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اهميت رشد اجتماعى بچهها
در دورهى ابتدايى
دختران را درست ببینیم

بازيهاي تلفيقي
در تربيتبدني

14

فعاليتهاي آموزشي تلفيقي 10

بازارچهي خيريه

5

مسابقهي
شمارهي5

برنامهي درسي -بند 5

الگوي هدفگذاري برنامههاي درسي و تربيتي

تلنگري براي تفكر

در هدفگذاري برنامههاي درسي و تربيتي ،شكوفايي فطرت و دستيابي به شئون حيات طيبه ،جامعيت ،يكپارچگي و
مفهومي
توجه متوازن به ساحتهاي ششگانهي تعليم و تربيت مبنا قرار گرفته است .اين موضوع در قالب چارچوب
ِ
منسجم و يكپارچهاي در تدوين اهداف سطوح گوناگون ،راهنماي عمل برنامهريزان و مجريان خواهد بود.

ساحتهاى تربيت

مهلت ارسال پاسخها
1396 /12/30

عناصر

عرصهها
تعامل
با خدا

يكي از اهداف آموزش و پرورش ،كه در تعدادي از فصلهاي ســند تحول بنيادين به آن اشاره شده ،توجه به جنبههاي
اجتماعي شدن دانشآموزان است.

اخالق

تعقل

با توجه به مصاحبهي آقاي دكتر راغفر در صفحهي  ،20به نظر شما ،در نظام آموزشي فعلي ،چگونه
ميتوان رفتارهاي اجتماعي را در دانشآموزان تقويت كرد؟

تعامل
با خود

تعامل
با ديگران

تعامل
با خلقت

علم

عمل
ايمان

هدف كلي برنامههاي درسي و تربيتي

ايميل مجله ebtedayi@roshdmag.ir

منبع :كتاب برنامهي درسي ملي

صندوق پستی مجله15875-3331:

تربيـت يكپارچـهي عقلـي ،ايمانـي ،علمـي ،عملي و اخالقـي دانشآمـوزان ،به گونـهاي كـه بتوانند موقعيـت خود را
نسـبت بـه خـود ،خـدا ،ديگر انسـانها و نظـام خلقت بـه درسـتي درك و توانايـي اصالح مسـتمر موقعيـت فردي و
اجتماعـي خويش را كسـب نمايند.
انتظـار مـيرود دانشآموزان طـي دورهي تحصيلات مدرسـهاي ،در مجموعه عناصـر پنجگانهي الگـوي هدفگذاري،
بـه مرتبـهاي از شايسـتگيهاي پايـه دسـت يابند .اين شايسـتگيها بيـان تفصيل يافتـهاي از هدف كلـي برنامههاي
درسـي و تربيتي است.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
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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

دختران را درست ببینیم

در دهههای گذشــته راههای زیادی برای ورود بانوان به عرصههای فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی و نظایر آن باز شدهاند .اما هنوز راههای زیادی هم بسته ماندهاند .کلید بازگشایی قفل
این راههای بسته ،در بعضی موارد قانون است و در بسیاری از موارد عرف اجتماعی و در اساس
«باور اجتماعی» .ما باید باور کنیم که زن مخلوقی جدای از مرد نیست ،بلکه انسانی است با
نقش جنسیتی متفاوت .آنجا که از اشرف مخلوقات صحبت میشود ،به هر دو جنس اشاره
شده است .آنجا که خداوند فرشتگان را به سجده بر مخلوق جدید خود امر میکند ،منظورش
سجده بر مرد نیست ،بلکه منظورش نوع انسانی است که آفریده .هر دو جنس هم در برابر
خداوند تکالیف یکسان دارند .اما متأسفانه ،از سبد مزایای زیستن در جامعه ،مردان همیشه
ســهم بیشتری برمیدارند .در سالیان اخیر ،بسیاری از روحانیان ،روشنفکران و دولتمردان،
جستهوگریخته ،رعایت حقوق زنان را موضوع صحبتها و بیانيههای خود كردهاند .تقریباً یکی
از مهمترین شعارهای تبلیغاتی نامزدهاي هر مقامی که نیاز به كسب آرای عمومی دارد ،توجه
به حقوق و جایگاه زنان در جامعه است.

