين است كه پژوهش هايي درباره ي چنين موضوعي، 
بر اســاس پژوهش هاي طولي انجام مي شوند و شرايط روحي 
رواني و رفتاري و به خصوص تجربيات كودكان مورد مطالعه، با 

زري آقاجانی

دستم 
بگرفت و 
پابه پا برد

گذشت زمان دستخوش تغييرات مي شوند (كر، ٢٠٠٩)، براي 
مثال، كودكاني كه در ابتداي انتقال دچار مشــكل بودند، بعداً 
بــه راحتي آن را پذيرفتند، ولــي آنان كه در ظاهر بدون هيچ 
مشكل خاصي وارد اين مرحله شدند، به مرور مشكالت زيادي 
از نظر آموزشي و رفتاري پيدا كردند كه مي توان از آن به عنوان 
مشكالت مرتبط با انتقال نام برد (پيتر، ٢٠٠٥). برخي انتقال 
را گذر از يك مكان، مرحله، دوره، سبك، موضوع و وضعيت در 
يك دوره ي زماني مي دانند. اخيراً بعضي با توجه به ارتباط خيلي 
خاص آن با آموزش پيش دبستاني، آن را زمان بين اولين برخورد 
در آموزش تا آخرين مرحله ي آن در ورود به دانشــگاه تعريف 
مي كنند. برخي از صاحبان تعليم وتربيت (كاگان، ١٩٩١) نيز 
تعريف خطي و طولي براي آن در نظر گرفته اند. انتقال خطي 
براي كودك شامل تغييرات بين چيدمان هاي آموزشي مانند 
پيش دبستان با مدرسه و يا بين خانه تا پيش دبستان است، در 
حالي كه انتقال طولي در برگيرنده ي گذرهاي كودك در ميان 
زندگي روزانه است؛ مانند زمان هاي پس از مدرسه. يونيسف نيز 
بر اساس پژوهش هاي صورت گرفته تعريف ديگري دارد و آن را 
نوعي آمادگي مي داند كه ابعاد آن شامل كودك، والد و مدرسه 
اســت. بدين ترتيب كه كودك آماده ي رفتن به مدرسه باشد، 
مدرسه آماده ي پذيرفتن كودك تازه وارد باشد و والدين آماده ي 
فرستادن به موقع فرزندشان به مدرسه باشند و آمادگي تعامل با 

مدرسه را داشته باشند (يونيسف، ٢٠١٠). 

گذر از آموزش غيررسمي به 
آموزش رسمي

هدددددددههپروندپروندپروند

۱۸

اشاره
مســائلی در زندگي وجود دارندکه ما روزانه و حتی سال ها 
با آن ها در ارتباط هســتيم، ولی کمتر پيش می آيد آن ها را 
بازنگری و از ابعاد متفاوت بررسی کنيم. يکی از آن موارد که ما 
مردم در همه جای اين کره ی خاکی، دست كم در يک دوره ی 
ملموس از زندگی، با آن روبه رو هستيم و خيلی سهل از کنار 
آن می گذريم، موضوع «انتقال از آموزش غيررسمی به آموزش 
رســمی» است. اکنون وقت آن رســيده است که قالب های 
تجربی و ثابت را قدری به عقب برانيم و به مســائل آموزشی، 
به خصوص آمــوزش کودکان، از بعد پژوهشــی بنگريم و از 
دستاوردهای پژوهشگران برای برنامه ريزی در امور گوناگون 
کشور بهره مند شويم. اگرچه ره هموار نيست، اما رهروان فکور 

قادرند راه را هموار و نظر را به عمل تبديل سازند.
كليدواژه ها: انتقال، نظام آموزش رسمي، دبستان.

تعريف انتقال
واژه ی «انتقــال» تعريف مبســوطي دارد و با وجود افزايش 
توجه آموزشــي، اجتماعي، اقتصادي و سياســي به آن، هنوز 
تعريف جامعي براي آن در نظر گرفته نشده  است. شايد يكي از 
داليل آن اين است كه پژوهش هايي درباره ي چنين موضوعي، 
بر اســاس پژوهش هاي طولي انجام مي شوند و شرايط روحي 
رواني و رفتاري و به خصوص تجربيات كودكان مورد مطالعه، با 

زري آقاجانی

دستم
بگرفت و
م
پابه پا برد

گذشت زمان دستخوش تغييرات مي شوند (كر، ٢٠٠٩)، براي
مثال، كودكاني كه در ابتداي انتقال دچار مشــكل بودند، بعدًا
بــه راحتي آن را پذيرفتند، ولــي آنان كه در ظاهر بدون هيچ
مشكل خاصي وارد اين مرحله شدند، به مرور مشكالت زيادي
از نظر آموزشي و رفتاري پيدا كردند كه مي توان از آن به عنوان
مشكالت مرتبط با انتقال نام برد (پيتر، ٢٠٠٥). برخي انتقال
را گذر از يك مكان، مرحله، دوره، سبك، موضوع و وضعيت در
يك دوره ي زماني مي دانند. اخيراً بعضي با توجه به ارتباط خيلي
خاص آن با آموزش پيش دبستاني، آن را زمان بين اولين برخورد
در آموزش تا آخرين مرحله ي آن در ورود به دانشــگاه تعريف
مي كنند. برخي از صاحبان تعليم وتربيت (كاگان، ١٩٩١) نيز
تعريف خطي و طولي براي آن در نظر گرفته اند. انتقال خطي
براي كودك شامل تغييرات بين چيدمان هاي آموزشي مانند
پيش دبستان با مدرسه و يا بين خانه تا پيش دبستان است، در
حالي كه انتقال طولي در برگيرنده ي گذرهاي كودك در ميان
زندگي روزانه است؛ مانند زمان هاي پس از مدرسه. يونيسف نيز
بر اساس پژوهش هاي صورت گرفته تعريف ديگري دارد و آن را
نوعي آمادگي مي داند كه ابعاد آن شامل كودك، والد و مدرسه
اســت. بدين ترتيب كه كودك آماده ي رفتن به مدرسه باشد،
مدرسه آماده ي پذيرفتن كودك تازه وارد باشد و والدين آماده ي
فرستادن به موقع فرزندشان به مدرسه باشند و آمادگي تعامل با

مدرسه را داشته باشند (يونيسف، ٢٠١٠). 

گذر از آموزش غيررسمي به 
آموزش رسمي



هپروند

انتقال در نظام آموزشي
در نظام آموزشــي، عبارت انتقال به چند مرحله ي اصلي 
اشاره دارد. دوره ي انتقال از پيش دبستان به دوره ي ابتدايي 
نيز اخيراً مورد توجه محافل آموزشــي واقع شــده است و 
به عنوان يكي از بحراني ترين دوره هاي انتقال در نظر گرفته 
مي شود كه در فرداي آموزش، اجتماع و اقتصاد بسيار اثرگذار 
است. در حالي كه در طول اين انتقال دانش  آموزان تجربيات 
متفاوتــي را از نظر موفقيت هاي پايــه اي تجربه مي كنند، 
مراحــل انتقال، توجه ويــژه اي روي مربيــان و اصالحات 
مدرســه دارد، زيرا دانش آموزان منتقل شده، غالبًا تغييرات 
معنادار علمي، اجتماعي، عاطفي، فيزيكي و رشدي را تجربه 
مي كنند كه به طور نامطلوب روي عملكردشان اثر مي گذارد. 
براي مثال، در مراحل انتقال، دانش آموزان از يك مدرسه ي 
آشــنا به مدرسه اي ناآشــنا مي روند؛ جايي كه با معلمان و 
هم ساالن و انتظارات آموزشي و مشكالت اجتماعي و حتي 
فضا و تركيبات متفاوتي مواجه مي شوند كه احساس فشار، 
اضطراب، نااميدي و ناامنــي را تاحدي افزايش مي دهد. 
بدين منظور، مدارس براي انتقال آســان و موفقيت آميز 
آموزشــي، پرورشي و سازماني  دانش آموزان راهكارهاي 
گوناگونــي را در نظــر مي گيرند؛ همانند سيســتم هاي 
اطالع رســاني اوليه، برنامه هاي پيونددهنده ي تابستاني و 

برنامه هاي ارتقا محور.

انتقال از پيش دبستان به دبستان
موضوع انتقال از دوران پيش دبستان به مدرسه، در دنياي 
آموزش موضــوع تازه اي نيســت و تاريخچــه ي بحث ها و 
بررسي هاي آن برمي گردد به سال ١٨٥٢، زماني كه فردريك 
فروبل طرح تفصيلي ارتباط ســازمان يافته اي را 
بين آموزش پيش دبســتان و مدرســه 
مطرح كرد كه بعدها به عنوان بحث 
چگونگي  و  انفصــال  نظام مند 
ايجاد پل ارتباطي بين شكاف 
موجود گذر از يك ســطح 
به ســطح ديگر ادامه پيدا 
كرد. در دهه ي ١٩٦٠، در 
ميان كشــورهاي اروپايي، 
آســان  انتقال  چگونگــي 
كودكان از پيش دبســتان به 
اهميت  حائز  ابتدايــي  آموزش 
بــود و عالوه بر آن، بحث اصالحات 
برنامه ي درســي واحــد و برنامه ريزي از 
پايين به باال، يعني از پيش دبستان تا دبيرستان، نيز 
موضوع قابل توجه پژوهشــگران در آن روزها بود (دانلوپ و 

فابيان، ٢٠٠٧).
از اواســط دهه ي ١٩٩٠ به بعد، موضوع انتقال و همكاري 
مورد توجه پژوهش ها قرار گرفت. (مارگتس، ٢٠٠٢. دوكتس 

و پري، ٢٠٠٧).
در ســال هاي اخير، به موضوع بررسي انتقال از ديد كودك 
توجه خاصي شده است. بررسي هاي انجام شده (بروستورم، 
٢٠٠١؛ ٢٠٠٨) درباره ي اظهارنظرهاي كودكان در مورد انتقال 
از پيش دبستان به دوره ي ابتدايي بيان مي كنند كه كودكان 
انتظار دارند در مدرســه بيشــتر از مهدكودك بازي كنند و 
فعاليت هاي علمي انجام دهند. همچنين، آنان مي دانند كه در 
مدرســه قوانين و مقررات تازه اي وجود دارد كه بايد به آن ها 
احترام بگذارند و خودشان را با آن ها سازگار كنند. اشاراتي به 
مهم ترين يافته هاي اين پژوهش ها، هر چند مختصر، خالي از 

لطف نخواهد بود (داكوت و پري، ٢٠٠٧)
 شــروع مثبت مدرســه پيامدهاي مثبت آموزشــي و 

اجتماعي در پي خواهد داشت؛ 
 تصور كودكان از خودشان به عنوان يادگيرنده، از تجربيات 

مدرسه اي آنان متأثر خواهد بود؛
 به دليل آنكه مدرسه براي هر كودك مسئوليت ها، تجربه 
و فهم گوناگوني را در پي دارد، در نتيجه، در پديده ي انتقال 

نيز تجربه ي هر كودك با ديگري متفاوت خواهد بود؛
 كودكاني كه در محيط خانه و مدرسه تجربيات مشابهي 
پيدا مي كنند، دوره ي انتقال به مدرســه برايشــان آسان تر 

مي شود.

جمشيد فرجوند فرداـ هشتمين جشنواره ي عکس رشد

هدددددددههپروندپروندپروند

۱۹

انتقال در نظام آموزشي
در نظام آموزشــي، عبارت انتقال به چند مرحله ي اصلي 
اشاره دارد. دوره ي انتقال از پيش دبستان به دوره ي ابتدايي 
نيز اخيراً مورد توجه محافل آموزشــي واقع شــده است و 
به عنوان يكي از بحراني ترين دوره هاي انتقال در نظر گرفته 
مي شود كه در فرداي آموزش، اجتماع و اقتصاد بسيار اثرگذار 
است. در حالي كه در طول اين انتقال دانش  آموزان تجربيات 
متفاوتــي را از نظر موفقيت هاي پايــه اي تجربه مي كنند، 
مراحــل انتقال، توجه ويــژه اي روي مربيــان و اصالحات 
مدرســه دارد، زيرا دانش آموزان منتقل شده، غالبًا تغييرات 
معنادار علمي، اجتماعي، عاطفي، فيزيكي و رشدي را تجربه 
مي كنند كه به طور نامطلوب روي عملكردشان اثر مي گذارد. 
براي مثال، در مراحل انتقال، دانش آموزان از يك مدرسه ي 
آشــنا به مدرسه اي ناآشــنا مي روند؛ جايي كه با معلمان و 
هم ساالن و انتظارات آموزشي و مشكالت اجتماعي و حتي 
فضا و تركيبات متفاوتي مواجه مي شوند كه احساس فشار، 
اضطراب، نااميدي و ناامنــي را تاحدي افزايش مي دهد. 
بدين منظور، مدارس براي انتقال آســان و موفقيت آميز 
دانش آموزان راهكارهاي آموزشــي، پرورشي و سازماني 
گوناگونــي را در نظــر مي گيرند؛ همانند سيســتم هاي 
اطالع رســاني اوليه، برنامه هاي پيونددهنده ي تابستاني و 

برنامه هاي ارتقا محور.

انتقال از پيش دبستان به دبستان
موضوع انتقال از دوران پيش دبستان به مدرسه، در دنياي 
آموزش موضــوع تازه اي نيســت و تاريخچــه ي بحث ها و 
ف، زماني كه فردريك  ٢بررسي هاي آن برمي گردد به سال ١٨٥٢
فروبل طرح تفصيلي ارتباط ســازمان يافته اي را 
بين آموزش پيش دبســتان و مدرســه 
مطرح كرد كه بعدها به عنوان بحث 
چگونگي  و  انفصــال  نظام مند 
ايجاد پل ارتباطي بين شكاف 
موجود گذر از يك ســطح 
به ســطح ديگر ادامه پيدا 
كرد. در دهه ي ١٩٦٠، در 
ميان كشــورهاي اروپايي، 
آســان  انتقال  چگونگــي 
كودكان از پيش دبســتان به 
اهميت  حائز  ابتدايــي  آموزش 
بــود و عالوه بر آن، بحث اصالحات 
برنامه ي درســي واحــد و برنامه ريزي از 
پايين به باال، يعني از پيش دبستان تا دبيرستان، نيز 
موضوع قابل توجه پژوهشــگران در آن روزها بود (دانلوپ و 

.(٢٠٠٧ ٧فابيان،
از اواســط دهه ي ١٩٩٠ به بعد، موضوع انتقال و همكاري 
٢مورد توجه پژوهش ها قرار گرفت. (مارگتس، ٢٠٠٢. دوكتس 

٧و پري، ٢٠٠٧).
در ســال هاي اخير، به موضوع بررسي انتقال از ديد كودك 
توجه خاصي شده است. بررسي هاي انجام شده (بروستورم، 
٨؛٢٠٠٨) درباره ي اظهارنظرهاي كودكان در مورد انتقال  ٢٠٠١
از پيش دبستان به دوره ي ابتدايي بيان مي كنند كه كودكان 
انتظار دارند در مدرســه بيشــتر از مهدكودك بازي كنند و 
فعاليت هاي علمي انجام دهند. همچنين، آنان مي دانند كه در 
مدرســه قوانين و مقررات تازه اي وجود دارد كه بايد به آن ها 
احترام بگذارند و خودشان را با آن ها سازگار كنند. اشاراتي به 
مهم ترين يافته هاي اين پژوهش ها، هر چند مختصر، خالي از 

٧لطف نخواهد بود (داكوت و پري، ٢٠٠٧)
 شــروع مثبت مدرســه پيامدهاي مثبت آموزشــي و 

اجتماعي در پي خواهد داشت؛ 
تصور كودكان از خودشان به عنوان يادگيرنده، از تجربيات 

مدرسه اي آنان متأثر خواهد بود؛
به دليل آنكه مدرسه براي هر كودك مسئوليت ها، تجربه 
و فهم گوناگوني را در پي دارد، در نتيجه، در پديده ي انتقال 

نيز تجربه ي هر كودك با ديگري متفاوت خواهد بود؛
كودكاني كه در محيط خانه و مدرسه تجربيات مشابهي 
پيدا مي كنند، دوره ي انتقال به مدرســه برايشــان آسان تر 

مي شود.



هپروند

مشكالت انتقال از پيش دبستان به دبستان
پژوهش هاي بين المللي بيان مي كنند انتقال از پيش دبستان 
به دبستان، براي كودكان اگر آسيب زا نباشد گاهي مشكل ساز 
خواهــد بود؛ به خصوص براي كودكان با شــرايط غيرعادي، 
مانند كودكان با نيازهاي آموزشي ويژه يا خانواده هاي از هم 
گسيخته. وقتي كودكان از پيش دبستان يا خانه وارد محيط 
دبستان مي شــوند، نوعي تغيير هويت را تجربه مي كنند؛ از 
روزگار كودكي در پيش دبســتان تا وضعيت دانش آموزي در 
مدرســه. اين بدان معناســت كه آنان بايد به طريقي خاص 
رفتار كنند. قوانين و مقــررات كالس و همچنين زبان 
كالس را يــاد بگيرند و از آمــوزگار پيروي كنند. 
كودكان تازه وارد در مدرســه با فضاي فيزيكي 
پهناوري مواجه مي شــوند كــه بايد در آنجا 
راهشــان را هرچند مشــكل، پيدا كنند. در 
دبســتان محيط اجتماعي پيچيده تر است. 
تعداد زيادي دانش آموز وجــود دارند كه با 
كودكان پيش دبســتاني مقايســه مي شوند 
و بنابرايــن رقابت هاي زيادي وجــود دارد. در 
دبستان، تعداد بزرگ ساالني كه با كودك ارتباط 
و تعامل داشته باشند، كمتر است. در دبستان كودكان 
استقالل كمتري دارند و مجبورند حركات و جنب وجوش هاي 
فيزيكي شــان را كنترل كنند. در مرحله ي انتقــال، آنان با 
پديده ي تازه اي روبه رو مي شوند كه چالش هاي ناآشنايي دارد!
يــك مطالعه ي موردي روي چهار كودك پيش دبســتاني 
با توانمندي هاي مناســب مانند حس استقالل، كنجكاوي و 
جســت وجوگري همراه با تعامل مناسب با هم ساالن نشان 
دادكه آنان با ورود به دبستان در هفته هاي اول دچار احساس 
نا امنــي، نگرش منفي و حالت انفعال شــدند. اگرچه به نظر 
مي آمد اين كودكان شرايط الزم را براي ورود به مدرسه دارند، 
اما آنان در مدرسه احساس «راحتي» نداشتند، اين وضعيت 
احساس سالم شان را تخريب و هيجان آنان را براي يادگيرنده 

خوب بودن در محيط جديد از بين برد.

عوامل مؤثر در انتقال
در مرحله ي انتقال فقط كودكان نقش ندارند، بلكه خانواده، 
مركز پيش دبســتاني، مدرسه و برنامه ي درسي انعطاف پذير 
دخالت هاي قابل تأملي در اين پديده دارند. بررسي پژوهش ها 
نشان مي دهد، ماهيت زمينه و بستري كه كودكان در آن وارد 
مي شوند، در اين باره نقش مهمي دارد. چنانچه ويژگي هاي 
فردي كودكان با محيطي كه وارد مي شوند هم خواني نداشته 
باشد، اكثر آنان كم  و بيش با مشكالت انتقال روبه رو خواهند 
شد. براي مثال، در كشوري چند قوميتي مانند ايران، زماني 
كه كودكان وارد محيط مدرســه مي شــوند، اگــر با زبان و 
فرهنگ غالب در مدرســه ارتباط برقرار نكنند، به طور قطع 

آسيب خواهند ديد. در اين شرايط، اين مدرسه است كه بايد 
براي جلوگيري از بروز چنين مشــكالتي، از قبل تدابير الزم 
را در نظر گرفته باشــد. همچنين، پژوهش ها نشان مي دهد، 
در مشــكالت انتقال موضوعات مالي و بضاعت خانواده ها نيز 
بي تأثير نيست. وضعيت اقتصادي نامناسب و كمبود امكانات 
در خانه باعث مي شوند كه كودكان با پيشينه هاي يادگيري 
ضعيف تا قوي وارد مدرسه شوند كه اين خود روند انتقال را با 

موانع و مشكل  روبه رو مي سازد.
با وجود همه ي مشــكالت ياد شــده، جاي نگراني نيست 
و مي تــوان با كمك معلم، مســئوالن مدرســه و خانواده، 
راه حل هايــي پيدا كرد، اما اين راه حل ها ثابت و هميشــگي 
نيستند و هر سال به بازنگري و ارتقا نياز دارند. در اينجا برخي 

از مهم ترين نقش هاي آموزگار عبارت اند از:
 برقراري ارتباط با ذخيره ي دانشي كودكان يا آورده هاي 

كودك از خانه و پيش دبستان به مدرسه؛
 فعاليت هاي ارزشيابي كه بيانگر ماهيت يادگيري باشد و 

ساختار فرهنگي  فعاليت هاي ارزشيابي؛
 ايجاد ارتباط بين آموزش هاي پيش دبستاني با مدرسه؛

 پرورش مهارت برقراري ارتباط و ايجاد روابط دوســتانه 
در كودكان براي پيشگيري از پيامدهاي منفي انزوا و نداشتن 

دوست؛
 توجه به تجربيات كودك از محيط مدرسه، مانند زنگ 

تفريح و استفاده از دستشويي؛
 ايجــاد فرصت هايي براي بازي هــاي كودكانه كه باعث 
افزايش تجربيات، ارتقــاي درك و فهم كودكان و همچنين 

گسترش دايره ي واژگان آن ها مي شود؛
 آموزش درك مقررات بدون ايجاد فشار و سخت گيري؛

 كسب آگاهي درباره ي كودكان و والدين؛
 گسترش ارتباط خانه ومدرسه.
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مشكالت انتقال از پيش دبستان به دبستان
پژوهش هاي بين المللي بيان مي كنند انتقال از پيش دبستان 
به دبستان، براي كودكان اگر آسيب زا نباشد گاهي مشكل ساز 
خواهــد بود؛ به خصوص براي كودكان با شــرايط غيرعادي، 
مانند كودكان با نيازهاي آموزشي ويژه يا خانواده هاي از هم 
گسيخته. وقتي كودكان از پيش دبستان يا خانه وارد محيط 
دبستان مي شــوند، نوعي تغيير هويت را تجربه مي كنند؛ از 
روزگار كودكي در پيش دبســتان تا وضعيت دانش آموزي در 
مدرســه. اين بدان معناســت كه آنان بايد به طريقي خاص 
رفتار كنند. قوانين و مقــررات كالس و همچنين زبان 
كالس را يــاد بگيرند و از آمــوزگار پيروي كنند. 
كودكان تازه وارد در مدرســه با فضاي فيزيكي 
پهناوري مواجه مي شــوند كــه بايد در آنجا 
راهشــان را هرچند مشــكل، پيدا كنند. در 
دبســتان محيط اجتماعي پيچيده تر است. 
تعداد زيادي دانش آموز وجــود دارند كه با 
كودكان پيش دبســتاني مقايســه مي شوند 
و بنابرايــن رقابت هاي زيادي وجــود دارد. در 
دبستان، تعداد بزرگ ساالني كه با كودك ارتباط 
و تعامل داشته باشند، كمتر است. در دبستان كودكان 
استقالل كمتري دارند و مجبورند حركات و جنب وجوش هاي 
فيزيكي شــان را كنترل كنند. در مرحله ي انتقــال، آنان با 
پديده ي تازه اي روبه رو مي شوند كه چالش هاي ناآشنايي دارد!

يــك مطالعه ي موردي روي چهار كودك پيش دبســتاني 
با توانمندي هاي مناســب مانند حس استقالل، كنجكاوي و 
جســت وجوگري همراه با تعامل مناسب با هم ساالن نشان 
دادكه آنان با ورود به دبستان در هفته هاي اول دچار احساس 
نا امنــي، نگرش منفي و حالت انفعال شــدند. اگرچه به نظر 
مي آمد اين كودكان شرايط الزم را براي ورود به مدرسه دارند، 
اما آنان در مدرسه احساس «راحتي» نداشتند، اين وضعيت 
احساس سالم شان را تخريب و هيجان آنان را براي يادگيرنده 

خوب بودن در محيط جديد از بين برد.

