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هوش فضايى
)توانايى تجسم فضايى(
اين افراد درک فضايى و تصويری خوبى دارند و از طراحى و
كشيدن نقاشى لذت مىبرند

ebtedayi@roshdmag.irȁǷƷǺǵȋǻȊƤ

هوش بدنى -حركتى
)توانايى كنترل حركات بدن(
اين افراد روی حركات بدن خود كنترل خوبى دارند ،كارهای
دستى ،حركات بدنى و ورزش را دوست دارند
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هوش موسيقايى
)توانايى درک ريتم و موسيقى(
اين افراد موسيقى را دوست دارند ،آهنگها را زمزمه
مىكنند و نسبت به ريتم ،وزن ،و آهنگ حساس هستند

ƥǻǎǅǟǾȁƨ

هوش منطقى -رياضى
)توانايى محاسبه و تفكر منطقى(
اين افراد توالى تفكر خوبى دارند و از حل
مسئله و كار با اعداد لذت مىبرند

۱

هوش طبيعتگرايى
)توانايى داشتن ارتباط نزديک با طبيعت(
اين افراد ارتباط خوبى با گياهان و حيوانات
دارند و از بودن در طبيعت لذت مىبرند
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هوش زبانى -ك,مى
)توانايى استفاده از واژگان(
اين افراد به بازیهای كKمى ،خواندن و نوشتن و
قصهگويى عKقهمند هستند
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هوش درون فردی
)توانايى شناخت احساسات و توانايىهای خود(
اين افراد به خودشناسى و خودارزيابى عKقهمند هستند و
ضعفها ،توانايىها و احساسات خود را خوب مىشناسند
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هوش بين فردی
)توانايى برقرار كردن ارتباط با ديگران(
اين افراد نسبت به احساسات ديگران حساساند ،دوستان
زيادی دارند و بازیها و فعاليتهای گروهى را دوست دارند
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
شركت افست

مدیر مسئول :محمد ناصری
سردبیر :علیرضا متولی

شورای برنامهریزی:

دكتر فاطمه رمضانی ،صغری ملكی،
مهندس صادق صادقپور ،محبتالله همتی
مدیر داخلی :الهام فراستی
ویراستار :كبری محمودی
طراح گرافیك :ايمان اوجيان
مشاوران اين شماره :دكتر محسن وحدانی -رئيس گروه برنامهريزی
درس تربيت بدنی دورهی ابتدايی،
مرضيه كهندل -مدرس دانشگاه فرهنگيان
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سرمقالهــ تغيير بنيادي در بنياد اصلي 2 /
تقويم ماه ــ 4
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برنامهيدرسي ــ رياضي/گسترش مفاهيم تفكر جبري در رياضيات ابتدايي /سپیده چمنآرا10 /
تربيتبدني/معرفي بستهي آموزشي تربيتبدني دردورهي ابتدايي  /دكتر محسن حالجي،
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آموزش چندپايه ــ از آموزش براي همه تا توسعهي كيفيت آموزشوپرورش /مرضيه كهندل28 /
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مدرسهي زيباي من ــ اعالم اسامي برندگان42 /
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قابل توجه نویسندگان و مترجمان:
مقالههایی كه برای درج در مجله میفرستید ،باید با اهداف و رویكردهای آموزشی -تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط
ً
باشند و نباید قبال در جای دیگری چاپ شده باشند .مقالههای ترجمه شده باید با متن اصلی همخوانی داشته باشد و
متن اصلی نیز همراه آنها باشد .چنانچه مقاله را خالصه میكنید ،این موضوع را قید بفرمایید .مقاله یك خط در میان ،بر
یك روی كاغذ و با خط خوانا نوشته یا تایپ شود .مقالهها میتوانند با نرمافزار  wordو روی  CDو یا از طریق پیامنگار مجله
ارسال شوند .نثر مقاله باید روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژههای علمی و فنی دقت الزم مبذول
شود .محل قراردادن جدولها ،شكلها و عكسها در متن مشخص شود .مقاله باید دارای چكیده باشد و در آن هدفها و
پیام نوشتار در چند سطر تنظیم شود  .كلمات حاوی مفاهیم نمایه (كلید واژهها) از متن استخراج و روی صفحهای جداگانه
نوشته شوند .مقال ه باید دارای تیتر اصلی ،تیترهای فرعی در متن و سوتیتر باشد .معرفینامهی كوتاهی از نویسنده یا
مترجم ،عناوین و آثار وی پیوست شود.
الزم به ذكر است مجله در رد ،قبول ،ویرایش و تلخیص مقالههای رسیده مختار است .مقاالت دریافتی بازگردانده
ً
نمیشود .آرای مندرج در مقاله ضرورتا مبین رأی و نظر مسئوالن مجله نیست.
عالوه بر اين نكات ،ضروری است به نكات مهمتری كه در صفح هی  47درج شده ،توجه فرماييد.

سرمقاله
علیرضامتولی

تغيير بنيادي در بنياد اصلي

این روزها از تغییر بســیار ســخن میگوییم و این واژه را بســیار میشنویم؛
از تغییر کتابهای درســی گرفته تا تغییر نظام آموزشــی تا تغییر در طرحهای
کیفیتبخشــی به فرایند آموزش .این تغییرات در ســالهای اخیر بسیار شتاب
گرفتهاند و ممکن است عدهای آنها را شتابزده تلقی کنند.
هر نوع تغییری لزوماً رو به اصالح نیســت .بســیاری از تغییرات مشمول فرایند
آزمایش و خطا میشوند .به تجربه دریافتهایم ،کمتر به آزمایش و اصالح رسیدهایم
و بیشتر به خطا رفتهایم .چرا این اتفاق میافتد؟
برای اینکه حل مسئله را از همانجایی شروع میکنیم که در آن گرفتار آمدهایم.
مســئلهی آموزشوپرورش ما چیســت که هر چه جلوتــر میرویم ،تالشهای
صادقانهی دســتاندرکاران تغییر هم پاســخگوی حل آنها نیست یا هر راهحل
تازهای ،پس از مدتی مسائل تازهتری به وجود میآورد.
به نظر میرسد نکتهی فراموششدهای در میان باشد .آنچه مغفول باقی میماند،

انديشهي معلمي

الهام فراستي

کسی
که شهامت
آموختن دارد،
هرگز از یاد گرفتن
دست نمیکشد.

تأثیری
که معلم
خوب میگذارد،
هرگز فراموش
نمیشود.

معلم
خوب میتواند
همه چیز را بیاموزد،
حتی چیزهایی که
خودش نمیتواند
انجام دهد.
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عامل آموزشدهنــده و آموزشگیرنده
اســت .ما معموالً به تغییــر در برنامهها
میاندیشیم ،اما تغییر در آموزشدهنده
و آموزشگیرنده را نادیده میگیریم.
ما با اصالحات و تغییــرات میخواهیم
زندگی نــو و متفاوتی خلق کنیم ،غافل
از اینکه برای داشتن زندگی متفاوت باید
به شخص متفاوتی تبدیل شویم.
برای اینکه دنیــای بیرون خود را تغییر
بدهیــم ،باید دنیای درونمــان را تغییر
بدهیم .در خانــوادهی آموزشوپرورش،
دائم بنا و قوانیــن زندگی خانه را تغییر
میدهیم ،اما اصل را بر این نمیگذاریم
که باید ســاکنان خانــه تغییر کنند .ما
از ســاکنان خانه میخواهیم از قوانینی
که تغییریافتهاند آگاهی داشــته باشند
و آنهــا را اجرا کنند .امــا توان درونی
اعضای خانواده را برای این تغییر ،تغییر

معلم
خوب ،عاشق یاد
دادن است و معلم
ماهر عاشق
یاد گرفتن.

ندادهایم .تغییر مهمــی که باید صورت
بگیرد و مــا معموالً زیر بــار این تغییر
نمیرویم ،این است که نگاه ما به کودک
و کودکی باید تغییر کند.
معلم باید تغییر کند و این تغییرات فقط
منطبق شــدن با فضا و شرایط روز دنیا
نیست ،بلکه بازگشــتی اصولی و عمیق
به درون ،منطبق بــر فطرت و طبیعت
انسانی است .البهالي واژهها و سطرهاي
تحول بنيــادي نظــام آموزشوپرورش
به اين نكته توجه قابل ستايشــي شده
اســت ،ليكن توجه به موضــوع اصلي
آموزشوپــرورش ،يعني عامل انســاني
(كــودك و معلم) ،البــهالي طرحها و
برنامهها به فراموشــي سپرده ميشود.
توصیــه میکنم گفتگوی مــا با دکتر
عبدالعظیم کریمی را با دقت ،تأمل و
تعمق بیشتری مطالعه کنید.

من
یاد گرفتهام بیشتر
از اینکه معلم خوبي
باشم ،دانشآموز بهتری
باشم و به درسهایی که از
دانشآموزانم یاد میگیرم
احترام بگذارم.
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تقويم ماه
طاهره خردور

در صفحــهي تقويم ماه تالش ميكنيم بعضي از مناســبتها را زير ذرهبين ببريم تا
ببينيم كدام موقعيت يادگيري يا آموزشي را ميتوانيم از آن استخراج كنيم .گراميداشت
مناسبتها ميتواند هويت شخصي ،ملي و ديني دانشآموزان را شكل بدهد و آنها را در
جريان چگونگي بعضي شغلها و مناسبتها قرار بدهد .آموزگاران عزيز ميتوانند با رجوع
به نشريات رشــد دانشآموزي و جلب توجه دانشآموزان به صفحهي تقويم ،موقعيت
يادگيري بيشتري براي آنها فراهم كنند .از خوانندگان گرامي درخواست داريم براي
پربار شدن اين صفحه تجربهها و پيشنهادهاي خود را در قالب ارائه شده در اين صفحه
براي ما ارسال كنند تا به نام خودشان چاپ شود.

 20دي
 4دي

والدت حضرت عيسي مسيح(ع)

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

 1شناخت پيامبري رسالتمدار كه كتاب آسماني «انجيل» را آورد.
 2آگاهي از زندگي حضرت عيسي(ع) و شناخت مادرش حضرت مريم(س) و
داستانهاي زندگيايشان.
 3اطالعاتي دربارهي دو تقويم ميالدي و شمسي و تفاوت آنها.
 4آغاز سال نوي مسيحي و جشن مسيحيان در اين روز.
 5توضيح موضوع زنده بودن و به معراج رفتن حضرت عيسي(ع) ازديدگاه
قرآن.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي
ميرزا تقيخــان فراهانــي ،ملقب به اميركبيــر ،صدراعظم
ناصرالدينشاه قاجار بود.

 1آگاهــي از زندگــي اميركبير و افــكار او و
 6دي ،مصادف با  6ربيعالثاني
كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي
 1شرح شيوهي زندگي ايشان و
چگونگي مبارزات اين امام.

 2عشقورزي به ائمهي اطهار و
زندگي آنها را سرلوحه قرار دادن.
 3شرحي از حرم مطهر آن حضرت كه
در سامرا عراق قرار دارد و زيارتگاه
شيعيان جهان است.

 5دي

روز ايمني در برابر زلزله و كاهش اثرات بالياي طبيعي

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي
ســالروز زلزلهي بم در  5ديماه  1382روز «ايمنــي در برابر زلزله و كاهش اثرات بالياي طبيعي» نامگذاري
شده است.

 1بيان چيستي و چرايي وقوع زلزله.
 2شناخت و آگاهي دادن به دانشآموزان دربارهي زلزله ،بهعنوان يكي از
بالياي طبيعي و باال بردن سطح آگاهي بهمنظور كاهش اثرات و خسارات احتمالي
ناشي از بالياي طبيعي.
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 4گفتوگو دربارهي امام دوازدهم
و چگونگي و چرايي غيبت ايشان كه
فرزند امام حسن عسكري(ع) هستند.

9دي

روز بصيرت و ميثاق با واليت

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

 1تعريف حماسهي  9دي ماه بر
اين مبنا كه مردم حافظ اصلي دين و
ميهن خود هستند و هر جا الزم باشد
به ميدان ميآيند.

 2گفتوگو دربارهي مفهوم واقعي
بصيرت و ميثاق با رهبري
 26دي

فرار محمدرضا پهلوي

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

در اين روز محمدرضا پهلوي آخرين پادشاه نظام
سلطنتي ايران ،به دليل ترس از مبارزات انقالبي مردم
ايران ،به رهبري امام خميني (ره) ،از ايران خارج شد.

مجلهي رشد دانشآموز
شماره -4سال تحصيلي 96-97

شهادت اميركبير
تبعيدش به كاشان و نحوهي شهادت ايشان با امضاي شاه قاجار.
 2گرامیداشت ياد و خاطرهي ايشان و بزرگ نگ ه داشتن ياد بزرگان وطن.
 3شناخت يكي از بهترين وزيران ايران.
 4شرح تأسيس مدرسهي دارالفنون و روزنامهي وقايع اتفاقيه به خاطر اعتقاد او
به ضرورت انجام كار فرهنگي براي توسعهي كشور.
شهادت امام حسن عسكري(ع)

 8دي ،مصادف با  10ربيعالثاني

 1بازگويي علت فرار شاه معدوم
از ايران
 2آگاهي از زمان پايان سلطنت
و آغاز پيروزي انقالب اسالمي به
رهبري امام خميني(ره)
 3شرح چگونگي مبارزات مردم ايران
و اتحاد آنان تاسرنگوني نظام سلطنتي
وفات حضرت معصومه(س)

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

 1شرح سادهزيستي و مراتب علمي
ايشان
 2تعريف داستاني از زندگي ايشان.
 3شناخت و معرفي حرم مطهر حضرت
معصومه(س) در شهر قم ،بهعنوان
زيارتگاهمسلمانان.
 17دي

سالروز اجراي طرح استعماري حذف حجاب به دست رضاخان

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي
 1شرح نمونههاي غربزدگي شاه اول پهلوي.
 2اشاره به كشتار مردم در مسجد گوهرشاد مشهد به خاطر داشتن حجاب.
 3موفق نبودن اين فرمان به دليل اعتقادات مذهبي مردم ايران.
 19دي

قيام مردم قم در سال 1356

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

در اين روز به رهبري روحانيت ،مردم قم عليه رژيم شاه قيام كردند و نظاميان آنها را به خاك و خون كشيدند.

 1اين قيام در اعتراض به درگذشت مشكوك فرزند امام خميني (ره) بود كه به
شروع اعتراضهاي مردمي منجر و در نهايت به پيروزي انقالب اسالمي تبديل شد.
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كت جادويي معلم

ك ِكي/ترجمهحبيبيوسفزاده
نوشتهجِ نيم 

مدیریت ارتباط در کالس درس

نویسنده در این بخش میکوشد معلمان را در مدیریت کارامد امور کالس یاری كند و به آنها بیاموزد نسبت به تأثیر
بازخوردهای خود بر رفتار دانشآموزان حساس باشند .به عبارت دیگر ،سعی دارد لزوم بازخوردهای ماهرانه ،اهمیت
مدیریت خود و درک کردن دانشآموزان و نیازهایآنها را گوشزد كند.

بعد از ترســیم اهداف و ضوابط رفتاری
(که در شــمارهي قبل شرح داده شد)،
مرحلهي بعدی اعمال چارچوبي رفتاری،
تمرکز بر تعامــات معلم-دانشآموز و
طراحی سیستم مدیریت بهینهای است
کاری مثبت و ماندگاری
که بتواند روابط ِ

6

را شــکل دهد .در این بخــش با فرایند
مدیریت تعاملی و نکات مهم و ضروری
کاربرد عملی آن آشنا میشوید.
این فرایند بر پنج ستون استوار است که
عبارتاند از:
 1پیشگیری :پیشگیری از بروز ،تکرار
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یا تشدید مشــکالت رفتاری که هدف
اصلی فرایند مدیریت تعاملی است.
 2اصالح :تصحیح قاطعانهي سوءرفتار
و مدیریت فعاالنهي رفتار دانشآموزان.
 3حمایت :با حمایت و تشویق معلم،
دانشآموزان رفتار خود را مدیریتکنند.

 4رصد کــردن :مدیریــت عوامل
گوناگون در هنگامی که دانشآموزان از
خط خارج میشوند و سوق دادن آنها به
پرهیز از خطاها و اصالح کردن رفتارشان.
 5تصدیــق کــردن :ایجــاد حس
ارزشــمندی در دانشآموزان ،با تصدیق
موفقیتهای کوچــک آنها و باال بردن
میزان انگیزه و مشارکت در آنها.
نکتهي مهم این اســت که معلمان براي
رسیدن به نتیجهي مطلوب ،باید بتوانند
ترکیبی از ایــن ترفندها را بهکار گیرند.
یعنی شاید الزم باشد همزمان با اصالح
قاطعانــهي خطاها ،با صحه گذاشــتن
بر نقاط قوت دانشآمــوزان ،آنها را به
اصالح رفتار خویش ترغیب كنند .قبل
از ادامهي بحث الزم است به چند نکتهي
اساسی در روابط معلم ـ دانشآموز توجه
كنیم:
هر رفتار پیامی دارد
هنگامی که دانشآموزان در روابط خود
با معلم احســاس امنیتکنند و بتوانند
از نظــر عاطفی و اجتماعــی با محیط
مدرسه کنار بیایند ،به ندرت ممکن است
سو ء رفتار نشان دهند .سوء رفتار اولین
نشانهي ناســازگاری دانشآموزان است.
پس هر رفتــاری معموالً چند حس
در ِ
قوی مثل نگرانی ،ترس ،خشم ،ناراحتی
و خستگی نهفته است که در واقع علل
آن رفتار هســتند .وقتی دانشآموزان
احساس خوبی ندارند ،نخواهند توانست
بهخوبی از عهدهي کارها برآیند ،بنابراين
شرایط ذهنی خود را از طریق سوء رفتار
بروز خواهنــد داد .رفتار پیامی اســت
که نشــان میدهد فرد چه احســاس و
عکسالعملی نســبت به دنیای اطراف
خــود دارد .مهــارت اساســی مدیریت
توجو ،مشاهده و
رفتار به توانایی جســ 
رمزگشایی از پیامهایی بستگي دارد که
افراد ســعی دارند با رفتار و بهخصوص
با سوء رفتار خود نشــان دهند .توانایی

کشــف این پیامها به معلمــان امکان
خواهد داد رفتار دانشآموزان را مقتدرانه
مدیریت کنند و نهتنها نســبت به خود
رفتار ،بلکه نســبت به پیام آن واکنش
مناسبی نشــان دهند .این کار از طریق
دقیق شدن در رفتار منفی دانشآموز و
سپس تشخیص پیامهای آن امکانپذیر
خواهد بود .گاهــی اوقات همین دقیق
شدن موجب میشود دانشآموز دست از
بدرفتاری بکشــد .بهعالوه ،با این نگرش
میتوانیــد در واکنشهای معمول خود
ی بچهها تغییر ایجاد
نســبت به بدرفتار 
کنید و درعوض واکنش حسابشدهای
را برگزینید که نتیجهي ِ
مثبت معینی در
پی داشته باشد.
واکنش به رفتار و پیام آن
فهم علل رفتار ،معلمان را قادر میسازد
واکنشهایی از خود نشان دهند که بدون
لطمه زدن به شخصیت و حرمت طرفین،
به اصالح رفتار دانشآموزان منجر شود.
به هر حال ،معلمان باید یک قدم جلوتر
باشــند و بدانند کلید تغییــر رفتار در
«گفتن» یا «شدت عمل» نیست ،بلکه
به درک مشکل و پاسخ مناسب در برابر
آن بستگی دارد.
اجازه دهید اعتراف یک معلم تازهکار به
نام هیم جینات 1را در اینباره مرور کنیم:
«به این نتیجهي وحشتناک رسیدهام که
من عاملی تعیینکننده در کالس هستم.
فهميدهام نگرش شخصی من ج ّو حاکم
لوهوای
بر کالس را شــكل ميدهد .حا 
لوهــوای مــن رابطهي
کالس بــا حا 
مســتقیم دارد .به عنوان معلم ،قدرتی
باور نکردنی دارم تــا زندگی کودکي را
به لجن بکشــم یا او را خوشبخت كنم.
من میتوانم وسیلهي شکنجه یا ابزاری
الهامبخش باشم .میتوانم تحقیر کنم یا
بخندانم و آسیب بزنم یا التیام بخشم .در
هر شــرایطی ،این واکنش من است که
تعیین میکند یک بحران تشــدید شود

یا فروکش کند و انسانیت در وجود یک
کودک شکل بگیرد یا نگیرد».
بله ،واکنش معلم تعیین کننده اســت.
وقتی معلمهــا بدون بینش و فهم کافی
در برابر رفتاری واکنش نشان میدهند،
ناخواســته بــه رفتارهــای منفی دامن
میزنند و حتی خود را در تقابل شــدید
با دانشآموزان قرار ميدهند .این باور که
رفتار فــان دانشآموز غیر قابل تحمل
است ،میتواند به خشم و حتی ناامیدی
و انصراف وی از تحصیل منجر شــود .یا
حتی بدتر از آن ،معلم خشمگین ممکن
است دست به کارهایی بزند که وضع را
بدتر کند و دور باطــل تنبیه و انتقام را
موجب شود.
هنگام مواجهه با سوء رفتار ،واکنش معلم
الگوی تعامل بین او و شاگردش را تعیین
میکنــد .به این مثال توجه کنید که در
آن دانشآموزی بــدون اجازه در کالس
راه مــیرود و باعث حواسپرتی دیگران
میشود:
معلم« :نیــل! اینقدر وول نخــور ،برو
بنشین روی صندلی خودت».
دانشآمــوز« :نمیتونــم ،دارم دنبال یه
مداد میگردم».
معلم (دست به سینه و با تحکم)« :قب ً
ال
بایــد دنبالش میگشــتی ،کاری رو که
میگم بکن ،همین حاال!»
دانشآموز« :نمیشه ،میخوام از بچهها
یه مداد رنگی بگیرم».
و زیر لب ُغر میزند« :مگه چه اشــکالی
داره؟»
معلم« :چونکه من دارم بهت میگم».
دانشآموز(بــا لحنی ســتیزهجو)« :دلم
نمیخواد به هر چــی تو میگی گوش
کنم»...
و به این ترتیب تنش ادامه مییابد...
در اینجا چه اتفاقی دارد میافتد؟ اگر جای
این معلم بودید ،چه احساسی داشتید؟
دانشآموز چه احساسی میداشت؟ سایر
دانشآموزان چه میکردند؟ احســاس
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آنها نسبت به این پارازیت چه میبود؟
س ِر جریان تدریس و یادگیری چه بالیی
میآمد؟ در این وضعیت ،دانشآموزان
کالس چه چیزی یاد میگیرند و چه
کسی تحت کنترل است؟
چه اتفاقی باید میافتاد؟ از کجا کار
خراب شــد؟ این معلم میخواهد
دانشآموز ســرجایش بنشــیند و
واکنش نســنجیدهای از خود نشان
میدهــد .ایــن واکنش تحــت تأثیر
نوعی برانگیختگی عصبــی و بیاختیار
و بیمالحظــه صــورت میگیــرد .هر
واکنش عقالنی ریشــه در کنترل افکار
و آمادگی بــرای تعامالتی دارد که خود
نتیجهي درک پیا ِم یک رفتار اســت .به
نوعی میتوان گفت ،معلم باید یک گام
از خودش جلوتر باشــد و سعی کند به
جــای واکنش عصبــی ،در برابر ســوء
رفتارها عکسالعمل عقالنی نشان دهد.
کلیــد تغییر رفتار در تذکــرات مکرر یا
واکنشهای بیاختیار نیســت ،بلکه در
پاســخ صحیح به آن رفتارهاست .وقتی
پاســخی در خور انتظار داده میشــود،
معلم میتواند کنتــرل تعامالت و نتایج
آنها را در دســت گیرد .حــاال به این
نمونهي مشــابه توجه کنیــد که در آن
معلم برخورد متفاوتی دارد:
معلم(در حالی که به صندلی نیل اشاره
میکند)« :نیل! روی صندلی خودت».
دانشآموز« :نمیتونم ،میخوام از مایکل
یه مداد قرض بگیرم».
معلم (به آرامی تکــرار میکند)« :روی
صندلی خودت نیل ،ممنونم ازت!»
دانشآموز زیر لب غر میزند و میگوید:
«نمیفهمم چه اشکالی داره که از یه نفر
مداد بگیرم».
معلم غز زدن دانشآموز را ندیده میگیرد
و میگوید« :آفرین نیل ،ممنونم».
دانشآموز همینطور که هنوز غر میزند،
به صندلی خود برمیگردد .وقتی دست
از غر زدن برمــيدارد و کتابش را روی