انديشهي معلمي

الهام فراستي

در راســتای حمایت از زنان قوانین زیادی
به تصویب رسیدهاند و مراجع محترم تقليد
نيز فتواهایی در این باره صادر كردهاند ،اما
هرچند در لفظ و بیان منکر باشــیم ،هنوز
باور جنس دوم بــودن زن ،حتی در میان
خیل کثیــری از خود بانوان ،وجود دارد .به
نظــر من ،دلیل عمدهی این مســئله ،باور
نداشــتن زن در ناخودآگاه جمعی ماست؛
ما ،یعنی هم مردان و هم بســیاری از زنان.
اگر واقعاً قصد داشته باشیم زنان را به نقشی
که خداوند برای آنها تعیین کرده اســت
بازگردانیم ،باید ناخودآگاه جمعی ملتی را
بکاویم و اصالحش کنیــم .اصالح این باور
سخت نیســت و اگر دینمدار باشیم و به
مخلوقات خداوند ،چنانچه هستند و آفریده
شــدهاند ،احترام بگذاریــم ،گامی به جلو
برداشتهایم .مردان وظیفهی خود را دارند و
زنان وظیفهی خود را .اما آنچه مورد نظر این

معلم
خوب محیطی
را ایجاد میکند که
دانشآموزان در آن
موفق شوند.

برای
موفقیت ،اولین
شرط این است که
عاشق کارت شوی.
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یادداشــت است این است که اصالح باید از
دختران کم سن و ســال آغاز شود .هم از
لحاظ نگاه جامعه به آنها و هم از لحاظ خود
دختران به خودشان .تقریباً نیمی از جمعیت
دانشآموزی ما را دختران تشکیل میدهند.
باور کنیم که آنها جنس دوم نیستند و این
باور را در ذهن ،فکر و دلشان بکاریم .در ابتدا
وظیفهی والدین است که از زمان تولد این
باور را به دخترانشان منتقل کنند .بعد هم
وظیفهی معلمهای عزیز است که دختران را
به نقش خودشان واقف کنند.
وظیفهی ماست که دختران را باور کنیم و
کمک کنیم آنها خودشان را باور کنند.

معلم
خوب میداند
چگونهاستعدادهای
دانشآموزان را
پیدا کند.

معلم
خوب بعضی
اوقات یک متخلف
را به یک شهروند
قانونمند تبدیل
میکند.

معلمان
خوب الهام
میبخشند.معلمان برتر
چگونه الهام بخشیدن
به خود را در همهي
لحظات زندگی نشان
میدهند.
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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 شــغلها و مناسبتها قرار بدهد .آموزگاران عزيز ميتوانند
با رجوع به نشــريات رشد دانشآموزي و جلب توجه دانشآموزان به صفحهي تقويم،
موقعيت يادگيري بيشــتري 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.

 14بهمن ماه

 3بهمن ماه

والدت حضرت زینب(س) ـ روز پرستار

پنجم جمادی االول :روز والدت بانوی قهرمان کربالست .حضرت زینب(س) پرستاری بیماران و مصیبتزدگان
ت را بهعهده داشتند .به همین مناسبت ،این روز ،روز پرستار نام گرفته است.
اهل بی 

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

 1تجلیل از مقام و شخصیت واالی حضرت زینب(س) که باعث الگوسازی در
جامعه میشود.
 2آشنایی بیشتر با زندگی و مقام واالی حضرت زینب(س).
 3حرفهی پرستاری در جامعه یک شغل معنوی محسوب میشود.
 4الگو بودن حضرت زینب(س) در میان پرستاران و تقدیر و تشکر از زحمات
پرستاران در جامعه.
 5درک این مسئله که پرستاری وظیفهای سنگین و ارزشمند است.
 6بیان صبر و شکیبایی پرستاران و تحمل نامالیمات از طرف آنان.
 19بهمنماه
در  19بهمن  1357نیروهای فداکار و متعهد نیروی
هوایی به ملت ایران پیوستند و حماسهای دیگر
آفریدند.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

 1شناخت علت نامگذاری روز  19بهمن
بهعنوان روز نیروی هوایی.
 2آگاهی از چگونگی کار نیروی هوایی
بهعنوان یکی از قوای سهگانهی ارتش.
 3آگاهی از اینکه نیروی هوایی یکی از
نیروهای ارتش بود كه زودتر از بقيهي
نيروها به صف انقالبيها پيوست.
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روز نیروی هوایی

روز ملــی فنــاوری فضایی روزی اســت که ایــران با پرتاب
موفقیتآمیز ماهواره در  14بهمن  1387به کشورهای دارای
توانایی پرتاب ماهواره پیوست.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