عوامل مؤثر در انتقال
در مرحله ي انتقال فقط كودكان نقش ندارند، بلكه خانواده، 
مركز پيش دبســتاني، مدرسه و برنامه ي درسي انعطاف پذير 
دخالت هاي قابل تأملي در اين پديده دارند. بررسي پژوهش ها 
نشان مي دهد، ماهيت زمينه و بستري كه كودكان در آن وارد 
مي شوند، در اين باره نقش مهمي دارد. چنانچه ويژگي هاي 
فردي كودكان با محيطي كه وارد مي شوند هم خواني نداشته 
باشد، اكثر آنان كم  و بيش با مشكالت انتقال روبه رو خواهند 
شد. براي مثال، در كشوري چند قوميتي مانند ايران، زماني 
كه كودكان وارد محيط مدرســه مي شــوند، اگــر با زبان و 
فرهنگ غالب در مدرســه ارتباط برقرار نكنند، به طور قطع 

آسيب خواهند ديد. در اين شرايط، اين مدرسه است كه بايد
براي جلوگيري از بروز چنين مشــكالتي، از قبل تدابير الزم
را در نظر گرفته باشــد. همچنين، پژوهش ها نشان مي دهد،
در مشــكالت انتقال موضوعات مالي و بضاعت خانواده ها نيز
بي تأثير نيست. وضعيت اقتصادي نامناسب و كمبود امكانات
در خانه باعث مي شوند كه كودكان با پيشينه هاي يادگيري
ضعيف تا قوي وارد مدرسه شوند كه اين خود روند انتقال را با

موانع و مشكل  روبه رو مي سازد.
با وجود همه ي مشــكالت ياد شــده، جاي نگراني نيست
و مي تــوان با كمك معلم، مســئوالن مدرســه و خانواده،
راه حل هايــي پيدا كرد، اما اين راه حل ها ثابت و هميشــگي
نيستند و هر سال به بازنگري و ارتقا نياز دارند. در اينجا برخي

از مهم ترين نقش هاي آموزگار عبارت اند از:
 برقراري ارتباط با ذخيره ي دانشي كودكان يا آورده هاي

كودك از خانه و پيش دبستان به مدرسه؛
فعاليت هاي ارزشيابي كه بيانگر ماهيت يادگيري باشد و

ساختار فرهنگي  فعاليت هاي ارزشيابي؛
ايجاد ارتباط بين آموزش هاي پيش دبستاني با مدرسه؛

پرورش مهارت برقراري ارتباط و ايجاد روابط دوســتانه
در كودكان براي پيشگيري از پيامدهاي منفي انزوا و نداشتن

دوست؛
توجه به تجربيات كودك از محيط مدرسه، مانند زنگ

تفريح و استفاده از دستشويي؛
ايجــاد فرصت هايي براي بازي هــاي كودكانه كه باعث
افزايش تجربيات، ارتقــاي درك و فهم كودكان و همچنين

گسترش دايره ي واژگان آن ها مي شود؛
آموزش درك مقررات بدون ايجاد فشار و سخت گيري؛

كسب آگاهي درباره ي كودكان و والدين؛
گسترش ارتباط خانه ومدرسه.
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دكتر ابوالفضل بختياري
عضو هيئت علمي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

اشاره
اولين روز مدرســه، براي تمامي افرادي كه مدرســه را تجربه كرده اند، خاطره اي به ياد 
ماندني است. خاطره ي شيرين پيش از ورود به مدرسه، حين ورود، لحظه لحظه هاي اولين 
روز، اولين برخورد مربي، معلم، معاون، مدير و حتي سرايدار يا باباي مدرسه در جان و دل 

هر دانش آموز تا پايان عمر باقي است.

فرهنگ آموزش: اولين روز مدرسه
بحث را با يك سؤال شروع مي كنيم. آيا مربيان، معلمان، مديران، معاونان و كليه ي كارگزاران 
آموزشي از اهميت و نحوه ي برخورد با اولين روز مدرسه، و اولين مواجهه ي كودك با مدرسه 
مطلع اند؟ اي مدير (و معاون) آيا براي اولين روز مدرســه انديشــيده ايد؟ آيا براي اولين روز 
مدرسه ي خود ومعلمان برنامه داريد؟ آيا مي دانيد روز اول مدرسه چقدر مهم است؟ آيا مي دانيد 
بچه اي كه اولين بار به مدرسه مي آيد، چه تخيالت و تصوراتي از كالس، مدرسه، درس، معلم 
و فرهنگ مدرسه دارد؟ آيا مي دانيد روز اول مدرسه تمام حركات، سكنات، رفتارها، گفتارها و 
حتي در و ديوار مدرسه را بچه ها در ذهن يادداشت مي كنند؟ اگر به تجربه ي زيسته ي هركدام 
از افرادي كه مدرسه و كالس را درك كرده اند، بنگريم، براي اكثر افراد اولين روز مدرسه جزو 
خاطرات فراموش نشدني هر فرد در زندگي است. بچه ها پيش از ورود به مدرسه، از آموزگار، 
كالس و مدرسه تصورات و تخيالتي دارند كه با ورود به مدرسه، اين تخيالت و تصورات گاهي 
شــيرين، و گاهي تلخ مي شوند؟ يا حداقل شوق و ذوقي ايجاد نمي كنند؟ و اين گونه مي توان 
گفت اي كاش تمامي دست اندركاران نظام آموزشي، به ويژه مسئوالن پيش دبستاني و ابتدايي، 
يكي از مهم ترين كارهايشان اين باشد كه برنامه ي بحث اولين روز دبستان و نحوه ي رويارويي 
كارگزاران آموزشــي را جدي، مهم و با اهميت تلقي مي كردند و با اقداماتي، شادي، شادابي، 

بهجت، نشاط و حس خوب را از همان روز اول به بچه ها مي دادند.
در گفت وگو بــا مربيان، معلمان و همكاران فرهنگي، اكثر آن ها خاطره هاي شــيرين 
اولين روز مدرســه و اهميت آن را تأكيد كرده اند. كمتر مربي يا معلمي در نظام آموزشي 
كشــور ســراغ اولين مربي يا معلم خود را نمي گيرد و خاطرات شيرين معلم اول، مربي 

پيش دبستاني، ُمالي مكتب خانه (در نظام سنتي) را از ياد مي برد.
در اولين برخورد و اولين روز مدرسه تمام چشم، گوش و بدن بچه ها، كلمات، جمالت، 
نگاه ها، گفتارها و حتي پندارهاي معلمان و دســت اندكاران مدرسه را با جان و دل حس 

مي كنند و تصاوير فضاي فيزيكي مدرسه را در ذهن مي سپارند. فرهنِگ اولين روز 
مدرسه، مجموعه اي ارزش ها، باورها، هنجارها، رفتار، گفتار، پندار، آداب و عادات 
اســت كه مي توان عشق و شوق به مدرسه را در دانش آموز بيشتر كرد يا نفرت، 

بيزاري و ذلت را در او ايجاد كرد.
توصيه مي شود معلمان قبل از اولين روز مدرسه، با استفاده از تجربه هاي مديران و 
معلمان با سابقه، برنامه اي هرچند كوچك مختصر براي روز اول بچه ها فراهم كنند. 
براي مثال، با دادن گل، معرفي مدرسه و خود نيز معرفي بچه ها و البته بدون تأكيد 
بر مشــق ودرس، به بچه ها خوش آمد بگويند و زمينه هاي دوستي بين بچه ها را 

فراهم كنند. به ياد داشته باشيم كه مدرسه اولين مكان ورود اجتماعي آن هاست.

دكتر ابوالفضل بختياري
عضو هيئت علمي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

اشاره
اولين روز مدرســه، براي تمامي افرادي كه مدرســه را تجربه كرده اند، خاطره اي به ياد 
ماندني است. خاطره ي شيرين پيش از ورود به مدرسه، حين ورود، لحظه لحظه هاي اولين 
روز، اولين برخورد مربي، معلم، معاون، مدير و حتي سرايدار يا باباي مدرسه در جان و دل 

هر دانش آموز تا پايان عمر باقي است.

فرهنگ آموزش: اولين روز مدرسه
بحث را با يك سؤال شروع مي كنيم. آيا مربيان، معلمان، مديران، معاونان و كليه ي كارگزاران
آموزشي از اهميت و نحوه ي برخورد با اولين روز مدرسه، و اولين مواجهه ي كودك با مدرسه
مطلع اند؟ اي مدير (و معاون) آيا براي اولين روز مدرســه انديشــيده ايد؟ آيا براي اولين روز
مدرسه ي خود ومعلمان برنامه داريد؟ آيا مي دانيد روز اول مدرسه چقدر مهم است؟ آيا مي دانيد
بچه اي كه اولين بار به مدرسه مي آيد، چه تخيالت و تصوراتي از كالس، مدرسه، درس، معلم
و فرهنگ مدرسه دارد؟ آيا مي دانيد روز اول مدرسه تمام حركات، سكنات، رفتارها، گفتارها و
حتي در و ديوار مدرسه را بچه ها در ذهن يادداشت مي كنند؟ اگر به تجربه ي زيسته ي هركدام
از افرادي كه مدرسه و كالس را درك كرده اند، بنگريم، براي اكثر افراد اولين روز مدرسه جزو
خاطرات فراموش نشدني هر فرد در زندگي است. بچه ها پيش از ورود به مدرسه، از آموزگار،
كالس و مدرسه تصورات و تخيالتي دارند كه با ورود به مدرسه، اين تخيالت و تصورات گاهي
شــيرين، و گاهي تلخ مي شوند؟ يا حداقل شوق و ذوقي ايجاد نمي كنند؟ و اين گونه مي توان
گفت اي كاش تمامي دست اندركاران نظام آموزشي، به ويژه مسئوالن پيش دبستاني و ابتدايي،
يكي از مهم ترين كارهايشان اين باشد كه برنامه ي بحث اولين روز دبستان و نحوه ي رويارويي
كارگزاران آموزشــي را جدي، مهم و با اهميت تلقي مي كردند و با اقداماتي، شادي، شادابي،

بهجت، نشاط و حس خوب را از همان روز اول به بچه ها مي دادند.
در گفت وگو بــا مربيان، معلمان و همكاران فرهنگي، اكثر آن ها خاطره هاي شــيرين 
اولين روز مدرســه و اهميت آن را تأكيد كرده اند. كمتر مربي يا معلمي در نظام آموزشي 
كشــور ســراغ اولين مربي يا معلم خود را نمي گيرد و خاطرات شيرين معلم اول، مربي 

پيش دبستاني، ُمالي مكتب خانه (در نظام سنتي) را از ياد مي برد.
در اولين برخورد و اولين روز مدرسه تمام چشم، گوش و بدن بچه ها، كلمات، جمالت، 
نگاه ها، گفتارها و حتي پندارهاي معلمان و دســت اندكاران مدرسه را با جان و دل حس 

مي كنند و تصاوير فضاي فيزيكي مدرسه را در ذهن مي سپارند. فرهنِگ او
مدرسه، مجموعه اي ارزش ها، باورها، هنجارها، رفتار، گفتار، پندار، آداب و ع
اســت كه مي توان عشق و شوق به مدرسه را در دانش آموز بيشتر كرد يا نف

بيزاري و ذلت را در او ايجاد كرد.
توصيه مي شود معلمان قبل از اولين روز مدرسه، با استفاده از تجربه هاي مدير

معلمان با سابقه، برنامه اي هرچند كوچك مختصر براي روز اول بچه ها فراهم كنن
براي مثال، با دادن گل، معرفي مدرسه و خود نيز معرفي بچه ها و البته بدون تأكيد

بر مشــق ودرس، به بچه ها خوش آمد بگويند و زمينه هاي دوستي بين بچه ها
فراهم كنند. به ياد داشته باشيم كه مدرسه اولين مكان ورود اجتماعي آن هاست.

روز حساس



هپروند

توجيه والدين پايه ي اول ابتدايي 
استان مازندران

در کارگاه 
تحول

قاسم مهدوي

سند تحول و كارگاه آموزشي والدين
به استناد راهكارهاي ١٤/٢ و ٢٤/٤ سند تحول بنيادين، 
در اولين گام، با تصويب مصوبه اي با عنوان «اجراي كارگاه 
آموزشــي والدين پايه ي اول ابتدايي» در شوراي معاونان 
اداره ي كل آموزش وپرورش مازندران، شوراي راهبري اين 
برنامه تشكيل شد تا هدايت و راهبري برنامه هاي اجرايي، 
آموزش ها و تهيــه و توليد محتوا را بر عهــده بگيرد. در 
امتداد آن نيز كميته ها و كارگروه  هايي در سطح استان تا 
شهرستان/ منطقه و پايگاه ها، مسئوليت اجراي اين برنامه 

را عهده دار شدند.
در راســتاي عملياتي كردن مفاد سند تحول بنيادين و 
به استناد راهكارهاي ذكر شده در آن، براي هم گرايي بين 
انتظارات والدين با اهداف تعليم وتربيت و برقراري حلقه اي 
علميـ  ارتباطي در انتقال نيازهاي آموزشي و تربيتي بين 
والدين و مدرسه و تحقق آموزش وپرورش، معاونت آموزش 
ابتدايي، براي والدين ورودي پايه ي اول سال تحصيلي 
٩٥ـ ٩٤ شــوراي راهبردي كارگاه آموزشــي يكروزه اي 
تشكيل داده است. اين شورا به هدايت و رهبري برنامه هاي 
اجرايي، آمــوزش و تهيه و توليد محتوا پرداخته اســت. 
كارگروه هاي كميته ي اجرايي، توليد محتواي آموزشي و 
كميته ي نظارت و ارزيابي زير نظر شوراي راهبري استان 
مشغول فعاليت شــدند. اين طرح به عنوان طرح ضروري 
براي اجــرا در دوره ي ابتدايي، از ســوي وزارت متبوع به 
سراســر استان ها معرفي شــد و به عنوان يكي از موضوعات 
مغفول عنوان شد كه اين استان پيشگام اجراي آن بوده است.

اين طرح بنا به داليل و چالش هاي زير در دســتور كار 
قرار گرفته بود:

 نبود هم سويي و هم گرايي بين انتظارات والدين با اهداف 
نظام تعليم وتربيت

اشاره
امروزه ما شاهد تحوالت جوامع انساني در ابعاد گوناگون 
هستيم كه باعث شــده اســت گاه فرزندان ما متفاوت از 
تصميم و اراده ي ما تربيت شــوند. گويا ســازوكار تكاملي 
جوامع انساني در ابعاد ذهني، اجتماعي، اخالقي، سياسي، 
تكنولوژي و غيره به سوي تضعيف نقش اوليا به پيش مي رود 

و اين مي تواند هشداردهنده باشد.
به همين دليل، آموزش هدفمند و برنامه ريزي شده ي اوليا 
براي شــناخت بهتر فرزندان، از نظر روان شناسي تحولي و 
تعامل مؤثر و مفيد مدرسه با وي، در جهت ارتقاي پيشرفت 
تحصيلي و تربيتي، ضروري مي نمايد. در پي وجود چنين 
واقعيت ها و مســائل بسيار ديگري است كه ما بايد آموزش 
خانــواده را جدي بگيريــم و آن را از لحاظ كمي و كيفي 
گســترش بدهيم تا بتوانيم اولياي آگاه و كارآمد در تربيت 

فرزندان جامعه ي اسالمي داشته باشيم.
اگر كسب اين تجربه ها در راستاي اهداف و برنامه هاي نظام 
تعليم وتربيت باشــد، مي تواند در ايجاد همدلي و هم زباني 
بين آنچه آموزگار فرزنــدان اين خانواده مطالبه مي كند با 
آنچه والدين به دنبال آن هستند مؤثر باشد. در اين صورت، 
خروجي نظام تعليم وتربيت آن چيزي خواهد شد كه سند 

تحول بنيادين آموزش وپرورش به آن اشاره دارد. هپروند

توجيه والدين پايه ي اول ابتدايي 
استان مازندران

در کارگاه 
تحول

قاسم مهدوي
وو

سند تحول و كارگاه آموزشي والديندين
٢٤/٤ سند تحول بنيادين،  به استناد راهكارهاي ١٤/٢ و
در اولين گام، با تصويب مصوبه اي با عنوان «اجراي كارگاه 
آموزشــي والدين پايه ي اول ابتدايي» در شوراي معاونان 
اداره ي كل آموزش وپرورش مازندران، شوراي راهبري اين 
برنامه تشكيل شد تا هدايت و راهبري برنامه هاي اجرايي، 
آموزش ها و تهيــه و توليد محتوا را بر عهــده بگيرد. در 
امتداد آن نيز كميته ها و كارگروه  هايي در سطح استان تا 
شهرستان/ منطقه و پايگاه ها، مسئوليت اجراي اين برنامه 

را عهده دار شدند.
در راســتاي عملياتي كردن مفاد سند تحول بنيادين و 
به استناد راهكارهاي ذكر شده در آن، براي هم گرايي بين 
انتظارات والدين با اهداف تعليم وتربيت و برقراري حلقه اي 
علميـ  ارتباطي در انتقال نيازهاي آموزشي و تربيتي بين 
والدين و مدرسه و تحقق آموزش وپرورش، معاونت آموزش 
ابتدايي، براي والدين ورودي پايه ي اول سال تحصيلي 
٩٥ـ ٩٤ شــوراي راهبردي كارگاه آموزشــي يكروزه اي 
تشكيل داده است. اين شورا به هدايت و رهبري برنامه هاي 
اجرايي، آمــوزش و تهيه و توليد محتوا پرداخته اســت. 
كارگروه هاي كميته ي اجرايي، توليد محتواي آموزشي و 
كميته ي نظارت و ارزيابي زير نظر شوراي راهبري استان 
مشغول فعاليت شــدند. اين طرح به عنوان طرح ضروري 
براي اجــرا در دوره ي ابتدايي، از ســوي وزارت متبوع به 
سراســر استان ها معرفي شــد و به عنوان يكي از موضوعات 
مغفول عنوان شد كه اين استان پيشگام اجراي آن بوده است.

اين طرح بنا به داليل و چالش هاي زير در دســتور كار 
قرار گرفته بود:

 نبود هم سويي و هم گرايي بين انتظارات والدين با اهداف 
نظام تعليم وتربيت

اشاره
امروزه ما شاهد تحوالت جوامع انساني در ابعاد گوناگون
هستيم كه باعث شــده اســت گاه فرزندان ما متفاوت از
تصميم و اراده ي ما تربيت شــوند. گويا ســازوكار تكاملي
جوامع انساني در ابعاد ذهني، اجتماعي، اخالقي، سياسي،
تكنولوژي و غيره به سوي تضعيف نقش اوليا به پيش مي رود

و اين مي تواند هشداردهنده باشد.
به همين دليل، آموزش هدفمند و برنامه ريزي شده ي اوليا
براي شــناخت بهتر فرزندان، از نظر روان شناسي تحولي و
تعامل مؤثر و مفيد مدرسه با وي، در جهت ارتقاي پيشرفت
تحصيلي و تربيتي، ضروري مي نمايد. در پي وجود چنين
واقعيت ها و مســائل بسيار ديگري است كه ما بايد آموزش
خانــواده را جدي بگيريــم و آن را از لحاظ كمي و كيفي
گســترش بدهيم تا بتوانيم اولياي آگاه و كارآمد در تربيت

فرزندان جامعه ي اسالمي داشته باشيم.
اگر كسب اين تجربه ها در راستاي اهداف و برنامه هاي نظام
تعليم وتربيت باشــد، مي تواند در ايجاد همدلي و هم زباني
بين آنچه آموزگار فرزنــدان اين خانواده مطالبه مي كند با
آنچه والدين به دنبال آن هستند مؤثر باشد. در اين صورت،
خروجي نظام تعليم وتربيت آن چيزي خواهد شد كه سند

ر ر ن وزشوپرورش ن تحول بنيادين آموزش وپرورش به آن اشاره دارد.ول هدددددددههپروندپروندپروندپپررر
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هپروند

٩٤/٣/٢٠ تا ٩٤/٦/٢٠ براي كليه ي افراد 
جامعــه ي هدف (اولياي پايــه ي اول ورودي مهر 

٩٤) كالس هايي تشكيل داد. در اين راستا از مدرسان 
آموزش خانواده كه با اهداف دوره ي ابتدايي آگاهي كافي 

داشــته اند، در مبحث اول و از مدرسان و معلمان توانمند 
شهرســتان ها و مناطق در دوره ي ابتدايي در مبحث دوم 
استفاده شد. زمان كالس  كارگاهي براي هر نفر از جامعه ي 
هدف چهار ساعت پيش بيني شده بود كه به هر سرفصل 

دو ساعت اختصاص يافت.
 الزم به ذكر است، مديران محترم پايگاه ها در پايان برگزاري 
كالس يــك روزه ي آموزش والدين پايــه ي اول، به والدين 
شركت كننده گواهي حضور در كارگاه آموزش والدين پايه ي 
اول دادند كه به عنوان يكي از مدارك ثبت نامي در پرونده ي 
تحصيلي دانش آموزان نگهداري و بايگاني شد. لزوم حضور 
والدين در اين كارگاه ها در شيوه نامه ي ثبت نام دانش آموزان 

سال تحصيلي ٩٥ـ  ٩٤ استان نيز قيد شده بود.
جامعه ي هدف: كليــه ي والدين پايه ي اول ورودي مهر 

٩٤، به تعداد ٤٣٥٠٥ نفر
كميته ي اجرايــي اين برنامه ، در جهت غنابخشــي به 
فرايندهاي اجرايي كارگاه ها، تهيه و توليد محتواي آموزشي 
را نيز در دستور كار داشت. در اين راستا، محتواي آموزشي 
با عنوان «خشت اول»، ويژه ي آموزش والدين دانش آموزان 
پايه ي اول (تابســتان ٩٤) تهيه و توليد شــد و به تمامي 

والدين شركت كننده داده شد.
بررسي ها نشان از آن داشت كه چنانچه والدين، به عنوان 
يكــي از عناصر مؤثر در نظام تعليم وتربيــت، از اهداف و 
برنامه هاي اين نظام آگاهي داشته باشند، مي توانند مؤثرتر 
نقش ايفا كنند و اين موضوع، تناقضات در رفتارها و مسائل 

آموزشي بين والدين و عوامل مدرسه جلوگيري مي كند.
پي نوشت ها

۱. تدويــن اصول راهنما و پودمان هاي آموزشــي بــراي تبيين نقش 
مدرسه، رسانه و خانواده در تأمين پيش نيازهاي ورود كودك به مدرسه 
و ايجاد ســازوكارهاي الزم براي هماهنگي و هم سويي آن ها با هم و با 

اهداف نظام تعليم وتربيت رسمي و عمومي.
۲. افزايــش ميــزان مشــاركت خانواده ها در فعاليت هاي آموزشــي و 
تربيتي مدرســه، برگزاري دوره هاي آموزشي اثربخش، ارائه ي خدمات 
مشاوره اي به خانواده هاي آسيب پذير و آسيب زا براي هم سوسازي اهداف 

و روش هاي تربيتي خانواده و مدرسه.