8

میز ميگذارد ،معلم به طرفش میرود و
میگوید« :تو حالت خوبه؟ بیا با مداد من
بنویس تا ســر فرصت مداد خودتو پیدا
کنی ...خیلی خب بچهها ،درس امروز را
شروع میکنیم».
بــا این وصــف ،میتوان گفــت مهارت
مدیریت تعامالت یعنی دانســتن اینکه
برداشتن چه گامی ما را به نتیجهي مورد
انتظار میرســاند .اگر معلم بدون فکر و
فقط مبتنی بر یک واکنش عصبی وارد
موضوعی شود ،اگر درنگ کند و از خود
تردید نشــان دهد و اگر ظاهرش نشان
دهــد که کنترل خود را از دســت داده
اســت ،با این کار در را باز گذاشته است
تا دانشآموز وارد عمل شــود و ســکان
فرایند را در دســت گیرد .در این حالت،
دانشآموز رشــتهي امور را به دســت
خواهــد گرفت و بازگرداندن آن به وضع
سابق دشوار خواهد بود.
نکته :همیشه اینطور نیست که بالفاصله
بتوانید اقدام صحیح را تشخیص دهید.
مهم این اســت که فرصت بررسی انواع
گزینهها را به خودتان بدهید.
انتخاب پاســخها برای رسیدن به
نتایج مطلوب
بیــن «محرک» و «پاســخ» همیشــه
فاصلهای هست .در این فاصله است که
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شما فرصت و قدرت انتخاب «پاسخ» را
دارید .در پاسخ شما رشد و نشاط نهفته
است .بهراســتی ما چگونه به رفتارها
پاسخ میدهیم؟ فهم اینکه من امکان
انتخاب پاسخ را دارم ،کلید مدیریت
هر شرایطی است .از آنجا که رفتارها
ابراز ناخودآگاه احساسات و عواطف
هستند ،بسیار مهم است که نسبت
به رفتارهای دانشآموزان و پیامهای
مربوطه حســاس باشید .برای این کار
قبل از هر چیز بایــد در مورد رفتارها و
ســاماندهی آنها فکر کنید و آمادگی
الزم برای طیف گســتردهای از شرایط
ممکن را داشــته باشید .آنگاه کمکم یاد
خواهید گرفت که فیالبداهه برنامهریزی
کنید ،بهموقــع مکث کنیــد ،واکنش
عصبی بروز ندهيد و خود را قادر سازید
پاســخی را انتخاب كنيد کــه بهترین
نتیجه را در پی داشــته باشد .همچنین
بعد از مواجهه با هر شرایطی ،باید برای
آینده برنامهریزی کنید و از خود بپرسید:
«دفعهي بعد چــه کار بهتری میتوانم
انجام دهم؟» یا «چطور میتوانم از تکرار
چنين اتفاقي جلوگیری کنم؟»
همینطور کــه برنامهریزی میکنید ،با
اشــرافی كه بر رفتارها پیــدا میکنید،
در مییابید کــه از کدام جیبهای ُکت
جادویی خود اســتفاده کنیــد .اگر نگاه
شــما مثبت باشــد ،مهارتهایی را به
کار خواهید گرفت کــه دانشآموزان را
برانگیزد و آنها را به تالش بیشتر ترغیب
کند .با رصــد کردن نقاط قوت بچهها و
تشــویق آنها بهتر میتــوان آنان را به
رفتارهای پسندیده سوق داد و برعکس،
با تمرکز بر نقاط ضعف و به رخ کشیدن
مکرر ناتوانیهایشــان ،ممکن اســت به
رفتارهای ناشایست آنان دامن بزنیم.
پينوشت

1. Haim Ginott

یادداشت
ترجمه :دكتر نيره شاهمحمدي

كتابهاى الكترونيك
در مدارس ابتدايى

امروزه كتابهاي الكترونيك جاي خود را در سيستم آموزشي ،اگرچه كمرنگ
و نوپا ،باز كردهاند .يكي از سؤاالت معلمان ابتدايي اين است كه آيا اين
كتابها در مقايسه با كتابهاي كاغذي و چاپي ميتوانند به بهبود يادگيري
دانشآموزان كمك كنند؟

كتاب الكترونيكي چيست؟
كتاب الكترونيكي نسخهي الكترونيكي
يا ديجيتالي كتاب اســت كه در اشكال
گوناگون ممكن اســت بهصورت برخط
خوانده شــود يا روي كامپيوتر ،لپتاپ
يا تبلت شخصي دانلود شود .ديكشنري
اكسفورد كتاب الكترونيك را «نسخهي
الكترونيكي از كتابي چاپي» تعريف كرده
اســت .البته كتاب الكترونيكي آموزشي
از ديگــر انواع كتــاب الكترونيكي مانند
رمان متفاوت اســت ،زيرا عالوه بر متن
و محتواي تصويري ،پيوندهاي اينترنتي،
انيميشــن و فيلــم ،محتــواي تعاملي،
فعاليت و ارزشــيابي نيز دارد .كتابهاي
الكترونيكي آموزشي امكان درج يادداشت
را نيز براي معلمان و دانشآموزان فراهم
ميكند.
ويژگي كتاب الكترونيكي
و محتواي ديجيتال
كتابهاي الكترونيكي آموزشــي شكلي
از محتواي آموزشــي بســتهبندي شده
(بستهي آموزشي) در حوزهي برنامههاي
درســي و يادگيري را ارائه ميدهند .در
مقايســه با كتابهاي چاپي قابليتهاي
بيشــتري مانند محتواي پويا و تعاملي
و فعاليتهــاي ســطوح بــاالي تفكــر
دانشآموزان به كتاب درســي را اضافه
ميكننــد .چه از نظر ســختافزار و چه

از نظــر نرمافزار براي خوانده شــدن در
قالبهــاي متنوعتر و داشــتن كيفيت
بهتر در تصاوير نمايشــي ،بر كتابهاي
كاغذي ارجحيت دارند .دانشآموز كتاب
الكترونيكي را ميتوانــد همه جا ،براي
مثال در موبايل خود ،همراه داشته باشد
و هر زمان احساس كند فرصت مطالعه
دارد ،به راحتي ميتواند به هزاران كتاب
الكترونيكي ذخيره شــده در حافظهي
گوشي خود مراجعه كند .از سوي ديگر،
با خريــد كتابهــاي الكترونيكي كاغذ
كمتري هم مصرف ميشود و اين امر به
قطع كمتر درختان و حفاظت از محيط
زيست كمك ميكند .به اين ترتيب ،حمل
و نقل تعداد بســيار زيادي عنوان كتاب
در حافظهي دســتگاههاي الكترونيكي،
امكانهايي چون جستوجوي بخشها
يــا كلمات خاصــي در كتــاب و حفظ
محيــط زيســت ،همــه از خوبيهاي
كتابهاي الكترونيكياند.
مالحظات آموزشي
گرچه اســتفاده از كتابهاي الكترونيك
و ســاير اشــكال محتواي ديجيتال بايد
مكمل دســتيابي دانشآموزان به نتايج
يادگيري باشــد ،اما نگراني عمومي رايج
بين معلمان در مورد تمركز بيش از حد
بر كتابهاي درســي به جاي تمركز بر
نتايج يادگيري اســت .به عبارت ديگر،

صرفاً قــرار دادن كتابهاي الكترونيكي
به جاي كتابهاي درســي ممكن است
تنها منجر به كاهش دادن وزن كيفهاي
مدرسهي دانشآموزان شود ،در حاليكه
دانشآموزان بايد به كتابهاي درســي
مرتبط با عنوانهاي موضوعات درسي و
با كيفيت باال هم دسترسي داشته باشند.
مالحظات خريد
رونــد خريــد كتابهــاي الكترونيكي
آســان اســت .اين كتابها را ميتوان
بهصورت آنالين به ســرعت خريد و در
اختيار گرفت؛ گرچه نســخههاي فعلي
كتابهــاي الكترونيكي در دســترس
نسخههايي غيرپويا از كتابهاي درسي
كاغــذي هســتند و محتــواي محدود
تعاملي را شــامل ميشوند .مدارس بايد
آگاه باشــند كه نسخهي نمايشي كتاب
الكترونيكي ممكن اســت عملكرد كلي
كتاب الكترونيكي را بازتاب ندهد .عالوه
بر ايــن ،كتابهــاي الكترونيكي براي
نمايش به يك دســتگاه رايانه يا موبايل
مناسب نياز دارند و برخي از دستگاههاي
نمايش الكترونيكي مانند آيپد اَپل آنها
را پشتيباني نميكنند .ديگر آنكه ،كتاب
الكترونيكي را ميتوان بهطور مســتقيم
با كد مجوز نصــب آن روي رايانه براي
دورهاي يــك يا چندســاله خريد .البته
امــكان دادن اين كتابها
اين موضوع،
ِ
بــه خواهر يا بــرادر كوچكتر يا ســاير
دانشآموزان را تحتتأثير قرار ميدهد.
منابع
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برنامهي درسي  -رياضي
سپیدهچمنآرا

سردبیر ماهنامهي رشد برهان ریاضی متوسطهی اول

ریاضیات دورهي ابتدایی و الگوها ()4

سرنوشتالگوها:

گسترشمفاهيمتفکرجبری
دررياضياتابتدايى

جبر یکی از اجزای اصلی برنامهي درســی ریاضی مدرسهای در اغلب کشورهاست .عدهای
اعتقاد دارند که جبر دروازهای به تحصیالت و فرصتهای عالیتر اســت و مشارکت موفق
ریاضی نهفته در جبر است .در
در جامعهی دموکراتیک و بازار فناوری ،نیازمند تفکر مجرد
ِ
برنامهی درســی ملی جمهوري اسالمي ایران نیز «جبر و نمایش نمادین (الگوها ،رابطهها
و تابعها)» دستهاي از مفاهیم قلمرو حوزهی ریاضیات برشمرده شده است (سند برنامهي
درسی ملی ،اسفند  ،91ص  .)34دانشآموزان در سطوح گوناگون با جبر مشکل دارند .یکی
از اصلیترین این مشکالت گذر از حساب به جبر است .همچنين است تفاوتهایی که در
ِ
نادرست نمادین.
مفهو ِم نماد تســاوی در این دو حوزه وجود دارد یا استفاده از تعمیمهای
حــل معادله ،کار با نمادها و عبارتهای جبری و درک حروف به جای مقدارهای متغیر یا
مجهول از دیگر چالشهای اساســی یاددهی ـ یادگیری جبر مدرسهای هستند .از این رو،
آموزشگران براســاس نتایج تحقیقات به این باور رسیدهاند که اگر تفکر جبری از دورهي
ابتدایی آموزش داده شود ،در سالهای باالتر مدرسه ،مشکالتی که برشمردیم ،کمتر خواهد
شد .البته آموزش جبر از پایههای پایینتر در مدرسه ،چیزی به غیر از انتقال برنامهی سنتی
سال اول جبر به پایههای پایینتر است!
در مطلب پیش رو ســعی داریم عناصر آموزش تفکر جبــری در ریاضیات دورهي ابتدایی
جمهوري اســامي ایران را بــه اختصار معرفی کنیم و رابطهي طولــی آن مفاهیم را در
کتابهای درسی ریاضی شش پایهي این دوره نشان دهیم .این عناصر عبارتاند از :الگوها؛
رابطهها؛ تابعها؛ نمادگذاری.

الگوها

در سه شــمارهی گذشــتهی مجله ،الگوهایی را که درکتابهای درسی دورهی
ابتدایی آمدهاند به تفصیل معرفی کردیم:
ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ

ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﻋﺪﺩﻱ

ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ

ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺗﻜﺮﺍﺭﺷﻮﻧﺪﻩ
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ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪﻛﻨﻨﺪﻩ
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رابطهها

مهمترین رابطههایی که در ریاضیات
دورهي ابتدایی باید به آنها توجه
شود ،رابطهي بین مفاهیم حساب
است؛ یعنی ارتباط بین عددها،
ارتباط اعداد با چهار عمل اصلی ،و
ارتباط خود اعمال با یکدیگر .این
روابط در کتابهای ریاضی شش
پایهي ابتدایی عبارتاند از:
 éارتباط عددها با یکدیگر
(بهعنوان نمونه :هشت یکی کمتر
از هفت است ،دو تا چهار است،
پنج تا از سه بیشتر است و  )...و
الگوهای موجود در این روابط.
 éجمعهای ثابت :جفت عددهایی
که مجموع ثابت دارند و الگوهای
موجود در این جمعها ،مانند  0و
 1 ،8و  2 ،7و  3 ،6و  4 ،5و 5 ،4
و  6 ،3و  7 ،2و  ،1و  8و .0
 éمضربهای یک عدد و الگوهای
موجود در جدول ضرب اعداد.
 éرابطهی عمل جمع
با عمل تفریق.
 éرابطهی عمل ضرب
با عمل جمع.
 éرابطهی عمل ضرب
با عمل تقسیم.
 éرابطهی عمل تقسیم
با عمل تفریق.
 éروابط موجود
در جدولهای تناسب.

متغیرها و توابع
از نقطهنظر تاریخی ،گرچه تابع رســماً جزئی از جبر نبوده
است ولیکن امروزه بسیاری از محققان رویکردي براي شروع
جبر در رياضيات مدرسهاي را قبول دارند كه در آن «متغير»
و «تابع» دو مفهوم کلیدی هســتند .در يك رابطه (فرمول)،
كميتي است كه مقدار آن تغيير ميكند .تابع يك شيء
متغيرّ ،
رياضي اســت كه نشان ميدهد چگونه يك متغير وابسته به
متغير ديگري در حال تغيير اســت .آموزش مفهوم متغير و
نمايش آن با حروف در جبر همواره چالشهاي جدي داشته
و دارد .در رويكردهاي جديد آموزشــي ،مفهوم تابع و متغير
به صورتهاي گوناگون وارد رياضيات دورهي ابتدايي شــده
است .در كتابهاي رياضي ابتدايي ايران ،ماشينهاي ورودي
ـ خروجــي درواقع نمايش تصويري تابع و متغيرهاي عددي
هســتند .اين ماشــينها در كتاب رياضي سوم دبستان (ص
 )13معرفي ميشوند .در اين پايه ،ماشينها با عمليات جمع

يا تفريق متناظر هســتند .در
پايــهي چهــارم دبســتان،
ماشــينها متناظر با ضرب
يا تقســيم هستند (ص )12
و عالوه بر نمايش تصويــري ،جدول مقادير
ورودي و خروجي نيز معرفي شده است .آشنايي با نمايشهاي
مختلف يك مفهوم (تصوير ،نماد ،جدول براي مفهوم تابع) و
توانايي حركت بين اين بازنماييها و استفادهي مناسب و به جا
از هر يك از آنها در موقعيتهاي متفاوت ،از ديگر تواناييهاي
الزم در آموزش جبر است كه در رويكرد تابعي ميتوان به آن
توجه خاص كرد .متأســفانه اين نمايش (ماشينهاي ورودي
ـ خروجي) و قابليتهاي آموزشــي آنها ،در همين پايه رها
ميشوند.
مفهوم مقدار متغير هم در اين ماشينها وجود دارد و هم در
پايهي ســوم دبستان در مسائل كالمي كه با راهبرد الگويابي
حل ميشــوند (ص  .)9در تصوير زير از كتاب رياضي ســوم
دبســتان از بازنمايي جدول براي نمايــش تغييرات در يك
مقدار و وابستگي مقداري ديگر به آن (وابستگي سود به تعداد
بيسكويتها) اســتفاده شده است .بازنمايي تصويري ماشين
نيز ميتواند در درك متغير بودن مقادير و وابستگي آنها به
يكديگر مفيد باشد.

نمادگذاری

یکــی از مهمترین جنبههای جبر ،نمادها هســتند .درواقع،
میتوان جبر را یک سیســتم نمادین دانست ،که احتماالً با
نظریــهی مجموعهها و اعمال منطقــی و عمل روی اعضایی
به جز اعداد حقیقی ســر و کار دارد .اما در آموزش ریاضیات
مدرســهای ،نمادها باید برای کمک به جنبههای دیگر تفکر
جبری توسعه پیدا کنند؛ یعنی درک و شناخت الگوها ،روابط،
توابع و متغیرها ،و گذر از حساب.در اینجا قصد نداریم به اینکه
چه روشی برای آغاز معرفی نمادگذاری مناسب است بپردازیم.
تنها آنچه را در کتابهای درســی ریاضی ابتدایی آمده است

مرور ميكنيم .استفاده از نماد براي نمايش روابط ،نخستين بار
در كتاب رياضي ششم ابتدايي آمده است (ص .)2نمايش كلي
عددهاي زوج يا عددهاي فرد با استفاده از شكلهاي مربع يا
دايره درواقع آغاز معرفي نماد بهعنوان زباني براي بيان روابط
اســت .اين معرفي براي نمايش مضربهــاي اعداد نيز ادامه
مييابد و درواقع توســعهي نمادگذاري در دورهي ابتدايي به
همين جا ختم ميشود.
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پيــش از اين ،روند توســعهي مفهومهاي متغير و تابع و نمادگذاري را در كتابهاي رياضــي ابتدايي ديديم .در نمودارهاي زير ،روند
توسعهي الگوها و روابط را ميبينيد:
تكرار در
پايهي سوم دبستان

الگوهاي رشد كننده (تصويري -عددي)

آشنايي با الگوهاي رشدكنندهي عددي و
تصويري :دو تا دو تا شمردن

الگوهاي رشدكنندهي عددي و تصويري:
چند تا چندتا شمردن (از سهتا سهتا تا
دهتا دهتا)

الگوهاي رشد كنندهي عددي :مضارب يك
عدد (مضارب  ،2مضارب3و)...

الگوهاي رشدكنندهي عددي :خطي ـ
درجهي 2

الگوي تصويري رشدكنندهي متناظر با
الگوهاي عددي رشدكنندهي درجهي2

رابطهى طولى

پايهي اول دبستان
ص 121

پايهي اول دبستان
ص  122تا ص 161

پايهي دوم دبستان
از ص 26

پايهدوم دبستان
ص  45و ص  62و ص 98

پايهي دوم دبستان
ص 98

پايهي دوم دبستان
ص 133

الگوي تصويري رشدكنندهي متناظر
با الگوهاي عددي رشدكنندهي خطي
(مضارب يك عدد) و آغاز جدول ضرب

الگوهاي تصويري تكرار شونده

رابطهى طولى

پايهي اول دبستان
از ابتداي كتاب تا ص 125

آشنايي با الگوهاي تصويري دو بعدي در
صفحههاي چهارخانه :شكلهاي ساده

آشنايي با الگوهاي تصويري تكرار شونده
با واحدهايي براساس رنگ ،شكل،
تعداد،حداكثر  3رنگ ،حداكثر واحد  4تايي

پايهي اول دبستان
از ص  14تا 138

پايهي اول دبستان
از ص 53

توانايي تشخيص واحد تكرار شونده در
الگوهاي تصويري تكرار شوندهي ساده

پايهي دوم دبستان
ص  27ـ  44ـ 111

آشنايي با الگوهاي تصويري تكرار شوندهي
پيچيدهتر با  4رنگ و واحد 5تايي
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پايهي پنجم دبستان
توصيف بازگشتي
پايهي سوم دبستان
ص8

پايهي سوم دبستان
ص9

پايهي سوم دبستان
ص 99

پايهي چهارم دبستان
ص8

پايهي چهارم دبستان
صص 10 ،9

پايهي چهارم دبستان
ص  21مفهوم نسبت

كشف الگوها و رابطهي بين عددها و تصاوير
و بيان و توصيف آن بهصورت كالمي و
نوشتاري

كشف الگوها در مسئلههاي كالمي (مفهوم
متغير) و و ابستگي يك متغير به متغير
ديگر (ارتباط الگوها با تابعها)

الگوهاي رشدكنندهي تصويري
چوبكبريتي:كشف و بيان ارتباط بين
شمارهي شكل و تعداد چوبكبريتها

بيان رابطهي بين عددها در يك الگوي
رشدكنندهي عددي:
الگوهاي خطي ،الگوهاي تواني

روشهاي مختلف توصيف شكلهاي
هر مرحله از الگوهاي تصويري رشدكننده
(ارتباط بين توصيفات مختلف)

+3

+3

4
+3

بيان رابطهي بين تعداد شكلها و شمارهي
شكل در الگوهاي تصويري رشدكننده

...

در الگوهاي تصويري رشدكننده
(مفهوم متغير و تابع)

10

پايهي
پنجم دبستان

الگوي زير يك الگوي عددي خطي است:

7

ي از شكلها
بيان رابطهي بين يك ويژگ 
با شمارهي شكلها (مانند محيط ،تعداد
ضلعها ،تعداد چوبكبريتها و)...

الگوهاى عددى خطى

پايهي ششم دبستان
توانايي پيشبيني الگو

الگوهاى عددى درجهى دو
1
+3

در الگوهاي عددي خطي ،هر جمله از جملهي قبل به مقدار
ثابتي بزرگتر (يا كوچكتر) است .براي بيان جملهي  nاُ ِم
اين الگوها ،رابطهاي برحسب  n) nعددي طبيعي است) به
دست ميآيد.
بهعنوان مثالn ،امين عدد در الگوي باال (1+3)n-1است .در
واقع تمام شكلها يا الگوهاي عددي كه در آنها داريم چند
تا چند تا ميشــماريم (رو به جلو يا رو به عقب) ،الگوهاي
عددي خطي هستند.

الگوي زير يك الگوي عددي درجه  2است:
4
9
16 25 ...

+9 +11

+7

+5

1
+3

+2 +2 +2 +2
در يك الگوي عددي درجه  ،2اختالف جمالت با نظم مشخصي
افزايش (كاهش) مييابد .در واقع اختالف بين جمالت ،خودش
يك الگوي عددي خطي است .از اين رو ،براي بيان رابطهاي براي
جملهي nام اين نوع الگوها ،به عبارتي بر حسب  n2نياز داريم.
بهعنوان مثال ،در الگوي عددي باال n2 ،نشــاندهندهي  nامين
جملهي دنباله است .الگوي زير يك الگوي عددي درجه  2است
كه  nامين جملهي آن 3+2n2ميباشد3 5 11 21 ... :
شما آن را تحليل كنيد.
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برنامهي درسي ـ تربيتبدني
دکتر محسن حالجی ،طيبه ارشاد
عضو هیئت علمیدانشگاه فرهنگیان و
عضو گروه تألیف کتب تربیتبدنی

مسئول گروه سالمت و تربیتبدنی دفتر تألیف و برنامهریزی
آموزشی کتب درسی و سرپرست گروه تألیف کتب تربیتبدنی

معرفی بستهی آموزشی
تربیتبدنی در دورهی ابتدایی

امروزه با پيچيدهتر شدن فرایند آموزش و گسترش دامنهی آن به ساعات خارج از
مدرسه ،بهطور حتم ارتقای عملكرد دانشآموزان براي كسب شايستگي ،عالوه بر توانايي و
مهارتهای معلمان ،نيازمند بهرهمندي از رسانههای پرشمار آموزشي ،طراحي آموزشي مناسب
و ارائهی مطلوب است .خوشبختانه ،نگاه تحولي به برنامههای درسي و در دسترس بودن انواع
تجهيزات ديداري و شنيداري در مدرسه و منزل ،اين امكان را براي برنامهريزان فراهم كرده است
تا در تهيهی محتواهای آموزشي درسها ،بهجاي تمركز بر كتاب ،توليد ساير رسانههای آموزشي
متنوع و جذاب همچون فيلم و نرمافزار را نيز مدنظر قرار دهند و توليد بستههای آموزشي را
بهعنوان يكي از اقدامات نوين در اثربخشي و پويايي فرایند آموزش ،در اولويت قرار دهند.