 1دانستن مفهوم فناوری فضایی.
 2شــناخت این روز به نام روز بزرگداشــت

 12بهمن ماه
در  12بهمن  1357سیدروحاهلل خمینی (ره) پس از
 14سال تبعید به ایران بازگشت .ورود ایشان به ایران
آغاز دههی فجر است.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي
 1آشنایی با زندگی امام خمینی(ره).
 2آگاهی از چگونگی بیرون رانده
شدن شاه توسط مردم ایران.
 3آگاهی از چگونگی به پیروزی
رسیدن انقالب اسالمی در سال .1357
 4شناخت مفهوم دههی فجر از ورود
امام به ایران تا به پیروزی رسیدن
انقالب به رهبری امام خمینی(ره).
 5آگاهی از علت تبعید امام
خمینی(ره) به خارج از کشور.
 6آگاهی از زندگی شاه و کارهای پنجاه
سالهی رژیم پهلوی.
 7نقش رهبري ايشان در پیروزی
انقالب اسالمی.

29بهمن

قیام مردم تبریز

 29بهمــن  1356با چهلم فاجعهی  19دی در قم
مصــادف بود .مردم در اعتــراض به چاپ مقالهای
اهانتآمیز در روزنامهی اطالعات قیام کردند.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي
 1شناخت روز  29بهمن بهعنوان
روز قیام مردم تبریز.

 2دانستن اینکه اعتراض مردم قم
منجر به قیام  19دی ماه و شهادت
چند تن از قیامکنندگان شد و
اربعین آن در تبریز حماسه آفرید.
مجلهي رشد كودك
شماره -5سال تحصيلي 96-97

روز فناوری فضایی

 3شناخت اینکه شهر تبریز در
اربعین شهدای قم بهصورت شهری
جنگزده درآمد و در آن حکومت
نظامی اعالم شد.

فناوری فضایی که در تاریخ کشور ثبت شده است.
 3شناخت فناوری فضایی که مجموعهای از دانشها و فناوریهایی است که كمك
ميكند فضای اطراف کرهی زمین ،اجرام آسمانی و ...را بهتر بشناسد.
 4آگاهی از اینکه ایران با ساخت بیش از  10ماهواره در ردیف کشورهای صاحب
فناوری فضایی است.
 5شــناخت پایگاههای فضایــی ایران در شــهرهای گوناگون مثل شــاهرود ،قم و
ماهدشت.
بازگشت امام خميني (ره) به ایران ،دههی فجر

 22بهمنماه

پیروزی انقالب اسالمی

در روز  22بهمن ســال  1357نهضت اسالمی مردم
ایران به رهبری امام خمینی(ره) به پیروزی نشست.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

 1آگاهی از چگونگی به پیروزی رسیدن
انقالب اسالمی در سال .1357
 2درک اتحاد و همبستگی ملت ایران
بهعنوان یکی از عوامل پیروزی انقالب
اسالمی.
 3پیروزی مردم در روز  22بهمن و تسلط
بر مراکز دولتی و نظامی ،انتظامی ،رادیو و تلویزیون.
 4دانستن جریان اعالم بیطرفی ارتش در روز  22بهمن سال .1357
 5آشنایی با مفاهیمی مثل پلیدی ،سیاهی ،تباهی ،نور ،روشنایی و پیروزی.
 6آگاهی از اینکه پیروزی انقالب اسالمی معجزهای الهی بود.
 7آشنایی با مفهوم مستضعف و مستکبر.
 8آگاهی از اینکه مهمترین و اساسیترین عامل پیروزی قیام مردم ،خداوند
است.
 9شناخت دستاوردهای انقالب اسالمی.
 10آگاهی از اینکه  22بهمن یادآور حماسه پرشکوه و کمنظیر ملت ایران به
رهبری امام خمینی(ره) است.
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كت جادويي معلم

ك ِكي/ترجمهحبيبيوسفزاده
نوشتهجِ نيم 

اصول واكنش مؤثر

خودتان را مدیریت کنید و آگاه باشید که شما
یک متخصص ارزشمند هستید

تدریس یک شغل طاقتفرساست که در آن همواره بايد از خودتان برای
ش به
دیگران مایه بگذارید .مدیریت دانشآموزان ایجاب میکند همواره گو 
زنگ باشید و حداقل یک گام جلوتر از آنان باشید .معلمان تازهکار و حتی
پیشکسوتها باید مراقب باشند فرسوده و شکسته نشوند .معلمان جوانی را
دیدهام که اشتیاق و عالقهشان به خوب و بینقص بودن ،جسم و روحشان را
فرسوده کرده است؛ طوری که دیگر قادر به ادارهی مؤثر کالس نیستند.
نگذارید این اتفاق برایتان بیفتد .نسبت به صرف توان خودتان محتاط باشید
و بخشی از وقت خود را به برنامهی درسی پنهان اختصاص دهید .شما در
قبال سالمتی خودتان مسئول هستید و این اولویت اول شماست.