 آگاهــي كم والديــن با رويكردها و اهــداف كتاب هاي 
جديدالتأليف

 ضعف اجــراي برنامــه ي آموزش خانــواده در تحقق 
جهت دهي براي مرتفع كردن نيازهاي آموزشي

 نبود حلقه هاي علمي ـ ارتباطي براي تسهيل در انتقال 
نيازهاي اوليه ي آموزشي و تربيتي

 نبود الگوي كاربســت شهرستاني/ منطقه اي براي حل 
مشكل بي توجهي والدين به آموزش

 نبود سازوكار مشخص و مدون براي به روزرساني دانش ها 
و مهارت هاي والدين

معاونت آموزش ابتدايي استان مازندران به منظور كاهش 
آسيب هاي ذكر شده، اقدامات زير را عملياتي كرده است:

 كاربردي كردن كارگاه هاي آموزش والدين
 ايجاد وحدت رويه در ســطح استان، براي نقش آفريني 

مؤثر والدين در فرآيندهاي آموزشي و تربيتي
 بهبود كيفيت فرايند انتقال محتواي برنامه

 تغييــر نگرش جامعه ي هدف (اوليا) در زمينه ي اهداف 
تعليم وتربيت

 تغيير نگرش والدين نسبت به اهداف سنجش و ارزشيابي 
پيشرفت تحصيلي ـ  تربيتي (ارزشيابي كيفيـ  توصيفي)

 تربيت مدرســان متخصص در ســطح اســتان براي 
پاسخ گويي به نيازهاي آموزشي والدين

 نظارت باليني بر اجراي كارگاه هاي آموزشي شهرستاني/ 
منطقه اي

 اطالع رســاني و تعامل پيوسته و مؤثر والدين با معلمان 
پايه ي اول ابتدايي

معاونت آموزش ابتدايي استان پس از جمع آوري آمار و 
اطالعات و ارســال سرفصل هاي تعيين شده در دو بخش 
«اهداف تعليم وتربيت، اهداف و انتظارات دوره ي ابتدايي، 
مباحث روان شناســي كودك در دوره ي ابتدايي و تعامل 
و انتظارات بين خانه و مدرســه» و ســپس «رويكردها و 
هپرونداهداف كتاب هــاي جديدالتأليف و وظايف اوليا»، از تاريخ 

٩٤/٦/٢٠ براي كليه ي افراد  ٢٠٢//٩٤/٣ تا
جامعــه ي هدف (اولياي پايــه ي اول ورودي مهر 

٩٤) كالس هايي تشكيل داد. در اين راستا از مدرسان
آموزش خانواده كه با اهداف دوره ي ابتدايي آگاهي كافي 

داشــته اند، در مبحث اول و از مدرسان و معلمان توانمند 
شهرســتان ها و مناطق در دوره ي ابتدايي در مبحث دوم 
استفاده شد. زمان كالس  كارگاهي براي هر نفر از جامعه ي 
هدف چهار ساعت پيش بيني شده بود كه به هر سرفصل 

دو ساعت اختصاص يافت.
 الزم به ذكر است، مديران محترم پايگاه ها در پايان برگزاري 
كالس يــك روزه ي آموزش والدين پايــه ي اول، به والدين 
شركت كننده گواهي حضور در كارگاه آموزش والدين پايه ي 
اول دادند كه به عنوان يكي از مدارك ثبت نامي در پرونده ي 
تحصيلي دانش آموزان نگهداري و بايگاني شد. لزوم حضور 
والدين در اين كارگاه ها در شيوه نامه ي ثبت نام دانش آموزان 

٩٤ استان نيز قيد شده بود. ٤ـ  ٥سال تحصيلي ٩٥
جامعه ي هدف: كليــه ي والدين پايه ي اول ورودي مهر 

٥، به تعداد ٤٣٥٠٥ نفر ٩٤
كميته ي اجرايــي اين برنامه ، در جهت غنابخشــي به 
فرايندهاي اجرايي كارگاه ها، تهيه و توليد محتواي آموزشي 
را نيز در دستور كار داشت. در اين راستا، محتواي آموزشي 
با عنوان «خشت اول»، ويژه ي آموزش والدين دانش آموزان 
٤پايه ي اول (تابســتان ٩٤) تهيه و توليد شــد و به تمامي 

والدين شركت كننده داده شد.
بررسي ها نشان از آن داشت كه چنانچه والدين، به عنوان 
يكــي از عناصر مؤثر در نظام تعليم وتربيــت، از اهداف و 
برنامه هاي اين نظام آگاهي داشته باشند، مي توانند مؤثرتر 
نقش ايفا كنند و اين موضوع، تناقضات در رفتارها و مسائل 

آموزشي بين والدين و عوامل مدرسه جلوگيري مي كند.
پي نوشت ها

۱. تدويــن اصول راهنما و پودمان هاي آموزشــي بــراي تبيين نقش 
مدرسه، رسانه و خانواده در تأمين پيش نيازهاي ورود كودك به مدرسه 
و ايجاد ســازوكارهاي الزم براي هماهنگي و هم سويي آن ها با هم و با 

اهداف نظام تعليم وتربيت رسمي و عمومي.
۲. افزايــش ميــزان مشــاركت خانواده ها در فعاليت هاي آموزشــي و 
تربيتي مدرســه، برگزاري دوره هاي آموزشي اثربخش، ارائه ي خدمات 
مشاوره اي به خانواده هاي آسيب پذير و آسيب زا براي هم سوسازي اهداف 

و روش هاي تربيتي خانواده و مدرسه.

 آگاهــي كم والديــن با رويكردها و اهــداف كتاب هاي آگ
جديدالتأليف

 ضعف اجــراي برنامــه ي آموزش خانــواده در تحقق 
جهت دهي براي مرتفع كردن نيازهاي آموزشي

 نبود حلقه هاي علمي ـ ارتباطي براي تسهيل در انتقال 
نيازهاي اوليه ي آموزشي و تربيتي

 نبود الگوي كاربســت شهرستاني/ منطقه اي براي حل 
مشكل بي توجهي والدين به آموزش

 نبود سازوكار مشخص و مدون براي به روزرساني دانش ها 
و مهارت هاي والدين

معاونت آموزش ابتدايي استان مازندران به منظور كاهش 
آسيب هاي ذكر شده، اقدامات زير را عملياتي كرده است:

 كاربردي كردن كارگاه هاي آموزش والدين
 ايجاد وحدت رويه در ســطح استان، براي نقش آفريني 

مؤثر والدين در فرآيندهاي آموزشي و تربيتي
 بهبود كيفيت فرايند انتقال محتواي برنامه

 تغييــر نگرش جامعه ي هدف (اوليا) در زمينه ي اهداف 
تعليم وتربيت

 تغيير نگرش والدين نسبت به اهداف سنجش و ارزشيابي 
پيشرفت تحصيلي ـ  تربيتي (ارزشيابي كيفيـ  توصيفي)

 تربيت مدرســان متخصص در ســطح اســتان براي 
پاسخ گويي به نيازهاي آموزشي والدين

 نظارت باليني بر اجراي كارگاه هاي آموزشي شهرستاني/ 
منطقه اي

 اطالع رســاني و تعامل پيوسته و مؤثر والدين با معلمان 
پايه ي اول ابتدايي

معاونت آموزش ابتدايي استان پس از جمع آوري آمار و 
اطالعات و ارســال سرفصل هاي تعيين شده در دو بخش 
«اهداف تعليم وتربيت، اهداف و انتظارات دوره ي ابتدايي، 
مباحث روان شناســي كودك در دوره ي ابتدايي و تعامل 
و انتظارات بين خانه و مدرســه» و ســپس «رويكردها و 
هدددددددههپروندپروندپروپرونداهداف كتاب هــاي جديدالتأليف و وظايف اوليا»، از تاريخ خ
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هپروند

دکتر مرتضی مجدفر

بچه های 
بازی گوش
بچه های 
گوشی باز!

از گذشته ي دور تاکنون
عده ای معتقدنــد با پايان فصل تابســتان و رونق گرفتن 
دگرباره ي مدارس، از ميزان بازی گوشی بچه ها کاسته می شود 
و آن ها به اصطالح «تخته قاپو» می شوند، برای درس خواندن 
در خانه ها اتراق  و سر در گريبان درس  فرو می کنند، ولی از 

قرار، زمانه بدجوری عوض شده است.
 قديم نديم ها بازی گوش به بچه هايی اطالق می شــد که از 
دم دم های خروس خوان صبح، به ويژه تابســتان ها، يا از خانه 
بيرون می زدند يا در خانه به انواع و اقســام شــيطنت های 
معمول آن دوران دست می زدند. نوع بازی گوشی ها هم بسته 
به فرهنگ محل، جنسيت بچه ها و فصل های سال متفاوت 
بود. اگر اندکی دورتر، قاب بازی و پرداختن به بازی های بومی 
معمول بود، مدتی بعد فوتبــال در زمين های خاکی يا گل 
کوچک در زمين های آســفالت محلی جايگزين آن شــد و 
اندکی بعد، ســينما رفتن عصرگاهی و حضور در کلوپ های 
ورزشــی و تفريحی جای آن ها را گرفت. البته ممکن است 
بگوييد همه ي اين مثال ها پســرانه است. بله، کامًال درست 
اســت. عروســک بازی و خاله بازی های دخترانــه، لی لی و 
مهمانی دادن های نيمچه واقعی و ســاختگی با مينياتوری از 
خوراکی ها مانند سيب و پرتقالی که به ده دوازده قاچ و فال 
جدا از هم تقسيم شده بودند و نيز معلم بازی با پوششی شبيه 
به خانم  معلم های واقعی و سعی در رفتن به جلد معلم هايی 
که بيشتر دوستشان می داشتند، از بازی هايی بود که دختران 
بازی گوش، در سال هايی که ديگر پشت سر گذاشته ايم، الاقل 

بيشتر از پسران، روزگار خود را با آن ها سپری می کردند.
اگر چه بســياری از بازی ها و غرق شــدن های کودکانه ي 
دختران و پسران ما، از ديد بزرگ ترها بازی گوشی و نوعی کار 
غير آموزشی و نامحترم تلقی می شد، ولی به دليل تنوعی که 
در آن ها به چشم می خورد، می توانستيم شاهد رشد حوزه های 
گوناگونی از گستره ي توانايی های رشدی و استعدادی بچه ها 
باشيم. اگر بعضی از اين بازی ها کودکان ما را به رشد شناختی 
می رساندند، برخی ديگر رشد جسمانی ـ  حرکتی  و بعضی 
ديگر رشد عاطفی و روانی آن ها را به ارمغان می آوردند؛ ضمن 
اينکه غالبًا اين بازی ها، در سپهر جامعه ای صورت می پذيرفت 
که از ِقَبل آن، رشــد اجتماعــی قابل توجهی نصيب بچه ها 
می شد و البته اگر چه در اين ميان، از ديد برخی اوليا، حتی 
خواندن کتاب های غير درسی، نقاشی کشيدن های متنوع و 
ساخت وســاز کاردستی های خالقانه در تابستان و طی سال 
تحصيلی هم بازی گوشــی خوانده می شد، و از اين کودکان 
می خواستند:«به جای اين بازی گوشی ها به درس و مشقشان 
بپردازند»، ولی واقعيت اين بود که اين قبيل کارها، نه تنها در 
معنای واقعی خود، بازی گوشی نبود، بلکه اقداماتی بود برای 
توسعه ي مهارت های رشدی  و استعدادهای متنوع کودکان 

و نوجوانان.  هدددددددههپروندپروندپروند

۲۴

از گذشته ي دور تاکنون
عده ای معتقدنــد با پايان فصل تابســتان و رونق گرفتن 
دگرباره ي مدارس، از ميزان بازی گوشی بچه ها کاسته می شود 
و آن ها به اصطالح «تخته قاپو» می شوند، برای درس خواندن 
در خانه ها اتراق  و سر در گريبان درس  فرو می کنند، ولی از 

قرار، زمانه بدجوری عوض شده است.
 قديم نديم ها بازی گوش به بچه هايی اطالق می شــد که از 
دم دم های خروس خوان صبح، به ويژه تابســتان ها، يا از خانه 
بيرون می زدند يا در خانه به انواع و اقســام شــيطنت های 
معمول آن دوران دست می زدند. نوع بازی گوشی ها هم بسته 
به فرهنگ محل، جنسيت بچه ها و فصل های سال متفاوت 
بود. اگر اندکی دورتر، قاب بازی و پرداختن به بازی های بومی 
معمول بود، مدتی بعد فوتبــال در زمين های خاکی يا گل 
کوچک در زمين های آســفالت محلی جايگزين آن شــد و 
اندکی بعد، ســينما رفتن عصرگاهی و حضور در کلوپ های 
ورزشــی و تفريحی جای آن ها را گرفت. البته ممکن است 
بگوييد همه ي اين مثال ها پســرانه است. بله، کامًال درست 
اســت. عروســک بازی و خاله بازی های دخترانــه، لی لی و 
مهمانی دادن های نيمچه واقعی و ســاختگی با مينياتوری از 
خوراکی ها مانند سيب و پرتقالی که به ده دوازده قاچ و فال 
جدا از هم تقسيم شده بودند و نيز معلم بازی با پوششی شبيه 
به خانم  معلم های واقعی و سعی در رفتن به جلد معلم هايی 
که بيشتر دوستشان می داشتند، از بازی هايی بود که دختران 
بازی گوش، در سال هايی که ديگر پشت سر گذاشته ايم، الاقل 

بيشتر از پسران، روزگار خود را با آن ها سپری می کردند.
اگر چه بســياری از بازی ها و غرق شــدن های کودکانه ي 
دختران و پسران ما، از ديد بزرگ ترها بازی گوشی و نوعی کار 
غير آموزشی و نامحترم تلقی می شد، ولی به دليل تنوعی که 
در آن ها به چشم می خورد، می توانستيم شاهد رشد حوزه های 
گوناگونی از گستره ي توانايی های رشدی و استعدادی بچه ها 
باشيم. اگر بعضی از اين بازی ها کودکان ما را به رشد شناختی 
می رساندند، برخی ديگر رشد جسمانی ـ  حرکتی  و بعضی 
ديگر رشد عاطفی و روانی آن ها را به ارمغان می آوردند؛ ضمن 
اينکه غالبًا اين بازی ها، در سپهر جامعه ای صورت می پذيرفت 
که از ِقَبل آن، رشــد اجتماعــی قابل توجهی نصيب بچه ها 
می شد و البته اگر چه در اين ميان، از ديد برخی اوليا، حتی 
خواندن کتاب های غير درسی، نقاشی کشيدن های متنوع و 
ساخت وســاز کاردستی های خالقانه در تابستان و طی سال 
تحصيلی هم بازی گوشــی خوانده می شد، و از اين کودکان 
می خواستند:«به جای اين بازی گوشی ها به درس و مشقشان 
بپردازند»، ولی واقعيت اين بود که اين قبيل کارها، نه تنها در 
معنای واقعی خود، بازی گوشی نبود، بلکه اقداماتی بود برای 
توسعه ي مهارت های رشدی  و استعدادهای متنوع کودکان 

و نوجوانان. 



هپروند

 

اين بازی ها و از ديد تعدادی از اوليا بازی گوشــی ها، باعث 
می شد فرزندان ما به طور متوازن رشد و جنبه های گوناگونی 
از حيات اجتماعی را تجربه کنند و به اندوخته های زيسته ي 

خود بيفزايند. 
سال های سال، اين نوع بازی های متداول بازی گوش مآبانه 
را پشت سر گذاشتيم. در گذر زمان، فناوری های نوين زندگی 
ما را در نورديدند و با محصــوالت متنوع خود، رنگ و بوی 
ديگری به روزگارمان دادند. به تدريج بچه های بازی گوش ما 
گوشی باز شدند و تکيه کالم ما که ديگر خود دوران کودکی 
و نوجوانی را پشت سر گذاشته و پای در جای پاي اوليايمان 
گذاشته بوديم، تغيير يافت:«بچه جان! اين قدر گوشی بازی 

نکن!»
اگر بازی گوشــی های پيشين گســتره ي قابل توجهی از 
مهارت هــا و توانمندی های رشــدی، از جمله مهارت های 
اجتماعی، ارتباطات گروهی و کنش ها و پويش های اجتماعی 
را نصيب کودکان و نوجوانانمان می کرد، گوشــی بازی غالبًا 
آنان را منزوی، تک رو، ســر در بالين و محدود به داده های 
موجود در گوشی کرد. درست است گوشی بازی از بسياری 
جهات، دارای اطالعات، سرگرمی ها و مطالب دانشی مهمی 
اســت و به طور فزاينده ای می تواند دانــش و مهارت های 
شناختی و حتی زبان آموزی کودکان و نوجوانانمان را رشد 
دهد، ولی بازدارنده ي رشــد جسمانیـ   حرکتی و حتی در 
برخی موارد رشد عاطفیـ   روانی آن ها نيز می شود و اين، به 
غير از آسيب های احتمالی فراوانی است که می تواند به رشد 

اخالقیـ   معنوی فرزندان ما وارد کند.

چه بايد کرد؟
اکنون مهرماه اســت و دانش آموزان گوشی باز بازی گوش، 
با فرصتی که در تعطيالت تابســتانی خود برای تشــديد 
گوشی بازی در اختيار داشــته اند، وارد کالس های درس ما 

شده اند. با اين دانش آموزان چه بايد کرد؟!
گوشی بازی آفت زمانه ي ماست. چالش هزاره ي سوم است، 
معضل تربيتی امروز خانواده هاست، رنجی است که اکنون 
چند صباحی است با ما همراه شده است. گوشی بازی 
مشــکل است و اگر بتوانيم آن را به مسئله تبديل 
و تهديدهای موجــود در آن را به فرصت تبديل 
کنيم، خواهيم توانســت اين بحران را به راحتی 
مديريت کنيم. اگر ما نتوانيم گوشی بازی را حذف 
کنيم، به دليل ارتباط مستمری که با خانواده ها 
داريم، می توانيم آن را محدود کنيم. راهکارهايی 
که در ادامه ارائه می شوند، روش های ساده ای برای 
احيای لذت هــای فراموش شــده و همراهی توأمان 
مدرســه، خانواده و دانش آموزان با اين لذت ها، به منظور 

دور ساختن کودکان و نوجوانان از گوشی بازی است:

محمد قاسم پورـ هفتمين جشنواره ي عکس رشد
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اين بازی ها و از ديد تعدادی از اوليا بازی گوشــی ها، باعث 
می شد فرزندان ما به طور متوازن رشد و جنبه های گوناگونی 
از حيات اجتماعی را تجربه کنند و به اندوخته های زيسته ي 

خود بيفزايند. 
سال های سال، اين نوع بازی های متداول بازی گوش مآبانه 
را پشت سر گذاشتيم. در گذر زمان، فناوری های نوين زندگی 
ما را در نورديدند و با محصــوالت متنوع خود، رنگ و بوی 
ديگری به روزگارمان دادند. به تدريج بچه های بازی گوش ما 
گوشی باز شدند و تکيه کالم ما که ديگر خود دوران کودکی 
و نوجوانی را پشت سر گذاشته و پای در جای پاي اوليايمان 
گذاشته بوديم، تغيير يافت:«بچه جان! اين قدر گوشی بازی 

نکن!»
اگر بازی گوشــی های پيشين گســتره ي قابل توجهی از 
مهارت هــا و توانمندی های رشــدی، از جمله مهارت های 
اجتماعی، ارتباطات گروهی و کنش ها و پويش های اجتماعی 
را نصيب کودکان و نوجوانانمان می کرد، گوشــی بازی غالبًا 
آنان را منزوی، تک رو، ســر در بالين و محدود به داده های 
موجود در گوشی کرد. درست است گوشی بازی از بسياری 
جهات، دارای اطالعات، سرگرمی ها و مطالب دانشی مهمی 
اســت و به طور فزاينده ای می تواند دانــش و مهارت های 
شناختی و حتی زبان آموزی کودکان و نوجوانانمان را رشد 
دهد، ولی بازدارنده ي رشــد جسمانیـ   حرکتی و حتی در 
برخی موارد رشد عاطفیـ   روانی آن ها نيز می شود و اين، به 
غير از آسيب های احتمالی فراوانی است که می تواند به رشد 

اخالقیـ   معنوی فرزندان ما وارد کند.

چه بايد کرد؟
اکنون مهرماه اســت و دانش آموزان گوشی باز بازی گوش، 
با فرصتی که در تعطيالت تابســتانی خود برای تشــديد 
گوشی بازی در اختيار داشــته اند، وارد کالس های درس ما 

شده اند. با اين دانش آموزان چه بايد کرد؟!
گوشی بازی آفت زمانه ي ماست. چالش هزاره ي سوم است، 
معضل تربيتی امروز خانواده هاست، رنجی است که اکنون 
چند صباحی است با ما همراه شده است. گوشی بازی 
مشــکل است و اگر بتوانيم آن را به مسئله تبديل 
و تهديدهای موجــود در آن را به فرصت تبديل 
کنيم، خواهيم توانســت اين بحران را به راحتی 
مديريت کنيم. اگر ما نتوانيم گوشی بازی را حذف 
کنيم، به دليل ارتباط مستمری که با خانواده ها 
داريم، می توانيم آن را محدود کنيم. راهکارهايی 
که در ادامه ارائه می شوند، روش های ساده ای برای 
احيای لذت هــای فراموش شــده و همراهی توأمان 
مدرســه، خانواده و دانش آموزان با اين لذت ها، به منظور 

دور ساختن کودکان و نوجوانان از گوشی بازی است:



هپروند

راهکارهايی برا ی محدود ساختن گوشی بازی
برخی از روش هايی که در زير ارائه می شــوند، در وهله ي 
اول برای خود ما، در مقام آموزشــکاران صحنه ي عمل، و در 
وهله ي بعد برای ارائه به پدران و مادران دانش آموزانمان در 

نشست های مدرسه ای، است:
 در نشســت ها و مهمانی های خانوادگی، به افراد تذکر 
دهيم گوشــی بازی نکنند حتی ديده شــده است در برخی 
خانواده ها، بــه توصيه ي صاحبخانه، يکــی از بزرگ ترهای 
فاميل، گوشی های مهمانان را در محلی جمع آوری و در پايان 

مهمانی به آنان بازمی گرداند.
 برای اســتفاده ي همه از تلفن همراه، تبلت و رايانه  در 

منزل ساعت تعيين کنيم و خود به آن پای بند باشيم.
 ترتيبــی اتخاذ کنيم کــه کودکانمان به طور 
مرتــب پدربزرگ هــا و مادربزرگ های خود را 
ببينند و شــرايطی ايجاد کنيم که ســنت 
و  خاطره گويی  فولکلــور،  قصه گويی های 
بيان خاطرات کودکي توسط آن ها پابرجا 
بماند. همچنين، ايجاد موقعيتی که بچه ها 
با پدربزرگ ها و مادربزرگ های خود بازی 
کنند، بهترين حاالت برای دور ســاختن 

بچه ها از گوشی بازی است.
 ســنت بــردن بچه هــا به مســاجد، 
زيارتگاه ها و اماکن فرهنگیـ   مذهبی را 
زنده نگه داريم. حضور در اين مکان ها 
ـ البته اگر با برنامه ريزی های جذاب 
از طــرف مديران آن ها نيــز همراه 
باشد ـ  لذت های جديدی را نصيب 
فرزندانمان خواهد کــرد که به طور 

قطع در گوشی بازی يافت نمی شود.
 يــک دفتــر ١٠٠ يــا ٢٠٠ برگ 
براي خــود و  فرزندانمان تهيــه کنيم و با 
هــم قرار بگذاريم کارهايي را کــه هر روز انجام 
مي دهيم، در آن بنويســيم. ممکن اســت خود ما برای 
نوشــتن دفتر خاطرات انگيزه داشته باشيم، ولی بهتر است 
در مورد فرزندانمان از برخی انگيزاننده ها استفاده کنيم. در 
ايــن صورت، آن ها کم کم به ايــن فکر مي افتند که کارهاي 
مثبتي انجام دهند تا چيزي براي نوشتن در دفتر و دريافت 

انگيزاننده ها داشته باشند.
 در يک باشــگاه ورزشي عضو شويم. باشگاه هاي زيادي 
براي انواع ورزش ها نام نويسی مي کنند. يکي از اين باشگاه هاي 
معتبر را شناســايی کنيم که  به والدين و فرزندان خدمات 
توأمان می دهنــد و از مزاياي آن براي خــود و فرزندانمان 
بهره مند شويم. اين کار موجب باال بردن سالمت جسمي و 

رواني، و افزايش مهارت هاي اجتماعيـ  ارتباطي مي شود.