در درس تربیتبدنی ،از ساليان دور ،معلمان
مدارس نه تنها از راهنماييهای برنامهريزان
درســي در اين حوزه محروم بودهاند ،بلكه
به محتوا و رسانههای آموزشي مناسب نيز
دسترسي نداشتند .از اينرو با تكيه بر تجارب
فردي اقدام به انتخاب محتوا و آموزش آن
میكردند تا اينكه در سال  1384با تصويب
اولين راهنماي برنامهی درس تربیتبدنی
توســط شــوراي عالي آموزشوپرورش،
خوشبختانه اولين محتواهای آموزشي اين
درس با توجه به ماهيت مهارتي اين حوزهی
يادگيري ،در قالب كتاب راهنماي معلم و
لوحههای آموزشي ويژهی دانشآموز توليد
شد و در اختيار معلمان قرار گرفت.
در ســالهای اخير ،بــا تصويب برنامهی

14

درسي ملي و براساس سياستهای توليد
مواد و رسانههای يادگيري مندرج در اين
سند كه بر برنامه محوري و توليد بستههای
آموزشــي تأكيد دارد ،گــروه برنامهريزي
درســي تربیتبدنــی طراحــي و توليد
بستههای آموزشي را در اولويت برنامههای
خود قرار داد و بســتهی آموزشــي درس
تربیتبدنی در دورهی ابتدايي را تولید کرد.
اين بستههای آموزشــي با هدف تسهيل
فرایند ياددهي ـ يادگيري و غنابخشي به
محتواهای آموزشي موجود توليد میشوند
و تالش شــده اســت در تهيهی آنها به
نيازهای اساسي هر دو گروه مخاطب برنامه،
يعني معلم و دانشآموز ،توجه شود.
معرفي اجزاي بسته
بستهی آموزشي تربیتبدنی دورهی ابتدايي
شــامل كتاب معلم (راهنمــاي تدريس)،
فيلم آموزشــي ويژهی معلم ،لوحهی
آموزشــي ويژهی دانشآموز و
فيلم آموزشي ويژهی
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دانشآموز است .در ادامه هريك از اين اجزا
به اجمال معرفي و توصيف میشود:
كتاب معلم (راهنمــاي تدريس) :در
اين بستهی آموزشي ،كتاب راهنماي معلم
(راهنماي تدريس) مهمترين عنصر است.
در اين كتابها معلمان با رويكرد و اهداف
تربیتبدنــی در دوره و پايههای تحصيلي
مرتبط آشنا میشوند و محتواهای آموزشي،
روشهای ياددهي -يادگيري و شيوههای
ارزشيابي در درس تربیتبدنی به آنها ارائه
میشود .عنوانهای كتاب راهنماهاي معلم
موجود در بســتهی آموزشي تربیتبدنی
دورهی ابتدايي به شرح زير است:
تربیتبدنــی دورهی ابتدايــي (ويژهی
1
پايههای اول تا پنجم)
سالمت و تربیتبدنی ششم ابتدايي
كتاب معلم ضميمــهی تربیتبدنی
دورهی ابتدايي :از سال تحصيلي  91در
راستاي همسوســازي برنامههای درسي با
برنامهی درســي ملي و با هدف غنابخشي
به محتواهای آموزشي موجود ،كتابهای
ضميمهی تربیتبدنی با رويكرد تربيتي و
فرهنگي و بــا تأکید بر ارائهی فعاليتهای
شاد و پر نشاط تألیف و در اختيار معلمان
قرار گرفتند .ويژگي ايــن كتابها ارائهی
فعاليتهای آموزشــي در قالب انواع بازي
(دبســتاني ،بوميـ محلي ،تلفيقي با ساير
دروس و شبه ورزشــي) است .عنوانهای

كتابهای ضميمهی تربیتبدنی كه تاكنون
به چاپ رسيدهاند بدين قرارند:
ضميمهی كتاب تربیتبدنی دورهی
ابتدايي ،ويژهی پايهی دوم
ضميمهی كتاب تربیتبدنی دورهی
ابتدايي ،ويژهی پايهی سوم
ضميمهی كتاب تربیتبدنی دورهی
ابتدايي ،ويژهی پايهی چهارم
ضميمهی كتاب تربیتبدنی دورهی
ابتدايي ،ويژهی پايهی پنجم
فيلم آموزشــي ويژهی معلم :در بســتهی

آموزشي تربیتبدنی دورهی ابتدايي چهار
فيلم آموزشــي ويژهی معلمــان پايههای
دوم ،چهارم ،پنجم و ششــم موجود است.
در فيلمهای مذكور تالش شــده اســت با
به تصوير كشــيدن نحوهی اجراي بازيها
و فعاليتهــای آموزشــي ارائه شــده در
كتابهای ضميمه ،امكان استفادهی بهينه
از محتواهای آموزشي آنها تسهيل شود.
لوحههای آموزشي تربیتبدنی :لوحهها
رســانههای آموزشــي ويژهی دانشآموز
هستند كه با هدف تسهيل انتقال مفاهيم

نظري درس تربیتبدنــی به دانشآموزان
در پايههــای اول تا پنجم طراحي و توليد
شــدهاند .اين لوحهها كه در ابتداي توليد
به شــكل پوســترهای كاغــذي چاپ و
توزيع شده بودند ،در حال حاضر در قالب
فايلهای پیدیاف قابل ارائه و استفاده در
كالس درس هستند .عنوانهای موضوعات
آموزشي لوحهها عبارتاند از :
پايههای اول تا سوم:
ـ الف) حركات پايه و وضعيت بدني
ـ ب) آمادگي جسماني
ـ ج) بهداشت ،تغذيه و ورزش
ـ د) موارد ايمني در ورزش
ـ ه) آشنايي با رشتههای ورزشي
پايههای چهارم و پنجم:
 .1آشنايي با اهداف تربیتبدنی
 .2حركات پايه و وضعيت بدني
 .3آمادگي جسماني
 .4بهداشت ،تغذيه و ورزش
 .5موارد ايمني در ورزش
 .6آشنايي با رشتههای ورزشي
فيلم آموزشي ويژهی دانشآموز :به منظور
تعميــق يادگيري موضوعــات لوحههای
آموزشــي و انتقال آموزههای تربيتي رايج
در فعاليتهــای بدني و بــازي ،دو فيلم
آموزشــي با عنوان وروجكهــای  1و،2
ويژهی دانشآموزان پايههــای اول و دوم
طراحي و توليد شــدهاند .در اين دو فيلم
كه قالب داســتاني دارند ،دانشآموزان با
دنبال كــردن ماجراهای جذابــي كه دو
شخصيت عروسكي در كالس تربیتبدنی
رقم میزنند ،آموزشهای غير مستقيم در
موضوعات تغذيه  ،ايمني و بهداشت ورزشي
را دريافت میكنند و با كاركردهاي تربيتي
اين درس همچون دوستیابي و همكاري
نيز آشنا میشوند.
پینوشت
 .1شایان ذکر است ،در آغاز انتشار ،این کتاب به
صورت پنج مجلد مستقل منتشر شده است.
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سالمت
دكتر محسن وحداني

رئيس گروه برنامهريزي درسي دفتر تربيتبدني و
فعاليتهاي ورزشي وزارت آموزشوپرورش

ايمنىوپيشگيرى

از آسيب در ورزش

فعاليت بدني و ورزش با همهي فوايد و لذتهايش گاهي ميتواند صدماتي را در
ورزشكاران در پي داشته باشد .اين نكته در دانشآموزان دورهي ابتدايي كه
هنوز ساختار اسكلتي و عضالني آنها تكامل نيافته و مهارتهاي بنيادين آنها
به بلوغ نرسيده ،از اهميت زيادي برخوردار است .دانشآموزان اين دوره همواره
به اقتضاي سنشان از بازي لذت ميبرند و بيتوجهي به شرايط ايمني ممكن است
آنان را در معرض خطرات ناشي از آسيبهاي ورزش قرار دهد .بدين منظور،
در اين يادداشت به بيان نكاتي ميپردازيم كه ميتواند راهگشاي پيشگيري از
آسيبهاي ورزشي در دانشآموزان باشد:

محيط را ايمن كنيد.
محيط ورزشي به ايمنســازي نياز دارد.
خطوط زمينهاي ورزشي بايد حداقل سه
متر از ديوارها ،سكوها ،جدولها ،درختان
و ...فاصله داشته باشد و با رنگ قابل رؤيت
(مانند زرد يا سفيد) طراحي شود .زمين
ورزشي نيز بايد عاري از هرگونه برآمدگی،
فرورفتگــي ،مانع و ...باشــد .همچنين،
پنجرههاي كالسها بايد حفاظ داشته و
ديوارها فنسكشي شده و سيمكشيهاي
برق در اطراف حياط ايمن باشند.
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از وسايل و تجهيزات ايمن و مناسب
استفادهكنيد.
عــاوه بر محيــط ،وســايل و تجهيزات
ورزشــي نيز بايد با سن ،جنس و سطح
توانايي ورزشــكار متناسب باشند .در اين
زمينه براي دانشآموزان دورهي ابتدايي
بهتر است از وسايل و تجهيزات متناسب
با سن آنها استفاده شود .ميزان سفتي و
نرمي وسايل نيز بايد به گونهاي باشد كه به
بچهها آسيب نرساند .دروازههاي فوتبال،
ميلههاي بســكتبال و واليبال ،عالوه بر
اينكه بايد به زمين ثابت باشند ،بايد حفاظ
نرم نيز داشته باشند .همچنين ،هر رشتهي
ورزشي نيازمند وسايل و تجهيزات خاص
خود اســت كه اســتفاده نكردن از آنها
درحين فعاليت ممكن اســت به صدمه و
آسيب منجر شــود .وزن ،حجم ،جنس،
ارتفاع ،طول و استحكام از فاكتورهاي مهم
در انتخاب نوع وسايل و تجهيزات هستند.
دانشآموزان بايد در هنگام بازي و ورزش
با ابزار و وسايل خطرآفرين آشنا شوند.
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براي دانشآموزان شناسنامهی سالمت
تشكيلدهيد.
بهتــر اســت در ابتــداي ســال بــراي
دانشآموزان شناسنامهي سالمت تشكيل
دهيم و آن را در پروندهي آنان قرار دهيم.
آگاهي از وضعيت ســامت دانشآموزان
و پيشــينهي بيماريهاي آنان در جهت
پيشگيري از حوادث و آسيبهاي ورزشي
اهميت زيادي دارد.

قبل از فعاليت شديد و بازی دانشآموزان را
گرم كنيد.
گرم كردن باعــث افزايش جريان خون
در عضالت ميشــود و در پيشــگيري از
آسيبهاي ورزشــي نقش بسزايي دارد.
در اين خصوص الزم اســت دانشآموزان
با انجام حركات ساده و كششي به مدت
حداقل  10دقيقه ،بدن خود را گرم كنند.

رعايت قوانين را به دانشآموزان آموزش
دهيد.
بــه دانشآموزان ياد بدهيــم كه قوانين
بازيها ،قوانين كالس و رشتههاي ورزشي
را اجرا كنند .آشنايي با قوانين و مقررات
در پيشــگيري از آســيبهاي ورزشــي
نقــش مهمي دارد .دانشآمــوزان بايد با
خطرات هل دادن ،نداشتن تناسب بدني
با همبازي ،حركتهاي شــديد و ...آشنا
شوند .دانستن و اجراي قوانين و مقررات
رشتههاي ورزشي و بازيها دانشآموزان
را از خطر آسيبديدگي دور ميكند.

به دانشآموزان یاد بدهید بهداشت فردی و
محیطی را رعایت کنند.
دانشآموزان بايد یاد بگیرند هم بهداشت
فردی و هم بهداشــت محیط ورزشــی
و مدرســه را رعایت کننــد تا در معرض
بیماری و آســیبهای بعدی قرار نگیرند.
آنان باید بیاموزند در هواي آلوده فعاليت
نكنند و بعد از ورزش استحمام کنند و در
جریان هوای سرد قرار نگیرند .لباسهای
تمیز و مناسب بپوشند.

بعد از فعاليت دانشآموزان را سرد كنيد.
تمرينهاي ســرد كردن بالفاصله پس از
پايان تمرين يا مســابقه انجام ميشوند.
مدت مناسب براي ســرد كردن  5تا 10
دقيقه اســت .در اين مرحلــه ،فرد بايد
از شــدت فعاليت و تمريــن خود بكاهد،
يعني شــدت فعاليت خود را از ســمت
تمرينهاي سنگين به سمت تمرينها و
حركتهاي سبك سوق دهد و سپس با
انجام تمرينهاي كششي فعاليت خود را
به اتمام برساند .سرد كردن باعث كاهش
اسيد الكتيك ،كاهش كوفتگي و كاهش
خستگي در عضالت ميشود.

نکات تغذیهای را به دانشآموزان
گوشزد کنید.
دانشآمــوزان باید بداننــد در اثر انجام
فعالیت بدنی و ورزش آب بدنشان کاهش
مییابــد و نیاز به نوشــیدن مایعات پیدا
ميکنند .ورزش کردن باعث کاهش انرژی
میشود .بنابراین ،به دانشآموزان توصیه
کنید با مصرف مواد غذایی سالم و مغذی
مانند شیر ،گوشــت ،میوه ،سبزیجات و
خرما انرژی از دست رفته را جبران کنند.
داشــتن انرژی الزم برای انجام ورزش در
پيشگيري از بروز آسیب نقش مهمی دارد.

تمرينها و فعاليتها را متناسب با شرايط
فرد تعيين كنيد.
تناســب نوع تمرین و فعالیت با ســن،
جنس و تواناییهــای دانشآموزان یکی
دیگر از فاکتورهای مهم در پیشــگیری
از آســیب است .استقامت قلبی ـ عروقی
دانشآموزان چــاق کمتر از دانشآموزان
الغر است .در تمرینهای آمادگی جسمانی
هم دانشآموزان دختر نســبت به پسران
ظرفیتهای پایینتری دارند و انتظارات
فراتر از این ظرفیتها ممکن است منجر
به آسیب در دانشآموزان شود.

حضور در محیط بازی و فعالیت دانشآموزان
حضور معلم در محیط بازی و فعالیت ،عالوه
بر رعایت بیشتر نظم و قوانین در دانشآموزان
کمک میکند ،از بار حقوقی ناشی از صدمات و
آسیبهای وارده بر دانشآموزان نیز میکاهد.
جعبهی کمکهای اولیه را در دسترس قرار دهید.
جعبهی کمکهای اولیه باید حداقل دارای
وسایل و تجهیزاتی از جمله بتادین ،الکل ،ژل
سوختگی ،گاز استریل ،پنبه ،چسب زخم،
چسب کاغذی ،باند ،نوار کشی ،ژل شوینده،
درجهی تب ،قیچی ،پنست ،آتل ،کیف یخ،
کیسهی آب گرم ،گیالس چشمشویی،
صابون ،دستمال تمیز و دستکش باشد .این
جعبه باید در مکانی قرار گیرد که دسترسی
به آن ساده باشد .اقدامات کمکهای اولیه از
تشدید آسیبها در دانشآموزان میکاهد.
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تجربهی مادرانه
کبری محمودی/تصويرگر :سام سلماسي

به من رأى بديد!
هرچه به او میگفتم هفتهی بعد جایزهاش را میخرم ،قبول نمیکرد.
از دستش خیلی عصبانی شدم و داد زدم« :مگه من تا به حال چند بار
قول دادم و عمل نکردم که حاال تو قبول نمیکنی!»
و او به جای هر کاری فقط گریه میکرد .دلم به حالش سوخت .گفتم:
«تو که منطقی هستی ،چرا حرف حساب رو قبول نمیکنی آخه!»
هقهقکنان گفت« :ناظم پارســالمون بهم قول داده بود امســال منو
مأمور بهداشت کنه ،ولی از مدرســه رفت و اص ً
ال یادش نموند که چه
قولی به من داده .وقتی به ناظم جدید گفتم ،گفت امســال پسر خوبی
باش تا خودم مأمورت کنم .بهش گفتم امتیازای پارسالم به حد مأمور
شــدن رسیده بودن ،اما گفت پارسال دیگه گذشته ،امسال پسر خوبی
باش».
خیلی ناراحت شــدم .گفتــم چرا تا حاال به من نگفتــه بودی؟ خودم
میآمدم مدرسه و برایش توضیح میدادم .در جوابم گفت« :که بچهها
بهم بگن بچه ننه!»

راست میگفت و من حرفی برای گفتن نداشتم .گفتم بگذار کمی فکر کنم
و بعد با هم صحبت میکنیم .تو هم دیگر گریه نکن.
دو ســاعت بعد ،برای اینکــه کمی از ناراحتی و افســردگیاش کم کنم،
امتیازاتی را که در مدرسه داشت ،برایش شمردم« :تو تقریباً سومین ساله
که پيشتاز 1مدرسه هستی .تا حاال کدوم دانشآموز مدرسه سه سال پيشتاز
بوده؟»
و این حرفم داغ دلش را تازه کرد« :کاش پيشــتاز نشده بودم! اص ً
ال همین
طوری الکی منو برای این کار انتخاب کردن! وقتی خانم منو برای پيشتازي
انتخاب کرد ،کالس چهارم بودم .یکی از بچهها خیلی دلش میخواســت
انتخاب بشــه .خانم بهش گفت اگر بچهی خوبی باشه ،سال دیگه پيشتاز
میشه .االن ما کالس ششــمیم و اون هنوز پيشتاز نشده .اص ً
ال پيشتازها
عوض نشــدن! این که درست نیست .من دلم میخواد پيشتاز بشم و اون
دلش میخواد پيشتاز بشه».

فهمیده بود که مجابم کرده است .این بود که ادامه داد« :اص ً
ال
چرا بچههای کالس چهارم مأمور میشــن و من که ششــم
هستم ،نه!؟»
تمــام فکرش را این موضوع پرکرده بــود که در این انتخاب
و امتیاز دادنها بیعدالتی و بیحســابی اتفاق افتادهاست و
داشــت این موضوع را تعمیم میداد .این بود که اعتمادش
از من که مادرش بودم هم ســلب شــدهبود و قولم را قبول
نمیکرد.
 .1چند ســالي اســت كه «ســازمان دانشآموزي» طرح « پيشفر» را
با دو دســتهي « پيشــتازان» و «فرزانگان» در مــدارس اجرا ميكند.
اصطالح دقيق آن براي پســران «پيشتاز» است .اطالعات آن در سايت
 www.pishfar.irدر دسترس است.
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حدود دو هفته بعد ،وقتی داشتم جیب روپوش مدرسهی پسرم را خالی
میکردم تا روپوش را بشــویم ،تکه پارههای کاغذ توجهم را جلب کرد.
برگههایی مچاله با نوشتههایی مثل این« :نه قرمز نه آبي ،فقط مهدي
ســرابي»؛ «برترینها برترین را انتخاب میکنند»؛ «به من رأی بدید تا
بوفه رو مجانی کنم»؛ «اگر میخواهید زنگ ورزش دو برابر بشه ،به من
رأی بدید»؛ «کارنامههای خیلی عالی با انتخاب آقای کاشی»؛ «به من
رأی بدید تا مأمورتون کنم».
پســرم برایم تعریف کرد که چند روزی است حال و هوای مدرسهشان
انتخاباتی شــده و موضوع شــورای دانشآموزی داغ اســت .او نامزد
انتخابات نشــده بود ،چون معلمانش معرفــیاش نکرده بودند .اما قرار
بــود به دانشآموزی رأی دهد که قــول مأمور کردن بچهها را به آنها
داده بود.
معلوم اســت دیگر! همان دانشآموز رأی آورد و باز هم پسر من مأمور
نشد.
دیگر تقریباً از خیر مأمور شدن گذشتهبود .دو روز بعد از اینکه کارنامههای
ترم اول را دادند ،بعد از برگشــت از مدرسه ،به سرعت لباسی را از کیفش
درآورد و بــه من داد و خواســت که آن را بشــویم .لباس مخصوص مأمور
بهداشت مدرســه بود .فکر کردم باالخره حساب و کتابی در کار است! اما
نفهمیدم چرا پسرم خیلی خوشحال به نظر نمیرسید!
برایم تعریف کرد« :دوســتم مأمور بهداشت بود .نمرههای کارنامهاش خوب
نشده بود .مامانش دعواش کرده و گفته دیگه نباید مأمور باشی تا حواست
به درس جمع باشه .به خاطر همین ،دوستمم به من گفت بیا تو مأمور باش
که خیلی دلت میخواست؛ به همین راحتی!»
گفتم« :خب باالخره به خواستهات رسیدی .از فردا تو مأموری .حاال چهکار
میخوای بکنی؟ فکر کردی چطور مأمور خوبی باشی؟»

گفت« :مامان دو دلم .آخه اینطوری که درست نیست .همین طوری
الکی مأمور شدم؛ بیحســاب و کتاب .امتیازهام چی؟ شاید االن یکی
از من بیشــتر امتیاز داشته باشــه؟ یعنی این انصافه که من اینطوری
مأمور بشم؟»
صبح روز بعد ،لباس بهداشــتش را در کیفش گذاشت و گفت« :کاش
دوستمم بتونه پیشاهنگ بشه!»
حس کردم پسرم بزرگ شده است .لقمان حکیم را یاد کردم که ادب از
بیادبان آموخته بود .پسرم از بیحسابی درس گرفته بود.

چند کلمه حرف حساب
 éحداقل  10-15سالی میشود که مدرسهها طرح شورای مدرسه را اجرامیکنند
تا دانشآموزان پذیرش مســئولیت را از ابتدای نامزدشــدن تــا انتخاب و اجرای
صحیح وظیفه بیاموزند .آیا این طرح به درســتی اجرا میشود ،یا فقط بهصورت
نمایشی به اجرا در میآید تا مدرسه هنگام ارائهی گزارش فعالیتهای انجام شده
به اداره و منطقه حرفی برای گفتن داشته باشد؟
 éآیــا کودکانی که از ابتدا چنین بیحســاب به مســئولیتی نصب یا از آن خلع
میشوند ،انگیزهای برای کسب صفات عالی پیدا میکنند؟

 éآیا سپردن مسئولیت به کالس پایینتریها ،صرفاً به خاطر بزرگبودن جثه،
بازيگوشي ،درسخوان بودن و  ...میتواند قانعکننده باشد؟
 éآیا عوامل مدرسه نباید هنگام انتخابات شورای دانشآموزی ،شعارها را نظارت و
بچهها را راهنمایی کنند که هر ناممکنی را شدنی جلوه ندهند؟
 éآیا این فرصتها بهانههایی عالی برای عالقهمند کردن دانشآموز به مدرســه،
اجتماع و مسئولیتپذیری نیستند؟
 éآیا دورهی ابتدایی بهترین زمان آموزش اخالق به بچهها نیست؟
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گفتوگو
نصراهلل دادار/عکاس :رضا بهرامي

پاي صحبت دكتر عبدالعظيم كريمي
شوپرورش
روانشناس و عضو هيئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموز 

رهمزدن اقناع است
كار معلم ،بَ َ
عبدالعظيمكريمي
متولد1335 :
دكتراي ph.D :در رشتة روانشناسي
سمت :دانشيار پژوهشگاه مطالعات تعلي موتربيت و مدير ملي مطالعات
بينالمللي تيمز  TIMSSو پرلز  PIRLSدر ايران
زمينة فعاليت ،روانشناسي و تعليموتربيت
از ايشــان  44عنوان كتاب تأليفي و حدود  100عنوان مقاله علمي
و پژوهشــي و ترويجي و  35مورد پژوهش ملي و بينالمللي منتشر
شده است.