معلمـان بـه نـدرت بیـن محیـط کار و
منـزل تفکیـک قائل میشـوند و معموالً
کارهایـی مثل آماده کـردن طرح درس،
تصحیـح اوراق امتحانـی و غیـره را در
خانـه هـم انجـام میدهنـد .امـا بایـد
مراقـب باشـید ،از عصرهـای بـدون کار
و اسـتراحت پایـان هفتـه نیـز غفلـت
نکنیـد .فرامـوش نکنیـد کـه اگـر بعد از
یـک هفتـهي کاری ،تجدیـد قـوا کنيـد
و سـرزنده بـه کالس برگردیـد ،معلـم
بهتـری خواهیـد بـود.
احساسـات خـود را مدیریت کنید
و از نظـر عاطفـی آماده باشـید
رفتـار شـما بازتـاب افـکار و احساسـات
شماسـت .واکنـش شـما بـه رفتـار
دانشآمـوزان ،در واقـع نشـانگر وضعیت
روحـی شماسـت.
دانشآمـوزان خواهناخـواه همـواره
احساسـاتی را در معلمـان برمیانگیزند.
بهعنـوان افـرادی حرفـهای ،کار مـا این
اسـت که ایـن شـرایط را مدیریت کنیم.

6

کنـار آمـدن بـا رفتارهـاي نادرسـت
دانشآمـوزان به هیچوجه سـاده نیسـت
و گاهـی چالشبرانگیـز و حتی خصمانه
و تهدیدآمیـز میشـود ،امـا واکنـش
عاطفـی و غریـزی بـه بدرفتاریهـا
فایـدهای نـدارد .ممکـن اسـت ناگهـان
بـه خودتـان بیاییـد و ببینیـد بازیچهی
دسـت بچههـا شـدهاید.
بـا اینحـال ،همیشـه آمـاده باشـید که
در واکنـش بـه رفتـار دانشآمـوزان
ً
کاملا
برانگیختـه شـوید .ایـن امـر
طبیعـی اسـت .واکنشهـای عاطفی در
ً
کاملا عادی اسـت ،اما
قبـالرفتـار بـد،
اگر این واکنش عنانگسـیخته و شـدید
باشـد ،رفـع آنبدرفتـاري را غیرممکـن
خواهـد کـرد .بـا مدیریت عواطـف خود
میتوانیـد از عهـدهي بدرفتاریهـا
برآییـد و پاسـخی متناسـب بـا آن را از
جیبهـای ُکـت جادویـی خـود بیـرون
بکشـید .هنـگام مدیریت عواطـف خود،
مهـم نیسـت چـه احساسـی داریـد،
مهـم ایـن اسـت چـ ه کاری میکنیـد.
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پاسـخهای عملـی شـما نهتنهـا بـر
رفتارهـای آتـی دانشآموزانتـان تأثیـر
میگـذارد ،بلکـه بـر روابـط کالسـی و
بازدهـی تدریـس شـما اثرگـذار خواهـد
بو د .
ایـن همـان تربیـت پنهـان اسـت و
بسـیار بیشـتر از امـر و نهـی لفظـی
بـر دانشآمـوزان تأثیـر دارد .وقتـی
نسـبت بـه رفتارهـای کالسـی واکنـش
حسابشـدهای از خود نشـان میدهید،
در واقـع یکـی از مهارتهـای اساسـی
زندگـی را به آنهـا میآموزیـد .اینجور
واکنشهـا ارزش توانمنـدی عاطفـی
و اجتماعـی را بـه آنـان القـا میکنـد.
بچههـا بعـد از چنـد سـال ممکن اسـت
درسهـای شـما را فرامـوش کننـد ،امـا
نحـوهی تدریـس و احساسـی را کـه
در آنـان برانگیختهایـد هرگـز از یـاد
نخواهنـد بـرد.
مدیریت طرز برخورد
موقـع مواجهـه بـا رفتارهـا یادتـان
باشـد :هیـچ پاسـخ غلـط یا درسـتی در
قبـال آنهـا وجـود نـدارد ،بلکـه برخـی