 متناســب با جنسيت و شرايط ســنی، يک کار داخل 
منزل بــراي فرزندمان در نظر بگيريم و ترتيبی اتخاد کنيم 
تا بابت اين کار، حتی دســتمزد هم دريافت کند تا احساس 

بي حوصلگي و بي انگيزگي به او دست ندهد.
 عکاسي هنرخوبي است و امروزه در اغلب خانه ها، به غير 
از تلفن های همراه و تبلت ها، دوربين عکاسي نيز پيدا مي شود. 
اگر در منزل دوربين عکاسي داريم، همراه با فرزندانمان طرز 
کار با آن را بياموزيم و به طور مشترک به عکاسي از سوژه هاي 
گوناگون بپردازيم. عکاســي کردن مي تواند به افزايش دقت، 
تمرکز و نيز گســترش دايره ي تفکر و ديد ما و فرزندانمان 

نسبت به محيط اطراف، کمک زيادي کند.
 آشپزی کردن، يکی از مفرح ترين راه ها برای دور شدن 
از گوشی بازی است. الزم نيست آشپزی بلد باشيم. فقط کافی 
است دست به کار شويم و با هر چيزی که دم دستمان است، 
يک غذای خوشمزه (شايد هم بدمزه!) درست کنيم. در اين 

راه، آشپزی خانوادگی لذت کار را چند برابر خواهد کرد.
 مهمان يار مهربان باشيم. خودمان دائم کتاب بخوانيم 
و کتاب هاي مورد عالقــه ي فرزندانمان را نيز تهيه کنيم. 
در ژاپن پدران و مادران بــا انگيزش هايی که از واحدهای 
آموزشــی دريافت می كنند، موظف اند ســاالنه ٢٠ کتاب 
مطالعه کنند. اين رقم برای معلمان و دانش آموزان ســالی 

٥٢ کتاب است.
 با هم به کتاب فروشی، نمايشگاه کتاب، سينما، تئاتر و يا 
كالس هنري برويم. رفتن به کتاب فروشی، بازديد از نمايشگاه 
کتاب، عضويت در کتابخانه ي عمومي محل، ديدار از گالری 
عکس و موزه، حضور در کنسرت موسيقی، رفتن به سينما و 
ديدن فيلم در فضای لذت بخش و اختصاصی سينما، نشستن 
در پای صحبت يک هنرمند صنايع دســتی که هنرش در 
حال فراموشی اســت، ديدار با يک خواننده ي سنتی (برای 
مثال عاشيق در آذربايجان، بخشی در ترکمن صحرا، دوتارنواز 
در خراســان) و مواردی از اين دست، روش هايی برای فرار از 
گوشی بازی است، به شرط اينکه تمام وقتمان در اين قبيل 
بازديدهــا (باز با فيلم گرفتن که نوع ديگری از گوشــی بازی 

است) سپری نشود.
 الاقل يک زبــان خارجي ياد بگيريــم. يادگيري زبان 
خارجي را براي فرزندانمان به نوعي آموزش اجباري تبديل 
نکنيم، بلکه اين کار را برايشان يک تفريح بدانيم. کافي است 
از فايده هــاي يادگيري يک زبان خارجي آگاهي پيدا کنند، 

بدون شک عالقه ي آن ها به مرور بيشتر خواهد شد. 
 داســتان بنويسيم. خودمان داستان بنويسيم يا تمرين 
داستان نوشتن کنيم ـ حتی اگر داستان نويسی بلد نباشيم، 
داستان که خوانده ايمـ  و از فرزندانمان بخواهيم هفته اي يک 
داستان کوتاه بنويسند. آن ها را به انجام اين کار تشويق کنيم. 
حتی می توانيم ســوژه بدهيم و بگوييم در مورد اين اتفاق يا  هدددددددههپروندپروندپروند
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راهکارهايی برا ی محدود ساختن گوشی بازی
برخی از روش هايی که در زير ارائه می شــوند، در وهله ي 
اول برای خود ما، در مقام آموزشــکاران صحنه ي عمل، و در 
وهله ي بعد برای ارائه به پدران و مادران دانش آموزانمان در 

نشست های مدرسه ای، است:
 در نشســت ها و مهمانی های خانوادگی، به افراد تذکر 
دهيم گوشــی بازی نکنند حتی ديده شــده است در برخی 
خانواده ها، بــه توصيه ي صاحبخانه، يکــی از بزرگ ترهای 
فاميل، گوشی های مهمانان را در محلی جمع آوری و در پايان 

مهمانی به آنان بازمی گرداند.
 برای اســتفاده ي همه از تلفن همراه، تبلت و رايانه  در 

منزل ساعت تعيين کنيم و خود به آن پای بند باشيم.
 ترتيبــی اتخاذ کنيم کــه کودکانمان به طور 
مرتــب پدربزرگ هــا و مادربزرگ های خود را 
ببينند و شــرايطی ايجاد کنيم که ســنت 
و  خاطره گويی  فولکلــور،  قصه گويی های 
بيان خاطرات کودکي توسط آن ها پابرجا 
بماند. همچنين، ايجاد موقعيتی که بچه ها 
با پدربزرگ ها و مادربزرگ های خود بازی 
کنند، بهترين حاالت برای دور ســاختن 

بچه ها از گوشی بازی است.
 ســنت بــردن بچه هــا به مســاجد، 
زيارتگاه ها و اماکن فرهنگیـ   مذهبی را 
زنده نگه داريم. حضور در اين مکان ها 
ـ البته اگر با برنامه ريزی های جذاب 
از طــرف مديران آن ها نيــز همراه 
باشد ـ  لذت های جديدی را نصيب 
فرزندانمان خواهد کــرد که به طور 

قطع در گوشی بازی يافت نمی شود.
 يــک دفتــر ١٠٠ يــا ٢٠٠ برگ 
براي خــود و  فرزندانمان تهيــه کنيم و با 
هــم قرار بگذاريم کارهايي را کــه هر روز انجام 
مي دهيم، در آن بنويســيم. ممکن اســت خود ما برای 
نوشــتن دفتر خاطرات انگيزه داشته باشيم، ولی بهتر است 
در مورد فرزندانمان از برخی انگيزاننده ها استفاده کنيم. در 
ايــن صورت، آن ها کم کم به ايــن فکر مي افتند که کارهاي 
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٢٠ کتاب آموزشــی دريافت می كنند، موظف اند ســاالنه
مطالعه کنند. اين رقم برای معلمان و دانش آموزان ســالی

٥٢ کتاب است.
 با هم به کتاب فروشی، نمايشگاه کتاب، سينما، تئاتر و يا 
كالس هنري برويم. رفتن به کتاب فروشی، بازديد از نمايشگاه 
کتاب، عضويت در کتابخانه ي عمومي محل، ديدار از گالری 
عکس و موزه، حضور در کنسرت موسيقی، رفتن به سينما و 
ديدن فيلم در فضای لذت بخش و اختصاصی سينما، نشستن 
در پای صحبت يک هنرمند صنايع دســتی که هنرش در 
حال فراموشی اســت، ديدار با يک خواننده ي سنتی (برای 
مثال عاشيق در آذربايجان، بخشی در ترکمن صحرا، دوتارنواز 
در خراســان) و مواردی از اين دست، روش هايی برای فرار از 
گوشی بازی است، به شرط اينکه تمام وقتمان در اين قبيل 
بازديدهــا (باز با فيلم گرفتن که نوع ديگری از گوشــی بازی 

است) سپری نشود.
 الاقل يک زبــان خارجي ياد بگيريــم. يادگيري زبان 
خارجي را براي فرزندانمان به نوعي آموزش اجباري تبديل 
نکنيم، بلکه اين کار را برايشان يک تفريح بدانيم. کافي است 
از فايده هــاي يادگيري يک زبان خارجي آگاهي پيدا کنند، 

بدون شک عالقه ي آن ها به مرور بيشتر خواهد شد. 
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هپروند

درمورد آينده ي خودشان داستان بنويسند. آن ها را وادار به 
فکر کردن کنيم و همراه با يکديگر در منزل کارگاه تفکر راه 
بيندازيم. در اين کارگاه، فرزندان را از نظر ذهني درگير کنيم 
تا با کنار هم قراردادن وقايع و اتفاقاتی که در موردشان بحث 
کرده ايم، بينديشند و در نهايت، آ ن ها را با مهارت در کنار هم 

قرار دهند و باالخره داستاني به وجود بياورند.
 تمام موزه های شــهر و سپس کشــورمان را بگرديم. 
بســياری از مردم يک شــهر، حتی تمامی موزه های شــهر 
خودشان را بازديد نکرده اند، چه برسد به بازديد از موزه های 
ساير شهرهای کشورشــان و نيز ساير کشــورها. بازديد از 
موزه، هم تفريح است و هم مي تواند تجربه اي جالب، مفيد و 
آموزنده باشد. موزه جايي براي آشنايي با فرهنگ ها و تاريخ 

گذشتگان و معاصران است.
 بــه فرزندانمان ياد بدهيم و با آن ها همراه شــويم تا با 
استفاده از چوب، حصير،کاغذ شابلن خياطي، چسب و چند 
متر نخ، يک بادبادک زيبا بسازد. بعد در اولين حضور بيرون 
از خانه، در مکان هاي مناســب آن را به آسمان بفرستيم و 
از داشــتن روزي خاطره انگيز و پر هيجان لذت ببريم. به جز 
ساخت بادبادک، ســاخت کاردستي هاي ديگر هم مي تواند 
ضمن تقويــت خالقيت و افزايش اعتمــاد به نفس بچه ها، 

مهارت هاي ديگرشان را نيز بيشتر کند.
 بازيهــای بومی ـ محلی را احيا کنيــم. ايام حضور در 
پارک ها، تفرجگاه های بيرون شهر، مسافرت های خانوادگی ، 
اردوگاه  ها و... مکان های مناسبی برای اين قبيل کارها هستند.

چندراهکار خيلی ساده تر
همه ي زندگی لم دادن در يک گوشه ي منزل و گوشی بازی 
نيســت. به غير از روش هايی که ذکر شد، راهکارهای خيلی 
ســاده ي زير هم می تواند شما و فرزندانتان را از گوشی بازی 

به دور کند:
 با توپ های کوچکی که قابليت فشرده شدن و برگشتن 

به حالت قبل را دارند، بازی کنيد.
 برخی خط کش ها روی خودشــان شکل های گوناگونی 
مانند دايره، مربع و مســتطيل دارند. از اين شابلون ها برای 
کشيدن شکل های هندسی و تقاطع دادن آن ها استفاده کنيد 

و شکل های جديد و زيبايی پديد آوريد.
 به دوران کودکی برگرديد و با فرزندان خود خميربازی 
کنيد. اگــر قدری حوصله کنيد، خواهيد ديد که ســاختن 
توپ های کوچک، شــکل های هندسی و حيواناتی از خمير 
هنوز چه قدر لذت بخش اســت. البته اگر اسب شما شبيه بز 
شــد، خيلی ناراحت نشويد. نخســت آنکه از دوران کودکی 
خيلــی فاصله گرفته ايد، ديگر اينکه الاقل برای ســاعاتی از 

گوشی بازی دور شده ايد.
 به ورزش های ســاده و بدون ابزار روی بياوريد. شــايد 

ورزش مچ، باز و بسته کردن انگشتان و چرخش گردن برای 
شروع کار مناسب باشد.

 کاغذی به دســت بگيريد و با مداد شروع به خط خطی 
کردن کنيد. اگر مدادهای شما چند رنگ باشند بهتر است. 
بسياری از آثار هنری نفيس از همين خط خطی کردن ها به 
وجود آمده اند. همچنين می توانيد بی هدف و بدون اينکه به 
موضوع خاصی فکر کنيد، روی کاغذ شروع به نوشتن کنيد. 
باز بسياری از آثار ادبی، از همين نوشتن های بدون برنامه ي 

قبلی پديد می آيند.
 روی فرش با انگشت خود دايره بکشيد. بعد اين کار را با 
کشيدن دايره روی ماسه و آرد يا شکری که داخل يک ظرف 
ريخته ايد، ادامه دهيد. اگر ظرفتان بزرگ باشد، می توانيد از 
دايره کشيدن صرف پا فراتر بگذاريد و نقاشی يا خطاطی روی 

ماسه را نيز امتحان کنيد.
 در گوشه ای از داخل آپارتمان و اگر دارای منزل وياليی 
هســتيد، در گوشــه ای از حياط خانه، كارگاه گل بازی راه 
بيندازيد و عالوه بر ورز دادن به گل، به ســاختن مجسمه ي 
گلی به شــکل دســتی نيز روی بياوريد. اصًال ممکن است 
يک وقت شرايط جور شــد و گل بازی ساده ي خودتان را با 
خريد يک چرخ و ابزار و ادوات ديگر و راه اندازی يک کوره ي 
ساده، به سفالگری و ساخت وسايل گلی تبديل کرديد. اگر 
کوره جور نشــد، علی الحســاب می توانيد از خدمات رايگان 

خورشيد خانم بهره مند شويد!
 نقطه بازی کنيد. بازی دوز، نخودی يا سنگ ريزه ای علم 

کنيد. بســاط اســم و فاميل راه بيندازيد. مار و پله و 
منچ های قديمی را احيا کنيد. به شيوه ي دوران 

نوجوانی خود، روی کاغذ، تانک ها و ادوات 
جنگی يکديگر را از بين ببريد. همه ي 
اين ها بازی های ساده ای هستند که با 
اندکی توجه، بــرای لحظاتی ما را از 

گوشی بازی دور خواهند کرد.
 روی يک مقوای ضخيم  (کارتن ) 

به اندازه ي کاغذ A٤ دو سوراخ کوچک 
ايجــاد کنيد. ايــن کار را تا چند رديف 
تکــرار کنيد  (مانند رديف ســوراخ های 

کفش يا  کتانی).  ســپس بند کفش 
واقعی، نخ ضخيم يا کاموای مناسب 
را از ســوراخ ها رد کنيــد و يک بار 
برای کودکان، از رديف باال به پايين، 
همانند بند کفــش، ببنديد.  حال از 

بچه ها بخواهيد به صورت بازی، اين کار 
را بــه دفعات تکرار کنند و تا زمانی که به 

سرعت قابل قبولی نرســيده اند و البته بازی 
هدددددددههپروندپروندپروندبرايشان کسل کننده نشده است، کار را ادامه دهند.
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نقطه بازی کنيد. بازی دوز، نخودی يا سنگ ريزه ای علم 

کنيد. بســاط اســم و فاميل راه بيندازيد. مار و پله و 
منچ های قديمی را احيا کنيد. به شيوه ي دوران 

نوجوانی خود، روی کاغذ، تانک ها و ادوات 
جنگی يکديگر را از بين ببريد. همه ي 
اين ها بازی های ساده ای هستند که با 
اندکی توجه، بــرای لحظاتی ما را از 

گوشی بازی دور خواهند کرد.
 روی يک مقوای ضخيم  (کارتن ) 
٤به اندازه ي کاغذ A٤ دو سوراخ کوچک

ايجــاد کنيد. ايــن کار را تا چند رديف 
تکــرار کنيد  (مانند رديف ســوراخ های
کفش يا  کتانی).  ســپس بند کفش 
واقعی، نخ ضخيم يا کاموای مناسب 
را از ســوراخ ها رد کنيــد و يک بار 
برای کودکان، از رديف باال به پايين، 
همانند بند کفــش، ببنديد.  حال از 

بچه ها بخواهيد به صورت بازی، اين کار 
را بــه دفعات تکرار کنند و تا زمانی که به 

سرعت قابل قبولی نرســيده اند و البته بازی 
برايشان کسل کننده نشده است، کار را ادامه دهند.



هپروند

  استقبال از 
غنچه هاي پاييزي

شهال فهيمي
فضاي مدرسه و آماده سازي امكانات، در خصوص بخش اول، 
مهم ترين كاري كه انجام مي شود، تشكيل جلسه با اولياست. 
اين جلســه براي آگاهي دادن به خانواده ها تشكيل مي شود. 
به خصوص چون رويكرد مدرسه ي ما «شوق يادگيري» است، 
لذا اساس فعاليت هاي مدرسه نيز همگي بر مبناي يادگيري 
استوار است. ما سعي مي كنيم تشويق ها، تكليف ها و برنامه هاي 
مدرسه با اين رويكرد هم سو باشند و اشتياق به يادگيري در 
دانش آموزان ايجاد شود. ما معتقديم، هم سويي باعث مي شود 
برنامه هاي مدرسه به سهولت پيش بروند. محتواي ارائه شده 
در اين جلسه، تلفيقي از آموزش خانواده و بيان سياست هاي 
مدرسه اســت. برنامه هاي ميان پايه ها با پايه ي اول متفاوت 
اســت و در ضمن، اين موضوع هم مورد توجه است كه اين 
بچه ها همه از مدرسه ي ما هستند يا دانش آموز تازه وارد هم 
داريم؛ زيرا بچه هاي تازه وارد با برنامه ها و سياست هاي مدرسه 

آشنايي ندارند. 
اين برنامه ها به شكل يك بسته ي آموزشي هستند و ضمن 
اينكه در مدرســه برنامه ي واحدي اجرا مي شود، هر معلمي 
نيز متناســب با كالس خود طرح درس دارد. در اين بسته، 
مناســبت هاي ملــي و مذهبي نيز لحاظ مي شــوند. در روز 
بازگشايي مدرســه به هيچ عنوان به اهداف درسي 
پرداخته نمي شود و برنامه ها نبايد بيش از دو 

ساعت طول بكشند.» 
صفاري در پاســخ به اين ســؤال 
كــه آيا براي بازگشــايي مدرســه 
دســتور العمل وجــود دارد يا نه، 
گفت: «دستورالعمل خاصي در اين 
خصوص وجود ندارد، اما مجموعه ي 
آموزشــي كيمياي همدلي در اين 
زمينه قدري به مــا كمك مي كند. 
مدارس موظف اند گزارشي از برنامه هاي 

بازگشايي را به اداره ارسال كنند.»

اشاره
همه ســاله با شروع ســال تحصيلي ميليون ها دانش آموز 
روانه ي مدارس مي شــوند. اين جنب و جوش جلوه ي زيبايي 
به شهرها و محله ها مي بخشــد. در اين ميان، دانش آموزان، 
به خصــوص كالس اولي ها، به خاطر شــادابي و معصوميت 
كودكانه شان، ديدني ترند. شــور و شعف و گاهي اضطراب و 
نگراني در چشمانشان به وضوح نمايان است. مدارس نيز خود 
را آماده ي خوشامد گويي به آن ها مي كنند. مديران، معاونان، 
آموزگاران و ديگر كاركنان مدرسه مي كوشند روز اول مهر را 

در ياد دانش آموزان ماندگار سازند.
مجله ي رشد آموزش ابتدايي با برگزاري نشستي، به دنبال 
راهكارهاي علمي و عملي براي شــروع بهتر سال تحصيلي 
اســت. به همين دليل، از ســيده  زهرا ياسيني (كارشناس 
مجله)، ميترا شهيدي، مدير دبستان دانش پرور در منطقه ي ٨ 
تهران و مهدخت صفاري، مدير دبستان دخترانه ي غنچه هاي 
شاد در منطقه ي ٥ و معصومه فرهوش، كارشناس تكنولوژي 
گروه هاي آموزشــي شهر تهران، دعوت كرده است تا نظرات 

خود را در اين زمينه بگويند.

آماده سازي مدرسه
اولين ســؤال مطــرح شــده در اين 

نشست، درباره ي نحوه ي آماده سازي 
فضاي مدرســه براي اســتقبال 
ويــژه  بــه  دانش آمــوزان  از 
كالس اولي هاســت. صفــاري، 
شاد،  غنچه هاي  دبستان  مدير 
«در  مي گويــد:  اين بــاره  در 
براي  برنامه ريزي  ما،  مدرسه ي 

شروع سال تحصيلي به دو بخش 
تقسيم مي شود: برنامه ريزي محتوايي 

و تفهيم نيروي انساني و برنامه ريزي براي 

بازگشايي مدارس، اقدامات و راهكارهادرنشست مجله ي رشدآموزش ابتدايي
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 استقبال از
غنچه هاي پاييزي

شهال فهيمي
فضاي مدرسه و آماده سازي امكانات، در خصوص بخش اول، 
مهم ترين كاري كه انجام مي شود، تشكيل جلسه با اولياست. 
اين جلســه براي آگاهي دادن به خانواده ها تشكيل مي شود. 
به خصوص چون رويكرد مدرسه ي ما «شوق يادگيري» است، 
لذا اساس فعاليت هاي مدرسه نيز همگي بر مبناي يادگيري 
استوار است. ما سعي مي كنيم تشويق ها، تكليف ها و برنامه هاي 
مدرسه با اين رويكرد هم سو باشند و اشتياق به يادگيري در 
دانش آموزان ايجاد شود. ما معتقديم، هم سويي باعث مي شود 
برنامه هاي مدرسه به سهولت پيش بروند. محتواي ارائه شده 
در اين جلسه، تلفيقي از آموزش خانواده و بيان سياست هاي 
مدرسه اســت. برنامه هاي ميان پايه ها با پايه ي اول متفاوت 
اســت و در ضمن، اين موضوع هم مورد توجه است كه اين 
بچه ها همه از مدرسه ي ما هستند يا دانش آموز تازه وارد هم 
داريم؛ زيرا بچه هاي تازه وارد با برنامه ها و سياست هاي مدرسه 

آشنايي ندارند.
اين برنامه ها به شكل يك بسته ي آموزشي هستند و ضمن
اينكه در مدرســه برنامه ي واحدي اجرا مي شود، هر معلمي
نيز متناســب با كالس خود طرح درس دارد. در اين بسته،
مناســبت هاي ملــي و مذهبي نيز لحاظ مي شــوند. در روز
بازگشايي مدرســه به هيچ عنوان به اهداف درسي
پرداخته نمي شود و برنامه ها نبايد بيش از دو

ساعت طول بكشند.»
صفاري در پاســخ به اين ســؤال
كــه آيا براي بازگشــايي مدرســه
دســتور العمل وجــود دارد يا نه،
گفت: «دستورالعمل خاصي در اين
خصوص وجود ندارد، اما مجموعه ي
آموزشــي كيمياي همدلي در اين
زمينه قدري به مــا كمك مي كند.
مدارس موظف اند گزارشي از برنامه هاي

بازگشايي را به اداره ارسال كنند.»

اشاره
همه ســاله با شروع ســال تحصيلي ميليون ها دانش آموز 
روانه ي مدارس مي شــوند. اين جنب و جوش جلوه ي زيبايي 
به شهرها و محله ها مي بخشــد. در اين ميان، دانش آموزان، 
به خصــوص كالس اولي ها، به خاطر شــادابي و معصوميت 
كودكانه شان، ديدني ترند. شــور و شعف و گاهي اضطراب و 
نگراني در چشمانشان به وضوح نمايان است. مدارس نيز خود 
را آماده ي خوشامد گويي به آن ها مي كنند. مديران، معاونان، 
آموزگاران و ديگر كاركنان مدرسه مي كوشند روز اول مهر را 

در ياد دانش آموزان ماندگار سازند.
مجله ي رشد آموزش ابتدايي با برگزاري نشستي، به دنبال 
راهكارهاي علمي و عملي براي شــروع بهتر سال تحصيلي 
اســت. به همين دليل، از ســيده  زهرا ياسيني (كارشناس 
٨مجله)، ميترا شهيدي، مدير دبستان دانش پرور در منطقه ي ٨

تهران و مهدخت صفاري، مدير دبستان دخترانه ي غنچه هاي 
٥ و معصومه فرهوش، كارشناس تكنولوژي  ٥شاد در منطقه ي
گروه هاي آموزشــي شهر تهران، دعوت كرده است تا نظرات 

خود را در اين زمينه بگويند.