تقديرها و نشانها:
داخلي
 برگزيدة سومين جشــنوارة شهيد رجايي و تقدير توسط رياستمحترم جمهوري بهعنوان كارمند و سرپرست نمونه كشوري 1380
 برگزيدة اثر تأليفي كتاب «مراحل شكلگيري اخالق در كودك»در دومين جشنواره معلمان.
 پژوهشگر برگزيدة سال 81در جشنوارة بزرگداشت پژوهشگرانبرتر توسط وزارت علوم و تحقيقات و فناوري.
شوپرورش ،سال .81
 رتبة نخست پژوهش كشوري در وزارت آموز  رتبة نخســت اثــر تأليفي كتاب «كودكي بازيافته» در ســومينجشنوارة انتخاب كتاب معلم .1382
 -رتبة نخســت اثر تأليفي «حكمتهاي گمشــده» در چهارمين
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جشنواره معلمان مؤلف سال .1383
 برگزيدة اثر تأليفي «حكمتهاي گم شــده در تربيت» در اولينجشــنوارة كتاب خانواده /وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي ،وزارت
شوپرورش سال 1386
آموز 
 رتبة دوم اثر تأليفي «آسيبشناســي تربيت اجتماعي» در اولينجشنواره كتاب خانواده با موضوع «آسيبشناسي خانواده» و در سال
شوپرورش.
 86توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و وزارت آموز 
 تقدير از اثر تأليفي كتاب «مدرسة موزه ،مقدمهاي بر يادگيري فعالدر موزهها» ،در ششمين جشــنوارة كتابهاي آموزشي رشد ،آبان
 1386توسط سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي.
 تقدير از اثر تأليفي :مديريت چه چيز نيســت؟ (چگونه مديريتنكنيم) در دهمين جشنواره كتابهاي كمك آموزشي بهمن 92
 بينالمللي
 دريافت نشان تقدير از انجمن بينالمللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي IEAدر هشــتمين اجالس هماهنگكنندگان ملي ( )NRCپرلز
 PIRLSاز ميان  45كشور جهان به پاس اجراي موفقيتآميز پروژة
بينالمللي پرلز ( ،2006كانادا ،كبك ،ژوئن .)2007
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گفتوگوي اين شمارهي مجلهي رشد آموزش ابتدايي با
دكتر عبدالعظيم كريمي ،عضو هيئت علمي پژوهشگاه
شوپرورش ،انجام شده است.
مطالعات آموز 
او روانشناس و استاديار دانشگاه و مدير ملي پروژههاي
بينالمللي پرلز ( )prlsو تيمز ( )Timssاست .در تربيت
روش اكتشافي دارد و معتقد است معلمان بايد مانند
سقراط مامايي كنند تا حقيقت يا دانش از دل بچهها
زاييده شود .وي معتقد است« :هر قدر آموزش را كاهش
آموزش دگرساخته
دهيم ،پرورش افزايش مييابد .چون
ِ
و اكتسابي است كه روي نيازهاي دروني و اكتشافات
شخصي افراد را ميپوشاند .دكتر كريمي ميگويد« :ما به
جاي اينكه اجازه بدهيم بچهها آنچه را در فطرت دارند،
بكاوند و بيابند ،به صورت فلهاي ،زودرس و بيروني به
آنها آموزش ميدهيم و اين دادن ،مانع يافتن است.

در دورهي آمــوزش ابتدايي چه كارهايي بايد انجام
گيرند و چه مطالبي آموزش داده شوند و چه اتفاقهايي
بايد رخ دهند كه دانشآموزان  12ســال بعد ،از نظر
فردي و اجتماعي براي خود و توسعهي كشور مناسب
باشند؟
بزرگترين اتفاقي كــه در دورهي آموزش ابتدايي بايد بيفتد،
اين اســت كه هيچ اتفاقي نيفتد .اگر ما واقعاً بتوانيم به چنين
حكمت بزرگي دست پيدا كنيم كه هيچ اتفاقي نيفتد ،مطمئن
باشيد بزرگترين اتفاق تربيت فطري در تعلي موتربيت فطري
رخ ميدهد .اگر ما تقواي تربيتي داشــته باشيم ،يعني سپري
ايجــاد كنيم كه هيچ اتفاقي در مدرســه نيفتد ،آنگاه اتفاقي
دروني و نوراني و شهودي از درون بچهها زايش پيدا ميكند.
وقتي ميگوييم تقواي آموزش يعني آموزش كاهشــي به قصد
پرورش افزايشي .يعني هر قدر آموزش را كاهش دهيم ،پرورش
افزايش پيدا ميكند .چون آموزش دگرساخته و اكتسابي است
كه روي نيازهاي دروني و اكتشافات شخصي افراد را ميپوشاند.
در قرآن كريم آمده اســت« :قــد افلح من زكها و قد خاب من
دسها چيســت؟ فرق بين تزكيه و
دســها» .فرق بين ز ّكها و ّ
ّ
تدسيه چيست؟ تزكيه كاهش ميدهد .تدسيه افزايش ميدهد.
تزكيه كوثر است .تدسيه تكاثر است:
«اَلهكم ال ّتكاثــر» :واي بر فزون طلبهــا .فزونگويي و فزون
آموزشي آنها حجاب كشف آموزش است.
تدسيه از دسيســه و پنهان كردن ميآيد .يعني چيزي درون
فرد وجود دارد .آبي درون چاه وجود دارد و شما به جاي اينكه

بكاهيــد و بكاويد ،آب ميريزيد و بــه آن ميافزاييد .اين آبي
كه با شــيلنگ لولهكشي به داخل چاه ميريزيد ،آب درونزا و
كاريز پنهان را ناديده ميگيرد و چون از جنس ذات او نيست و
بيروني اســت ،زيانآور است .چون پايا ،مانا ،زايا و زالل نيست،
بلكه آب مرداب است .وقتي آب درون يك چاله بريزيد ،بعد از
يك هفته گنداب ميشود .اما آب اصلي چاه براي قرنها زالل
شوپرورش در حال دسيسه
و ناب ميماند .بنابراين ،ما در آموز 
هستيم .يعني به جاي اينكه اجازه بدهيم بچهها آنچه را كه در
فطرت دارند ،بكاوند و بيابند ،به صورت زودرس ،فلهاي و بيروني
به آنها آموزش ميدهيم و اين دادن ،مانع يافتن ميشود.
ايــن موضوع در آموزش همهي دروس حتي رياضي هم صادق
است .براي آموزش رياضي هم بايد از روش اكتشافي ،نه روش
اكتســابي يا انتقالي ،استفاده كرد .پس نخستين اصل آموزش
حقيقي در دورهي ابتدايي اين است كه هيچ چيز قابل آموزش
نيســت و بزرگترين اتفاق در آموزش ابتدايي اين اســت كه
نگذاريم هيچ اتفاقي بيفتد .آن وقت مطمئن باشيد بزرگترين
اتفاق آموزشي و تربيتي به لحاظ فاعلي و عاملي در دانشآموزان
رخ ميدهد.
روش اكتشــافي يا روش كاهش آموزش را چگونه
ميتوان در مدرسه و كالس اجرا كرد؟ فرض كنيد من
معلم هستم و ميخواهم تقواي آموزشي داشته باشم
و روش كاهش آموزشي و اكتشافي را در كالسم عملي
كنم .چگونه ميتوان اين كار را انجام داد؟
منظورم از آمــوزش ندادن به بچهها ،بيــكاري و انفعال معلم
سركالس نيســت .اتفاقاً انفعال زماني است كه چيزي بدهيد.
آموزش فعال يعني چيزي ندادن تا اينكه چيزي يافته بشــود.
آموزش انفعالي يعني اينكه ما دائــم به بچهها چيزي بدهيم.
چون بچه منفعل است .معلمي كه تقواي آموزشي داشته باشد،
بايد خيلي زياد آموزش ديده باشــد و بسيار مسئول و مراقب
و فعال باشــد .آموزش دادن از هر كسي برميآيد ،اما آموزش
ندادن به ســقراط نياز دارد .ســقراط آموزش نميداد .مامايي
ميكرد تا حقيقت يا دانش از دل فرد زاييده شود.
سقراط سر كالس آدم منفعل ،بيكار و بيعاري نبوده است.
يك حديث قدســي اســت كه خداوند به حضرت موسي (ع)
ميفرمايد« :من علم را در گرسنگي گذاردهام ،ولي مردم آن را
در سيري ميجويند».
اگر بخواهيم به همين حديــث عمل كنيم ،يك تعبيرش اين
است كه آب كم جو ،تشــنگيآور بهدست .تعبير ديگرش اين
است كه در خود گرســنگي طعام است .نه اينكه شما گرسنه
باشيد و برويد طعام بخوريد يا تشنه باشيد و برويد آب بخوريد.
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آموزش ندادن به سقراط نياز دارد ،سقراط
آموزش نميداد؛ مامايي ميكرد تا حقيقت يا
دانش از دل فرد زاييده شود .سقراط سر كالس
آدم منفعل ،بيكار و بيعاري نبوده است
اين يك پارادوكس است و با ساختار ذهني ما قابل درك نيست.
بدبختي يكي دو تا نيست .همين كه بدانيد كه نميدانيد ،دانش
استِ .
غايت علم جهل است و غايت عقل حيرت .غايت معرفت
هم تسليم است.
تسليم انفعال نيست .خيلي بايد فعال باشيد كه تسليم شويد.
تسليم شدن مثل يك موج سواري است كه خودش را در ارتفاع
 20متري اقيانوس طوفاني شــناور ميكند .چه كسي ميتواند
تسليم آن موج شود كه آسيبي نبيند .چقدر بايد در طول دهها
سال مهارت موجسواري پيدا كرده باشيد تا تسليم موج نشويد
و از نابودي خودتان توســط موجي كه كشتي را خرد ميكند،
جلوگيري كنيد؟ يك هزارم ثانيه غفلت باعث ميشود موج شما
را نابود كند .يك اسكيباز يا موجسوار چقدر بايد فعال باشد تا
همچنان خط تســليم را حفظ كند؟ ما وقتي از تسليم حرف
ميزنيم ،اين به ذهن ما ميآيد كه بايد رو به قبله دراز كشــيد
و گفت« :انا دخيل».
نگاه حقيقي به تســليم ،خيلي مراقبت ،جســارت ،شجاعت،
فعاليت ،شهامت و حكمت ميخواهد.
ممكن اســت دربارهي اين عبارت كه سقراط براي
شاگردانش مامايي ميكرد تا شــكوفا شوند ،بيشتر
توضيح دهيد؟
سقراط هيچچيز نميگويد تا شاگردش به سمتش بيايد .مامايي
يعنــي چه؟ يعني از من به كســي بچهاي داده نميشــود .او
مستعد زايمان دانش يا حقيقتي است و من حتي زمينهسازي
هم نميكنم.
ما قرار نيست زمينهسازي كنيم .اين هم يك توطئه است.
عدهاي در تعريف تربيت گفتهاند« :تربيت عبارتاست از فراهم
ساختن شــرايط يا زمينهسازيهاي مســاعد براي به شكوفا
درآوردن استعدادها در جهت مطلوب».
وقيحانهترين و مستبدانهترين و ارتجاعيترين تعريف در تربيت
همين اســت كه در همهي كتابها هم آمده است .چرا؟ مثل
اينكه آبي از كوه سرازير شود و من برايش بسترسازي كنم .اين
اولين خيانت است .چون ما حق نداريم بسترسازي كنيم ،بلكه
بايد بستريابي كنيم.
بسترسازي توطئه و تدسيه است .چون شما ذهنيت خودت را
اعمال ميكني .اما بستريابي اين است كه نگاه ميكنيد آب به
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كدام سمت ميرود و مطابق با جهت آب ،بستر مناسبش را پيدا
كنيم ،نه اينكه مطابق جهت خود بسترش را بسازيم.
بــه شــكوفا درآوردن غلط دوم اســت .چون قرار نيســت ما
استعدادها را شكوفا كنيم ،بلكه قرار است كاري كنيم كه خود
شكوفا شوند.
جهت مطلــوب هم يعني آنچه كه من ميطلبم .هيتلر در اين
تعريف خوابيده اســت .چون اســتبداد رأي ،استبداد جهت و
استبداد دخالت در آن نهفته است.
مامايي يعني دخالت نكن ،آموزش نده و در انتظار باش تا آنچه
بايد زاييده شود ،به دنيا بيايد .شما زمينهسازي نميكنيد ،بلكه
زمينهيابي ميكنيد .فرصتسازي نميكنيد ،بلكه فرصتيابي
ميكنيد .بسترسازي نميكنيد ،بلكه بستريابي ميكنيد .شما
در خدمت او هســتيد ،به جاي اينكه او در خدمت شما باشد.
تــا او بزايد آنچه را در درون دارد نه آنكه بگيرد آنچه شــما در
درون داريد.
معلم بايد آنچه را شــاگرد مييابد بگيرد نه اينكه آنچه را خود
ميخواهــد به او بدهــد .گفتن اين جمله راحت اســت ،ولي
اگر بخواهد پياده شــود ،مخروط نظــام تعلي موتربيت از ابتدا
تا انتها 180 ،درجه دگرگون ميشــود .كتابهاي درسي بايد
عوض شوند .به جاي محتوا و مضمون ،فرم و سؤال بايد باشد.
روشهاي تدريس ،به جاي ياد دادن و انتقال ،بايد استخراج و
درآوردن باشد.
شيوهي ارزشيابي به جاي پاسخ مداري بايد سؤال مداري باشد.
يعني سيســتم برنامهريزي درســي ما ،متدولوژي تدريس ما،
ارزشــيابي ما و  ...همه  180درجه برعكس شــوند .همين كه
فرمود« :من علم را در گرسنگي قرار دادم» يا «فيالجوع طعاماً
وافراً» ،در گرســنگي طعام قرار دادم .نه اينكه چون گرســنه
بشــويم ،زياد ميخوريم .اين طور نيست .حتي فراتر از آب كم
جو تشنگيآور بهدست است.
مث ً
ال ميگوييم جوينده يابنده است؛ يعني چه؟ كسي انگشترش
را گم ميكند ،ميگوييم جوينده يابنده اســت .بعد انگشترش
پيدا ميشــود و ما ميگوييم گفته بوديم جوينده يابنده است.
اص ً
ال يابندگي در كار نيســت .خو ِد جويندگي يابندگي است.
هدف و غايت خود جويندگي است نه محصول.
شوپرورش ما يابندگي ميكند نه جويندگي .يعني دنبال
آموز 
محصول است .دنبال  productاست نه .process
ما در نماز چه ميخوانيم؟ اهدنا الصراطالمستقيم .همين كه راه
افتادي ،يافتي .نه اينكه به جايي برسي .نگفتيم ما را به مقصد
و هدف برســان .در نماز هيچوقت مقصــد را نميگوييم ،بلكه
ميگوييم ما را به راه راست هدايت كن.
آيا راه يك وســيله است كه ما به جايي برسيم؟ خير .خود راه

هدف است« .اهدنا الصراطالمستقيم» غايت است .آنچه امروزه
تحت عنوان فرايندمداري است ،اين است .آن وقت ما به دنبال
كميت هستيم.
نمره ،معدل ،محصول ،رتبه ،درجه و عينيت و ّ
ولي آنچه بايد باشد ،كيفيت ،تشنگي ،گرسنگي ،كاهش ،تزكيه،
كوثر ،هرس كردن ،قطع كردن ،حذف كردن ،تهي كردن ،پاك
كردن و زدودن است.
يعنــي دقيقاً  180درجه با هم متفاوت اســت ،بهخصوص در
ابتدايي كه بچهها جوشــش كنجــكاوي دارند .به قول گابريل
گارســيا ماركز كودك يك پژوهشــگر خالص يا بنيادي است.
يعني كودك پژوهش را براي پژوهش ميكند نه براي محصول،
سود و فرآورده .ولي ما وقتي كتاب ميخوانيم ،ميگوييم نمرهي
ما چند شد؟ چه وقتي براي گرفتن كارنامه بياييم؟ من جواب
سؤال را دادم ،چه شد؟ كارت آفرين و جايزه ميدهيد يا خير؟
خداوند ســازوكاري فطري در كودك قرار داده اســت كه به
هيچوجه مقصود و هدف نيســت .نفس يادگيري ،نفس تفكر و
نفس كنجكاوي برايش هدف است.
حتي كودك بهدنبال پرسشگري هم نيست ،چون پرسشگري
يعني بهدنبال جواب بودن .كودك از اين هم فراتر است.
من ميگويم بچهها را بايد پرسشگر بار آورد .اين هم غلط است.
چرا؟ چون ما ميگوييم بگذاريد كودكان پرسش كنند و ما به
بهانهي پرسش بهعنوان يك ابزار ،آنچه را ميخواهيم ،در قالب
جواب به آنها بدهيم .در صورتيكه پرســش براي گشودگي
است نه براي پرشدگي.
ولي ما ميخواهيم بچ ه پرســش كند كه چيزي به او بيفزاييم.
پرسش براي تهي كردن است؛ كه بچه دائم تهي شود .به همين
دليل در قرآن داريم كه به پيامبر(ص) ميفرمايد« :ال م نشــرح
لك صدرك».
خداونــد ميخواهــد بگويد ما به تو يك چيز بــزرگ دادهايم.
نميگويد :مــدرك و هديهي بزرگي به تو نداديم؟ به تو دكترا
نداديــم؟ به تو اين همــه معلومات نداديم؟ بــه تو همچنين

درجهاي نداديــم؟ اينها را نميگويد .براي اينكه منت بگذارد
و بگويــد به تو محبت خيلي بزرگي كرديم ،ميگويد :آيا به تو
گشودگي نداديم؟ نميگويد آيا به تو پرشدگي نداديم؟
گشودگي يعني تهي شدگي .چه چيزي گشوده ميشود؟
ن را بكنيد .تا زمانيكه چاه پر است
براي گشودن يك چاه بايد آ 
گشــوده نميشــود .براي اينكه بخواهيد اين قندان را گشوده
كنيد ،بايد بسطش بدهيد .بايد داخلش را خالي كنيد تا بسط
پيدا كند .در تعاليم اســامي هدف بســط ذهن است و نه پر
كردن آن.
مــن بارها گفتهام و مجدد تكرار ميكنــم .اين آيهي قرآن كه
فرمود« :قل رب زدني علما» ،در ظاهر معنياش اين اســت كه
«پروردگارا! علم مرا زياد كن» .اما اين معني غلط اســت .اين
جمله واقعاً به چه معناســت؟ يعني مرا وســعت بده .پس علم
هدف نيست ،بلكه ابزار است .هدف چيست؟ گشودگي.
گشودگي چيست؟ بسط است .بسط با چيست؟ با پرسشي كه
بدون پاسخ است.
هيــچ خيانتي باالتر از اقناع در آموزش نيســت ،ولي هدف ما
اقناع است.
شــما قرار نيســت جوان را اقناع كنيد .اقناع ذهن مرگ ذهن
است و شما قاتالن ذهن هســتيد و معلم بهعنوان قاتل ذهن
عمل ميكند .معلم قاتل كيســت؟ كسي كه دانشآموز را قانع
ميكند! ســقراط قانعشــدگان را به چالش ميكشيد .وقتي
طرفش ميگفت حقيقت را ميدانم ،ســقراط با پرسيدن يك
سؤال به او ميفهماند كه هيچ نميداند .اقناع فردي را كه قانع

منظورم از آموزش ندادن به بچهها ،بيكاري
و انفعال معلم سركالس نيست .آموزش
فعال يعني چيزي ندادن تا اينكه چيزي يافته
شود
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يك حديث قدسي است كه خداوند به
حضرت موسي(ع) ميفرمايد« :من علم را
در گرسنگي گذاردهام ،ولي مردم آن را در
سيري ميجويند»
بود بر هم ميزد.
كار معلم برهم زدن اقناع است نه ايجاد كردن آن.
مــن هر چه بگويم  180درجه با عملكرد فعلي ما در ابتدايي و
شوپرورش فرق دارد .چرا نميتوانيم اين شــيوه را عوض
آموز 
كنيم؟ چون نان خوردن ما در اين شيوه است .مغازهي ماست.
چرا ما نميتوانيم به شيوهي تقواي آموزشي عمل كنيم ،همان
حرف روسو ميشــود .چون روسو به تربيت منفي معتقد بود.
منفي نه به معناي ارزشي ،بلكه به معناي تقواست .در حقيقت
روســو نيز تقوايي تربيتي را به اميل ميگويد .روسو ميگويد:
«هم ه چيز را به تأخير بيندازيد تا تصوير رخ بدهد».
من نميگويم اصــ ً
ا آموزش ندهيد ،بلكــه ميگويم آموزش
ندهيد تا آموزش رخ بدهــد .اتفاقي ايجاد نكنيد تا اتفاقي رخ
بدهد .منظورم اين است ،نه اينكه هيچ كاري انجام ندهيم.
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ميپرسيد چگونه آن را اجرايي كنيم؟ به قول اينشتين نميشود
در باكسي كه مشكل ايجاد شد ،مشكل را حل كرد .بايد از آن
باكس خارج شد .ما ميخواهيم در همين باكس و ساختار فعلي
ل كنيم .نميشود .نميتوان هيچ كاري انجام داد.
مشكل را ح 
بايد از اين باكس و ســاختار خارج شويم .اما مشكل اينجاست
كه نميتوانيم از اين ساختار خارج شويم ،چون فاني ميشويم.
به روسو هم ميگويند چيزي بگو كه عملي باشد و بتوان آن را
اجرا كرد .روســو در جواب ميگويد :من ميدانم مقصود شما
چيست .مقصود از عملي اين است كه شما ميخواهيد چيزي
بگويم كه با آنچه فع ً
ال انجام ميدهيد ،همخواني داشــته باشد.
در اين صورت عملي خواهد شد.
من ميفهمم روسو چه ميگويد .گاهي اوقات حس همزادپنداري
من با او سبب ميشود درك كنم كه او چه دردي كشيده است
و چه غربتي را تحمل كرده اســت .چون من نيز همچون او در
اين مصيبت گير كردهام .چون شما ميگوييد اين امكان ندارد.
ما معلم استخدام كرديم ،مجله تأسيس كرديم و كتاب درسي
چاپ كرديم .حرفهاي شــما امكان ندارد و شدني نيست .بله
شدني نيست ،چون ميخواهيد حرفهايم را در همان ساختار
قبلي انجام بدهيد.
فرض كنيد بنده بخواهم در يك روســتا مدرسهاي
تأسيس كنم و آن را با شيوهي تقواي آموزشي بچرخانم
چه كنم؟
شما نميتوانيد يك واگن را تغيير وضع بدهيد يا در جاي خود
تغيير كنيد .بايد ريل ،لوكوموتيو و جريان قطار را عوض كنيد.
ولي شــما ميگوييد ميروم در يكي از واگنها و كارم را انجام
ميدهم .در حالي كه در همان ريل و در همان باكس هستيد.
مث ً
ال قطار به ســمت جنوب حركت ميكند و شما ميخواهيد
شيوهي مرا اجرا كنيد و  180درجه تغييرش ميدهيد .ولي در
نهايت با همان قطار به سمت جنوب خواهيد رفت.
آقاي دكتر! ما چگونه از اين لوكوموتيو خارج بشويم؟
اگر در حال حركت خارج بشــويد ،سقوط كردهايد ،چون قطار
در حال حركت است .اينكه من در ابتدا گفتم« .بسما ...الرحمن
الرحيم»؛ بسما ...به معناي خروج از سپهر خود و ورود به سپهر
او .ما ميخواهيم در ســپهر خود او را نيز بپرستيم و اين امكان
ندارد .ميخواهيد در ريل و لوكوموتيوي كه به ســمت جنوب
حركت ميكند باشــيد و بگوييد ميخواهيد به سمت شمال
برويد .اين امكان ندارد.
اينكه عرفا ميگويند«:بســما »...فاتحالفتوح اســت« .بسما»...
نوراالنوار است .در حقيقت «بسما »...يعني خروج از مدار خود.
خروج از مدار خود يعني خود را فاني كردن .ما ميخواهيم باقي
باشيم و فاني هم بشويم .كوبيدن مكاني نيست ،بلكه كوبيدن

انگارههاست و افكار بايد كوبيده شوند .فرض كنيد عينك سياه
بر چشم زده باشيم و بهدنبال سفيدي بگرديم .چون با عينك
ســياه ،ســفيدي را پيدا نميكنيم ،مدام بيرون را رنگ سفيد
ميزنيم .باز با عينك به همان سياهي ميرسيم.
بنابراين بايد عينك سياه را عوض كنيم.
چند تا از انگارههايي كه بايد كوبيده شــود و عوض
شود ،نام ببريد؟
نــگاه ما به كودك به جاي نــگاه پيرومدارانه ،به معناي اينكه
كودك بايد از ما پيروي كند ،برگردد به جايي كه ما از كودك
پيروي كنيم .كســي ميتواند ايــن كار را انجام بدهد؟ محال
است .چون به محض اينكه بچه را در مهد ميگذاريد ،قصدتان
اين است كه او را آدم و مثل خودتان كنيد.
چه كســي ميتواند از كودك تبعيت كند؟ ما همواره در صدد
آن هستيم كه كودك از ما تبعيت كند .اما حديث پيامبر(ص)
صبي
فليتصاب له» :هر كس كه نزد
ّ
ميگويد« :من كان عنده ّ
او كودكي باشد ،پس بايد به خاطر او خودش را به كودكي بزند.
يعني بزرگسال بايد وارد دنياي كودكي شود ،نه اينكه كودك
را وارد دنياي خود كند.
اين يعنــي تغيير و انقالبي «كوپرنيكي» .بــه جاي اينكه من
كودك را تابع خود كنم ،خودم را تابع كودك كنم .كدام يك از
ما ميتواند چنين فانيگري كند؟
حرف «ف» در «فليتصاب» يعني تحول .حرف نقطهي عطفي
اســت در اينجا .يعني شــما تغيير «تراز» بدهيد .تغيير انگاره
بدهيد .تغيير سامانهي باورمندي بدهيد.
چه كسي ميتواند تغيير سامانهي باورمندي بدهد ،مگر اينكه
از خود خالي و خارج شود؟
اگر شما ديدتان را عوض كرديد ،موفق خواهيد شد.
اگر نقطهي تراز عوض شود ،همه چيز تغيير خواهد كرد.
شما ميپرســيد چهكار كنم كه تمام دنيا را سبز ببينم؟ يكي
ميگويد كه رنگ فضا و وســايل و هر چه را كه ميبيني ،سبز
كن .اما ميتواني به جاي اين كار ،فقط عينك ســبز بر چشم
بزني تا همهي دنيا را سبز ببيني .آن وقت شما بگوييد ،راه حل
ديگري بگو .راه حل ديگري جز عينك سبز ندارد.
آقاي دكتر! نگرش و بينش تربيتي شــما در جايي
بهصورت عيني اجرايي شده است؟ آيا نمونهاي عيني
اجرايي شده است؟ آيا نمونهاي عيني از انديشهي شما
وجود دارد؟
در صدر اســام .پيامبــر(ص) اينگونه بود .شــمس تبريزي
ميگويد« :هر كه را مايهاي هســت ،رسول و نبي آن مايه او را
روان و راه كند .چون مايه نباشد ،چه را راه كند؟»
هيچ نبي ننهد آنچه كه در امت خود نيست .يعني پيامبر(ص)

ب ه دنبال آن نيست كه آنچه را خودش ميخواهد به امت بدهد،
بلكه آنچه را در امت هست ،روان ميكند.
پيامبر(ص) كارش تأييد است ،تحقير نيست .تسليم هم نيست.
ميان تأييد ،تحقير و تسليم فرق است .تأييد يعني تابع آنچه در
فرد است شويد ،نه اينكه او را تابع آنچه در خودت هست كنيد.
در صدر اسالم و در زندگي انبيا و ائمه و خود شخص امام (ره)
اگر به خاطراتشان مراجعه كنيد و نحوهي تربيت بچههايشان را
ببينيد ،روش برخوردشان با بچهها چنين بود.
روش برخــورد امام با بچهها تأييدي بود نه تعقيبي و تصنعي.
امام (ره) صنعتي كار نميكرده ،بلكــه تربيتي رفتار ميكرده
است.
من كاري به مسائل سياســي ندارم .اما بحث تربيتي ايشان با
گشــودگي ،كرامت ،بزرگواري ،حرمت و اكرموا اوالدكم همراه
اســت .واقعاً منش و روش امام(ره) در زندگيشــان نسبت به
فرزندانشان نمونه بود .مثال پيامبر (ص) ،مثال ائمه ،مثال قرآن
و مثــال حديثي كه فرمود« :النــاس معادن كمعادن الذهب و
الفضه»« :مردم معدنهايي چون معدنهاي طال و نقره هستند»
يعني نبايد چيز ديگري وارد كنيد ،بلكه بايد آن چيزي را كه
هست خارج كنيد .نبايد چيزي وارد ،منتقل و افزوده شود.
همهي حديثها و آيات قرآني به همين موضوع اشاره دارند.

بچهها ،بهخصوص در دورهي ابتدايي،
جوشش كنجكاوي دارند .به قول گابريل
گارسيا ماركز ،كودك يك پژوهشگر خالص
يا بنيادي است
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نوشتار
محسن خاورزاده
مشاورتحصيليوشغلي

راهبردهاىتقويتمهارتهاى
فراشناختىدرفراگيرندگان

شناخت و فراشناخت 1دو مفهوم مكمل يكديگرند .شناخت به فرايندهايي
اشاره ميكند كه ما به كمك آنها ياد ميگيريم ،فكر ميكنيم و به ياد
ميآوريم .اما فراشناخت به دانش ما دربارهي فرايندهاي شناختي خودمان
و چگونگي استفادهي بهينه از آنها براي رسيدن به هدفهاي يادگيري
گفته ميشود .به ديگر سخن ،فراشناخت به دانش يا آگاهي از نظام شناختي
خود يا دانستن دربارهي دانستن گفته ميشود .دانش فراشناختي به فرد
امكان ميدهد يادگيري خود را مديريت كند ،چرا كه راهبردهاي فراشناختي
تدبيرهايي هستند براي نظارت بر راههاي يادگيري و هدايت آن راهها .اين
راهبردها به ما ميگويند براي سهولت بخشيدن به فرايند يادگيري ،يادآوري
و سازمان دادن داشتهها از چه راههايي استفاده كنيم.
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ضرورت مهارتهاي فراشناختي
هدف اساسي مهارتهاي فراشناختي
خودكنترلــي و خودآموزي اســت تا
دانشآموزان يادگيرندگاني مســتقل
شوند كه بتوانند فرايندهاي شناختي
و يادگيريشــان را در جهــت اهداف
تعيينشــدهي خود هدايــت ،نظارت
و اصالح كنند .بســياري از مشكالت
يادگيــري ،بهخصــوص در دورهي
ابتدايي ،از نبود مهارتها و راهبردهاي
فراشــناختي ناشــي ميشــود .اين
مهارتها به فرد امكان انتخاب ،كنترل،
نظــارت ،مديريــت و در نتيجه بهبود
فرايندهاي شناختي را ميدهند.

طراحي سناريوهاي آموزشي
براساس راهبردهاي
فراشناختي
اگــر هــدف تعليموتربيــت پرورش
دانشآموزانــي باشــد كــه بتواننــد
مســئوليت يادگيري خود را به عهده
بگيرند ،مدرســان به جــاي تمركز بر
حجم يادگيــري فراگيرنــدگان ،بايد
بــه افزايــش اســتدالل يادگيري و
مهارتهاي آنها در ياد گرفتن توجه
كنند .دانشآمــوزان از طريق آموزش
مهارتهــاي فراشــناخت ميتواننــد
مهارتهاي يادگيري خود را توســعه
دهند و به كسب دانش مبادرت ورزند
و از ايــن طريق به يادگيرندگاني فعال
تبديل شوند.
راهبردهــاي فراشــناختي را ميتوان
در سه دســتهي برنامهريزي ،نظارت
و نظمدهــي قرار داد .ايــن مهارتها
دانشآموزان را به تسلط هرچه بيشتر
بر فراشناخت سوق ميدهند .معلمان
بايد فعاليتهاي آموزشي و تدريس را
به نحوي اجرا كننــد كه دانشآموزان
را بــه منظــور تقويــت مهارتهاي
فراشــناختي خود در مسير استفاده از
اين راهبردها قرار دهند.
معلمان محترم و فرهيخته به اين سؤال
خوب فكر كنيد و بكوشيد براي آموزش
هر درس يك سناريو بنويسيد تا روند
آمــوزش فراگيرندگان بــا مهارتهاي
فراشــناختي انجام شــود .ما در اين
مقاله به يك نمونه از سناريويي كه در
درسهاي فارسي بخوانيم و اجتماعي
و بهطور خالصه در خواندن ،به رشــد
مهارتهاي فراشــناختي دانشآموزان
كمك ميكند ،اشاره كردهايم .شما هم
به ديگر روشهــا در درسهاي ديگر
فكر كنيد.
ضبط صدا راهي جذاب و
مهيج براي تقويت مهارتهاي

فراشناختي فراگيرندگان
امروزه در آموزش و يادگيري استفاده
از فنــاوري و ابزارهــاي هوشــمند
اجتنابناپذيــر اســت و اهميت آنها
نسبت به گذشته دوچندان شده است.
هر اندازه روند كار و ابزارها و محتواهاي
مورد اســتفاه پيچيدهتر باشد ،احتمال
اجــراي موفق برنامهي يادگيري كمتر
ميشود.
از مــواردي كــه در آمــوزش ابتدايي
هميشــه مورد تأكيد قــرار گرفته و از
اركان اساسي يك روند آموزشي سالم
به شمار ميرود ،حفظ شادابي و نشاط
دانشآموزان هنــگام فراگيري و ايجاد
فضــاي جــذاب و هيجانانگيز كالس
درس اســت .يكي از راهها و ابزارها كه
در عين ســادگي بســيار تأثيرگذار و
مهيج است ،ضبط صداي دانشآموز به
هنگام خواندن يا ارائهي مطلب است.
اين عمل در درسهايي مثل فارســي
بخوانيم يــا اجتماعي كه متنمحورند
كاربرديتر است.
روش كار بدين شــكل است كه هنگام
خواندن دانشآمــوز ،همزمان صداي
فرد ضبط ميشود و پس از پايان درس
يا پس از اتمام خواندن يك دانشآموز،
صداي ضبط شدهي او پخش ميشود.
بــا ايــن روش ،دانشآموز بــه روند
خواندن خود اشراف پيدا ميكند و به
سرعت خواندن ،وقفها ،اوج و فرودها
و نكاتــي كه بايد رعايت كند بيشــتر
توجه ميكند .دانشآموزان ميتوانند
ن را در منزل هــم انجام
ايــن تمريــ 
دهند .امروزه اكثر گوشــيهاي همراه
ضبطكنندهي صدا دارند و اين كار به
راحتي و سهولت انجام ميشود .در اين
روش ،يادگيرنده فعال است و به خاطر
استفاده از يك ابزار واسط ،عالقهاش به
انجام كار دوچندان ميشود.
در روش ضبط صــداي دانشآموز ،به
خاطر اينكه معلم بعد از پخش صداي

تك تــك دانشآموزان بــه چارچوبي
مطلــوب و ايدهآل بــراي قرائت متون
و ارائههــاي دانشآموزان ميرســد و
دانشآموزان بايد ســطح فعلي خود را
به ســطح مطلوب نزديك كنند ،دقيقاً
تالش دانشآموز در راســتاي استفاده
از راهبردهــاي ســهگانهي تقويــت
مهارتهاي فراشناختي قرار ميگيرد.
ايــن چالش براي دانشآموز ســازنده
و جــذاب خواهد بود .معلمــان براي
تقويت مهارتهاي فراشــناختي بايد
روند تدريــس را طوري طراحي كنند
كه دانشآموز از راهبردهاي سهگانهي
فراشــناختي اســتفاده كند .اگر اين
مسير با ابزار واسطي انجام شود ،قطعاً
جذاب و مهيج خواهد بود.
در اين فرايند ،اول از همه مســئوليت
نظارت بر يادگيري از مدرسان به خود
فراگيرندگان منتقل ميشود .دوم اينكه
خــود ادراكي ،عاطفه و انگيزش مثبت
در فراگيرندگان تقويت ميشود .بدين
طريق ،فراشناخت بينش شخصي فرد
را نسبت به تفكرات خود ايجاد ميكند
و يادگيري مستقل را رشد ميدهد.
پينوشت

1. Metacognition

منابع
 .1جــال يونســي و اســحاق رحيميــان بوگر
( .)1387دريچهاي به فراشناخت.
 .2امالبنيــن ،نعيمــي ( .)1392مهارتهــاي
فراشــناختي بــا رويكــرد پيشــرفت تحصيلي
دانشآموزان و دانشجويان.
3.Hamman O. Preserves teachers value for learning-strategy instruction. J Exp Educ. 1998, 66(3).
4. Wollfolk AE. Beyond words: The influence of teachers’ nonverbal behaviors on students’ perceptions and
performances. Elem Sch J. 2001, 85(4).
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آموزش چندپايه
مرضيه كهندل

مدرسدانشگاهفرهنگيان

نگاهي به آمار و ارقام مدارس چندپايه
در بعضی از کشورهای دنيا

از آموزش برای همه

تاتوسعهیکیفیتآموزش و پرورش

مدرسهي چندپایه پدیدهاي جهانی است که در اغلب کشورها ،فلسفهي وجودی
آن دستیابی به هدف بینالمللی «آموزش برای همه» است .مناطق دورافتاده،
کمجمعیت و صعبالعبور به توسعهي فرصتهای تحصیلی بیشتری نیاز دارند و
همین موضوع توجه دستاندرکاران آموزشوپرورش را به مناطق روستایی و در
حاشیه معطوف کرده است .از نواحی روستایینشین در ایاالت متحده و فرانسه
گرفته تا مناطق کوهستانی پاکستان و کوهستانهای غربی چین ،و روستاهای
گینه و زامبیا ،و بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی ،در زمرهي پوشش چندپایه
قرار گرفتهاند ،بهطوری که قریب به یکسوم مدارس جهان را شامل میشوند.

امروزه مــدارس چندپایــه ،ضمن اینکه
ســهم قابل توجهــی از «آمــوزش برای
همــه» را به خود اختصاص میدهند ،در
پی دسترســی به آمــوزش باکیفیت نیز
هستند .در اسناد یونسکو اشاره میشود
که «آموزش چندپایه ،تنها پاسخی برای
رفع کمبود معلم در نظامهای آموزشــی
نیست ،بلکه راهبردي برای بهبود کیفیت
آموزشوپــرورش در جوامع روســتایی
محسوب میشود».
اکثر قریب بــه اتفاق مدارس چندپایهي
جهان در مناطق روســتایی قــرار دارند.
اگرچه تا قرن نوزدهم تنها برخي مدارس
دولتی در شــمال آمریکا و اروپا ماهیتی
چندپایه داشتهاند ،اما امروزه در بسیاری از
مناطق روستایی آسیا /اقیانوسیه ،آفریقا و
آمریکای التین این مدارس با حمایتهای
ملی و بینالمللی توسعه و رونق یافتهاند.
در این میان کشورهای جنوب شرقی آسیا
طی دو سه دههي گذشته بر آموزشهای
چندپایه بهعنوان یک ضرورت تأکید كرده
و سیاســتهای ملی را نیــز در این امر
دخالت دادهاند که در ادامه به نمونههایی
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از این اقدامات ،و توســعهی چندپایه در
اقصی نقاط دیگر جهان اشاره میشود.
تایلند
در پی موفقیتآمیز بودن سیاستهایی در
زمینه کنترل زاد و ولد ،که منجر به کاهش
رشد جمعیت و ظهور جوامع دانشآموزي
کوچک در برخی از مناطق گردید ،دولت
تایلند هیچ گزینهي دیگری به جز افزایش
تعداد مدارس چندپایه ،برای اجرای کامل
برنامههای آموزشی خود پیش رو نداشت.
هند
یک ویژگی رایج در آموزشوپرورش هند
وفور مــدارس روســتایی و دورافتادهي
کوچکی اســت که کمتــر از  50کودک
در آن حضور دارند و حدود یک ســوم از
تعداد  1/25میلیون مدرســهي ابتدایی
در این کشــور را شــامل میشود .دولت
هنــد با حمایــت قاطع از مدارســی که
بهصورت چندپایه اداره میشوند و ارائهي
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آموزشهــای جامع بــه کودکانی که در
معرض محرومیت قرار گرفتهاند ،امیدوار
است در بهبود رفاه اجتماعی و اقتصادی
نســل آینده تأثیرگذار باشد .گرچه هنوز
هم ،با وجود تالشهای عظیم بخشهای
عمومیو خصوصــی ،نرخ ترك تحصیل
میان کودکان هندی در سطح باالیی باقی
مانده است.
در این ارتباط دولت هند از ســال 2009
برای افزایش دسترسی کودکان به آموزش،
سیاســتهای مفصل و جامعــی مانند
انگیزههای پولی برای دختران به منظور به
تأخیر انداختن ازدواج آنان به سنین بعد
از هجده سال ،کمک هزینهي تحصیلی و
وعدههای غذایی رایگان در ساعات اولیهي
روزهای کاری مدرسه تدارک دیده است
که موجــب گردیده تا نــرخ ثبتنام در
مدارس هند در سالیان اخیر بهطور قابل
توجهی افزایش پیدا کند .از ســوی دیگر
باید گفت ،هندوســتان همواره با کمبود
نیروی انســانی در آموزشوپرورش خود
مواجه بوده اســت و اين امر موجب شده
تا توزیع معلمان در سطح مدارس ابتدایی

یک کالس درس ضروری کرده اســت تا
دولت را از تأمین هــدف «آموزش برای
همه» مطمئن ســازد .آمارهاي رســمی
در ســال تحصيلي  2008-2009نشان
میدهد کــه  32درصد مدارس فیلیپین
چندپایه هســتند .بیشــتر این کالسها
(حدود  60درصد) ترکیبی از دو یا ســه
پایه را در خود جای میدهند و در حدود
 6درصــد از مدارس چندپایهي فیلیپین،
یک معلم به هر شش پایه تدریس میکند.
در ایــن میان ،زنان با حضور  61درصدی
خود بخش عمدهی آموزش چندپایه را در
فیلیپین اداره میکنند.
اندونزی
از ســال 1994تدریس چندپایه بهعنوان
مدل اصلی آموزش برای مدارس کوچک
مناطق دورافتاده اندونزی برگزیده شــد
و دولت دســتور آموزش اجباری دورهي
ابتدایی را تجویزكرد.

هند متفاوت باشــد ،بهطوری که تنها در
حدود  13درصد از مــدارس ،به هر پایه
یک معلم اختصاص پیدا میکند و در 14
درصد یک معلم به همهي پایهها تدریس
ميكند و به ترتیب  42درصد از مدارس
توسط دو معلم 18 ،درصد سه معلم و 12
درصد از مدارس توسط چهار معلم برای
همهي پایهها اداره میشــوند .به همین
دلیل نرخ چندپایه در هندوستان با وجود

مدارس کوچک و نیز کمبود معلم ،به رقم
باالی  85درصد رسیده است.

پاکستان
این کشــور از رویکرد توسعهی چندپایه
برای کاهــش نرخ بیســوادی در میان
کــودکان خود بهره بــرده و آمار مدارس
چند پایهی خود را به  60درصد رســانده
است ،بهطوری که توانسته پس از طی سه
سال ،میزان ثبتنام را در مدارس ابتدایی
از  72درصــد به  77درصد افزایش دهد.
دولت پاکستان امیدوار است نرخ باسوادی
در میان کــودکان الزمالتعلیم خود را به
صد در صد نزدیک کند.

فیلیپین
در این کشــور هم مناطقی وجود دارند
که در آنهــا ثبتنام دانشآموزان پایین،
و یا تعداد معلمان کم اســت .این موضوع
آموزش ترکیبی پایههــای مختلف را در

چین
در مناطق کوهســتانی غرب چین ،بنا به
اقتضائات جغرافیایی ،حدود یکســوم تا
یکپنجم کــودکان در مدارس چندپایه
تحصیل میکنند و حــدود  10درصد از
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کل معلمان چینی بــرای آموزش به این
کالسها اعزام میشوند.
آفریقا /آفريقاي جنوبي

وزارتخانههــای آموزشوپــرورش این
قاره بهطور فزایندهای در حال توســعهي
چندپایه هستند و آن را يك ابزار آموزشی
کلیدی میدانند که میتواند پاسخگوی
تبعات مســائلی همچــون کمبود معلم،
آمــوزان مبتال به
غیبتهای مکرر دانش
ِ
فقر و بیماری ،و محدودیتهای بودجهای
باشد.
البته نرخ توزیع چندپایه در نقاط گوناگون
آفریقــا بســتگی زیادی بــه مختصات
جغرافیایی آن منطقــه دارد .مث ً
ال بهطور
متوســط 27 ،درصد مــدارس آفریقای
جنوبی بهصورت چندپایه اداره میشوند
امــا در برخــی مناطق به خاطــر بافت
روستایی گستردهتر ،این نرخ به  38درصد
هم میرســد .جالب است بدانید با اینکه
بیش از یکچهارم مــدارس در آفریقای
جنوبی بهصورت چندپایه اداره میشوند
آمــار دانشآموزان در این کالسها کمتر
از نیم درصد (حــدود 4درصد) جمعیت
دانشآموزی این منطقه را دربرمیگیرد،
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که به نوعی نمایانگر توزیع بسیار نامناسب
شآموز بین مدارس شهری و
سرانهی دان 
روستایی است.
آمریکای جنوبی /پرو
تحقیقات نشان میدهد ،اکثریت قریب به
اتفاق مــدارس چندپایهي پرو در مناطق
روســتایی قرار دارند و حدود  69درصد
از نیروهای آموزشی را در روستاها درگیر
خود نمودهاند.
اروپا /فنالند
بیشترین آمار کالسهای چندپایهي اروپا
به کشور فنالند تعلق دارد که دارای نظام
آموزشی موفقی نیز هست .هشتاد درصد
مدارس فنالند را مدارس ابتدایی تشکیل
میدهند کــه غالباً با جمعیتهای پایین
دانشآموز مواج ه میباشند .درواقع ،فنالند
کشوري بســیار کمجمعیت است که در
هر کیلومتر آن  15تا  17نفر ساکناند و
فاصلهي روستاها از یکدیگر نیز زیاد است.
چنانکــه تنها  4درصد مــدارس در این
کشور جمعیتی باالی  500دانشآموز را
دارا هســتند و حدود  50درصد مدارس
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فنالند تعدادی کمتــر از  50دانشآموز
دارنــد و در برخی مناطــق نیز ،به علت
آمــار پایین دانشآموز ،ســاالنه تعدادی
از مدارس چندپایه به تعطیلی کشــیده
میشوند .کاهش میزان تولد و مشکالت
مالی شهرداریها (بهعنوان تأمینکنندگان
هزینههای مدارس) باعث شده است که
از ســال  1996حدود  25درصد مدارس
چندپایهي این کشور بسته شوند.
حــدود  30درصد مــدارس فنالند جزو
مدارس روســتایی چندپایهاند که تنها 7
درصد جمعیت دانشآموزان این کشور را
تحت پوشش تحصیلی خود قرار میدهند
و  19درصــد معلمان را بهکار گرفتهاند .با
این حال ،کشــور فنالند نهتنها براساس
ضرورت ،که در برخی موارد بنا به انتخاب
و به لحــاظ دالیل فلســفی و تربیتی ،از
جمله کاهش مشکالت رفتاری کودکان و
توسعهي جامعهپذیری آنان ،به توسعهي
آموزشهــای چندپایه عالقهمند اســت.
نکتــهي قابل توجــه در آموزشوپرورش
فنالند این است که روش تدریس چندپایه
بهعنوان «آموزش بدون پایهی تحصیلی»
در تعداد زیادی از مــدارس بزرگ دنبال
میشود و در آن ،دانشآموزان نه براساس
سن ،بلکه بر مبنای توانمندی ،ترجیحات
و پتانســیلهای یادگیریشان گروهبندی
میشوند .به همین دلیل ،نرخ آموزشهای
چندپایــه در مدارس شــهری فنالند هم
باالســت و میزان برگــزاری کالسهای
چندپایه در این کشور تا  70درصد گزارش
شده است .در این خصوص ،توسعهي ICT
و مهارتهای فناوری اطالعات در توسعهي
آموزشهای تلفیقی (در کالسهای بدون
پایه) تأثیری بسزا داشته است ،ضمن اینکه
اســتقالل مدارس برای تنظیم برنامههای
آموزشــی خــود و تغییر مــداوم ترکیب
کالسها بهصورت تکپایه و چندپایه ،که
بنا به ویژگی موضوعات و برنامههای درسی
صورت میگیرد ،نیز زمینهي مناسبی برای
این روش آموزشی فراهم آورده است.

نوشتار
سید روحاهلل پناهنده ،تهمینه افراشته

معاون آموزش ابتدایی ادارهی آموزشوپرورش
شهرستانکهگیلویه(دهدشت)
معاون آموزشی دبستان حضرت لیال(س)
ادارهی آموزشوپرورش شهرستان کهگیلویه (دهدشت)

دام رقابت و آسيبهاى
آن در دورهى ابتدايى

رقابت میان افراد در خانواده شکل میگیرد و در مدرسه تشدید میشود.
خانواده و مدرسه باید بهجای ایجاد رقابت در میان کودکان ،آنها را به رقابت
با خود تشویق کنند .ایجاد رقابت در میان دانشآموزان و مقایسهی آنها با
یکدیگر ،با توجه به اصل تفاوتهای فردی ،موجب حسادت ،احساس حقارت
و تضعیف عزتنفس میشود .توأم شدن این نوع رقابت با تشویق و پاداش،
آثار منفی آن را به مراتب بیشتر میکند .برای اینکه دانشآموزان براساس
قابلیتهای فردی خویش رشد کنند و یادگیری در محیطی انسانی صورت
گیرد ،باید رقابت بیرونی به رقابت درونی تبدیل شود.
رقابت ازجمله مواردی است که امروزه فراگیر شده است و آموزشوپرورش
کشور ما را تهدید میکند.