آماده سازي مدرسه
اولين ســؤال مطــرح شــده در اين 

نشست، درباره ي نحوه ي آماده سازي 
فضاي مدرســه براي اســتقبال 
ويــژه  بــه  دانش آمــوزان  از 

كالس اولي هاســت. صفــاري،
شاد، غنچه هاي  دبستان  مدير 
«در مي گويــد:  اين بــاره  در 

براي  برنامه ريزي  ما،  مدرسه ي 
شروع سال تحصيلي به دو بخش 

تقسيم مي شود: برنامه ريزي محتوايي 
و تفهيم نيروي انساني و برنامه ريزي براي 

بازگشايي مدارس، اقدامات و راهكارهادرنشست مجله ي رشدآموزش ابتدايي

صفاري



هپروند

دانش پرور،  دبســتان  مدير  شــهيدي، 
درباره ي آماده كردن نيروي انســاني مدرسه 

مي گويد:  «ما در تابســتان با اوليــا و دانش آموزان، 
معلمان و ديگر كاركنان مدرسه جلساتي را برگزار مي كنيم و 
با مشاركت آن ها برنامه ها تعيين مي شوند. اما در نهايت خود 
آموزگاران هســتند كه برنامه را متناسب با شرايط فيزيكي، 
جغرافيايي و فرهنگ محيطي مدرسه و البته با در نظر گرفتن 
مصوبــات آموزش وپــرورش و چارچو ب هــاي اداري تنظيم 
مي كنند رويكرد مدرسه  ما كشف استعدادهاست. اگر اولياي 
دانش آموزان اهداف و برنامه هاي مدرسه را بپذيرند و با مدرسه 
هم سو و هم فكر شوند، مي توانند ما را در دستيابي به اهداف 
كمك كنند.» وي در خصوص آماده كردن فضاي مدرســه 
مي گويد: «تالش ما اين اســت كه مدرسه را به محيطي امن 
و خوشــايند براي بچه ها تبديل كنيم. شاداب سازي مدرسه، 
پويايي حياط، توجه به ســرويس هاي بهداشــتي و تهويه ي 
كالس ها اقداماتي هستند كه در اين راستا انجام مي شوند تا 
دانش آموزان در ساعاتي راكه در مدرسه حضور دارند، احساس 

آرامش و  امنيت كنند.» 
معصومه فرهوش مهمان ديگر اين نشســت است. وي در 
شــروع صحبت هاي خود بــا معرفي مجموعه ي آموزشــي 
«كيمياي همدلي، گنجينــه ي همكاري» كه به همت گروه 
معاونت آموزشي شــهر تهران تهيه شده است، اميدوار است 
اين مجموعه در پيشبرد اهداف آموزشي به مديران و معلمان 

كمك كند. 
فرهوش كه خود ســال ها در ســمت هاي آموزگار و معاون 
آموزشــي در مدارس خدمت كرده اســت و به دليل جايگاه 
اداري خود در حال حاضر فعاليت هاي آموزشــي مدارس را 
رصد مي كند، دغدغه اش را چنين بيان مي كند: «اشــكالي 
كه در مدارس ما وجود دارد، اين اســت كه با آنكه يادگيري 
در دوره ي پيش دبســتان از طريق بازي و اكتشــاف صورت 
مي گيرد، وقتي بچه ها وارد كالس مي شوند، متأسفانه بسياري 

از روش هاي يادگيري شان  از دست 
مــي رود، زيرا ما آن ها را وادار مي كنيم 
همه مثل ما فكر كننــد. اين روش آموزش 
متعلق به دهه هاي گذشته است. مدارس بايد از خصوصيت 
انعطاف پذيري و كشساني خوبي برخوردار باشند. البته در حال 
حاضر اوضاع قدري بهتر شده است. هدف اساسي مدرسه بايد 
تربيت دانش آموزان تاب آور باشد و در كنار آن پدران و مادران 

تاب آور، خانواده ي تاب آور و جامعه ي تاب آور.» 
فرهوش در ادامه گفت: «در اولين جلسه اي كه با اوليا داريم، 
الزم است آن ها را با قسمت هاي گوناگون مدرسه آشنا كنيم و 
حتي اقدامات مدير و كاركنان را به آن ها نشان دهيم. اين در 
مورد بچه هاي كالس اول نيز صدق مي كند. زيرا اين بچه ها، به 
دليل ناآشنايي با محيط جديد، اضطراب دارند. حتي مي توان 
بــراي بچه هاي كالس اول برنامه ي اردو و يك روز گردش در 
مدرســه گذاشــت. اين كار، به دليل اينكه خارج از كالس و 
در محيط غيررسمي انجام مي شود، موجب برقراري و بهبود 
ارتباط آموزگار و دانش آموز مي شود. نكته ي بسيار مهم ديگر 
اين است كه بچه هاي كالس اول بايد محل سرويس بهداشتي 
و همچنين آب خوري مدرســه و نحوه ي استفاده از آن را ياد 
بگيرند. ما دانش آموزاني داريم كه طرز استفاده از دستشويي را 
به تنهايي بلد نيستند. اگر مدرسه محلي براي غذاخوري دارد، 
بايد به دانش آموزان كالس اول نشان داده شود. حتي نحوه ي 
نشستن و بلند شدن از روي صندلي را بايد به بچه ها آموخت. 
يكي از اهداف آموزش ابتدايي تربيت شــهروند خوب است. 
پس در اين دوره بايد آموزش هاي الزم به بچه ها داده شود» 

وي در خصوص دوربين هاي مداربسته كه گاهي در مدارس 
از آن ها اســتفاده مي شود، گفت: «اين حق بچه هاست كه در 
صورت وجود دوربين هاي مداربسته در مدرسه، از وجود آن ها 
آگاه باشند. در برخي مدارس، از اين دوربين ها به عنوان اهرم 
ترس استفاده مي شود. براي مثال، در يكي از مدارس به بچه ها 
گفته شده بود در دستشويي ها دوربين مداربسته نصب شده 

شهيدي
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دانش پرور،  دبســتان  مدير  شــهيدي، 
درباره ي آماده كردن نيروي انســاني مدرسه 

مي گويد:  «ما در تابســتان با اوليــا و دانش آموزان، 
معلمان و ديگر كاركنان مدرسه جلساتي را برگزار مي كنيم و 
با مشاركت آن ها برنامه ها تعيين مي شوند. اما در نهايت خود 
آموزگاران هســتند كه برنامه را متناسب با شرايط فيزيكي، 
جغرافيايي و فرهنگ محيطي مدرسه و البته با در نظر گرفتن 
مصوبــات آموزش وپــرورش و چارچو ب هــاي اداري تنظيم 
مي كنند رويكرد مدرسه  ما كشف استعدادهاست. اگر اولياي 
دانش آموزان اهداف و برنامه هاي مدرسه را بپذيرند و با مدرسه 
هم سو و هم فكر شوند، مي توانند ما را در دستيابي به اهداف 
كمك كنند.» وي در خصوص آماده كردن فضاي مدرســه 
مي گويد: «تالش ما اين اســت كه مدرسه را به محيطي امن 
و خوشــايند براي بچه ها تبديل كنيم. شاداب سازي مدرسه، 
پويايي حياط، توجه به ســرويس هاي بهداشــتي و تهويه ي 
كالس ها اقداماتي هستند كه در اين راستا انجام مي شوند تا 
دانش آموزان در ساعاتي راكه در مدرسه حضور دارند، احساس 

آرامش و  امنيت كنند.» 
معصومه فرهوش مهمان ديگر اين نشســت است. وي در 
شــروع صحبت هاي خود بــا معرفي مجموعه ي آموزشــي 
«كيمياي همدلي، گنجينــه ي همكاري» كه به همت گروه 
معاونت آموزشي شــهر تهران تهيه شده است، اميدوار است 
اين مجموعه در پيشبرد اهداف آموزشي به مديران و معلمان 

كمك كند. 
فرهوش كه خود ســال ها در ســمت هاي آموزگار و معاون 
آموزشــي در مدارس خدمت كرده اســت و به دليل جايگاه 
اداري خود در حال حاضر فعاليت هاي آموزشــي مدارس را 
رصد مي كند، دغدغه اش را چنين بيان مي كند: «اشــكالي 
كه در مدارس ما وجود دارد، اين اســت كه با آنكه يادگيري 
در دوره ي پيش دبســتان از طريق بازي و اكتشــاف صورت 
مي گيرد، وقتي بچه ها وارد كالس مي شوند، متأسفانه بسياري 

از روش هاي يادگيري شان  از دست 
مــي رود، زيرا ما آن ها را وادار مي كنيم 
همه مثل ما فكر كننــد. اين روش آموزش 
متعلق به دهه هاي گذشته است. مدارس بايد از خصوصيت 
انعطاف پذيري و كشساني خوبي برخوردار باشند. البته در حال 
حاضر اوضاع قدري بهتر شده است. هدف اساسي مدرسه بايد 
تربيت دانش آموزان تاب آور باشد و در كنار آن پدران و مادران 

تاب آور، خانواده ي تاب آور و جامعه ي تاب آور.» 
فرهوش در ادامه گفت: «در اولين جلسه اي كه با اوليا داريم، 
الزم است آن ها را با قسمت هاي گوناگون مدرسه آشنا كنيم و 
حتي اقدامات مدير و كاركنان را به آن ها نشان دهيم. اين در 
مورد بچه هاي كالس اول نيز صدق مي كند. زيرا اين بچه ها، به 
دليل ناآشنايي با محيط جديد، اضطراب دارند. حتي مي توان 
بــراي بچه هاي كالس اول برنامه ي اردو و يك روز گردش در 
مدرســه گذاشــت. اين كار، به دليل اينكه خارج از كالس و 
در محيط غيررسمي انجام مي شود، موجب برقراري و بهبود 
ارتباط آموزگار و دانش آموز مي شود. نكته ي بسيار مهم ديگر 
اين است كه بچه هاي كالس اول بايد محل سرويس بهداشتي 
و همچنين آب خوري مدرســه و نحوه ي استفاده از آن را ياد 
بگيرند. ما دانش آموزاني داريم كه طرز استفاده از دستشويي را 
به تنهايي بلد نيستند. اگر مدرسه محلي براي غذاخوري دارد، 
بايد به دانش آموزان كالس اول نشان داده شود. حتي نحوه ي 
نشستن و بلند شدن از روي صندلي را بايد به بچه ها آموخت. 
يكي از اهداف آموزش ابتدايي تربيت شــهروند خوب است. 
پس در اين دوره بايد آموزش هاي الزم به بچه ها داده شود» 

وي در خصوص دوربين هاي مداربسته كه گاهي در مدارس 
از آن ها اســتفاده مي شود، گفت: «اين حق بچه هاست كه در 
صورت وجود دوربين هاي مداربسته در مدرسه، از وجود آن ها 
آگاه باشند. در برخي مدارس، از اين دوربين ها به عنوان اهرم 
ترس استفاده مي شود. براي مثال، در يكي از مدارس به بچه ها 
گفته شده بود در دستشويي ها دوربين مداربسته نصب شده 

شهيدي



هپروند

است. بچه ها به همين دليل از 
رفتن به دستشــويي اجتناب 
مي كردنــد. بايــد بــه بچه ها 
محل هاي نصب دوربين را نشان 

داد و به آن ها گفــت وجود اين 
دوربين ها براي كنترل بيشتر نظم 

در مدرسه است.» 

چه كسي مي تواند آموزگار كالس اول شود؟ 
در ادامه ي نشست اين سؤال مطرح شد كه آموزگاران پايه ي 
اول بايد چه ويژگي هايي داشته باشند و چه تفاوتي با معلمان 
ديگر دارند؟ شهيدي در اين باره گفت: «محبوب ترين و بهترين 
الگو براي دانش آموزان كالس اول آموزگار اســت. دانش آموز 
كالس اول بايد به آموزگار خود اعتماد داشــته باشــد تا در 
ســاعاتي كه در مدرسه حضور دارد، او را جايگزين والدينش 
كند. اين الگوي محبوب و دوست داشتني بايد از وضع قوانين 
خشك در روزهاي اول دوري كند و به جاي صحبت از نمره و 
امتحان، در جلب اعتماد بچه ها بكوشد. ما آموزگاراني داشتيم 
كه در تدريس بسيار موفق، ولي در برقراري ارتباط مؤثر ناتوان 
بودند. براي دانش آموز كالس اول برقراري ارتباط عاطفي از هر 

چيزي مهم تر است. 
شــهيدي هم در مورد فعاليت هاي آموزشي كالس اول 
در ابتداي ســال تحصيلي گفت: «مــا به معلمان كالس 
اول توصيه مي كنيم در هفته هاي اول و دوم فعاليت هايي 
در قالــب بازي با بچه هــا انجام دهند تا آن هــا آماده ي 
آموزش هاي رســمي شــوند؛ به خصوص، بچه هايي كه 

دوره ي پيش دبستان را طي نكرده اند. 
در خصوص چگونگي برقراري ارتباط با بچه هاي كالس اول 
در روز اول مدرسه مي توان با طرح سؤال هاي ساده بچه ها را 

به شركت در بحث و گفت و گو تشويق كرد.» 
معصومه فرهوش، آراســتگي آموزگاران دوره ي ابتدايي، به 
خصــوص آموزگار كالس اول، را بســيار مهم خواند و افزود: 
«بچه ها معلمي را كه ظاهر شــلخته و پريشان دارد دوست 
ندارند. فرمايشات وزير آموزش و پرورش در خصوص آراستگي 

ظاهري معلمان بسيار خوب و بجا بود.» 
فرهوش در ادامه به فعاليت هاي كالسي آموزگار كالس 
اول اشــاره كرد و گفت: «تا يك ماه بعد از شــروع ســال 
تحصيلي، آموزش برنامه ي درسي در كار نيست. در اين يك 
ماه مي توان كم كم مهارت هاي زندگي را به بچه ها آموخت. 
در اين زمينه آموزگاران مي توانند از كتاب هايي در موضوع 

مخصوص  زندگــي  ارزش هــاي 
پايه ي اول دبستان كمك بگيرند. 
مهدخت صفاري مهم ترين ويژگي  
آمــوزگار كالس اول را همدلــي 
خوانــد و گفت: «آمــوزگار كالس 
اول بايــد تمام ويژگي هايي را كه جزو 
ارزش هاي هر انســان است دارا باشد. ولي 
از همه مهم تر اين است كه آموزگار بايد همدلي 
كردن را بلد باشد. آموزگار كالس اول بايد گشاده رو باشد 
و توانايي به كارگيري هــوش معنوي و هوش هيجاني را 

داشته باشد. او بايد بتواند احساس بچه ها را درك كند.

اوليا بال مدرسه اند نه وبال
در ادامه ي اين نشســت، موضوع مشاركت و هم سويي اوليا 
با مدير و آموزگار بررسي شد. فرهوش، كارشناس تكنولوژي، 
توجه به نحــوه ي نگرش اوليا به امر آمــوزش فرزندان خود 
را بســيار مهم خواند و گفت: «بسياري از اوليا نگرشي قالبي 
و ســنتي به آموزش و پرورش دارند و با همين نگرش فرزند 
خود را به مدرســه مي فرستند و برنامه هاي مدرسه را تجزيه 
و تحليل مي كنند. مدير و آموزگار بايد به اين امر توجه و در 
صورت لزوم نگرش آن ها را بهبود بخشند. آن ها بايد از وظايف، 
اهداف و برنامه هاي ساليانه ي مدرسه آگاه باشند. اوليا بايد در 
جريــان روش كار معلم قرار گيرند و بدانند كي و چگونه در 
آموزش فرزند خود مشــاركت كنند.» فرهوش مهارت گوش 
كردن را يكي از مهارت هاي مدير و آموزگار دانست. «ما بايد 
بــه اوليا احترام بگذاريم و صبورانه به حرف ها و نظرات آن ها 
گوش دهيم. معلم ضمن اينكــه خود از روش هاي مطالعه و 
راهبردهاي يادگيري آگاهي دارد، در جلسات اوليا نيز آن ها را 
با اين روش ها و راهبردها آشنا مي كند. در اين صورت اوليا بال 

آموزگار مي شوند و نه وبال او». 
صفاري، مدير دبستان غنچه هاي شاد، به هم سويي معلمان 
و اوليا با مدير در تدوين برنامه ي ساالنه ي مدرسه تأكيد كرد 
و گفت: «اگر معلمان در تدوين برنامه ي ســاالنه ي مدرسه 
مشاركت و آن ها را ارزيابي كنند، خودبه خود دانش افزايي نيز 
اتفاق خواهد افتاد. مدير بايد در تدوين برنامه نگاه علمي داشته 
باشد و در روند برنامه سرفصل هايي را تعيين كند و متناسب 
با آن ها با معلمان جلســه بگذارد و برنامه را گام به گام پيش 
ببرد. در ضمن، دانش افزايي به معلمان هم كمك مي كند تا در 
برنامه هاي مدرسه هم سو شوند. اين كار مي تواند بار زيادي از 

دوش مدير بردارد.» 

ياسيني
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است. بچه ها به همين دليل از 
رفتن به دستشــويي اجتناب

مي كردنــد. بايــد بــه بچه ها 
محل هاي نصب دوربين را نشان

داد و به آن ها گفــت وجود اين 
دوربين ها براي كنترل بيشتر نظم 

در مدرسه است.» 

چه كسي مي تواند آموزگار كالس اول شود؟
در ادامه ي نشست اين سؤال مطرح شد كه آموزگاران پايه ي 
اول بايد چه ويژگي هايي داشته باشند و چه تفاوتي با معلمان 
ديگر دارند؟ شهيدي در اين باره گفت: «محبوب ترين و بهترين 
الگو براي دانش آموزان كالس اول آموزگار اســت. دانش آموز 
كالس اول بايد به آموزگار خود اعتماد داشــته باشــد تا در 
ســاعاتي كه در مدرسه حضور دارد، او را جايگزين والدينش 
كند. اين الگوي محبوب و دوست داشتني بايد از وضع قوانين 
خشك در روزهاي اول دوري كند و به جاي صحبت از نمره و 
امتحان، در جلب اعتماد بچه ها بكوشد. ما آموزگاراني داشتيم 
كه در تدريس بسيار موفق، ولي در برقراري ارتباط مؤثر ناتوان 
بودند. براي دانش آموز كالس اول برقراري ارتباط عاطفي از هر 

چيزي مهم تر است.
شــهيدي هم در مورد فعاليت هاي آموزشي كالس اول 
در ابتداي ســال تحصيلي گفت: «مــا به معلمان كالس 
اول توصيه مي كنيم در هفته هاي اول و دوم فعاليت هايي 
در قالــب بازي با بچه هــا انجام دهند تا آن هــا آماده ي 
آموزش هاي رســمي شــوند؛ به خصوص، بچه هايي كه 

دوره ي پيش دبستان را طي نكرده اند.
در خصوص چگونگي برقراري ارتباط با بچه هاي كالس اول 
در روز اول مدرسه مي توان با طرح سؤال هاي ساده بچه ها را 

به شركت در بحث و گفت و گو تشويق كرد.» 
معصومه فرهوش، آراســتگي آموزگاران دوره ي ابتدايي، به 
خصــوص آموزگار كالس اول، را بســيار مهم خواند و افزود: 
«بچه ها معلمي را كه ظاهر شــلخته و پريشان دارد دوست 
ندارند. فرمايشات وزير آموزش و پرورش در خصوص آراستگي 

ظاهري معلمان بسيار خوب و بجا بود.» 
فرهوش در ادامه به فعاليت هاي كالسي آموزگار كالس 
اول اشــاره كرد و گفت: «تا يك ماه بعد از شــروع ســال 
تحصيلي، آموزش برنامه ي درسي در كار نيست. در اين يك 
ماه مي توان كم كم مهارت هاي زندگي را به بچه ها آموخت. 
در اين زمينه آموزگاران مي توانند از كتاب هايي در موضوع 

مخصوص  زندگــي  ارزش هــاي 
پايه ي اول دبستان كمك بگيرند. 
مهدخت صفاري مهم ترين ويژگي  
آمــوزگار كالس اول را همدلــي 
خوانــد و گفت: «آمــوزگار كالس 
اول بايــد تمام ويژگي هايي را كه جزو 
ارزش هاي هر انســان است دارا باشد. ولي 
از همه مهم تر اين است كه آموزگار بايد همدلي 
كردن را بلد باشد. آموزگار كالس اول بايد گشاده رو باشد 
و توانايي به كارگيري هــوش معنوي و هوش هيجاني را 

داشته باشد. او بايد بتواند احساس بچه ها را درك كند.

اوليا بال مدرسه اند نه وبال
در ادامه ي اين نشســت، موضوع مشاركت و هم سويي اوليا
با مدير و آموزگار بررسي شد. فرهوش، كارشناس تكنولوژي،
توجه به نحــوه ي نگرش اوليا به امر آمــوزش فرزندان خود
را بســيار مهم خواند و گفت: «بسياري از اوليا نگرشي قالبي
و ســنتي به آموزش و پرورش دارند و با همين نگرش فرزند
خود را به مدرســه مي فرستند و برنامه هاي مدرسه را تجزيه
و تحليل مي كنند. مدير و آموزگار بايد به اين امر توجه و در
صورت لزوم نگرش آن ها را بهبود بخشند. آن ها بايد از وظايف،
اهداف و برنامه هاي ساليانه ي مدرسه آگاه باشند. اوليا بايد در
جريــان روش كار معلم قرار گيرند و بدانند كي و چگونه در
آموزش فرزند خود مشــاركت كنند.» فرهوش مهارت گوش
كردن را يكي از مهارت هاي مدير و آموزگار دانست. «ما بايد
بــه اوليا احترام بگذاريم و صبورانه به حرف ها و نظرات آن ها
گوش دهيم. معلم ضمن اينكــه خود از روش هاي مطالعه و
راهبردهاي يادگيري آگاهي دارد، در جلسات اوليا نيز آن ها را
با اين روش ها و راهبردها آشنا مي كند. در اين صورت اوليا بال

آموزگار مي شوند و نه وبال او». 
صفاري، مدير دبستان غنچه هاي شاد، به هم سويي معلمان
و اوليا با مدير در تدوين برنامه ي ساالنه ي مدرسه تأكيد كرد
و گفت: «اگر معلمان در تدوين برنامه ي ســاالنه ي مدرسه
مشاركت و آن ها را ارزيابي كنند، خودبه خود دانش افزايي نيز
اتفاق خواهد افتاد. مدير بايد در تدوين برنامه نگاه علمي داشته
باشد و در روند برنامه سرفصل هايي را تعيين كند و متناسب
با آن ها با معلمان جلســه بگذارد و برنامه را گام به گام پيش
ببرد. در ضمن، دانش افزايي به معلمان هم كمك مي كند تا در
برنامه هاي مدرسه هم سو شوند. اين كار مي تواند بار زيادي از

دوش مدير بردارد.» 

ياسيني



هپروند

صفاري بــا انتقاد از تشــكيل 
بعضــي گروه هاي مجــازي كه 
گاهــي موجب شــايعه  پراكني و 
دروغ پراكني در بين اوليا مي شوند، 

گفــت: «در بيــن اوليــا گروه هاي 
مجازي بسياري تشكيل مي شوند كه 

گاه باعث شايعه پراكني ها در مورد اقدامات 
مدرسه مي شــود. اين شــايعات موجب نگراني 

آن هاســت. البته من ســعي مي كنم با اين مسائل صبورانه 
برخورد كنم و به تدريج اعتماد آن ها را به دســت آورم كه تا 
حدود زيادي موفق بوده ام. اگر اوليا به مدرسه اعتماد كنند، با 

آن هم سو مي شوند.»
وي يكي از كم هزينه ترين راه هاي ارتباطي با اوليا را وبگاه 
مي دانــد: «از اين طريق مي توان خانواده ها را از اقدامات و 
برنامه هايي كه قرار اســت توسط مدرسه انجام شود آگاه 
كرد. اگر اوليا را از برنامه هاي مدرسه آگاه كنيم، ديگر مقابل 

آن نمي ايستند.» 

شاداب سازي فضاي مدرسه
يكي از موضوعاتي كه عوامل مجله نيز در اين نشست به 

آن پرداختند، توجه به فضاي فيزيكي مدرسه بود. 
صفاري در اين باره گفت: «من با شلوغ كردن ديوارها و 
فضاي مدرسه و پركردن آن ها با نقاشي ها و نوشته هاي زياد 
موافق نيستم. معتقدم ديوارها بايد فضاي خالي و سفيد هم 
به اندازه ي كافي داشــته باشند. اين كار به آرامش بچه ها 
كمك مي كند. هر اقدامــي در اين زمينه بايد با درايت و 
فكر انجام شــود.» او در خصوص چگونگي تزئين مدرسه 
براي اســتقبال از دانش آموزان گفت: «تزئيناتي كه براي 
بازگشايي مدرسه انجام مي  شوند قدري متفاوت اند و بايد 

حس جشن را منتقل كنند».

فرهوش، كارشناس تكنولوژي 
اداره ي شــهر تهران، استفاده 
در  رنگ هــا  روان شناســي  از 
بسيار  را  مدرســه  رنگ  آميزي 
مهم دانســت و افــزود: «گاهي 
زيبايي در خلوت اســت. نقاشي ها 
بايد با هدف انتخاب شوند و در راستاي 
برنامه ي درســي باشــند. ايمني هم موضوع 
مهمي است. ميله هاي بسكتبال و واليبال، نرده ها و راه پله ها 
بايد ايمن ســازي شوند. دِر اتاق ها بايد به بيرون باز شوند. 
نظافت مدرسه در زيبايي آن بسيار اهميت دارد. با كشيدن 
خطوطي روي زمين، مي توان حياط مدرســه را به فضاي 
مناسبي براي بازي بچه ها، به خصوص كالس اولي ها، تبديل 
كرد. به رنگ و جنس پرده هاي كالس نيز بايد توجه شود.» 

مراقب وزن كوله پشتي بچه ها باشيم 
كوله پشــتي و كيف هاي بچه ها تا چه اندازه مناســب قد و 
وزن بچه ها هستند؟  براي كاهش وزن آن  ها چه راهكارهايي 
پيشــنهاد مي كنيد؟ صفاري معتقد اســت: «در مورد كيف 
مدرســه، هم آموزگاران و هم اوليا بايد توجيه شــوند. يكي 
از راه ها اين اســت كه در تابســتان و قبل از اينكه خانواده ها 
وسايل مورد نياز فرزندانشان را تهيه كنند، آموزش هاي الزم 
به آن ها داده شــود. حتي در صورت امكان، مدرسه نمونه اي 
كيف تهيه كند تا اوليا با ويژگي هاي كيف مناسب آشنا شوند. 
كيف مدرســه نبايد چرخ دار باشد. هر چه قدر كيف بزرگ تر 
باشد، محتويات آن نيز بيشتر خواهند شد. سبك كردن كيف 
مدرسه شايد در ظاهر خيلي سهل و ساده باشد، ولي در عمل 
خيلي هم ساده نيست و به برنامه ريزي نياز دارد. بايد پرسيد، 
آيا در مدرسه جايي براي وسايل بچه ها پيش بيني شده است 

تا آن ها هر روز اين وسايل را با خود حمل نكنند؟» 
شــهيدي نظارت اوليا را در اين زمينه مهم دانســت، ولي 
چاره ي كار را در اصالح برنامه ي هفتگي مدرســه دانست و 
گفت: «نحوه ي تدوين برنامه ي هفتگي مدرســه بسيار مهم 
اســت. ما سعي كرديم در هر روز حداكثر سه موضوع درسي 
قرار دهيم تا دانش آموزان كتاب هاي كمتري را با خود حمل 

كنند.»  
در ادامــه، معصومه فرهوش، در نحوه ي صحيح اســتفاده 
از كوله پشــتي گفت: «كيف هاي مدرسه ضمن زيبايي بايد 
بند هاي پهن و نرم داشــته باشند و بند كمري آن، حتي اگر 

مناسب وزن بچه باشد، بايد به كمر بسته شود.» 