بیان مسئله
دانشآمــوزان و کودکان از نظر شــرایط
خانوادگی ،جســمی ،ذهنــی و عاطفی با
یکدیگر تفاوتهایی دارنــد .لذا در کالس
درس هــم نمیتوان از همهی شــاگردان
توقع پیشــرفت یکسان و مشــابه داشت.
رقابــــت فــردي لـــذت کشف مـسائل
مهيجـــي ماننـــد توانـــايي خوانـدن و
درك پديدههـــاي جهـان پهنـــاور را از
دانشآموزان سلب میکند .انگيزهي ذاتي
به يادگيري میتواند در محيطـــي امـن،
اعتمـــادبخش و حمایتگرانه پـــرورش
يابد .وقتي دانشآموزان احساس کنند بـا
توجـه بـــه میزان تالش خود نمیتوانند
برنده شوند ،احساس بیکفایتی و ناايمني
میکنند ،زيــرا در حلقهی رقابت محاصره
شدهاند و به دليـــل فرهنـــگ آموزشـي
حاکم ،در مدرســـه و کـالس درس هـيچ
گزینهای بهجز رقابت ندارند .به این ترتیب،
بــه ورطهي تــاش براي ضربــه زدن به
ديگران ميافتند .معلمان نميتواننـد نقـش
تفاوتهای فردي در پيشــرفت تحصيلي
دانشآمــوزان را حذف کنند ،اما میتوانند
میزان تحقـير در اثر عملكرد ضعيف آنها
را کاهش دهند .همچنيــن ،میتوانند در
دانشآموزان احـــساسي را پرورش دهند
که پيشرفتشــان را با ارزش کند و نيـــز
محيطـــي آموزشـي را فـراهم آورنـد کـه
بـه دانشآموزان اجازه دهد بر مهارتها و
فهـم در حال افزایش خود تمرکـز کننـد.
اين مقاله شــما را به بازانديشــي در مورد
رقابت دعوت ميكند .در اين نوشته به دو
نوع رقابت مرسوم ميپردازيم.
 1رقابت به معنای مقایسه کردن
افراد با یکدیگر
در این نوع رقابت ،هر دانشآموزی ســعی
میکند از دیگری پیشی بگیرد .اما این سعی
و تالش پس از مدتی به «درجازدن» عدهی
زیادی از شــاگردان میانجامد ،زیرا عدهی
بســیار کمی در این مسابقه به هدفهای
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هنگامیکه دانشآموزان بـراي رقابـت بـا خـود تشويق
شوند ،نه با ديگران و براي يادگيري تـالش کنند نه براي
دست يـافتن بـه اهـداف عملكـردي ،انگيزش و پيشرفت
آنها افزايش مییابد.
مورد نظر معلم دســت مییابند .اکثریتی
که از این دور خارجشــدهاند ،هیچ امیدی
برای رسیدن به خط پایان ندارند ،سرخورده
میشوند ،احساس حقارت و ناتوانی در آنان
افزایــش مییابد و هرگونه تالشــی برای
یادگیــری را بیفایده میدانند .در ســوی
ديگر ،افرادی که پیشرفتهایشان نزدیک
به هم است ،به طرز تأسفآوری با یکدیگر
به چالش ميافتند .آنها از پیشــرفتهای
یکدیگر ناخشنود و از پسرفتهای یکدیگر
خشنود میشوند .بســیاری از افراد ،فقط
زمانــی از رقابت لذت میبرند که شــانس
برنده شــدن داشــته باشــند .زمانی که
دانشآموز ضعیف یا متوسط کالس مجبور
به رقابت درســی با دانشآموزانی میشود
که ســوابق بهتری دارند ،شــانس کمی
برای برنده شدن دارد .لذا احساس ناتوانی
در این دانشآموز تقویت میشــود و این
احساس نهتنها بر وضعیت تحصیلی ،بلکه
بر پیشرفت او در سایر جنبههای زندگی نیز
تأثیر منفی خواهد گذاشت ،زیرا در چنین
شــرایطی ،گروه اندکی از شاگردان برنده
میشوند و اکثریت همواره در حال تجربه
کردن شکست هستند.
به عملکرد معلــم در موقعیت فرضی زیر
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توجه کنیــد« :علی احمــدی دانشآموز
ســال پنجــم ابتدایی اســت .او در درس
ریاضی ،ثلث اول نمــرهی  20و ثلث دوم
نمرهی  19گرفته اســت و در هر دو ثلث
باالترین نمرهی کالس را داشته است .معلم
ریاضی وارد کالس میشود ،او را به جلوی
کالس فرامیخواند و در حضور ســایرین
تشویقش میکند .در پایان هم خطاب به
شــاگردان میگوید :شما هم مثل احمدی
درس بخوانیــد و از او یاد بگیرید .او الگوی
شماست .تا ببینیم از این به بعد چه کسی
میتواند مثل احمدی باشد ».شیوهی این
معلــم ترکیبی از روش «ایجــاد رقابت در
میان شاگردان» و «تشویق فرد در حضور
جمع» اســت و پیامدهای زیر را به دنبال
دارد:
 1ایجاد تبعیض در کالس درس؛
 2تنبیه اکثر شــاگردان :زیرا تشویق یک
فرد در جمع و قرار دادن او بهعنوان الگوی
جمع ،تلویحاً به معنای تنبیه جمع است؛
 3ایجاد غرور در فرد تشویق شونده :زیرا
احســاس میکند نهایت پیشرفت را کرده
است و دیگر به پیشرفت بیشتر نمیاندیشد.
در نتيجه ،پيشرفت او در حد معين متوقف
میشود.
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 4ایجاد اضطراب و تشویش دائمی :فردی
که در حضور جمع به خاطر داشتن لیاقتی
خاص تحسین شــده است ،همواره نگران
خواهد بــود مبادا از ایــن موقعیت که در
حضور همگان کسب کرده ،تنزل پیدا کند.
در مواردی مشــاهده شده است که چنین
دانشآموزانــی دچار شکســت تحصیلی
شــدهاند .دلیل آن ممکن است اضطراب
ناشــی از این موقعیت یا منزوی شدن به
دليل مورد حسادت واقع شدن باشد.
 5جابهجا شدن هدف و وسیله :یادگیری
هدف و تشــویق وسیله اســت .زمانی که
دانشآموز بهطور کالمی یا مادی تشــویق
میشود ،بهجای اينكه به هدف توجه كند،
روي وســيله تمركز ميكند و از این پس
برای رســیدن به پاداش (تشویق مادی یا
کالمی) تالش میکنــد .کوهن میگوید:
اگر در قبال یادگیری فراگیرندگان به آنها
پاداش دهیم ،یادگیری ارزش واقعی خود
را از دست میدهد و عالقهی شاگردان به
یادگیری نیز کاهش مییابد.
 6مورد حســادت دیگران واقع شدن فرد
تشویق شونده :دانشآموزانی که در حضور
جمع تشــویق میشوند ،قبل از آنکه سایر
شاگردان آنها را بهعنوان الگو بپذیرند ،مورد
تنفر آنان قــرار میگیرند .این تنفر گاهی
اوقات آنــان را منزوی میکند که عالوه بر
اثرات نامطلوب روانی ،در پیشرفت تحصیلی
نیز اثر ســوء دارد .این موضوع در دورهی
ابتدایی که دانشآموزان بیشتر بزرگساالن
را بهعنوان الگــو انتخاب میکنند ،درخور
توجه فراوان است.
 7ایجاد کینه ،دشمنی و حسادت در میان
شاگردان :مربی باید در صدد تبدیل کردن
رقابت به رفاقت باشد ،اما با تشویق فرد در
مقابل جمع و مقایســه کردن شاگردان با
یکدیگر ،رفاقت موجود به رقابت و در نهایت
به حسادت تبدیل میشود.
 8تفکر نکردن دربارهی مطالب درسی و
حفظ طوطیوار آنها :زمانی که جو رقابت
و برنده شــدن در کالس حاکم میشــود

فرصتهای تفکر دربارهی مطالب درسی از
دست میرود .در چنین شرایطی از خالقیت
و ابتکار خبری نیســت .پاداشها دشمن
اختراع و اکتشاف هستند و زیانهای آشکار
و پنهان فراوانی دارند.
 2رقابت به معنای مقایسهی فرد با
خود
در ایــن شــکل از رقابــت ،تواناییهــای
منحصربهفرد افراد مورد توجه مربی است
و هــر دانشآموز با توجه بــه قابلیتها و
ظرفیتهایش ،و همچنین رشد و پیشرفتی
که در گذشته داشته است ،مورد سنجش
قرار میگیرد .در این شیوه ،مالک سنجش
برای همهی شــاگردان یکســان نیست و
خصوصیات بینظیــر و زمینهی قبلی هر
شاگرد مبنای کار معلم است .معلم سعی
میکند میان استعدادهای همان یک نفر
رقابت ایجاد کند ،نه میان شــاگردان یک
کالس .بــه ایــن ترتیب ،انضبــاط درونی
که پایدارترین نوع انضباط اســت شــکل
میگیرد و قابلیتهای دانشآموز شــکوفا
میشود .چنین رقابتی به دانشآموز فرصت
میدهد با توجه به قابلیتی که دارد رشــد
کند و بــه مربی فرصت میدهد هر یک از
فراگیرندگان خود را با توجه به ظرفیتها
و تواناییهای فردیشــان رشد دهد .این
نوع رقابت ،از دانشمند توقع دارد دانشمند
شــود ،از مهندس توقع دارد مهندس شود
و از تکنســین انتظار دارد تکنسین شود.
لذا معلم با تدابير خــود بايد مانع از ايجاد
رقابتی شــود که به کســب موفقيت در
تعداد کمي از افراد و شكســت اغلب آنها
میانجامد .دانشآموزان بـراي بـه دسـت
آوردن نمرههای بـــاال ،کسب موفقيـــت
در فعالیتهای ورزشـــي و حـــتي جلب
توجه معلـــم ،بـا هم به رقابت میپردازند.
ايـــن رقابتها موجـــب میشــود آنها
بـه مقایسهی اجتمـــاعي ميــان خــود
بپردازنــــد و در نتيجــه بهجای تكليف
درگـــيري بـه خـود درگـــيري برسـند.

افـراد خــود درگــير کارهــاي دشــوار
را ،نــه بــه دليــــل داشتن انگيزه براي
خـوب انجـــام دادن کار ،بلكـه به دليـل
کسب برتری در رقابـت بـا ديگـران ،انجـام
میدهند .آنها میخواهند عملكردشـان
بهـتر از ديگـران ،و نــه شایستهتر ،باشــد.
پیشینهی عملی
اگـر دانشآموزان بـــه ايجـاد هماهنگي
ميان هدفهایشــان با آنچــه میخواهند
فراگیرند يا انجـام دهنـد تـشويق شـوند،
انگیزهی بيشتري خواهند داشت و موفقتر
خواهند بـــود ،تـــا اينکه هدفشان را بر
اين اســاس انتخاب کنند که چه کاري را
در کالس بهتر از سايرين انجـــام دهنـد.
هنگامیکه دانشآموزان بـراي رقابـت بـا
خـــود تشويق شوند ،نه با ديگران و براي
يادگيري تـــاش کنند نه براي دســت
يـافتن بـه اهـــداف عملكـردي ،انگيزش
و پيشــرفت آنها افزايش مییابد .در يك
پژوهش ،بــه دو گــروه مسئلهی يكساني
داده شــد .به گروه اول گفته شـــد براي
شكست حريفان تالش کنند ،امـــا بـــه
گـــروه دوم گفتند تا حد امكان مسئله را
بـه بهتريـن شكل و کمترين زمان ممكن
حل کنند؛ بدون اينکه از برنده شدن و بهتر

شدن از شخـصي ديگـر سـخني بـه ميان
آيد .گروه اول که در مقايســه با گروه دوم
انگيزش دروني کمتري بـراي حـل مسئله
داشـت ،برنده شد ،ولي گروه دوم بازخوردي
مثبـــت نـــسبت به خــود و عملكردش
دريافت کرد .عوامـل شخـصيتي ،ماننـد
ميـزان انگيزهي پيشرفت ،ممكن است آثار
زیانبخش رقابـت را تا حدي کاهش دهند.
محققان آثار زيانبـار رقابـت را بارها بررسی
کردهانــد .دانشآموزان در ســـاختارهاي
مـــشوق همكاري ،نسبت به شرایطی که
در آن دانشآموزان در سـاختارهاي رقابتي
فردي قرار میگیرند ،همکالسیهای خـود
را بيشتر تشويق ميکننـد.
نتیجه
از بدترین معایب اعتقاد به رقابت آموزشی این
است که باعث تحمیل آموزش بیشاز حد،
بهویژه به بهترین محصالن ،شده است .رقابت
بهعنوان واقعیتی آموزشــی ،نهتنها ناپسند
است ،بلکه بهعنوان آرمانی فراروی جوانان نیز
نامطلوب است .آنچه جهان امروز به آن نیاز
دارد ،نــه رقابت ،بلکه كار گروهي و همکاری
است .برای آنهایی که غرق در آرمان رقابت
هســتند ،درک مفهوم جامعه بهعنوان یک
تمامیت زنده بسیار مشکل است.

پیشنهادها
 1برگزاری کارگاههای آموزشی با موضوع رقابت برای معلمان و اولیا
 2تالش برای فراگیری رویکرد یادگیری مشارکتی در مدارس
 3آشنا کردن معلمــــان با روش تــالش فــردي يــا حــداقل روش رقابــت
گروهــي در برنامههای آموزش ضمنخدمت
 4رسانهای کردن آثار زیانبار رقابت
 5شناسایی و پرورش استعدادهای برتر هر دانشآموز نسبت به خودش در دورهی
ابتدایی
 6همت مديران ،مشــاوران و مربيان تربيتي بر اینکه با اجراي مستمر روشهای
تالش فــردي و رقابت گروهي ،نواقص هر دانشآموز را با بياني ســاده ،از طریق
مشاورهی فـردي و بـدون مقايسه با ديگران ،به آنها تفهـيم کننـد.
 7آگاه کردن والدين از تأثیر تشويق بر تـــاش فـــردي ،از طريـق برنامههای
آموزشي خانواده
اصل این مقاله به همراه منابع در سایت مجله رشد آموزش ابتدایی قابل دستیابی است.
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گزارش
دكتر صغري ملكي

اقدامپژوهى
راهى براى بالندگى
هیچ معلمی از پیدا شــدن گره ،مشــکل و مسئله در کارش خشنود
نمیشــود ،اما چه کنیــم که حرفهی ما در مســیري صاف و هموار
پیــش نمیرود و زندگــی حرفهای ما هر روز با چالش و مســئلهای
جدید گره خورده اســت و ما بهعنوان معلمان حرفهای باید با تأمل بر
مسئله ،آن مشکل را حل و گره پیش آمده را بازکنیم« .اقدام پژوهی»
فرایندی اســت که در آن معلمان پس از برخورد با مشــکل در صدد
حل آن برمیآیند .آنان ابتدا ،ابعاد مســئله را به دقت بررسی میکنند
و بــا جمعآوری اطالعات از منابع گوناگون و ابداع راهحلهای متعدد،
مناســبترین راهحل را انتخاب و اجرا میکنند .معلم پژوهشــگر در
طول مدت اجرا ،به خوبی اوضاع را زیر نظر میگیرد و تغییرات را رصد
میکند« :آیا مشــکل در حال رفع و بهبود اســت؟» او نتایج اقدامش
را هوشــیارانه تعقیب میکند و شواهدی دال بر رفع یا بهبود مشکل
جمعآوری و در نهایت ،با تمرکز همه جانبه مشکل را حل میکند.
معلم با سپری کردن فرایند اقدام پژوهی ،نه تنها مشکل دنیای عملش
سالم من جانا مارگوســن هستم .این ویديو
مطالعهی اقــدام پژوهی مرا برای یک دورهي
آموزشی توصیف میکند .روزها بود به مشکلی
که در ســر کار داشتم فکر میکردم و مرتب
روی آن تمرکز داشــتم .من در برنامهای به
اسم «تفکر گروهی» ،در یک کالس پایههای
اول و دوم ،مدیر برنامه بودم .هر روز در طول
زمانی که فعالیتهای کالســی را در مدرسه
انجام میدادیم به دانشآموزانم مداد میدادم
و متأسفانه بعد از یک هفته تمام مدادهای من
ناپدید میشد .دوباره در هفتهی بعد جامدادی
را پر از مداد میکردم ،ولی باز هم در آخر هفته

34

را حل میکند ،بلکه با تکــرار این فرایندها در طول زندگی حرفهای
خود ،کم کم حس خودکارآمدی ،بالندگی ،رشد و توسعهي حرفهای
پیدا میکند .عالوه بر آن ،احاطه و تســلط بر دنیای عمل ،معناسازی،
تقویت خــود یادگیری ،پــرورش خالقیت ،پرورش تفکــر انتقادی،
احســاس مالکیت شخصی در یادگیری ،پیوند دنیای عمل و نظر و ...
از سودمندیهای فراوان اقدام پژوهی است .گزارش زیر اقدام پژوهی
یک معلم است که گزارش پژوهش خود را به صورت یک فیلم کوتاه و
سادهي  5دقیقهای روی اینترنت قرار داده است تا تمام معلمان دنیا از
آن استفاده کنند .ما این فیلم را ترجمه و گزارش تصویری این معلم را
به شکل مکتوب درآوردهایم .شما ميتوانيد فيلم این پژوهش را از طریق
نشاني اينترنتي زير مشاهده فرماییدwww.eb. roshdmag.ir :
از شما دعوت ميكنيم گزارشهای اقدام پژوهی خود را با زبان ساده
و روایت گونه برای ما بفرســتید و با نشــر آن ،یافتههایتان را با دیگر
همکارانتان سهیم شوید.

تنها چند مداد شکسته و از کار افتاده داشتيم.
از آنجــا که ایــن روش صادقانهی من جواب
نــداد ،از آن به بعد اســم دانشآموزانی را که
مداد قرض میگرفتند یادداشــت میکردم و
زمانی که مداد را برمیگرداندند ،جلوي اســم
آنها عالمت میزدم .این روش جواب نداد و
من باید هر روز برای پیدا کردن مدادها دنبال
دانشآموزان ميگشتم .عالوه بر این ،این كار
خیلی وقتگیر بود ،چون نمیتوانستم همهی
اسمها را عالمت بزنم ،مگر اینکه کسی به من
کمک میکــرد و چون بچهها خیلی کوچک
بودند ،هنوز با برخی مهارتها برای برگرداندن
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وسایل آشــنا نبودند .این تحقیق باعث شد
مشــکلم را به درستی مطالعه کنم و سازوكار
مدیریتی جدیــدی را برای حل مســئلهي
قرض دادن مداد در کالســم ایجاد کنم .بعد
توجوي راهکار در اینترنت دربارهي
از جســ 
مشكل برگرداندن مداد ،راهحل را پیدا کردم:
اگر مــن از دانشآموزان بخواهم در ازای مداد
چیزی را که برای آنها ارزشمند است در زمان
قرض گرفتن مداد به من بدهند و آن شيء را
زمانی که میخواهند مداد را پس بدهند پس
بگیرند ،آیا كمك ميكند تعداد مدادهایی که
در پايان كار برگردانده ميشوند ،بيشترشوند؟
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در طول زمان ،با برقراري راهكار جدید ،من بهتدریج مدادهاي کمتری از دست ميدادم.
نمودار زير میزان روزانهی كمبود مدادها را نشان میدهد .خط قرمز نشاندهندهی تعداد
مدادهای برگشتی در سازوكار صادقانه و خط آبی نشاندهندهی تعداد مدادهای برگشتی
در روش معاوضه در هر روز است .هر دو روش با تعداد مشابهی شروع شدند و در نیمهی
این دوره ،در روش معاوضه ،من تنها  2مداد از دست دادم .در آخر هم در روش صادقانه
من  15مداد در  9روز و در سیســتم معاوضه تنها ســه مداد از دســت دادم .باید اقرار
کنم ،نتایج برای من خیلی شــگفتآور بود .همکاران من نیز چنين مشکلي در مورد از
دست دادن مدادهایشان داشتند و هیچ کدام شیوهی مؤثری برای قرض دادن مداد به
دانشآموزانشان پیدا نکرده بودند .من انتظار نداشتم این روش به این اندازه مؤثر باشد.
عالوه بر این ،از آنجا که دانشآموزان دوســت نداشتند اشیاي خود را گم کنند ،کم کم
بعضی از آنها به جای قرض کردن مداد و ترس از دست دادن اشیا خود ،مدادهای خود
را به مدرسه میآوردند.
نمودار روزانه مدادهاي گمشده
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نتیج هگیری
از این تحقیق نتیجه میگیرم ،دانشآموزان
عامل اصلی در مدیریت کالس هســتند که
شما اعمال میکنید .قبل از این ،دانشآموزان
انگیزهای بــرای برگرداندن مداد نداشــتند،
چون هیچ عواقبی در انتظارشان نبود ،روش
معاوضــهی جدید به دانشآمــوزان من این
امــکان را داد تا در مقابــل مدادی که قرض
ميگيرند ،حس مسئولیتپذيري پیدا کنند،
زیرا میخواســتند آنچه را که نزد من امانت
گذاشته بودند دریافت کنند .من از این روش
در کالسم همچنان استفاده کردم و اين روش
نه تنها تأثیرگذار ،بلکه کارامد نیز بود .نمایندهی
كالس من (مبصر) در جمعآوری مدادها کمک
و از وسايل بچهها نگهداری میكند .این روش
به لحــاظ زمانی مقرونبهصرفه و کم زحمت
اســت .دیگر به دنبال مدادها نیستم و هر بار
تعداد برگشتيهاي آنها بیشتر میشود.

نمودارمقايسه مدادهاي قرضدادهشده

35

تعداد مداد

برای جمعآوری دادههــای پایهای خود32 ،
مــداد جدید خریدم و بــا ماژیک رنگ ثابت،
عالمت  TTرا روی آنها نوشــتم ،که مخفف
تفکر گروهــی( )think togetherبود .در
طول نه روز ،این مدادها را بر اســاس سازوكار
صادقانهي قبلی به دانشآموزان قرض میدادم.
هر روز جعبهی مداد را روی میز میگذاشتم.
بچههــا آزادانه مدادها را برمیداشــتند و در
انتهای روز ،در صورتی که تمایل داشتند ،آنها
را برمیگرداندند .ســپس سازوكار معاوضه را
ابــداع کردم .من روز قبل از اجرای این روش،
بــرای بچهها دربارهي معاوضه توضیح دادم تا
جای سؤالی باقی نماند .به آنها گفتم ،روز بعد
که به کالس میآیند ،باید اشــیایی را به من
بدهنــد تا در ازای آن به آنها مداد بدهم .روز
بعد ،من دوباره  32مداد داشتم كه روی آنها
 TTنوشتم .جعبهی مداد را روی میز گذاشتم
و یک دانشآموز را بهعنوان مبصر مســئول
کــردم تا در ازای تحويــل گرفتن چيزي ،به
دانشآموزان مداد بدهد .او موقع برگشت مداد
اشیا را به دانشآموزان پس میداد .در طول نه
روز از این روش استفاده کردم.

نتایج
ســازوكار معاوضه پنج بار بیشتر از ســازوكار قبلي مؤثر بود .در طول نه روز اول ،تعداد
مدادهای من از  32به  17رسید و زمانی که روش معاوضه را به كار بردم ،تعداد مدادها
از  32به  29رسید .همانطور که نمودارها نشان میدهند در روش جدید معاوضه ،من
کمتر از پنج مداد از دســت دادم .نمودار سبز نشاندهندهی مدادهایی است که در هر
دو روش به دانشآموزان قرض دادم .نمودار بنفش نشاندهندهی مدادهایی است که در
انتهای هر روز از دانشآموزان دریافت میکردم.
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اقدام پژوهي حرفهای در مدارس ایران ،در برخی موارد ،مسیر و هدف
اصلی خود را گم کرده است .آنان موضوعاتی جشنوارهپسند انتخاب و
در قالبی که به ایشان دستور میشود ،صفحاتی را پر و به دبیرخانهها
میفرستند .از سوی دیگر ،برخی مسئوالن در مناطق نیز به این روند
نمایشی و جشنوارهای شدن اقدام پژوهی دامن میزنند.
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خاطره -تجربه
امبنين نبيپور/تصويرگر :آرش عادلي

آموزگار پايهي پنجم دبستان شهداي رشكال
بازنويسي:ياسمنرضاييان

يآن سك درس خو 
شمزه!
ال هم م

خاطره

ثل سالهاي گ
ذشته اين موضوع مطرح شد
كه
بر
اي
در
س
«ف
رهن
گ
بوم
ي»
چه كار كنيم تا
هم بچهها بهتر با فرهنگ ش
هر
و
م
حل
ه
ش
ان
آ
شنا
ش
وند
و هم يادگيري
عميقتر شــود .يك
روز كه در مدرسه جشنوارهي
غذ
اي
س
الم
ب
رگ
زار
ش
ده
ب
ود،
رسيد براي
به فكرم
ارائهي درس «فرهنگ بومي»
كت
اب
فار
سي
از
ا
ين
ب
رنا
مه
ا
ستفاده كنيم.
چون به كمك خانواد
هها نياز داشــتيم ،موضوع را
در
جل
ســ
ه
ي
آ
موز
ش
خ
انو
كرديم .پ
اده مطرح
س از تبادل نظر و ه مفكري با
م
ادر
ها،
ق
رار
شد
به
كم
ك
هم
اين درس را تدريس
كنيم .بنابراين ،از چ
ند روز قبل از اينكه به اين مبح
ث
ب
رس
يم،
به
ماد
رها
اط
مح
الع
داديم غذاي
لي مربوط به شهر خودشان را د
رس
ت
كن
ند
و
بچ
ه
ها
هم
در
(يكي از مرا
كنارشان يادداشت بردارند
حل كاوشگري در علوم) .حتي پي
شن
هاد
داد
يم
از
خا
طر
ات
بزر
و عكسه
گترها و مطالب
اي سايتها هم استفاده كنند.
روز مراسم غذ
اي محلي فرا رسيد .خانوادهها
غذ
اي
مح
لي
به

دس
ت
و
ارد
م
درسه شدند .شور
و هيجاني برپا بود! بچ
هها ب هصورت گروهي مطالب
جم
ع
آو
ري
ش
ده
را
برر
سي
م

تا تصميم
يكردند
بگيرند كدام مطالب ابتدا و ك
دام
م
طال
ب
در
ان
ته
اي
ب
رنا
مه
مطرح شوند .چنان
با هم گرم و صمي
مي شده بودند كه انگار همان
بچ
ه
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بق
نب
ود
ند!
خو
خال
صه همدلي
بي ايجاد شده بود (همان همد
لي
كه
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وديم) بعضيها هم لباس
و فوقالعاده دلنشين شده بود
ند.
ر
وي
ميز
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هنگام ارائة مطالب ،گروه
دانشمندان كوچك «كشك ب
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ترش» را معر
«آش
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موا
دي
كه
در
غذ
اها
ب
ود
ند،
اطالعات مفيدي
به ما دادند .گروه دانش
مندان كوچك درمورد تفاوت
خوا
ص
باد
مج
ان
مح
لي
كه
ب
طبيعي
هصورت
كشت ميشود با بادمجان گل
خان

ه
اي
ت
وض
يح
داد
ند.
با
ا
ين
كار به مبحث تغييرات
محيطزيست در در
س علوم نيز اشاره شد .سپس
م
طال
ب
هر
گ
روه
ر
وي
تخ
ته
و بچهه
نوشته شد
اي ديگر يادداشتبرداري كر
دند
و
ب
عد
م
طال
ب
ن
قد
و
برر
سي شدند .بعد از آن قرار
شد در زنگ تفر
يح غذاها با هم مبادله شوند تا
گري
زي
هم
به
م
بح
ث
پ
ول
در
بزنيم .البته
درس رياضي
هزينههاي جمعآوري شده ص
رف امور خيريهي مدرسه شد.
همچنين م
تذكر شديم ،در خوردن زيادهر
وي
نش
ود،
چ
ون
در
در
س
ه
ديه اسراف را از خود
دور كرده بوديم .آن روز با
كمك مادرها درسي را ياد گ
رفت
يم
كه
مان
ند
زن
در
جي
ري
همهي
سها را به هم مرتبط كرده بود.
پروژهي غذاي مح
لي در آن روز به پايان رسيد ،و
لي
ع
طر
و
ط
عم
ه
يج
ان
آن
م
اندگار شد.
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بچ ه
هارهنىگمبوحميقق وارد كار م ىشوند
نوبت درس «ف

تجربه

 »2رسيده بود .با بچهها مشو
چه كار كن
رت كردم كه براي اين قسمت
يم .نظرات مطرح و موضوعاتي
مان
ند
لبا
س،
آد
اب
و
رس
وم
و
مشاهير و بزرگان
شهر و محله برر
سي شدند .در نهايت قرار شد ر
وي
م
وض
وع
«م
شا
هير
ش
هرم
ان
كنيم.
» تحقيق
ابتدا م 
يخواستيم دربارهي زندگ 
ينامهي يكي
از
ب
زرگ
ان
ش
هر
ت
حق
يق
كن
يم،
ولي ك مكم
به اين نتيجه رسيديم كه
به جاي تمركز بر يكي از بزرگا
ن،
هر
گ
روه
ر
وي
زند
گي
ي
از شــخصي
كي
تهاي شهر كار كند .چون در
كال
س
چ
هار
گ
روه
دا
شت
يم،
م

يتوانستيم در
مدت كوتاهي با چهار نفر از
مشاهير شهرمان آشنا شويم.
پس از تق
سيمبندي وظايف ،از همان روز
كار
را
آ
غاز
ك
رد
يم.
ق
رار
شد
بچهها از همهي
افراد ،از مدير مدرسه
گرفته تا خدمتگزار ،اهالي مح
له،
م
سئ
ول
كت
ابخ
انه
و
ساي
ت ،كمك
بگيرند .با اين كار م 
يتوانستيم گذري
هم
بر
در
س
مط
الع
ات
(ا
رتب
اط با ديگران) داشته
باشــيم .بچهها و
ارد ميدان تحقيق شــده بود
ند.
هر
روز
م
طال
ب
خ
ود
را
با
م
يكر
هم بررسي
دند و خاطرات خودشان را م 
يگفتند و لذت ميبردند.
هرگاه مطالب
هر گروه كامل و آمادهي ارائه
م

ي
شـ
ـد،
پ
روژ

ه
هم
آ
غاز
م

دانشمن
يشــد .گروه
دان كوچك كه در مورد زندگ 
ينامهي حض
رت
آي

ت
اهلل
مير
حي
در
آم
لي
ت
كرده بود
حقيق
ند ،كار خود را با نمايش شروع ك
ردن
د..
از
آن
جا
كه
ق
رار
ب
ود
كار
هر گروه در پايان
بررسي شود و ستاره بگيرند ،بچ
هها با دقت به راوي گوش م 
يدادند.
پس
از پايان ارائه ،مطالب روي تخ
ته نوشــته و نظرات يادداشت
م
ي
شد .كسي كه مطالب را روي تخ
ته مينوشت ،خودش را كاتب
معر
في ميكرد .اين عنوان گريزي
بود به درس مطالعات (تاريخ
ق
بل از اسالم) .اتفاقاً شوق و ذوق
زيادي در كالس ايجاد كرده
بود.

ا
ين برنامه هر جلسه ادامه پيدا
كرد و هر گروه مطالب خود را
در قالب قص هگويي يا نمايش
اجرا ميكرد و ما ضمن اينكه
از درس لذت ميبرديم ،نكت
ههاي تازهاي دربارهي بزرگان
شهرم 
يآموختيم.
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نوشتار
بهرام قاسمينژاد

مديردبستانغيردولتيپسرانهيكوروش
ناحيهي  4كرج

آموزش مهارتهاى زندگى با هوشهاى چندگانه؛

فرهنگ صــلح

مهارتهاي زندگي در مدرسه
بيترديـد ،امـروزه بايـد بـه مهارتآموزي
در مـدارس توجـه ويـژهاي شـود؛
بهخصـوص بـه بخـش مهارتهـاي
زندگـي .آمـوزش مهارتهـاي زندگـي
يكـي از مسـئوليتهاي مهـم در امـر
تعليموتربيـت اسـت؛ مهارتهايـي چـون
صبـر ،دوسـتيابي ،كنتـرل خشـم ،كار
گروهـي ،احتـرام به تفاوتهـاي فرهنگي،
و فرهنـگ صلـح .بديهـي اسـت ،آمـوزش
مهارتهـاي زندگـي در بهبـود كيفيـت
زندگـي دانشآمـوزان نقش مؤثـري دارد.
بايد توجه داشـت كـه كالس درس ،عالوه
بـر آموزش مفاهيم و نكات كتاب درسـي،
موقعيـت مناسـبي اسـت بـراي توجـه به
مهارتهـاي زندگـي .هـدف ايـن مقالـه
آن اسـت كـه بهطـور عملـي نشـان دهد
بـه راحتـي و بـا كمـي خالقيـت ميتوان
از تواناييهـاي متنـوع دانشآمـوزان براي
آمـوزش موضـوع مهمي چون صلـح بهره
جسـت؛ مهارتي كه به خاطـر تأكيد بيش
از حد مدرسـه روي محفوظات و آزمونها،
مدتهاسـت رنـگ باختـه اسـت و جـاي
خالـي آن به شـدت احسـاس ميشـود .با
ادبيـات و هوشهـاي چندگانـه 1ميتـوان
روي آمـوزش مهارتهـاي زندگي كار كرد
و بـه ايـن موضـوع جان بخشـيد.
تفاوتهاي فردي و
هوشهاي چندگانه
از زمانـي كـه روانشـناس معاصـر ،هوارد
گاردنـر ،2نظريهي هوشهـاي چندگانه را
مطرح كرد ،طولي نكشـيد كـه اين نظريه
بـه ابـزاري نيرومنـد در دسـتان معلمان و
دسـتاندركاران آموزشـي تبديـل شـد.
گاردنـر هشـت نوع هـوش را مطـرح كرد
كـه همـهي انسـانها آنهـا را دارنـد ،امـا
قـوت و ضعف آنهـا به دو عامـل وراثت و
محيط بسـتگي دارد.
بـا اسـتفاده از هوشهاي چندگانـه ميتوان
فضاي آموزشـي را غنيتر كرد و به نيازهاي
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فـردي دانشآمـوزان پاسـخ داد .چنانچـه
دسـتاوردهاي ايـن نظريه هوشـمندانه به
خدمـت گرفته شـود ،هوشهاي چندگانه
ميتوانـد بـه دانشآمـوزان كمـك كند با
تكيـه بـر تواناييهاي منحصربهفـرد خود،
با اعتمادبهنفس و شـادابي بيشتري درس
بخواننـد و در عيـن حـال لـذت ببرند زيرا
عالقههـا و تواناييهـاي فـردي آنهـا در
مدرسـه محترم شـمرده ميشود.
(براي اطالعات بيشـتر به صفحـهي  3جلد

اين شـماره مراجعه كنيد).

بـا توجه به اهميت خودشناسـي و جايگاه
ويـژهي ارزشهـاي انسـاني و مهارتهاي
زندگي ،بزرگان علم روانشناسي آموزشي
همـواره متذكر شـدهاند كه بهتر اسـت در
مدرسـه روي هوشهـاي «درونفـردي»
و «بيـن فـردي» تأكيـد خاصـي شـود .به
ايـن منظـور ،آمـوزش ادبيـات ميتوانـد
نقـش مؤثـري در پـرورش دانشآمـوزان
داشـته باشـد .بايـد توجه داشـت ،آموزش
ادبيـات نبايـد بـه معنـي كـردن واژهها يا
حفظ كردن شـعر محـدود شـود .اين كار
جلـوي تفكـر دانشآمـوزان را ميگيـرد
و در عيـن حـال ملالآور و كسـلكننده
اسـت .بـا توجـه بـه هوشهـاي چندگانه،
همـهي دانشآمـوزان ميتواننـد كارهـاي
خالقانـه ارائه دهنـد چـون در برنامه تنها
كالمي خواندن و نوشـتن
بـه مهارتهـاي
ِ
اكتفـا نميشـود .بـا اينگونـه فعاليتهاي
متنـوع و خالقانـه ،يادگيـري لذتبخـش
ميشـود و مانـدگاري بيشـتري خواهـد
داشـت .در عيـن حـال ،ميتـوان در
فراينـد ياددهـي ـ يادگيـري بـه پـرورش
مهارتهـاي زندگـي و ارزشهـاي وااليـي
چـون صلـح و دوسـتي ،بهويـژه صلـح
جهانـي ،نيـز توجـه كرد.
نمونهي فعاليت در زمينهي
ادبيات و مهارتهاي زندگي
در راسـتاي توجـه به تفاوتهـاي فردي و
آمـوزش مهارتهـاي زندگي در مدرسـه،

يكـي از فعاليتهـاي انجـام شـده در
دبسـتاني كـه مـن مديـر آن هسـتم،
آموزش شـعر «سـراي اميد» اثر هوشنگ
ابتهاج (سـايه) اسـت كـه بهعنـوان درس
در كتـاب پنجـم ابتدايـي آمـده اسـت.
روش تدريسـي كـه در ايـن مقالـه تبيين
شـده ،تنها نمونـهاي اسـت از بهكارگيري
هوشهـاي چندگانـه و پرداختـن بـه
مهارتهـاي زندگـي در كالس درس.
در ايـن شـعر ،اگرچـه ابتهـاج بـه موضوع
مهمـي چون وطندوسـتي اشـاره ميكند
و وطنـش را سـراي اميـد ميدانـد ،بـا
ظرافـت و بهطـور هوشـمندانهاي در
البـهالي شـعر به صلـح در همـهي جهان
اشـاره ميكنـد .شـاعر بـه خوبـي ميداند
كـه صلـح واقعـي و پايـدار زمانـي محقق
ميشـود كـه همـهي جهـان در صلـح و
آرامش باشـند.
سرای امید
ایران ای سرای امید
بر بامت سپیده دمید
بنگر کزین ره پر خون
خورشیدی خجسته رسید
اگرچه دلها پرخون است
شکوه شادی افزون است
سپیدهی ما گلگون است
که دست دشمن در خون است
ای ایران ،غمت مرساد
جاویدان شکوه تو باد
راه ما ،راه حق ،راه بهروزی است
اتحاد ،اتحاد رمز پیروزی است
صلـح و آزادی جاودانـه در همـه جهـان
خـوش بـاد
یادگار خون عاشقان ،ای بهار
ای بهـار تـازه جـاودان در ایـن چمـن
شـکفته بـاد
فرهنگ صلح

هوشنگ ابتهاج (سایه)

در این فعالیت ،دانشآموزان آزاد گذاشـته
شـدند تـا بـه روش دلخـواه و بـا توجه به
تواناییهـای فـردی خـود احساسشـان را
نسـبت به شـعر بـه نمایـش بگذارنـد .در
اینجـا چند نمونـه از آثار دانشآمـوزان در
قالبهـای متنـوع نشـان داده میشـوند.
بـا اشـاره بـه قسـمتی از شـعر کـه گفتـه
میشـود «صلـح و آزادی جاودانـه در همه
جهـان خـوش بـاد» ،پـروژهی درسـی و
مهارتهـای زندگـی بـا موضـوع «صلـح»
شـکل گرفت.
بهخاطـر ابعـاد احساسـی و انسـانی
مهارتهـای زندگـی و موضـوع صلـح،
بیتردیـد در همـهی فعالیتهـای ایـن
درس بـه هـوش درونفـردی و هـوش
بینفردی توجه شـده ،اما با آزاد گذاشـتن
دانشآمـوزان در ارائـهی کار ،هـر یـک از
آنها بسـته بـه تواناییهای فـردی خود از
هوشهـای دیگـری اسـتفاده کردنـد.
هوش فضایی
چنـد دانشآمـوز ترجیـح
دادنـد از هـوش فضایـی خود
بهـره ببرنـد و درک خود را از مفهوم شـعر
بـا نقاشـی نشـان دهند.

آران جاللیان ،دانشآموز پایهی پنجم

در این راه خالقیت بیپایان است ،بهشرط
آنکه به عالقهها و تفاوتهای فردی
دانشآموزان توجه و احترام گذاشته شود.
قدرت استفاده از هوشهای چندگانه در
کالس درس در همین است.
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دانشآموز دیگری ترجیح داد با استفاده
از هوش فضایی خود دو روی سکه را با
نقاشی آبستره نمایش دهد؛ با دو عنوان
متضاد «جنگ» و «صلح».

نیروان فرجپور ،دانشآموز پایهی پنجم

دامون حمیدی ،دانشآموز پایهی پنجم

انتخـاب شـیوهی ارائـهی کار آزاد بودهاند،
در بیـان یـا نـگارش توضیحاتشـان کا ِر با
کیفیتـی انجـام خواهنـد داد ،چـون بـا
کارشـان درگیـر بودهانـد و از آن لـذت
بردهانـد .توضیـح دادن بـر قـدرت تفکـر
دانشآمـوزان ميافزايـد و بـه آنها کمک
میکنـد کارهـای بعـدی را بـا خودآگاهی
بیشـتری انجـام دهنـد.
ایـن هم بیان تصویـری خالقانهی دیگری
اسـت از دانشآمـوزی دیگـر بـا عنـوان
«صلـح و آرامـش» ،بههمـراه توضیـح او
دربـارهی نقاشـیاش.

همیشـه امیـد هسـت ،حتـی اگـر انـدک
باشـد و تنها گوشـهای از نقاشی را پر کند.
او در مـورد رنگهـا و خطـوط در نقاشـی
میگفـت کـه بـرای نمایـش صلـح و
آرامـش ،از خطـوط نـرم اسـتفاده کـرده
اسـت .وقتـی دربـارهی انتخـاب رنگهـا
از او سـؤال شـد ،گفـت کـه رنـگ سـبز
کبوتـر بهنشـانهی شـادی و نشـاط ،رنگ
آبـی دایناسـور بهنشـانهی صلـح و آرامش
و رنـگ زرد خورشـید بهنشـانهی نور امید
اسـت .این همه نماد و مفهـوم در نگاه اول
بهسـختی دیـده میشـود .کافی اسـت به
دانشآموزان اعتمـاد کنیم ،آزادی انتخاب
بدهیـم و فقـط آنهـا را هدایتکنیـم.
هوش بدنی ـ حرکتی
دانشآمـوز دیگـری ترجیـح
داد احسـاس و درک خود را از
شـعر با اسـتفاده از هـوش بدنی ـ حرکتی
ابـراز کنـد .در اینجـا میتـوان بیـان او را
در مـورد صلـح و آزادی از طریـق زبـان
بدن مشـاهده کـرد .از نظـر او این حرکت
نمایشـی بهنشـانهی «پرواز صلح» اسـت.

مانی موسوی ،دانشآموز پایهی پنجم

مانی موسوی ،دانشآموز پایهی پنجم

بـرای اینکـه دانشآمـوزان نسـبت بـه
فراینـد تفکـر خـود و کاری کـه انجـام
میدهنـد خـودآگاه باشـند ،بهتـر اسـت
از آنهـا خواسـته شـود مفهـوم کارشـان
را توضیـح دهنـد و در صـورت امـکان
بنویسـند .از آنجـا کـه دانشآمـوزان در
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پارسا حسنلو ،دانشآموز پایهی پنجم

ایـن هـم نقاشـی آبسـترهی همـان
دانشآمـوز اسـت بـا عنـوان «صلـح».
بـه گفتـهی او خطـوط نـرم و رنگهـای
شـاد احساسـش را نسـبت به صلح نشان
میدهنـد.

ایـن دانشآمـوز بـا اشـتیاق توضیـح داد
کـه این نقاشـی تصـور او را از صلح نشـان
میدهـد .وقتـی از او توضیـح بیشـتری
خواسـته شـد ،گفـت کـه در سـمت چپ
نقاشـی یـک کبوتـر اسـت (بهنشـانهی
صلـح) و در وسـط نقاشـی یک دایناسـور
(بهنشـانهی بـیآزاری و صلحجویـی؛
چراکـه ایـن دایناسـور بـهخاطـر گـردن
بلنـدش گیاهخوار اسـت و درنده نیسـت).
در سـمت راسـت نقاشـی هـم خورشـید
اسـت (بـه نشـانهی امیـد) .بهگفتـهی او

اگـر دانشآمـوزی ترجیـح میدهـد درك
خـود را از طریـق هـوش فضایی یـا بدنی ـ
حرکتـی یـا هر هـوش دیگـری ابـراز کند،

توجه به هوشهای چندگانه در روش تدریس ،در شیوهی بیان
به دانشآموزان آزادی عمل میدهد و محیط کالس را برای
آنها شادابتر میکند .به این ترتیب ،دانشآموزان میتوانند
با توجه به تواناییهای منحصربهفردشان و به هر روشی که
دوست دارند ،درک خود را از موضوع مورد بحث نشان دهند.
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هوشهاي چندگانه
نوشتهي مايك فليتهم
انتشارات فراروان

هوشهيجاني
نوشتهياستيوبوكت
انتشارات فراروان

آزادی انتخاب در ارزشیابی و شیوهی بیان باعث میشود
دانشآموزان کارهای خود را با عالقهی بیشتری انجام دهند
و در عین حال از کارشان لذت هم ببرند ،چراکه در روش
تدریس مبتنی بر هوشهای چندگانه ،دانشآموزان با تمام
وجود درگیر میشوند.

هوش زبانی ـ کالمی
دانشآمـوز دیگـری ترجیـح
داد بـرای نشـان دادن مفهوم
صلـح ،علاوه بـر هوشهـای درونفـردی
و بیـن فـردی ،از هـوش زبانـی ـ کالمـی
خود اسـتفاده کند .نتیجهی کار او شعری
بـود کوتـاه ،تفکربرانگیـز و تکاندهنـده با
عنـوان «صلـح»؛ اثـری پرمغـز و موجـز
ماننـد سـبک هایکـوی ژاپنی.
صلح
گفتیم« :چه؟»
گفتیم« :که؟»
گفتیم« :وای!»
گفتند« :که!»
خبر را از تلویزیون شنیدیم.
وحشت کردیم!
امیرحسین نعمتی ،دانشآموز پایهی پنجم

جالـب اینجاسـت کـه در شـعر ایـن
دانشآمـوز هیـچ اشـارهای به صلح نشـده
اسـت ،بلکـه برعکـس ،تلویحـاً اشـارهای
گزنـده و گالیهآمیـز بـه جنـگ شـده

آبتین پدرامفرد ،دانشآموز پایهی پنجم

اسـت .این شـعر بازتـاب تأثیـر بیرحمی
و خشـونت بـر کـودکان در دنیـای امـروز
اسـت کـه در عیـن سـادگی جنـگ را
بهشـدت تقبیـح میکنـد.
استفادهی ترکیبی از
هوشهای چندگانه
دانشآمـوز دیگـری از دیـدگاه نسـبتاً
متفاوتـی بـه موضـوع نـگاه کـرد .از نظـر
او ،نبـودن صلـح یعنـی بیتوجهـی بـه
انسـانیت و احساسـات دیگـران .ایـن
دانشآمـوز ترجیـح داد از تواناییهـای
مختلفش اسـتفاده کنـد و کاري ترکیبی
ارائـه دهـد .او بـرای ایـن کار از هـوش
زبانـی ـ کالمـی (اسـتفادهی مناسـب
از واژگان در شـعر) هـوش موسـیقایی
(کاربـرد وزن و آهنـگ در شـعر) ،و هوش
فضایـی (کشـیدن نقاشـی هماهنـگ بـا
مفهـوم شـعر) اسـتفاده کـرد .بهگفتـهی
ایـن دانشآمـوز نتیجـهی بـدی کـردن و
بیتوجهـی به احساسـات دیگـران چیزی
نیسـت جـز تنهایـی .او برای نشـان دادن
پشـیمانی و تأسـف در پی بـدی کردن به
دیگـران ،از زبان پرندهای غمگین شـعری
نوشـت بـا عنـوان «آه ،ایـن من بـودم؟».
آه ،این من بودم؟
پرندهی زیبا
شده تنها دوباره
اشک جاری شده
از چشمان آن دوباره
خشمش فروزان شده
این پرندهی بیچاره
شده آواره
روی شاخهی درخت

سخن پایانی
بهنظـر میرسـد ،آمـوزش مهارتهـای
زندگـی در کنـار مطالـب درسـی از
اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت.
بـرای کار کـردن روی مفاهیـم مهمـی
چـون فرهنـگ صلـح ،ادبیـات میتوانـد
الهامبخـش باشـد و نقش بسـیار مؤثری
ایفـا کند .هوشهـای چندگانه نیـز ابزار
نیرومنـدی اسـت کـه از نظـر شـیوهی
بیـان بـه دانشآمـوزان آزادی عمـل
میدهـد تـا تکالیفـی را کـه بهصـورت
پـروژه و عملکـردی داده میشـود ،بـا
تکیـه بر تواناییهـای خود انجـام دهند.
بـه ایـن ترتیـب ،مهارتهـای زندگـی
همـواره بهطور عملـی در کالس آموزش
داده میشـوند و دانشآمـوزان از انجـام
کار لـذت میبرند ،چون بـه آنها قدرت
انتخـاب داده میشـود و میتواننـد برای
بیـان منظـور خـود بـا اعتمادبهنفـس از
تواناییهایشـان اسـتفاده کننـد.
پينوشتها

)1. Multiple Intelligences (MI
2. Howard Gardner

اصل این مقاله به همراه منابع در سایت مجله رشد آموزش ابتدایی به نشاني  www.eb. roshdmag.irقابل دستیابی است.
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الزم به ذکر است که اصل این مقاله (که در اینجا با کمی تغییرات بازنویسی شده است) نخستین بار در «خبرنامهی الکترونیکی هوشهای چندگانه» وابسته به نشریهی بینالمللی
مؤسسهی آموزشی  "ASCDکشور آمریکا در سال  2016با این عنوان منتشر شد:
“”Promoting the Spirit of Peace through MI: Poetry, Personal Intelligences, and World Peace
دکتر گاردنر ضمن ارسال ایمیلی به نگارندهی مقاله ،استفاده از هوشهای چندگانه را در آموزش فرهنگ صلح بهعنوان یکی از مهارتهای مهم زندگی مورد تأیید قرار دادند.