فرهوش
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صفاري بــا انتقاد از تشــكيل 
بعضــي گروه هاي مجــازي كه

گاهــي موجب شــايعه  پراكني و 
دروغ پراكني در بين اوليا مي شوند، 
گفــت: «در بيــن اوليــا گروه هاي

مجازي بسياري تشكيل مي شوند كه 
گاه باعث شايعه پراكني ها در مورد اقدامات 

مدرسه مي شــود. اين شــايعات موجب نگراني 
آن هاســت. البته من ســعي مي كنم با اين مسائل صبورانه 
برخورد كنم و به تدريج اعتماد آن ها را به دســت آورم كه تا 
حدود زيادي موفق بوده ام. اگر اوليا به مدرسه اعتماد كنند، با 

آن هم سو مي شوند.»
وي يكي از كم هزينه ترين راه هاي ارتباطي با اوليا را وبگاه 
مي دانــد: «از اين طريق مي توان خانواده ها را از اقدامات و 
برنامه هايي كه قرار اســت توسط مدرسه انجام شود آگاه 
كرد. اگر اوليا را از برنامه هاي مدرسه آگاه كنيم، ديگر مقابل 

آن نمي ايستند.» 

شاداب سازي فضاي مدرسه
يكي از موضوعاتي كه عوامل مجله نيز در اين نشست به 

آن پرداختند، توجه به فضاي فيزيكي مدرسه بود.
صفاري در اين باره گفت: «من با شلوغ كردن ديوارها و 
فضاي مدرسه و پركردن آن ها با نقاشي ها و نوشته هاي زياد 
موافق نيستم. معتقدم ديوارها بايد فضاي خالي و سفيد هم 
به اندازه ي كافي داشــته باشند. اين كار به آرامش بچه ها 
كمك مي كند. هر اقدامــي در اين زمينه بايد با درايت و 
فكر انجام شــود.» او در خصوص چگونگي تزئين مدرسه 
براي اســتقبال از دانش آموزان گفت: «تزئيناتي كه براي 
بازگشايي مدرسه انجام مي  شوند قدري متفاوت اند و بايد 

حس جشن را منتقل كنند».

فرهوش، كارشناس تكنولوژي 
اداره ي شــهر تهران، استفاده 
در  رنگ هــا  روان شناســي  از 
بسيار  را  مدرســه  رنگ  آميزي 
مهم دانســت و افــزود: «گاهي 
زيبايي در خلوت اســت. نقاشي ها 
بايد با هدف انتخاب شوند و در راستاي 
برنامه ي درســي باشــند. ايمني هم موضوع 
مهمي است. ميله هاي بسكتبال و واليبال، نرده ها و راه پله ها 
بايد ايمن ســازي شوند. دِر اتاق ها بايد به بيرون باز شوند. 
نظافت مدرسه در زيبايي آن بسيار اهميت دارد. با كشيدن 
خطوطي روي زمين، مي توان حياط مدرســه را به فضاي 
مناسبي براي بازي بچه ها، به خصوص كالس اولي ها، تبديل 
كرد. به رنگ و جنس پرده هاي كالس نيز بايد توجه شود.» 

مراقب وزن كوله پشتي بچه ها باشيم 
كوله پشــتي و كيف هاي بچه ها تا چه اندازه مناســب قد و 
وزن بچه ها هستند؟  براي كاهش وزن آن  ها چه راهكارهايي 
پيشــنهاد مي كنيد؟ صفاري معتقد اســت: «در مورد كيف 
مدرســه، هم آموزگاران و هم اوليا بايد توجيه شــوند. يكي 
از راه ها اين اســت كه در تابســتان و قبل از اينكه خانواده ها 
وسايل مورد نياز فرزندانشان را تهيه كنند، آموزش هاي الزم 
به آن ها داده شــود. حتي در صورت امكان، مدرسه نمونه اي 
كيف تهيه كند تا اوليا با ويژگي هاي كيف مناسب آشنا شوند. 
كيف مدرســه نبايد چرخ دار باشد. هر چه قدر كيف بزرگ تر 
باشد، محتويات آن نيز بيشتر خواهند شد. سبك كردن كيف 
مدرسه شايد در ظاهر خيلي سهل و ساده باشد، ولي در عمل 
خيلي هم ساده نيست و به برنامه ريزي نياز دارد. بايد پرسيد، 
آيا در مدرسه جايي براي وسايل بچه ها پيش بيني شده است 

تا آن ها هر روز اين وسايل را با خود حمل نكنند؟» 
شــهيدي نظارت اوليا را در اين زمينه مهم دانســت، ولي 
چاره ي كار را در اصالح برنامه ي هفتگي مدرســه دانست و 
گفت: «نحوه ي تدوين برنامه ي هفتگي مدرســه بسيار مهم 
اســت. ما سعي كرديم در هر روز حداكثر سه موضوع درسي 
قرار دهيم تا دانش آموزان كتاب هاي كمتري را با خود حمل 

كنند.»  
در ادامــه، معصومه فرهوش، در نحوه ي صحيح اســتفاده 
از كوله پشــتي گفت: «كيف هاي مدرسه ضمن زيبايي بايد 
بند هاي پهن و نرم داشــته باشند و بند كمري آن، حتي اگر 

مناسب وزن بچه باشد، بايد به كمر بسته شود.» 

فرهوش
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بررسي مسائل بلوغ و بلوغ زودرس

اشاره
در برخــي جوامع به خاطر مشــغله هاي فكري و 

شــغلي فراوان والدين، به موضوع تربيت صحيــح فرزندان و عواطف و 
نيازهاي آنان تا حدودي بي توجهي شده است. در شرايطي كه هم پدر و هم مادر 
شاغل اند و يا مشغله هاي فكري ديگري دارند، گاه فرزندان براي برطرف كردن نيازهاي 
عاطفي و غيره، بيشتر به سمت وسايل و ابزار روز مي روند. از آنجا كه در برخي مدارس بيشتر 
بر آموزش تأكيد مي شود، و در همان ُبعد آموزشي نيز از خطرهاي فناوري هاي روز كمتر سخن 
به ميان مي آيد، اين بيم وجود دارد كه فرزندان به مشــكالتي گرفتار شــوند كه گاهي با صرف 
هزينه هاي مادي و معنوي فراوان هم نتوان آن ها را رها كرد. يكي از اين مشكالت بلوغ زودرس 
است كه در اين نوشتار به آن پرداخته ايم.

اكرم سادات كالكي

 من هنوز فرصت
    می خــــواهم

آموزش
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اهميت موضوع
ايــن روزها زندگي در دنياي مجازي بخش وســيعي از روزمرگي هاي 

كوچك و بزرگ ما را دربرگرفته است. در دنيايي كه بازي با برنامه هاي تلفن همراه و 
تبلت و لپ تاپ، جاي گرگم به هوا و الك دولك را پر كرده است، دورهمي هاي نوجوانان در 
دنياي ديجيتال، يكي از دغدغه هاي اصلي است. اگرچه بازي هاي رايانه اي به منزله ي رسانه هايي 
نسبتًا گســترده و جذاب مي توانند در تسهيل و تســريع آموزش و يادگيري اثربخش باشند، اما 
متأســفانه نحوه ي اســتفاده از بازي هاي رايانه اي در راستاي كمك به آموزش و فرهنگ سازي، هنوز 
در جامعه ي ما به حد مناســبي نرسيده است. نسلي كه امروز ميان سالي خود را تجربه مي كند، بازي ها 
و ســرگرمي هاي بســيار متفاوتی را تجربه كرده اســت. در آن زمان كه ابزارهاي مدرن حوزه ي فناوري 
كمتر بودند، گاهي يك برگ كاغذ ســفيد مي توانست يك روز كامل خانواده اي را سرگرم كند، اما نسل 
امروز چنان اندر حصار زندگي ماشيني و هجوم رعدآساي فناوري محصور شده است كه گاه ارمغان اين 
تكنولوژي جز اسارت انســان و بي انضباطي و بي مسئوليتي او در زندگي چيز ديگري نيست. طوري كه 
او هنوز نتوانســته اســت روح و جان خود را با اين بازي ها هماهنگ سازد و همين عامل مهم بسياري از 

اضطراب ها و نگراني ها و از هم گسيختگي هاست.
اينك دو سؤال پيش مي آيد:

١. بلوغ چيست و چه عواملي باعث ايجاد بلوغ زودرس مي شوند؟
٢. اثر بلوغ زودرس در رشد جسمي، رواني و اجتماعي كودك چيست؟

پديده اي به نام بلوغ و بلوغ زودرس
بلوغ فرايند پيچيده اي است كه هر فرد در گذار از مرحله ي كودكي به بزرگ سالي تجربه مي كند. اين 
فرايند در دختران حدود چهار تا پنج سال (تقريبًا در نه تا ١٣ سالگی) و در پسران حدود دو تا سه سال 
(تقريبًا در ١١ تا ١٥ سالگی) طول مي كشد. ژان ژاك روسو بلوغ را والدت دوم مي خواند. گويي نوجوان 
در آستانه ي ورود به دوره ي بلوغ با جهاني نو آشنا و ديگرباره متولد مي شود و افق هاي جديدي در برابر 
ديدگانش گشــوده مي شوند. تحول، تغيير، نبود ثبات رفتار در اين دوره، به حدي است كه بعضي آن را 
دوره ی زندگي تشــنج آميز و دوران منفي ناميده اند. بلوغ به نوجوان اين امكان را مي دهد كه مهارت هاي 

جديدي بياموزد و به علم و اطالعات و فراست بيشتري دست يابد.
گفته مي شود كه بســياري از روابط، فعاليت ها و عالقه ها كه در اين سن وسال شكل مي گيرند، بعدها 
به احتمال زياد در زندگي پيگيري مي شوند. براي مثال، اگر فردي در يازده سالگي از نواختن پيانو لذت 

مي برد، احتماًال در تمام عمر نواختن پيانو را دوست خواهد داشت.
اما بلوغ زودرس يعني نوعي تكامل بلوغي كه براساس استانداردهاي طبيعي زودتر از سن مورد انتظار 
شروع مي شود. بر همين اساس، عواطف و احساسات فرد را در تضاد با يكديگر قرار مي دهد. بلوغ زودرس 
يكي از مشكالت رو به رشد دنياي مدرن امروز است كه پيامدهاي فراواني دارد. معموًال پسران و دختراني 
كه زود بالغ مي شوند، در آغاز بلوغ تصوري نسبتًا منفي درباره ي بدن خود دارند. ارزيابي آنان از خود نيز 
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روي هم رفته منفي اســت و از جانب 
هم كالسان خود كه هنوز دوره ي كودكي را مي گذرانند، 

مورد قبول قرار نمي گيرند و تنها مي مانند.

علت شناسي بلوغ
به لحاظ زيستي، علت بلوغ غده اي است به نام هيپوفيز كه در قاعده ي مغز 

قرار دارد و همراه با غدد جنسي، هورموني را ترشح مي كند كه با تأثيرگذاري بر 
ساير غدد و اثر متقابل بر يكديگر، سبب رشد و تكامل غدد جنسي و ساير اعضاي تناسلي و 

بروز صفات ثانويه ي جنسي مي شوند.

پيچيدگي عوامل مؤثر بر زودرس شــدن فرايند بلوغ ســبب 
شده است محققان آن را از ديدگاه هاي متفاوتي بررسي كنند:

١. عوامل وراثتي و ژنتيك: بلوغ زودرس در بســياري از نوجوانان تابع وراثت و ژنتيك 
است. يعني مادر يا خواهر و برادر يا پدر نيز در همان سنين دچار بلوغ شده اند.

٢. عوامل تربيتي و محيطي: ســطح درامد و ســواد و دانش و فرهنگ خانواده ها نيز 
در ايجاد بلوغ زودرس تأثير دارد. بســته به اينكه نوجــوان در چه خانواده اي زندگي كند، 
زمان بلوغش متفاوت است. جغرافياي محل زندگي نيز بر بلوغ بي تأثير نيست. براي مثال، 

نوجواناني كه در مناطق گرمسير زندگي مي كنند، معموًال بلوغ زودرس دارند.
٣. بيماري هاي عصبي و وجود تومورهاي مغزي: البته ١٠ درصد بلوغ زودرس در اثر 
بيماري هاي جسمي و مغزي مثل تومورهاي مغزي، انسفاليت، مننژيت، صدمات و ضربه به 

جمجمه، هيدروسفالي و همچنين افزايش مادرزادي فعاليت غدد فوق كليوي است.
٤. تغذيه: ســوءتغذيه معموًال در ايجاد بلوغ زودرس عامل مهمي محسوب مي شود، زيرا 

كودكاني كه تغذيه ي مطلوب و سالمي دارند، بلوغ را به موقع تجربه مي كنند.
٥. چاقي: محققان دانشگاه ميشيگان دريافته اند، دختراني كه ١٠ كيلو اضافه وزن دارند، 
٨٠ درصد بيشتر در معرض بلوغ زودرس هستند. بايد خاطرنشان كرد، چاقي متوسط، سن 

شروع بلوغ را جلو مي اندازد، در حالي كه چاقي مفرط باعث به عقب افتادن بلوغ مي شود.
٦. مشاهده ي فيلم هاي غيراخالقي توسط والدين: مشاهده ی هر فيلمي در پيش 

چشم فرزندان و بدون در نظر گرفتن مناسبات سني آن ها شايسته نيست.
٧. مطالعه ي داستان هاي غيراخالقي در پايگاه هاي اينترنتي و استفاده از اتاق هاي گفت  وگو 

همراه با قابليت مشاهده ي تصوير فرد مقابل.
٨. مصرف گوشــت هاي هورموني: ما نمي توانيم ادعا كنيم دقيقًا مصرف گروهي از 
خوراكي هــاي خاص باعث بروز بلوغ زودرس در كودكان مي شــود، اما برخي از عادت ها و 
الگوهاي غذايي مي توانند باعث بلوغ زودرس شــوند كه كاهش رشد قدي پس از رسيدن 
به سن بلوغ، مخصوصًا در دختربچه ها، يكي از عوارض آن هاست. متخصصان تغذيه تأكيد 
دارند، عادت به مصرف خوراكي هايي كه تراكم كالري باال اما ارزش تغذيه اي پاييني دارند، 
مي تواند باعث ابتالي بچه ها به اضافه وزن و چاقي شود و همين افزايش وزن، زمينه ي بروز 

بلوغ زودرس را در آن ها ايجاد مي كند.
انسان از لحاظ رشد دوره هاي متفاوتي دارد؛ دوره هايي كه برخي اهميت بيشتري دارند و 
برخي اهميت كمتري. در اين ميان، دوره ي نوجواني كه از آن به دوره ي برزخ نيز ياد مي شود، 
از اهميت شاياني برخوردار است، چرا كه نوجوان در اين دوره به رشد ذهني و بارور شدن 
توان عقلي مي رسد. يعني مي تواند عقالني بيندشند و خوب و بد و زشت و زيبا را از هم تميز 

اين  اهميت  ديگر  دليل  دهد. 
دوره، رفتارها و نوع مواجهه ي والدين 
با اين تغييرات اســت؛ رفتارهايي كه 
مي توانند آسيب زا و پرمخاطره باشند 
و نوجوان را در مسير رفتارهاي مخرب 
بزهكاري،  همچــون  تهديدكننده  و 
اعتياد، ترك تحصيــل و موارد ديگر 

قرار دهند.
گرچه امروزه با والدين تحصيل كرده 
و بيداري مواجه هســتيم، اما با اين 
حال وظيفه ي آن ها در قبال نوجوانان 
و دوران بلوغ بيش از هر زمان ديگري 
پيچيده تر و دشــوارتر شــده است. 
واقعيت تلخ و انكارناپذير اين اســت 
كه تربيت صحيــح فرزندان و توجه 
به روحيــات و نيازهاي آنان تا حدی 
مورد غفلت قرار گرفته است و همين 
موجب شده است نوجوانان براي رفع 
نيازهاي عاطفي و جســمي خود به 
سمت وســايل و ابزار روز بروند و به 
آن ها متوسل شــوند و به يكباره در 
آماج حمله ي اطالعــات و تصاويري 
قرار گيرند كه مناســب با سنشــان 
نيست و زماني كه اين اطالعات پيش 
از سن طبيعي و مقرر به فرزندانمان 
عرضه شود، ذهن آنان را دچار تناقض 

مي كند. 

راه حل هاي مسئله
«نوجــوان مــن زمانــي درباره ي 
همه چيز با خانواده حرف مي زد، ولي 
از وقتي به ســن بلوغ رسيده است، 
حــرف كمتري براي گفتــن دارد.» 
اين جمله اي اســت كه بســياري از 
كلينيك هاي  بــه  مراجعه كنندگان 
روان شناســي كــودك و نوجوان به 
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پزشكان مي گويند و به دنبال چاره اي براي آن مي گردند. 
بسياري از پژوهشگران معتقدند، نوجوانان با ورود به سن بلوغ كنجكاوتر 

مي شــوند. به مرور زمان اطالعات عمومي آن ها باال مي رود و سعي مي كنند 
براي هر پرسش، جواب قانع كننده اي داشته باشند. طبيعي است كودكاني كه شما 

سال ها مي شناختيد، ناگهان مهارت هاي بسيار زيادي به دست مي آورند و اگر سخني از 
دوستان خود بشنوند، آن را واقعيت محض تلقي مي كنند. نوجوان با رسيدن به دوران 
بلوغ، به پرســش ها خيلي كوتاه و فشرده پاسخ مي دهد و رازهايش را با دوستان خود 

مطرح مي كند.

چه کنيم؟
با آگاهي كامل نســبت به عواملي كه در ايجاد بلوغ زودرس و فشارهاي ناشي از آن 
نقش دارند و با عنايت به اين موضوع كه دانش آموز به هر حال يك انســان اســت و 
ناخواسته دچار اين طوفان خطرناك شده، وارد عمل شويم و روش هايي را به كار ببريم 
كه در راستاي تربيت انسان و عضو سازنده ي آينده ي جامعه است. پس اگر هوشيارانه 
به اين موضوع نگاه كنيم، مي توانيم با توجه به قابليت ها و نيازهاي فرزندانمان و نظارت 

بر فعاليت هاي آن ها، با اجراي قوانين ساده در دنياي فناوري، با آن ها همگام شويم.
١. ابعاد وجودي نوجوان و نيازهاي او را بشناسيم تا بتوانيم به موقع و درست به آن ها 

پاسخ دهيم.
٢. با سرگرم كردن كودكان از طريق ايجاد سرگرمي ها و بازي هاي سالم يا بازي هاي 
گروهي، مثل اســم و فاميل، پانتوميم، و... فرصت تنها شدن در ساعت هاي طوالني را 

به او ندهيم.
٣. ساعت كار با رايانه يا تلفن همراه و تبلت را محدود كنيم. مثًال مي توانيم به بچه ها 

بگوييم هر روز فقط يك ساعت و نيم مي توانيد از اينترنت استفاده كنيد.
٤. مكان هاي اســتفاده از اين فناوري ها را به گونه اي برنامه ريزي كنيم كه در حضور 

اعضاي ديگر خانواده انجام پذيرد؛ مثًال مي توانيم اين وسايل را در هال بگذاريم.
٥. سايت هاي مجاز را شناسايي و به فرزندانمان معرفي كنيم.

٦. بچه ها را با محافل قرآني و مذهبي مأنوس كنيم.
٧. آزادي هاي مجاز فردي بچه ها را متناسب با چارچوب خانواده تنظيم كنيم.

همواره بايد اســاس را بر پيشگيري گذاشت. يعني سعي كنيم با افزايش 
آگاهي و دانش خانواده ها و استفاده از وسايل ارتباط جمعي براي اين كار، با 
اين موضوع ريشه اي برخورد كنيم تا نسل هاي آينده را درست پرورش دهيم. 
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اشاره
هم زمان با ايجاد تغييراتي در آموزش وپرورش جمهوري اسالمي 
ايران كه بخش عمده ي آن ها به ايجاد تحولي مبتني بر اســنادي 
همچون برنامه ي درســي ملــي انجاميد، هر يــك از اجزا و اركان 
آموزش وپرورش، به شناســايي نقــش خود در رويكرد ناشــي از 
برنامه هاي تحولي جديد پرداختند. در اين ميان، بيشترين انتقادها 
به ثقيل و دور از ذهن بودن عبارات و انتظاراتي معطوف است كه در 
چنين متوني آمده اند. اين در حالي است كه بنابر اعتقاد برنامه ريزان، 
آنچه به عنوان نقشي از مدرسه، مدير، معلم و يا متربي در اسناد اشاره 
شــده، قالبي نظام يافته و ساختارمند از همان وظايف و نقش هايي 
اســت كه پيش از اين نيز از مدارس انتظار مي رفت و در اين نسخه 
تالش شده موارد با رعايت حداكثر انسجام و به منظور ايجاد وحدت 
رويه در چارچوب اهداف متعالي مربوطه، ثبت و مستند شوند. بر اين 
اســاس، آموزگار به عنوان مجري بي بديل در آموزش وپرورش، ملزم 
به حركت در مسير برنامه ي درسي ملي است و اين ضرورت ايجاب 
مي كند نقش وي با شــفافيت و وضوح باال به تصوير كشيده شود. 

مقصود نوشته ي پيش رو پرداختن به اين ضرورت است.

معلــــم
ليال سليقه دار

مريم حسين زاده

يك مشاهده، يك تجربه
براي بازديد از كالسي دعوت شــده بودم تا بتوانم به همراه مدير 
مدرســه به شناسايي وضع موجود كمك كنم. اين مدرسه از جمله 
مراكز داوطلبي بود كه مي خواست طرح تعالي مديريت مدرسه را در 
مجموعــه ي خود پياده كند. به همين علت الزم بود پيش از تعيين 
برنامه ي عمل مدرسه، از شرايطي كه در آن به سر مي برد، آشنايي و 
اطالعات دقيق تري كسب كنيم. بديهي است در رابطه با كالس هاي 
درس، يكي از بهترين ابزار جمع آوري اطالعات، مشاهده ي كالس از 

طريق مراجعه ي حضوري است.
در اولين مراجعه، ايــن ويژگي ظاهري آموزگار بود كه نظرم را به 
خود جلب كرد. كودكان پايه ي سوم ابتدايي از حضور ما شگفت زده و 
در عين حال كمي هيجاني بودند و به اين علت، رفتارهاي خاصي از 
خود نشان مي دادند، اما هيچ كدام نمي توانست نظرم را از نوع پوشش 

معلم دور كند.
مانتوي معلم مانند پوشــش بســياري از كارمندان بانك و ادارات 
بــود كه زمان زيادي را روي صندلي مي نشــينند و در نتيجه دچار 
پليسه هاي زشت و نامرتبي مي شــود. با اينكه مدرسه محرم سازي 

آموزش

نقش معلم در برنامه ي درسي ملي و اسناد تحولي

س رشد
حميده شفيعی ها/ ششمين جشنواره ي عک

ظاهر و باطن
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خيلي كم (١)معموًال (٢)هميشه (٣)گزارهرديف
لبخند جزو جدايي ناپذير چهره ي من در كالس است.١

هربار قبل از ورود به كالس خودم را در آينه مي بينم.٢
بهترين پوششم را براي مدرسه و كالس در نظر مي گيرم.٣
داشتن روي خوش همراه با بوي خوش در كالس را رعايت مي كنم.٤
به وجود تناسب بين لباس، كفش، كيف و ظاهرم براي حضور در كالس درس توجه دارم.٥
از تجمالت و زيورآالت پرهيز مي كنم.٦
در انتخاب پوشش مناسب كالس درس، با نگاهي حرفه اي، تناسب رنگ و مدل را با توجه به ٧

دوره ي سني دانش آموزانم در نظر مي گيرم.
در مدرسه لباس هايم اتو كشيده و مرتب هستند.٨
با ترفندهاي گوناگون، حتي با امتناع از خوردن برخي مواد، مراقب بوي ناخوشايند دهان و بدنم هستم...٩

جمع هر ستون
مجموع

شــده بود و معلمان اجازه داشتند در كالس از 
روســري يا مانتوي شــاد و مناسبي استفاده 
كنند، اما رنگ و شكل مقنعه و پوشش معلم 
تيره و به هم ريخته نشان مي داد. از آن مهم تر 
اينكه تنها دو بار لبخند او را در طول كالس 
مشاهده كرديم؛ يكي با ورودمان به كالس و 

ديگري موقع خروجمان از كالس!
 اين بخش از مشــاهده، مرا به يــاد تأييدات و 

تكرارهاي بي پايان اســتادانمان در دوره هاي تحصيلي 
دانشــگاه مي انداخت كه بدون اغراق، در تمامي كالس ها، بر ويژگي 
آراســتگي ظاهر معلم و نه لزومًا تجملي بودن و نيز روي گشاده ي 
معلم تأكيد و پافشاري مي كردند و آن را از صفات جدانشدني معلم 

مي دانستند.
حاال با گذر از آن ســال ها و آموخته هاي دانشــگاهي، ديگر اسناد 
و متون باالدســتي هم به اين انتظار به عنوان يك ويژگي در تعريف 
معلمي اشاره مي كنند. برنامه ي درســي ملي در بند اول از تعريف 
معلــم يا مربي، او را فردي معرفي مي كند كه در مســير راه انبيا و 
ائمه ي اطهار اسوه است. ضمن يادآوري اين نكته كه اسوه بودن معلم 
حيطه ي بسيار گسترده اي دارد و به منظور ايجاد امكان جمع بندي 
موضوع در اين نوشته، تنها به بخشي از آن توجه شده است. از شما 
دعوت مي شــود پيش از مطالعه ي ادامه ي اين بحث، به آزمون زير 
پاسخ دهيد. در حين مطالعه ي موارد، لطفًا به اين موضوع بينديشيد 
كه تمامي موارد، به صورت تجربي، در برخي مطالعات و مراجعات به 
مدارس و كالس هاي درس، برخي آموزگاران مشاهده شده و اين در 
حالي است كه آن ها از برنامه ي بازديد از كالسشان نيز مطلع بودند. 
در نتيجه به اين انديشــه مي افتيد كه شرايط آن همكار گرامي در 
نبود ناظران نيز دور از انتظارات حرفه اي است. بنابراين، گاهي برخي 

بديهيات، بنا به داليل گوناگون از جمله ســاده و 
روشن بودن، ممكن است از توجه خارج شود، 
اما نمي توان انكار كرد كه هرگز از محدوده ي 

تأثيرگذاري بر دانش آموزان خارج نمي شوند.

يك آزمون ساده
در هر گزاره، بر اســاس شناختي كه از خود 

داريد، مناسب ترين گزينه را انتخاب كنيد.
پس از تعيين عالمت مربوط به هر گزاره، با توجه به عدد 
داخل پرانتز (هميشــه ٣، معموًال ٢ و خيلي كم ١) اعداد هر ستون 
را شمارش و در محل مناسب درج كنيد. سپس جمع هر سه ستون 
را در بخش مجموع ذكر كنيد. براي تفسير نتيجه ي حاصل شده به 

جدول زير توجه كنيد:

نظم، پاكيزگي و آراستگي در كالس درس
تأكيد بر ظاهر معلم، نه تنها به داليل حرفه اي كه تأثيرگذاري را بنا بر 
نقش الگويي خود دربردارد، بلكه به عنوان دستور ديني حائز اهميت و 
توجه است. در بسياري از روايات و متون مربوط به دين مبين اسالم، 
لزوم اهتمام بر پاكيزگي و آراستگي، به روشني و با رعايت چارچوب ها 
تعيين شده اســت. از بين نمونه هاي فراوان، در «وسايل الشيعه» به 
ُل َفِانَّ اَهللا َجميٌل  نقل از امام صادق(ع) آمده است: «اَْلِبُس َو اََتَجمَّ
ُيِحبُّ الَجماَل َوْلَيُكْن ِمن َحالٍل» (امالي (طوســي): ٦٨٣، ح ١٤٥٤؛ 
مجموعه ي ورام، ج ٢: ٩١): مي پوشم و خود را مي آرايم، زيرا خداوند 
زيباست و زيبايي را دوست دارد، ولي بايد از حالل باشد. همچنين 
آراستگي به معناي تناســب در ظاهر و رعايت نظم در آن است، به 
گونه اي كه آشفتگي از آن برداشت نشود، با اين نگاه، سفارش حضرت 
علي(ع) مورد پيروي قرار گرفته است، هنگامي كه ايشان در وصيت 
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خود فرمودند:  «من شما دو نفر ـ حسن(ع) و حسين(ع) ـ و همه ی 
فرزندان و خانواده ام و هركس را كه نامه ام به او مي رســد، به تقواي 

الهي و نظم در كارتان سفارش مي كنم».
آراســتگي در كنار پاكيزگي معنا و جان مي يابد. در اين خصوص، 
خداوند خطاب به رسولش مي فرمايد: «و ثيابك فطّهر» (مدثر/ آيه ي 

٣)، اين گونه است كه انبيا نيز پاكيزه و طاهر بودند.
بدون هيچ ترديد، آراســتگي كه در آن نظم ظاهري، پاكيزگي و 

تناســب مورد توجه باشد و از تجمالت دوري گزيند، براي 
هر معلمي در مقام مربي ضروري و پراهميت اســت 

و ميزان عالقه مندي و تمايــل دانش آموزان را به 
بودن در كنار ايشان و نيز پيروي از وي افزايش 
مي دهد؛ ضمــن آنكه به نياز زيبايي دوســتي 
دانش آموز پاسخ مي دهد و براي او الگويي از يك 
مسلمان به نمايش مي گذارد. بديهي است در اين 

كالس ميزان درگيري با دانش آموزان براي جلب 
توجه متعادل آنان به ظاهر خود، به ويژه هنگامي كه 

با دانش آموزان دوره ي ابتدايي مواجه هســتيم، كاهش 
چشمگيري خواهد داشت.

محبتي كه جمعه به مكتب آورد...!
از ديگر مواردي كه به تعريف معلم به عنوان الگوي رفتاري مربوط 
و مورد نظر اين نوشته است، مي توان به گشاده رويي اشاره كرد. روي 
خوش و تبســم، نه تنها براي معلم، بلكه براي هر مؤمني مورد تأييد 
متون ديني ماست. براي نمونه از امام صادق(ع) نقل شده است: «ِإنَّ 
ِالَْهِل الَجنَِّئ أْرَبَع َعَالَماٍت َوْجٌه ُمْنَبِسُط َو ِلَساٌن َلِطيٌف َو َقلٌب َرِحيٌم َو 
َيٌد ُمْعِطَيئ»: بهشتي ها چهار نشانه دارند: روي گشاده، زبان نرم، دل 

مهربان و دسِت دهنده. (وسائل الشيعه، ج ٣: ٣٠٤)

تفسيرنتيجه ي به دست آمده

نمرات بين ٣٠ تا ٣٦

اوضاع، از نظر شرايط ظاهري آموزگار و گشاده رويي، با مالك هاي ياد شده مناسب است. بر اين رفتار خود مداومت كنيد و فراموش 
نكنيد ممكن اســت كمي بي توجهي به يك ويژگي خوب، آن را در اثر مرور زمان كم رنگ كند و از ميان ببرد. بر اين اســاس، 
كتاب هايي را كه انگيزه ي معلمي را به شما يادآوري مي كند، در اولويت مطالعه قرار دهيد: مانند كتاب «نغمه ي عشق آموزگار» اثر 

جك كنفيلد و ترجمه ي آذر نجفي كه در قالب داستان هايي، ظرافت هاي معلمي را به تصوير مي كشد.

نمرات بين ٢٤ تا ٣٠

الزم است در اولين فرصت از كالس درس خود فيلم بگيريد و در فرصت مناسب آن را تماشا كنيد. با تأكيد بر ويژگي هاي ظاهري 
و رفتاري خود، به بررسي بيشتر و شناسايي نقاط ضعف و قوت در اوضاع ظاهري و رفتاري خود دست بزنيد. هنگام تماشاي فيلم 

مي توانيد از ديگر همكارانتان دعوت كنيد نظرها و پيشنهادهاي خود را ارائه دهند.
همچنين، مطالعه ي برخي كتاب ها برايتان ســودبخش و مؤثر اســت. از آن جمله كتاب «همه چيز براي معلمان» نوشته ي رن 
كالرك و ترجمه ي فرشته مجيب است كه راهنمايي ساده و در عين حال مفيدي براي رفتار معلم در كالس و مدرسه دارا است.

نمرات بين كمتر از ٢٤

در شرايطي قرار داريد كه الزم است در خصوص ويژگي هاي آموزگار ابتدا كتاب هاي مرتبطي مطالعه كنيد و نيز با كمك گرفتن از 
همكارانتان، از كالس هاي درسشان بازديد كنيد. در اين بازديد، بر ويژگي هاي رفتاري و ظاهري آن ها تمركز كنيد و تالش كنيد 
تفاوت هاي بين خودتان و ديگر همكاران را، در صورتي كه موفقيت هايي در اين باره دارند، كشف كنيد. براي شروع كتاب «آداب 

تعليم وتعلم در اسالم» از نوشته هاي ارزشمند سيدمحمدباقر حجتي را در اولويت قرار دهيد. 

حال در كالس درس و از نگاه كودك دوره ي ابتدايي به آموزگاری 
بينديشيد كه لبخند زدن برايش كار سختي است و بر همين اساس، 
يادگيري دانش آموزان از طريق خنده و شــادي، امري عجيب و دور 
از ذهن و شــايد هم بيهوده اســت. آيا با اين توصيف، شرط پيروي 
از مســير ائمه ي اطهار مورد توجه قرار گرفته و وي اســوه ي عملي 

شايسته اي براي دانش آموزان خود است؟!
از بارزترين نشانه هاي روي گشاده تبسم است و در هر شرايطي 
هيچ دليلي نمي تواند توجيه كننده ي چهره ي بدون 
لبخند معلم در رويارويي با كودك باشد. معلمي 
كه خوش خلقي و رأفــت را روش خود قرار 
مي دهد، ميزان تمايل و جذب دانش آموزان 
را به ســوي خود و كالس بيشــتر فراهم 
مــي آورد. در ايــن شــرايط، دغدغــه ي 
بزرگ معلماني كه به نحوه ي ايجاد انگيزه 
پاسخ  مي انديشــند،  خود  فراگيرندگان  در 
داده مي شود و احساس آرامش و امنيت رواني 
آن ها موجب همدلي افزون تر و در نهايت بازدهي 
آموزشي بيشــتري خواهد بود. مهم تر از آن، اين الگوي 
عملي دانش آموزان را به داشتن خلق و خوي اسالمي و انسامي ترغيب 
مي كند. اين در حالي است كه در نقطه ي مقابل و در كالس هايي كه 
معلم هنوز به اين باور نرسيده است كه شادي در ماندگاري يادگيري 
مؤثر است، نمي توانيم چهره اي از معلم شاهد باشيم كه مي تواند به 
ســادگي و به كّرات لبخند را بر چهره ي خود استوار دارد. و اين گونه 
است كه درس او در دل و ياد دانش آموزان عمري طوالني ندارد. در 
اين باره، امام صادق(ع) مي فرمايد: «هرگاه عالمي به دانش خود عمل 
نكند، گفتارش در دل ها نفوذي ندارد، چنانچه آب باران در كوه صفا 

نفوذ نمي نمايد.» (اصول كافي، ج ١)
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اشتباهات 
داستانی

    طاهره شيرخانی
   آموزگار مرکز درمان اختالالت يادگيری

       شهيد عابدين پور، بابلسر
        تصويرگر: نسيم نوروزي

با توجه به اينکه امروزه عده ای از دانش آموزان با مشکل خواندن مواجه اند 
و انگيــزه و تمايلی به خواندن نشــان نمی دهند، بــه جرئت می توان گفت 
که آموزش از طريق بازی، بهترين شــيوه ی يادگيری اســت. من بازی های 
متعــددی را برای آموزش دادن بــه دانش آموزانم ابداع کرده ام. يک نمونه از 
آن ها، که حدود چند ســالی اســت در مرکز «درمان اختالالت يادگيری» برای 

بچه ها به کار می برم و نتيجه ی مثبت آن را ديده ام، «اشتباهات داستانی» است.
 اين بازی را می توان برای برآوردن اهداف زير به کار برد:ـ  تقويت توجه، تمرکز، دقت و 
درک شنيداری کودکان دبستانیـ  تقويت خواندن دانش آموزانی که ضعف خواندن دارند.

نحوه ی بازی
آموزگار داســتان را برای کودکان می خواند. آن ها بايد اشتباهات داستان را با گوش دادن 

تشخيص بدهند و بگويند.

نمونه ی داستان داستان پای زخمی
امروز صبح، وقتی علی از خانه بيرون آمد، از خورشيد باران شديدی می باريد. 
او برای اينکه خيس نشود، چترش را بست و به طرف مدرسه حرکت کرد. در راه 
مدرسه يک سگ بزرگ را ديد که بلند بلند ميو ميو می کرد. او خيلی ترسيد و شروع 

بــه دويدن کرد، ولی پايش خيلی درد گرفت، چون زخمی شــده بود. ولی او با همان 
پای زخمی به طرف مدرســه رفــت. و ماجرا را به معلمش گفت 

و مادرش يک چســب زخم به دستش زد تا زودتر خوب شود. 
مريم از معلمش عذرخواهی کرد و 

سرجايش نشست.

تجربه ي سبز
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   آموزگاران عزيز توجه دارند
  که می توان برای تقويت مهارت

   خواندن يا نوشتن، دانش آموزان
   را پای تخته آورد و از آن ها   

   خواست داستان  را بخوانند يا  
 بنويسند و سپس پاسخ دهند. 
کوتاه بودن و به مرور پيچيده تر
شدن مطالب پايانی داستان،  

می تواند باعث جذابيت فعاليت 
شود.
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 اشاره
 در اين دوره از مجله قصد ما اين است 
اطالعات و مطالبي دربــاره ي موزه ها به 
خوانندگان بدهيم. موزه مؤسسه اي است 
دائمي كه در آن به روي همگان باز است. 
هــدف آن نيز به نمايش گــذاردن آثار و 
شــواهد به جاي مانده از انسان و محيط 
زيست اوست. خوشــبختانه در كشور ما 
موزه هاي بسياري وجود دارند كه با ديدن 
آن هــا مي توان به هدفــي ديگر از جمله 
گردشگري و آشنايي با شهرها و روستا و 

ويژگي هاي آن ها رسيد.
در اين شــماره به ســراغ موزه ي دكتر 

حسابي در تجريش تهران مي رويم. 

 درس موزه
روزهاي  بــراي  مي توانند  آمــوزگاران 
تعطيل هفته يا تابستان، با الگو  گرفتن از 
مطالب كتاب درسي، برنامه هاي خوبي به 
دانش آموزان خود معرفي كنند كه يكي از 

آن ها بازديد از موزه هاست. 
همان گونــه كــه در كتــاب مطالعات 
اجتماعي پايه ي چهارم، در بخش سفري به 
شهرهاي باستاني مي خوانيد، آقاي اميري 

و خانواده  به همــدان رفته اند تا در آن جا 
زندگي كنند. در تابســتان آقاي اميري از 
برادرش دعوت مي كند به همدان ســفر 
كند. همدان مكان هاي تاريخي و طبيعي 
بسياري دارد. آيا نام آن ها  را مي دانيد؟ آيا 

از آن ها ديداري داشته ايد؟ 

 موزه ي حسابي 
موزه هــا انواعي دارند. مــوزه ي تاريخ و 
باستان شناســي، موزه ي مردم شناســي، 
موزه هــاي منطقه اي، موزه هاي ســيار و 
موزه هاي انديشــمندان و پارك موزه ها از 

انواع موزه هستند. 
موزه ي دكتر حسابي در تهران، پس از 
درگذشــت وي، در سال ١٣٧١ در محل 
خانه ي او ايجاد شــد. در اين موزه وسايل 
تحصيلي،  و  علمــي  مدارك  شــخصي، 
تقدير نامه هــا و عكس هــاي قديمــي و 
كتاب هاي دكتر محمود حسابي نگهداري 
مي شوند.  ســاختمان اين موزه در سال 

١٣١٠ در سه طبقه ساخته شده است. 
بــاغ مــوزه ي دكتر حســابي به همت 
خانــواده ي وي از جمله پســرش، ايرج 

حسابي برپا شده است.

در اين زمينــه، آمــوزگاران مي توانند 
از زندگــي و فعاليت هــاي دكتر محمود 
حســابي رهنمودها و داستان هايي براي 

دانش آموزان خود تعريف كنند. 
موزه ي دكتر حســابي در محل خانه ي 
وي تأسيس شده است. دكتر حسابي به 
طبيعت و حيوانات عالقه  داشته و در حفظ 

محيط زيست مي كوشيده است. 

 دكتر محمود حسابي
دكتر محمود حســابي در سال ١٢٨١ 
در تهــران متولد شــد. در پنج ســالگي 
همراه بــا خانواده اش عازم بيروت شــد. 
پدرش، معز السلطنه، كنســول ايران در 
سرزمين شام بود. اما پس از مدت كوتاهي 
خانــواده اش را تــرك كرد و بــه تهران 
بازگشت. بدين ترتيب، دكتر حسابي در 
غربت و همراه با مادر و برادرش در منزل 
حاج علي تفرشــي، نگهبان سفارتخانه ي 
ايران، به سختي روزگار مي گذرانيد. دكتر 
حســابي در اين دوران از كار و تحصيل 
غفلت نكرد و تحصيالت متوســطه را در 
يك كالج و بعد تحصيالت دانشــگاهي را 
در رشته ي ادبيات دانشگاه بيروت گذراند. 

همه چيزش 
حسابي بود

محمود يحيوي

بازديد از موزه اي در تجريش

موزه
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پس از آن به تحصيل در رشــته ي راه و 
ساختمان، بعد معدن و سپس رياضيات و 
ستاره شناسي پرداخت و در همه ي آن ها 

موفق به دريافت مدرك شد. 
در ســال ١٣٠٥ براي تحصيل حقوق 
وارد دانشگاه سوربن شد و پس از دو سال 
تحصيل در اين رشته، به گذراندن دوره ي 
پزشــكي و ادامه ي تحصيل در رشــته ي 
رياضيات و ستاره شناسي پرداخت. سپس 
موفق شــد از دانشــكده ي برق پاريس 
مدرك مهندسي برق بگيرد. در اين مدت، 
ضمن تحصيل، در يك دفترخانه ي اسناد 
رسمي در بيروت، يك آزمايشگاه بيولوژي 
و راهسازي براي يك شركت فرانسوي در 
لبنان و ســپس راه آهن برقي در فرانسه 

مشغول به كار بود. 

 ورود به وادي فيزيك
دكتر حســابي روزي به اين فكر افتاد 
كه چرا شغل هايي كه داشته  است باعث 
رضايت خاطر او نشــده اند؟ براي يافتن 
پاســخ به وادي فيزيك گام گذاشت و با 
تالش زياد در ٢٧ ســالگي موفق به اخذ 

دكتراي فيزيك از دانشگاه سوربن شد. 

در همــان ايام، در پرينســتون آمريكا 
با اينشتين آشــنا و به عنوان تنها ايراني، 

همراه تحقيقات وي شد. 
پس از آن به فكر بازگشت و خدمت به 
وطن افتاد و پس از سال ها به خاك ايران 
قدم گذاشت. او در ايران با سختي فراوان 

كارهاي علمي بسياري انجام داد. 

 پدر فيزيك ايران
١٢ شــهريور ١٣٧١ روز پايــان حيات 
مردي است كه در طول زندگي يك لحظه 
هم  فكر توقف و سكون را به ذهنش راه نداد 
هميــن وصف كوتاه كافي اســت تا نام 
پروفسور محمود حســابي، «پدر فيزيك 
ايران»، را به ياد ها بياورد؛ كســي كه در 
سال ١٣٦٨ مرد علمي سال جهان انتخاب 
شــد. او در كودكي توسط مادري فداكار، 
متدين و فاضله ي خود (خانم گوهرشــاد 
حسابي)، تحت آموزش تعليمات مذهبي 
و ادبيات فارسي قرار گرفته بود و با تعليم 
اين اســتاد دلســوز، قرآن كريم را حفظ 
كرده بود و به آن اعتقادي ژرف داشــت. 
ديوان حافظ را نيز از بر بود و به بوســتان 
فردوسي،  شاهنامه ي  سعدي،  گلستان  و 

مثنوي مولوي، منشآت قائم مقام، اشراف 
كامل داشت. 

 برخي اقدامات دكتر حسابي 
در ايران 

تأسيس دارالمعلمان تهران 
تدريس  و  عالي  دانش ســراي  تأسيس 

فيزيك و مكانيك در آن 
ايجاد اولين ايستگاه هواشناسي ايراني

نصب اولين دســتگاه راديو لوژي (براي 
برادرش دكتر محمد  حسابي)

بنيان گذاري فرهنگستان زبان ايران 
تأســيس دانشــگاه تهران و رياست و 

تدريس در آن دانشگاه 
برپايي اولين رصدخانه ي نوين در ايران 

تأسيس انجمن فيزيك ايران و ... 
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شازده كوچولو
كارگردان: مارك آزبرون
نويسندگان: ايرنا بريگنال،

 باب پرسيشتي
جوايز:

برنده ي جايزه ي بهترين فيلم 
پويانمايي در مراسم سينمايي 

سزار 
اسكار فرانسهـ  ٢٠١٥

مهران نعمت اللهي

گمشده
 در شهر
 فـرنگ

اكثر ما دوران كودكي را مرحله اي قبل از 
بلوغ فكري با افكار سطحي و خدشه دار تصور 

مي كنيم. به همين سبب، بعد از بلوغ، سعي در 
پنهان كردن طرز فكر و نگاه خود در اين دوره 
از زندگي داريم؛ غافل از اينكه بخش اعظمي از 
شخصيت امروز ما در دوران كودكي مان تبلور 

يافته است.
فراموش كردن دوران كودكي، نه تنها در 
زندگي شخصي عواقبي جبران ناپذير دارد، 
بلكه در زندگي كودكان ما نيز رسوخ كرده 

است و باعث ايجاد شكاف بين اولياـ  فرزندان 
يا آموزگارانـ  شاگردان و... مي شود و اين 

نشان دهنده ي بحراني غير قابل انكار براي نظام 
آموزشي ماست.

پويانمايي شازده كوچولو، با اقتباس از كتاب 
تحسين شده ي آنتوان دوسنت اگزوپري، 

سعي در نشان دادن همين معضل دنياي مدرن 
امروز دارد كه نامش را مي توان فراموش كردن 

حقيقت كودكي گذاشت.
دختري كوچك كه در دنياي بزرگ سال ها با 
مادرش زندگي مي كند و سعي مي كند خودش 
را براي اين دنيا آماده كند. همسايه شان يك 
خلبان است كه او را با دنياي عجيبي آشنا 
مي كند كه در آن هر چيزي ممكن است؛ 

دنياي شازده كوچولو.
نويسنده، با هوشمندي، داستانش را با داستان 
شازده كوچولو گره زده و با به تصوير كشيدن 
آيندة شخصيت هاي اين رمان، سعي در به 

چالش كشيدن قوه ي خيال پردازي مخاطبان 
و تحريك آن ها براي قرار دادن خود در شرايط 
شخصيت هاي داستان و ديدن دنيا از زاويه ي 
نگاه آن ها دارد؛ دنيايي كه در اين داستان به 
ما نشان داده شده، پر است از استرس ها و 
روزمرگي هايي كه پاياني براي آن ها نيست؛ 
هزار تويي كه كسي نمي تواند انتهايي براي 
آن متصور شود، جايي خالي از لطافت هاي 

كودكي؛ دنياي سياهي كه همه در آن در حال 
دويدن اند، ولي به كجا، كسي نمي داند!

سياركي كه شازده كوچولو در آن زندگي 
مي كند، نماد دنيايي است كه هركدام از ما 
براي خود ساخته ايم؛ دنيايي كه اندازه ی آن 
با افكار ما رابطه ي مستقيم دارد. دنيايي كه 

ارتباطات جايي در آن ندارد، چون فقط ما در 
آن هستيم، تنهاي تنهاي تنها.

در انيميشــن 
شــازده كوچولو به 

همه ي اين سؤال ها و 
خيلي ســؤال هاي ديگر 

پاســخ داده شــده است؛ 
در جايي كه روباه از شــازده 

كوچولــو مي خواهد از دريچه ي 
قلبش به دنيا نگاه كند و به اين نكته 

اشاره مي كند كه خيلي چيزها با چشم 
ظاهري قابل ديدن نيست. با ديدن اين 

فيلم به اين نكته خواهيم رسيد كه بچه ها 
موجودات عجيبي نيستند. اين ما هستيم كه 

گاهي اوقات با رفتارهاي عجيب و نادرستمان در 
مقابل كنجكاوي هاي مثبت آن ها مي ايستيم.