چـرا نبایـد به او اجـازه داد ایـن کار را انجام
دهـد؟ بـا توجـه بـه نظریـهی هوشهـای
چندگانـهی هوارد گاردنـر و در نظر گرفتن
تفاوتهـای فـردی ،بهنظر میرسـد عادالنه
نباشـد همـهی دانشآمـوزان را صرفـاً بـه
بیـان کالمـی یـا پاسـخ بـه سـؤالهای
چندگزینـهای محـدود کـرد .شـایان ذکـر
اسـت ،همهی دانشآمـوزان کارهایشـان را
با هیجـان زیـادی تعریـف میکردند .علت
هـم این بـود که در شـیوهی بیان بـه آنها
آزادی عمـل داده شـده بود تا از تواناییهای
خـود بهشـکل دلخـواه اسـتفاده کنند.

تنها مانده
این بدبخت
میخواند آواز تنهایی
این من بودم؟
این من بودم...؟

مدرسهي زيباي من

اعالماسامىبرندگان

یکی از جنبههای مهم مدرسهداری زیباسازی محیط آن است .تقریب ًا تمامی مدارس
سعی میکنند با صرف هزینه ،دیوارهای حیاط مدرسه یا سالنها و در ورودی
کالسها یا حتی خود کالسها را با طراحیها و دیوار نوشتهها زیباتر کنند تا محیط
آموزشگاه شادابتر شود .در شمارهي  7مجلهي دورهي گذشته (سال  )95-96در
قالب مسابقهای از شما خواستیم از دیوار نوشتهها و طراحیهای مدرسهي خود
عکس یا فیلم تهیه کنید و برای ما بفرستید .تعداد زیادی از مدیران و آموزگاران
مدارس از این طرح استقبال کردند و از مهر امسال هم عكسها را در صفحههاي
 45-44مجله منتشر كردهايم .البته تا پايان شمارهي  8عكسها را همچنان منتشر
خواهيم كرد.

عكسهاي ارسالي شامل نقاشيهاي ديواري ،كالژ و استفاده از گل و گياه در فضاي مدرسه
بودند .الزم به ذكر است كه عكسها بهصورت موضوعي و بدون توجه به مباحث فني و هنري
عكاسي بررسي شدند .اسامي برندگان که بهترین نوع طراحی و اجرا را داشتهاند مشخص
شدهاند و به بقیهي شرکتکنندگان تقدیرنامه اعطا میشود .ضمن سپاس از حضور معلمان
و مديران مدارسی که در اين مسابقه شرکت کردند ،نتيجهی بررسي و داوري به اين ترتيب
اعالم ميشود.

سه نفر اول

 1دبستان پیروان امام علی (ع) در منطقهي  15تهران /آموزگار پایهي سوم مدرسه خانم
فاطمه تقیزاده /به مدیريت آقای عظیمی؛ به دليل كاربردي بودن و توجه به نياز دانشآموزان
در استفاده از چوب لباسي روي ديوارهاي حياط
 2پیشدبستانی و دبستان پسرانهی علمآوران ناحیهي 3استان اصفهان /معاون پرورشی
خانم شیوا ثابتی فرد؛ به دليل استفادهي خالقانه از نقاشي دانشآموزان روي ديوار
 3مدرسهي دخترانهي تربیت شهرستان گلوگاه استان مازندران؛ به دليل عالقهمند كردن
دانشآموزان به كتاب با استفاده از صفحات كتاب دايرهالمعارف روي ديوارهاي حياط مدرسه

سه نفر دوم

 4مدرسهي دخترانهي کشتیرانی 8شهرستان چابهار /معاون مدرسه خانم مه لقا کرد؛ به
دليل استفادهي مناسب از مطالب مجالت رشد با نقاشي ديواري
 5آموزشگاه توحید خراسان رضوی ،شهرستان تایباد /مدیر آموزشگاه خانم فاطمه
اخترروزگار؛ به دليل استفاده از نقاشي ديواري با رنگآميزي مناسب با سن دانشآموزان و
همچنين استفاده از مطالب آموزشي در اين نقاشيها
 6دبستان پسرانهي شهید تندگویان ناحیهي  5اصفهان /آموزگار پايهي دوم خانم نسرین
اقدامی؛ به دليل استفاده از بناهاي تاريخي ايران در نقاشيهاي ديواري
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دبستان پیروان امام علی(ع)  /منطقهي15

بخش
گل و گياه
در بخش استفاده از گل و گياه و همچنين احداث باغچه در مدرسه ،بهطور مشترك از
افراد و مدارس زیر تقدیر به عمل میآید:
 1دبستان آزادی ریگو ،قشم منطقهي شهاب ،روستای ریگو /سمیه آفی راد
 2دبستان هيئت امنايي نامجو ،زاهدان /مدير خانم پروين كدخدازاده
 3دبستان پسرانهي شاهد شهدای مدافع حرم ،خمینیشهر /آقاي حسن نوروزي
 4مدرسهي شهدای اسقالل ،آستانهي اشرفیه /مدير خانم فاطمه امين ناصري
 5مدرسهي غيردولتي ممتازان ،آققال استان گلستان /آموزگار پايهي پنجم خانم
سميه كمي

دبستان آزادي ريگو /قشم /منطقهي شهاب/روستاي ريگو

دبستانهيئتامنايينامجو/زاهدان
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دبستان پسرانهي شاهد شهدای مدافع حرم /خمینی شهر

مدرسهيشهدایاستقالل/آستانهياشرفیه

مدرسه غیر دولتی ممتازان /آق قال ،استان گلستان
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مدرسهدخترانهيتربیت/شهرستانگلوگاه،استانمازندران

پیش دبستاني و دبستان پسرانهي علم آوران /ناحیهي 3استان اصفهان

آموزشگاهتوحید/خراسانرضوی ،شهرستانتایباد

مدرسهدخترانهيکشتیرانی/8شهرستانچابهار

دبستانپسرانهيشهيدتندگويان/ناحيهي 5اصفهان
براي ارسال جوايز با برندگان عزيز مكاتبه ميشود .لطف ًا از تماس با دفتر مجله خودداري فرماييد.
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همراهان

صفحهي همراهان ما ،انعكاس بخشي از تماسهاي مخاطبان ماهنامه است .كارشناسان مطالب ارسالي
را بررسي ميكنند؛ مطلب درصورت تأييد ،در نوبت چاپ قرار ميگيرد .توجه داشته باشيد ،مطالبي
مورد تأييد كارشناسان قرار ميگيرد كه حائز شرايطي باشد كه در صفحه  47درج شده است.
 1سميه صفار؛ آموزگار ـ قشم
«نكتههاي كليدي سالمتي و تندرستي»
 2حسين سليماني؛ آموزگار -زنجان
«تركان پارسيگوي»
 3سعيد چگني؛ آموزگار ـ استان لرستان شهر
بروجرد
«آزمون عملكردي ،آزمون مداد كاغذي»
 4حميدرضا ترابي گودرزي؛ ـ مدير مدرسه  -تهران
«هزاره سوم يادگيرنده مادامالعمر ميخواهد»
 5سرور عزتيان؛ دانشجوی کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی ـ استان آذربايجان غربي ،شهر
شاهيندژ
«تأثیر موسیقی بر یادگیری دانشآموزان»
 6حيدر كريمي؛ آموزگارـ استان آذربايجان شرقي،
شهر سقز
«بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر اضطراب
مدرسه و عملکرد تحصیلی امال کودکان مبتال به اختالل
نقص توجه بيش فعالي شهرستان سقز»« ،اثربخشی
بازپروری شناختی بر ارتقا خواندن و حافظه فعال
دانشآموزان مبتال به مشکالت یادگیری خواندن»
 7فاطمه دهقاني فيروزآبادي؛ آموزگارـ استان يزد،
شهر ميبد
«تجربه :آرزويي كه يادم آمد امروز به آن رسيدهام»
 8ربابه ارشدي؛ آموزگار بازنشسته  -استان
مازندران ،شهر ساري
«خاطره :بهترين هديه»
 9هادی عبدیزدان؛ آموزگارـ اصفهان
«خاطره»
 10ملیحه ربیعی گورانسراب؛ دانشجوي دكتري-
تهران
«مدرسه ،جامعهای کوچک»
 11نگین مقصودی؛ آموزگارـ استان اصفهان،
شهرستان برخوار
«تجربه :جشنواره گل»
 12منصوره رام؛ آموزگار -شهرستان آزادشهر،
استان گلستان
«بررسی عوامل مؤثر در افت تحصیلی ریاضی در مقطع ابتدایی»
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 13تباركه رجبي؛ آموزگارـ استان زنجان ،شهرستان
خرم دره
«دل نوشتههای دانشآموزان کالس چهارم از جشن والیت»
 14شیدا اچرش؛ آموزگار -استان خوزستان ،شهر
اهواز
«فابل و توصیف و بررسی فابل در کتاب فارسی خوانداری،
پایه سوم و چهارم ابتدایی»
 15نجمه السادات ميرمحمدي؛ كارشناس آموزش
نيروي انساني ـ استان تهران ،شهر ورامين
«حرفهاي مگوبگوي معلمها»
 16ميالد قليزاده ،الهه مقیمی؛ آموزگار -استان
مازندران ،شهر آمل
«بررسی جایگاه فناوری اطالعات در طراحی برنامه درسی و
تأثیر آن بر بهبود یادگیری دانشآموزان مقطع ابتدایی»
 17رقیه زراعتی ایده لو؛ آموزگارـ تهران
«راهنمای کاربردی آموزش مهارتهای زندگی به کودکان
دبستانی»
 18حیدر بایزیدی؛ آموزگارـ استان كردستان ،شهر
سقز
«نگاهی به مدارس غیردولتي»
 19نرگس ابراهيمي؛ آموزگارـ استان مازندران ،شهر تنكابن
«انشا به زبان گيلكي»
 20حامد ابراهيمي خاكباز؛ آموزگارـ قم
«بررسي وضعيت موجود و مطلوب مدارس هوشمند از
ديدگاه دبيران»
 21احسان امرا ،احمد طالعي فرد؛ آموزگارـ قم
«بررسي ميزان آشنايي معلمان ابتدايي شهر قم با عناصر
برنامهريزي درسي و نقش آن در تدوين طراحي آموزشي»
 22فاضله افضلی ،راحله رستمی ،شیدا شریفی؛
دانشجوـ استان مازندران ،شهر ساري
«فضاهای آموزشی دوره میانی از دیدگاه روانشناسی محیط»
 23سيد رضا تواليي زاده؛ آموزگار
«داستان يك روز به ياد ماندني»
 24ناصر عليمرادي؛ آموزگارـ استان ايالم ،شهر
سرابله
«از همه برتر بودن در نظام ارزشیابی توصیفی جایگاهی
ندارد!»
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شرايط ارسال

مطلب و مقاله

ماهنامهي رشــد آموزش ابتدایی آثاری را بررسی میکند که در یکی از
دستههای زیر باشد:
مطالبعمومی
 .1خاطره :معلمان محترم میتوانند خاطرات تلخ و شیرین خود را برای
درج در ماهنامه بفرستند .خاطره باید به مدرسه ،درس ،دانشآموز و روابط
معلم و شاگرد مربوط باشد.
 .2تجربه :معلمان محترم میتواننــد تجربههای خود را در زمینههای
آموزشی و تربیتی براي مجله بفرستند .تجربههای خالقانه که معلمان
تازهکارتر را راهنمايي كنند ،در اولویت چاپ قرار میگیرند.
 .3داســتان :ســوژههاي داســتانها باید در حوزهي معلمی و داراي
مضمونهای اخالقی و پرورشی باشند .البته ميتوانند به زندگی خارج
از مدرسهي معلم نيز مربوط باشند.
 .4خبــر و گــزارش فعالیت :اخبار و گزارش فعالیتها ی آموزشــی و
پرورشی ،به شرط اینکه تازه و بدیع باشند و به امور روزمره ،مثل اردو و
شرکت در نمازجمعه و راهپیمایی و نظایر آنها مربوط نباشد.
مطالبتخصصی
مقاله :ماهنامه از مقالههای معلمان پژوهشگر استقبال میکند .اما شرایط
پذيرش مقاله به شرح زیرند:
شوپرورش دورهي آموزش
 .1به موضوعات جدید و مســائل نوین آموز 
ابتدايي مربوط باشد.
 .2در صورت لزوم با عکس و جدولهای الزم همراه باشد.
 .3در قالب مقاالت دانشگاهی نباشد.
 .4حداقل  500کلمه و حداکثر  2000کلمه بیشتر نباشد.
 .5مقالههای کپیشده سریع تشخیص داده و دور ریخته میشوند.
 .6چکیدهي مقاله در حداکثر  200کلمه با مقاله همراه شود.
 .7منابع تحقیق به ضمیمهي مقاله ارسال شوند.
 .8عنوان شغلی نویسنده درج شود .ممکن است مدارک الزم درخواست شود.
نکات دیگر
تحقیقات و پایاننامههای دانشجویی را براي اين مجله نفرستيد .شما باید
بتوانید کل مطلب پژوهش خود را در قالب مقالهاي ژورنالیستی و با رعایت
حجم گفته شده تنظیم و ارسال كنید.
از آنجا که مطالب هر شماره از ماهنامه سه ماه قبل از انتشار كامل میشوند،
لطفاً پس از ارسال مقاله برای نتیجهي آن صبوری کنید و تلفن دفتر مجله
را اشــغال نكنید .ممکن است مطالب ارسالی شما در سال بعد استفاده
شوند .ماهنامه تعهدی در قبال انتشار مقالهي شما ندارد .هر چه مقالهاي
محکمتر ،مستدلتر و بروزتر باشد ،اقبال بیشتری برای انتشار آن وجود
دارد .ماهنامه در انتخاب ،تلخیص و ویرایش مطالب منتخب خود آزادی
کامل دارد .در صورت ارسال با ایمیل ،در بخش موضوع ایمیل نام مقاله و
نویسنده ذکر شود .شماره تلفن و نشانی در اصل مقاله تایپ شود .متن
خود را در قالب فایل  Wordبه ایمیل الصاق کنید .فایل PDFنفرستيد.
برای آثار ترجمهاي ،لطفــاً متن زبان اصلی اثر را همراه فایل ترجمه ،به
ایمیل ضميمه کنید و مختصری از زندگینامه و آثار دیگر نویســندهي
اصلي را هم بفرستید.
یادآوری مهم:
مطلب و مقالهای که شرایط فوق را نداشته باشد،
بررسینمیشود.

با مجلههای رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی
به صورت ماهنامه و نه شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:
برای دانش آموزان پيشدبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی
برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی
برای دانشآموزان پایههای چهارم ،پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي

مجله های دانش آموزی
بهصورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:
برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول
برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول
برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم
ریاضی

متوسطه دوم

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

مجلههاي بزرگسال عمومي
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:
رشد آمـوزش ابتــدایی
رشد مدرسه فردا

رشد تكنولوژی آموزشی
رشد معلم

مجلههاي بزرگسال تخصصي:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر
رشــد آموزش قــرآن و معارف اســامي
رشــد آموزش هنر

رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســی

رشــد آموزش مشــاور مدرسه

رشــد آمــوزش علوم اجتماعی رشــد آموزش تاریخ

رشــد آموزش تربیت بدنی

رشــد آمــوزش زبانهاي خارجي رشــد آموزش ریاضی
رشــد آموزش شــیمی

می شود:

رشــد آموزش زیست شناسی

رشــد آمــوزش جغرافیا
رشــد آموزش فیزیك

رشــد مديريت مدرسه

رشــد آمــوزش فنی و حرفــه ای و کار دانــش رشــد آمــوزش پیش دبســتانی
مجله هــای رشــد عمومــی و تخصصــی ،بــرای معلمــان ،مدیــران ،مربیــان،
مشــاوران و كاركنــان اجرایی مــدارس ،دانش جویان دانشــگاه فرهنگيان
و كارشناســان گرو ههــاي آموزشــي و ،...تهیــه و منتشــر میشــود.

نشــانی :تهران ،خیابان ایرانشــهر شــمالی ،ســاختمان شــمارة 4
آموزش وپرورش ،پالك .267
تلفن و نمابر 88301478 :ـ 021
وبگاهwww.roshdmag.ir :
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نظرسنجي
رشدآموزشابتدايي
اقتصاد مقاومتي؛ تولید و اشتغال

نحوة اشتراك:

پس از واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب  39662000بانك تجارت،
شعبة سهراه آزمایش كد  395در وجه شركت افست ،به دو روش زیر،
مشترك مجله شوید:
 .1مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشانی www.roshdmag.ir :و تكمیل برگة
اشتراك به همراه ثبت مشخصات فیش واریزی؛
 .2ارسال اصل فیش بانكی به همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشی
يا از طريق دورنگار به شمارة  88490233لطف ًا كپی فیش را نزد خود نگهدارید.
عنوان مجالت در خواستی:

http://www. roshdmag.ir

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

نام و

نام خانوادگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

تاریخ تولد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

میزان تحصیالت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

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

نشانی كامل پستی:

مخاطب گرامي ،در نظــر داريم در نحوهي ارائهي مطالب
و موضوعات مجلهي رشــد آموزش ابتدايي تغييراتي ايجاد
كنيم .اين مجله براي شما تهيه ميشود و اين شما هستيد
كه بايد به ما بگوييد چگونه مجلهاي ميخواهيد.
پاسخهاي دقيق شما به سؤالهاي زير به ما كمك ميكند
از تالش خود بهرهي بهتري نصيب جامعهي معلمان ابتدايي
كنيم .به ما كمك كنيد بدانيم شما چه انتظاري از مجلهي
مخصوص خودتان داريد .شــركت در اين نظرسنجي وقت
كوتاهي از شما خواهد گرفت ،اما ميتواند راهنماي ما براي
ادامهي راهي طوالني و درستتر باشد.
متن پرســشنامه در سايت مجالت رشــد به نشاني زير
موجود است:

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

ميتو انيد بهطور مستقيم به لينك زير نيز مراجعه فرماييد:
http://www.roshdmag. ir/fa/ nazarsanjibtedaiee

براي اســتفاده از نسخهي تلفن همراه پرسشنامه ،باركد
مقابل را اسكن كنيد.

ا ستا ن  . . . . . . . . . . . . . . . . :شهر ستا ن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

خیابان:

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

پالك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :شمارة پستی:
شمارة فیش

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

بانكی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

مبلغ پرداختی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

اگر قب ًال مشترك مجله رشد بودهاید ،شمارة اشتراك خود را بنویسید:
....................................................................

		

امضا:

نشانی :تهران ،صندوق پستي امور مشتركين15875-3331 :

تلفن بازرگاني021-88867308 :

Email: Eshterak@roshdmag.ir
هزینة اشتراك ساالنه مجالت عمومی رشد (هشت شماره) 350/000 :ریال
هزینة اشتراك یک سالة مجالت تخصصی رشد (سه شماره) 200/000 :ریال
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در وبگاه اختصاصی ماهنامهی رشــد آمــوزش ابتدایی
میتوانید به فایلهای صوتی و تصویری و همچنین بعضی
از مطالب بیشتر دسترسی داشته باشید یا شمارههای قبلی
ماهنامــه را دانلود کنید و حتي میتوانید مقاالت و گزارش
از فعالیتهای خود را از صفحهي مخصوصی که در اختیار
شماست آپلود کنید .
http://www.eb.roshdmag.ir
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هوش فضايى
)توانايى تجسم فضايى(
اين افراد درک فضايى و تصويری خوبى دارند و از طراحى و
كشيدن نقاشى لذت مىبرند

ebtedayi@roshdmag.irȁǷƷǺǵȋǻȊƤ

هوش بدنى -حركتى
)توانايى كنترل حركات بدن(
اين افراد روی حركات بدن خود كنترل خوبى دارند ،كارهای
دستى ،حركات بدنى و ورزش را دوست دارند

˺̋́̀̋˼˼˼˺ȁǷƷǺĺƯǋĥǬȄǁǿǒ

هوش موسيقايى
)توانايى درک ريتم و موسيقى(
اين افراد موسيقى را دوست دارند ،آهنگها را زمزمه
مىكنند و نسبت به ريتم ،وزن ،و آهنگ حساس هستند

ƥǻǎǅǟǾȁƨ

هوش منطقى -رياضى
)توانايى محاسبه و تفكر منطقى(
اين افراد توالى تفكر خوبى دارند و از حل
مسئله و كار با اعداد لذت مىبرند

۱

هوش طبيعتگرايى
)توانايى داشتن ارتباط نزديک با طبيعت(
اين افراد ارتباط خوبى با گياهان و حيوانات
دارند و از بودن در طبيعت لذت مىبرند

ǽȊƤǅƨǄȅƨǇǺǌȄǄƭǊƤȉǪƥËËǏƯǲƤǌȄǄ®ƭȋƨǅƮȄǹȋǷǣƮǼƤǅǟǾƧƺƥǒǁȋǲƛƮǀǄȅǺȉËËǎǆȅǺƘǽȊȅǾȈƥȂǌȄǄǆƤǱȊ
ƭǊƤȈǅȋķǀƥȊǵǯƲǇǲǅǺȀǁǾǅȋķǀƥȊȁǲƭǊƤȉǿƯƩǺǠȅǖȅǺ
ƭǊƤȀǁǎȀǄƥǎƤǌȄǄǽȊƤȈƥȂǬƤǁǓǺȄƥȂȀȅǷƶǆƤȉƾǅƨȁƨȉǻȊǅǲǹȋǟǣǶƤǁƩǢǅƯǲǀȈƥǮƘƥƨȁƩƺƥǓǺǄǀ

۲

۸
۵

هوش زبانى -ك,مى
)توانايى استفاده از واژگان(
اين افراد به بازیهای كKمى ،خواندن و نوشتن و
قصهگويى عKقهمند هستند

  

۶

۳

هوش درون فردی
)توانايى شناخت احساسات و توانايىهای خود(
اين افراد به خودشناسى و خودارزيابى عKقهمند هستند و
ضعفها ،توانايىها و احساسات خود را خوب مىشناسند

»ZÅxZaµZYd¸Æ

۷

۴
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هوش بين فردی
)توانايى برقرار كردن ارتباط با ديگران(
اين افراد نسبت به احساسات ديگران حساساند ،دوستان
زيادی دارند و بازیها و فعاليتهای گروهى را دوست دارند
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آموزش مهارتهاى زندگى با هوشهاى چندگانه؛
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