براي آنكه چيــزي را آموزش دهيم، اول 
بايد خود آن را درك كرده باشــيم. روي 
صحبت بــا آموزگاران محترم اســت. 
در روز چقــدر در اتمســفر دنياي 
شما  مي كشيد؟  نفس  كودكي تان 
در كودكي چه نيازهايي داشتيد 
كه به آن ها مجال بــروز داده 
نشد؟ به نظرتان چرا ارتباط 
بين كودكان اين قدر سريع 
و ســاده شكل مي گيرد؟ 
آيــا تا به حــال به اين 
كه  كرده ايــد  فكــر 
چيزهايي  كودكان 
را مي بينند كه ما 
قادر  بزرگ ترها 
به ديدن آن ها 

نيستيم!

نقدي بر پويانمايي 
شازده كوچولو

كودك و سينما
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فردين ويسي 
معاون آموزگار دبستان انبياء َهنگه ژاله و َورو ـ مريوان 

سه روز درَورو

بعد از بيست و هشت  سال خدمت، به داليلي تصميم گرفتم در 
سال تحصيلي (٩٥ـ  ٩٤) در يكي از روستاها و مدارس چند پايه 
تدريس كنم. از آنجا كه سازمان دهي آموزگاران به صورت اينترنتي 
بود، از سايتي كه به همين منظور طراحي شده بود، اطالعاتي در 
مورد روستاهاي منطقه به دست آوردم و يكي از آن ها را انتخاب 
كردم. بعداً متوجه شــدم اين روستا به دليل كمي دانش آموز، با 
روســتاي ديگري كه تعداد دانش آموزان آن هم به قولي زير حد 
استاندارد بود تجميع شده بود. روزهاي هفته در ميان آن ها تقسيم 
مي شود. يعني من دو روز هفته در روستاي «َهنگه ژاله» سه روز 
ديگر در روستاي «َورو» تدريس مي كنم. الزم است ذكر كنم كه 
در هر دو روستا، از ميان شش پايه ي تحصيلي، دو نفر پايه ي اول 
دارم كه اين دانش آموزان پنج روز را در مدرســه نيستند و چون 
تكرار و تمرين ندارند و در منزل هم كســي نيســت با آن ها كار 
كند، تا هفته ي آينده كه به مدرسه مي آيند،  درس ها را فراموش 
مي كنند و من بايد دوباره همان درس ها را برايشان تكرار كنم. اين 
كار هم باعــث عقب افتادگي آن در درس ها و هم به خاطر تكرار 
حجم زياد درس هاي فراموش شده، باعث خستگي و بيزاري شان 

مي شود.
در يكي از روزها، بعد از درس،  يك دانش آموز پايه ي اول در كمال 

و  معصوميــت 
من  از  ســادگي 

من  چرا  پرســيد: 
بايــد  روز  دو  فقــط 

بــه مدرســه بيايــم، ولي 
تمام  ديگر  روستاهاي  دانش آموزان 

هفته به مدرســه مي روند؟ من هم با تكيه بــر قانون و مقررات 
خشك برايش شرح دادم كه چون تعداد دانش آموزان مدرسه ي 
شما كم اســت، با روستاي ديگر ادغام شــده است و فقط يك 
آموزگار هر دو مدرسه را اداره مي كند و روزهاي هفته براي هر دو 

مدرسه است و سهم شما دو روز است. 
انگار در دنياي ســاده و معصومانه ي او جايي براي اين قوانين 
خشك و سخت نبود. با نگاهش نارضايتي و ناراحتي اش را بيان 

كرد.
حال مدتي اســت ســؤال اين دانش آموز بــراي خود من هم 
مســئله اي شده اســت و بارها در مورد آن فكر كرده ام. از خودم 
مي پرسم، آيا نمي شود فكري،  راه  حلي يا برنامه اي براي اين گونه 
مدارس و دانش آموزانشــان در نظر گرفت؟ آيا سهم او از مدرسه 

فقط دو روز در هفته است؟ 

خاطره

 روستای َورو
عکاس: بهمن شهبازی
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زهره پيرهادي

آمارت را دارم
نمونه هاي آماري در كتاب هاي درسي ابتدايي و
                           لزوم آمارگيري و سرشماري

اشاره
مدت  هنوز 
ماه  آغاز  از  زيادي 
نگذشته  مدرســه  اول 
است. به صفحات و درس هايي 
رسيده ايم كه مصداق ها و مثال هاي 
واقعي آن ها از طريق رسانه ها اطالع رساني 

مي شوند.
من فكر مي كنم آمارگيري يك فرصت استثنايي است 

كه هر پنج ســال يك بار دست مي دهد تا بتوانم اين 
موضوع را در كالس به گونه اي مشهود معرفي كنم.
براي مثــال، در مطالعــات اجتماعي پايه ي 
پرجمعيت ترين  نــام  با  دانش آموزان  چهارم، 

شهرهاي ايران روبه رو مي شوند.
آيا آن ها نمي پرســند ايــن ارقام چگونه 
به دست آمده اند يا وقتي در مطالعات اجتماعي 
پايه ي پنجم بحث جمعيت پيش مي آيد، آيا 
شما مي توانيد بدون نگاه به جمعيت گذشته ي 
ايران و برنامه ريــزي براي آينده ي آن ها، از 

جمعيت حال حاضر صحبت كنيد؟
وقتي دانش آموز من با جمعيت، مساحت و 
نمودارهاي رونــد مصرف آب يا مواد غذايي 
در طول دوره هايي چند ساله مواجه مي شود، 

بايد به او بگويم كه اين اعداد و ارقام چگونه به 
دســت آمده اند. همه ي اين ها مي تواند اهميت 

موضوع آمار و برنامه ريزي را نشان دهد.

داشتن 
دقيق  آمــار 

همــگان  بــراي 
مثال،  براي  اســت.  مهم 

وقتي يك آموزگار مي خواهد از 
دانش آموزان خود امتحان بگيرد، بايد 

آمار تعداد آن ها را در اختيار داشــته باشد تا 
بداند چند برگه براي آن امتحــان آماده كند و در 

اختيار دانش آموزانش قرار دهد. مدير مدرسه به دانش آموزان 
اعالم مي كند كه آخر هفته مي خواهيم يك اردوي تفريحي 
يا زيارتي برگزار كنيم. هر دانش آموزي دوست دارد در 
اين اردو شركت كند؛ با رضايت نامه ي والدين به دفتر 
مراجعه كند. آمار در اين اردو هم نقشي تعيين كننده 
دارد. بــراي مدير و عوامــل هماهنگ كننده ي اردو 
خيلي مهم است بدانند چند نفر در اين اردو شركت 
مي كنند تا از يك طرف براي دانش آموزان وسيله ي 
اياب و ذهاب تدارك ببينند و از طرف ديگر به مقدار 

كافي غذا، آب و تنقالت تهيه كنند.
 در ايران هم، مانند بســياري از كشــورهاي دنيا، 
سرشماري اجرا مي شود تا بدانيم براي چه جمعيتي 
بايد برنامه ريزي كنيم. اولين سرشــماري رسمي در 
ايران در سال ١٣٣٥ انجام شد. بعد از آن، هر ١٠ سال 
يك بار سرشماري عمومي نفوس و مسكن اجرا شد. 
بعد از انقالب اسالمي نيز مركز آمار ايران سرشماري ها را 
هر ١٠سال يك بار اجرا كرد تا اينكه بعد از سرشماري سال 

١٣٨٥، اجراي سرشماري در ايران ٥ ساله شد.

اطالع رساني
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مي دانيد: آيا
 براساس كتيبه ها و سنگ نوشته هاي 

به جا مانده از دوران هخامنشي (٥٥٠ تا ٣٣٠ قبل از ميالد) 
ايرانيــان از ديرهنگام به اهميت آمار و كاربرد آن در امور لشــگري و 

كشوري واقف بوده اند.
 الواح كشف شده در بناي تخت جمشيد نيز وجود اطالعات اداري 
در دفاتر ثبت ماليات، ثبت  امور نظامي، جدول هاي حقوق كاركنان و 
تنظيم بودجه ي مملكتي را تأييد كرده اند. واژه هاي هامار و شاهامار 
از جمله واژه هاي مورد اســتفاده در آن دوران هستند كه به معناي 

شمارش و سرشماري به كار مي رفته اند.
 با وجود اين سابقه ي كهن، اولين تالش ها براي جمع آوري آمار به 
روش نوين در كشور، در زمان ناصرالدين شاه قاجار (١٢٧٥- ١٢٢٧ 
هجري شمسي) و مهم ترين آن ها توسط عبدالغفارخان نجم الدوله، 
معلم رياضي مدرسه ي دارالفنون، و براي اندازه گيري نفوس دارالخالفه 
(تهران) در سال ١٢٤٦ هجري شمسي انجام شد. در اين سرشماري، 
با استفاده از نقشه هاي آماري، تهران به پنج منطقه تقسيم و جمعيتي 

بالغ بر ١٥٥٧٣٦ نفر شمارش شد.
 اولين سرشماري سراسري نفوس در ايران در سال ١٣١٨ شمسي در 
شهر كاشان اجرا شد و تا شهريور ماه سال ١٣٢٠ شمسي ٣٥ شهر ايران 
سرشماري شدند. با گسترش دامنه ي جنگ جهاني دوم و ورود متفقين 

به كشور در همان سال، انجام اين سرشماري ناتمام ماند.
 در مهر و آبان سال جاري، هشتمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن 
اجرا مي شــود. مسئوالن در نظر دارند از سوم مهرماه به طريق اينترنتي 
اين مهم را به انجام برسانند. فكر كنيد، اگر براي جمعيت ٧٩٢٣٩٧٤٠ 
ميليون نفري كشور، با تعداد ٢٥ ميليون خانوار، ثبت اطالعات به صورت 

دستي و كاغذي انجام شود، چقدر زمان و هزينه نياز است؟

من 
به عنوان آموزگار و 

با استفاده از روش هاي تعاملي در 
كالس، به دانش آموزانم مي گويم در خانه 

و در اين زمينه بحث و خانواده را به همكاري با 
مأموران سرشماري تشويق كنند.

با تكميل برگه ي اينترنتي، يك كد آماري دريافت 
مي كنيد كه با مراجعه ي مأمور سرشماري مي توانيد 
آن را به وي تحويل دهيد. در پايان، به دانش آموزانم 

مي گويم، هر كدام از شما يك هميار سرشماري 
هستيد. آن ها در اين زمينه به گفت وگو 

مي پردازند و مي دانند كار مهمي 
انجام داده اند.
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آذربايجــان شــرقي: مژگان سلطاني، دبســتان زمزم، 
ناحيــه ي ٤ تبريز؛ «خاطره اي از روز معلم». آيريا عرب خويي، 

تبريز؛ «ناهنجاري  هاي رفتاري در دانش آموزان»

آذربايجان غربي: ناصر اعالني، دبســتان واليت دوآب، 
اشنويه؛ «كيفيت بخشي به كالس چندپايه.»

اردبيل: ســيدقدرت اهللا عزيزي زاويه، دبستان ناصري، 
خلخال؛ «اجراي طرح جابر بر مبناي فلسفه ي يادگيري»

اصفهان: شــهال سليماني، كاشــان؛ «مشكالت شناخت 
كودكان»، «بلوغ» و «تكليف شب».

همراهــان گرامي، ســال جديد تحصيلي را در حالي شــروع 
مي كنيم كه بسياري نامه هاي خوانندگان مجله را تا دوره ي پيش 
پاسخ داده ايم. امسال نيز بسياري  نامه و ايميل داريم كه به مرور به 
آن ها پاسخ خواهيم داد. برخي از نامه ها يا نوشته هابا نظر مساعد 
كارشناسان شوراي برنامه ريزي مجله مناسب استفاده تشخيص 
داده مي شوند، اما تعدادي نيز به داليل گوناگوني از جمله طوالني 
يا تكراري بودن موضوع از گردونه ي انتخاب خارج مي گردند و در 
اين بخش معرفي مي شوند. با تبريك مجدد سال  تحصيلي جديد، 

باز منتظر ديدن آثار شما هستيم.

حسين گوگوناني، فريدون شهر؛ «فرا تحليلي از تأثير دخالت 
والدين در پيشرفت تحصيلي.»

تهران: محبوبه كاشي، اسالمشهر؛ «جايگاه سؤال كردن در 
مدارس ابتدايي.» 

رقيه مكاري، اسالم شهر؛ «توصيه براي تدريس موفق».
زهرا نوروزي، دبستان نشاط، منطقه ي چهار تهران؛ مقاله ي 
«تعالي مديريت مدرسه» را براي مجله ي رشد مديريت مدرسه 

بفرستيد.
ذبيح اهللا فتحي؛ فايل ارسالي شما درباره ي اقدام پژوهي خالي بود.

خراســان جنوبي: يداهللا اســتواري، حامد استواري، 
فردوس؛ «نگاهي بر پژوهش هاي مرتبط با تربيت  ديني در دبستان».

صيامي،  سلطان پور، فاطمه  خديجه  رضوي:  خراسان 
ناحيه ي ١ مشهد؛ مقاله ي «ردياب خودرو» و «سواد رسانه اي».

خوزستان:  مينا خزاعيان، ماهشهر؛ «احترام به بزرگ ترها»
فريده قاسمي؛ «بررسي ميزان توانمندي آموزگاران كاروني»

كردســتان: حامد تبنا، مركز اختالالت يادگيري مريوان؛ 
«همدلي با فرزند ناتوان». ممنون از ارسال عكس، اما به كيفيت 

آن ها نيز توجه داشته باشيد.

همراهان ما

پاسخ به 
نامه ها

تصويرگر: نسيم نوروزي
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ذهاب؛ «مشكالت  ســرپل  اكبري،  محمدطاها  كرمانشاه: 
كالس هاي چندپايه  و راهكارهاي كيفيت بخشي»

گيالن: علي ناصري، آموزگار دبستان شيخ محمد منتظري، 
سياهكل؛ «تدريس نمايش تقسيم اعشاري»

مازندران: صديقه افشاري، جويبار؛ مقاله ي «تأثير آموزش 
فراشناختي بر كاهش مشــكالت رياضي دانش آموزان مبتال به 

اختالل يادگيري». لطفًا مطالب كوتاه تري تهيه وارسال فرماييد.
فريبا سروري عموقين، ناحيه ي ٢ ساري؛ «آموزش وپرورش 

ايران باستان»
علي رضا اكبرزاده نشلي، چمستان؛ «اهميت ارتباط خوب با 

دانش آموزان در تدريس»
معصومه تاراجي، نوشــهر؛ لطفًا براي جوايز خود به اداره ي 

آموزش وپرورش شهر خود مراجعه فرماييد.

مركزي: ليــال خادمي، ناحيــه ي ٢، اراك؛ «اســتفاده از 
روش هاي نوين تدريس مبتني بر IT» و «چگونه مي توانم عالقه ي 

دانش آموزان پايه ي ششم را به كتاب افزايش دهم»
سيده صديقه اميني، دبستان علي بن ابي طالب(ع)، تفرش؛ 

«چگونه توانستم ضعف اماليي دانش آموزان كالس اول ...»

آثار اين همكاران نيز رسيد
احمدرضا اكبري، «فضاي كالس و كيفيت آموزشي».

ندا قديانلو؛ «كاهش مسائل انضباطي».
زهرا خراشــادي زاده، فاطمه رحمتي خادر؛ «مقايســه 

تحليلي محتواي كتاب هديه هاي آسمان پايه ي چهارم ...»
شهربانو صادقي؛ فايل «ده نكته ي تعليم وتربيت» بدون متن بود.

مينا امجدنيا؛ تجربه ها و آثار خود را بفرستيد.
فاطمه ملكي جبلي؛ «تأثير آموزش محاسبات ذهني رياضي 

در ياد گيري دانش آموزان».
پروين سليمان تبار؛ هانيه شهابي آريا

گوهر ايماني، آموزگار؛ «دانش آموز شهيد من».
مطهره حيدري؛ «اقدام پژوهي».

سمانه دستفروشان، معاون آموزشي؛ «پله پله تا بهشت».
حســن نجفي، دانشــجوي دانشــگاه عالمــه طباطبايي؛ 

«پديدارنگاري صالحيت هاي حرفه اي تدريس در ابتدايي».
؟؟؟ رضــازاده، پايه ي چهارم؛ «هــوش هيجاني و چگونگي 

افزايش اين مقوله در كودكان».
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سفرهاي پرماجراي 
داري وناري

مريم موسوي

نويسنده: ابوالقاسم فيض آبادي
ناشر: انتشارات نخستين، تهران (٦٦٤٩٨١٤٨ـ ٠٢١)

سال چاپ: ١٣٩٤

آموزگاران به خوبي از آثار سازنده ي مسافرت، چه واقعي و چه 
خيالي، بر دانش آموزان آگاه اند. ســفر به افزايش تجربه و آگاهي 

منجر مي شود. 
با كتاب هم مي توان به سفر رفت. كتاب «سفرهاي پرماجراي داري 
و ناري» مجموعه اي ٢١ جلدي از شــرح سفرهاي رؤيايي «ناري» 
١٠ ساله و برادر ١٢ ساله ي او «داري» است. وقتي كسي به مطالعه 
عالقه مند  باشد، مي تواند سوار متن و تصاوير قصه هاي خيال انگيز، از  

زير زمين خانه ي مادربزرگ به ديدار بزرگان و مشاهير برود. 
نويســنده ي اين كتاب مي گويد: «اگر شــما هم دوست داريد 
ســفري رؤيايي و پرماجرا داشته باشيد و با حوادث زمان بزرگان 
از نزديك آشنا شويد، ماجراهاي داري و ناري را بخوانيد. هدف از 
انتشار اين مجموعه آشنايي با تاريخ علم اين سرزمين است. ديدار 
شگفت  با محمد بن زكرياي رازي، ديداري با نظامي گنجوي، 
ديدار با نصير الدين طوســي در قلعه ي الموت و ... عنوان هاي 

چند جلد از كتاب هاي اين مجموعه هستند. 
از نكات جالب توجه اين مجموعه، درج پيام خوانندگاني است 
كه نسخه ي پيش از چاپ كتاب «ديداري شگفت  با ابوعلي سينا» 
را خوانده اند. يك مادر نوشته است: «دخترم براي اولين بار است 

كتابي را دو بار مي خواند...» 
مجلد شماره ي ٢١ اين مجموعه «كتاب  شما» نام دارد. ناشر گفته 
است: «نويسنده ي اين شماره شما باشيد. بنويسيد و نقاشي كنيد.» 
در ادامه نيز راه و رســم نوشــتن و اينكــه از كجا آغاز كنيم و 

توصيه هايي براي بهتر نوشتن، آمده است. 

كتاب خانه ي مدرسه

 هزینۀ اشتراک ساالنه مجالت عمومى رشد (هشت شماره): 350/000 ریال
 هزینۀ اشتراک ساالنه مجالت تخصصى رشد (سه شماره): 200/000 ریال

  نشانى: تهران، صنـدوق پستى  امور مشترکین: 
 تلفن امور مشترکین:  

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجالت  در خواستى:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگى:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  میزان تحصیالت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانى کامل پستى:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان: . . . . . . . . . . . . . . . . ستان: ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خیابان:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستى: شمارۀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالک:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارۀ فیش بانکى:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختى: مبلغ 

                  
      

                                     امضا:

نحوۀ اشتراک:
بانک تجارت،  پس از واریز مبلغ اشتراک به شماره حساب 
زیر،  روش  دو  به  افست،  شرکت  وجه  در  کد   آزمایش  سه راه  شعبۀ 

مشترک مجله شوید: 
www.roshdmag.ir

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل



تلنگري براي تفكر

è با آغاز مهرماه يك بار ديگر دست شما را مي فشاريم و با انتشار متن 
مسابقه ي «تلنگري براي تفكر» همراهي شما را در مجله خواستاريم.

در طي سال هايي كه از اجراي اين مشاركت مي گذرد، با استقبال 
خوب خوانندگان روبه رو بوده ايم. پرسش هاي اين شماره از البه الي 
يكي از مطالب پرونده انتخاب شــده اســت. براي شركت در اين 
فعاليت پاســخ تفصيلي خود را به نشاني پستي يا ايميل مجله ي 

رشد آموزش ابتدايي ارسال كنيد.
 عصر نوين را عصر فــن آوري اطالعات و ارتباطات نام نهاده اند. 
يكي از پيامدهــاي اين دوره ورود تكنولــوژي نوين در قالب هاي 

مهلت ارسال پاسخ ها: ۱۵ آبان ۱۳۹۵

مختلف صوتي و تصويري است كه تقريبًا بخش عمده ي زندگي افراد 
به ويژه نشر نوجوان و جوان جامعه را احاطه كرده و اوقات فراغت آن ها 
را به خود اختصاص داده است. اين امر با شتابي فزاينده در جامعه در 

حال حركت است.
اينك نظر شما؛

۱. آيا ورود فرزندان (دانش آموزان) به دنياي شگفت انگيز فن آوري هاي 
نوين ارتباطي يك فرصت است يا تهديد؟

۲. توجــه و رعايــت چه مالحظاتــي مي تواند اســتفاده ي بهينه از 
تكنولوژي هاي نوين ارتباطي به وسيله ي فرزندان را تضمين سازد؟

اسامي برندگان دوره ي نوزدهم اين مسابقه را در مجله ي شماره ي آبان ۹۶ـ ۹۵ ببينيد.
عکاس: اعظم الريجانی

مسابقه ي 
شماره ١

پدر: پسرم به درس و مشقت رسيدي؟
پسر: بابا بذار به زندگيم برسم!



هشتم دي: 
والدت حضرت رسول اكرم)ص( و 

امام صادق)ع( و 
روز اخالق و مهرورزي

مریم شيخ زاده نوش آبادی / اصفهان ـ آران بيدگل / هشتمين جشنواره ي عکس رشد

1 ماه نامه ي آموز شی، تحلیلی و اطالع رسانی برای آموزگاران دبستان، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارشناسان آموزشي
دوره ي  بیستم- مهر 1395- شمــاره ي پی درپی 158- 48صفحــه- 10000 ریال

»... حسين)ع( تنها كسي است كه در چهارده قرن پيش در برابر حكومت جور و ظلم قد َعَلم كرد... 
حسين)ع( شعار هميشگي را سر مي داد كه من در راه حق و حقيقت كشته مي شوم ولي دست به ناحق نمي دهم...«
ماربين، محقق آلماني به نقل از كتاب »واقعه ي عاشورا«

 پرونده: ورود به دبستان
 روي منزلت شغل معلمي كار كنيم
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تلنگري براي تفكر

è با آغاز مهرماه يك بار ديگر دست شما را مي فشاريم و با انتشار متن 
مسابقه ي »تلنگري براي تفكر« همراهي شما را در مجله خواستاريم.

در طي سال هايي كه از اجراي اين مشاركت مي گذرد، با استقبال 
خوب خوانندگان روبه رو بوده ايم. پرسش هاي اين شماره از البه الي 
يكي از مطالب پرونده انتخاب شــده اســت. براي شركت در اين 
فعاليت پاســخ تفصيلي خود را به نشاني پستي يا ايميل مجله ي 

رشد آموزش ابتدايي ارسال كنيد.
 عصر نوين را عصر فــن آوري اطالعات و ارتباطات نام نهاده اند. 
يكي از پيامدهــاي اين دوره ورود تكنولــوژي نوين در قالب هاي 

مهلت ارسال پاسخ ها: 15 آبان 1395

مختلف صوتي و تصويري است كه تقريبًا بخش عمده ي زندگي افراد 
به ويژه نشر نوجوان و جوان جامعه را احاطه كرده و اوقات فراغت آن ها 
را به خود اختصاص داده است. اين امر با شتابي فزاينده در جامعه در 

حال حركت است.
اينك نظر شما؛

1. آيا ورود فرزندان )دانش آموزان( به دنياي شگفت انگيز فن آوري هاي 
نوين ارتباطي يك فرصت است يا تهديد؟

2. توجــه و رعايــت چه مالحظاتــي مي تواند اســتفاده ي بهينه از 
تكنولوژي هاي نوين ارتباطي به وسيله ي فرزندان را تضمين سازد؟

اسامي برندگان دوره ي نوزدهم اين مسابقه را در مجله ي شماره ي آبان 96ـ 95 ببينيد.

عکاس: اعظم الریجانی

مسابقه ي 
شماره 1

پدر: پسرم به درس و مشقت رسيدي؟
پسر: بابا بذار به زندگيم برسم!