روشهـای مدیریـت رفتـار مؤثرتـر از
برخـی دیگرنـد .هـر دانشآموز شـرایط
و ویژگیهـای خاصـی دارد و روشـی که
در یـک مـورد مؤثر اسـت ،ممکن اسـت
در مـورد دیگـر مؤثـر نباشـد.
مهم نیسـت چقدر مهیا هسـتید ،هر آن
ممکـن اسـت اتفاقهای غیـر منتظرهای
رخ دهـد .از ایـن فرصتها بـرای افزودن
یـک جیـب جدیـد بـه ُکـت جادویـی
خـود اسـتفاده کنیـد تـا دفعـهي بعد به
کارتـان بیایـد .یادتـان باشـد ،تشـویق و
نـه توبیـخ ،موجـب خواهد شـد شـما و
دانشآموزتـان دفعـهی بعـد عملکـرد
بهتری داشـته باشـید.
بدانید کـه هرگز از پس تمـام رفتارهاي
بـد برنخواهیـد آمـد ،امـا وقتـی نرمی و
انصـاف و احتـرام را چاشـنی کار خـود
کنیـد ،درصـد موفقیتتـان بهمراتـب
افزایـش خواهـد یافـت .با تمـام مهارتی
کـه داریـد ،گاهـی ممکـن اسـت دچـار
مشـكل شـويد .چـارهی کار ایـن اسـت
کـه به عقـب برگردیـد و اشـتباه خود را
تصحیـح کنیـد .ایـن کار میتوانـد برای
غنـی
دانشآمـوز شـما یـک تجربـهی
ِ
یادگیـری باشـد.

بـا خودتـان مهربـان باشـید .اشـتباهات
بهانـهی یادگیريانـد .بـا نهادینـه کردن
و تبییـن این موضوع ،خواهید توانسـت
تجربـهي یادگیـری ارزشـمندی بـرای
دانشآمـوزان خـود فراهـم کنیـد.
دانشآموزانتـان را درک کنیـد .هـر قدر
هـم کـه بخواهیـد ،بایـد بپذیریـد هرگز
قـادر نخواهید بـود رفتار آنهـا را بهطور
صددرصـد مدیریـت کنید.
قواعـد و حریمهـا را ایجـاد و حفظ
کنید
همـهی معلمـان سـخت کار میکننـد.
دانشآمـوزان دائـم مطالبـه میکننـد و
معلمـان بایـد پیوسـته پاسـخگو باشـند.
امـا برخـی معلمـان خیلـی سـخت کار
میکننـد .آنهـا وقـت و انرژی زیـادی را
صرف کشـمکشهایی میکننـد که قابل
ً
کاملا طبیعـی اسـت
اجتنـاب هسـتند.
کـه دانشآمـوزان در هـر سـنی تمایـل
دارنـد حریمهـا را بشـکنند .اطلاع از این
موضـوع شـما را قـادر میسـازد پاسـخی
برگزینیـد که نتایج مثبتی داشـته باشـد.
بهویـژه نوجوانـان ،بـا توجـه به سـن بلوغ
و رشـد فردیت در آنها ،تمایل بیشـتری

بـه عبـور از حریمهـا دارنـد .با ایـنحال،
وقتـی ح دومـرز مبهـم باشـد ،احسـاس
تشـویش و نگرانـی میکنند .اگـر بتوانید
ایـن محدودیتهـا را بـه نرمـی اعمـال
کنید ،احسـاس رضایت و امنیت بیشتری
خواهنـد کـرد .محدودیتهایـی که بیش
از حـد سـختگیرانه یـا سـهلگیرانه
باشـد ،میتوانـد زمینـهی سـوءرفتار را
فراهـم کند.چنیـن محدودیتهایـی گاه
بـه آسـیبهای جبرانناپذیـری منتهـي
ميشـود.
مدیریـت رفتارهایـی کـه قواعد و
حریمهـا را بـه چالـش میکشـند
دانشآمـوزان بـرای اینکـه فردیـت خود
را محـک بزننـد ،گاهـی بـا دیگـران و با
آداب و اصـول اجتماعـی درمیافتنـد
و معلمـان در خـط مقـدم ایـن چالـش
زدن رفتاری
قـرار دارنـد .آنهـا بـا تنـه ِ
بـه اطرافیـان و بهویـژه افراد متشـخص،
دربـارهی خـود و جایگاه اجتماعیشـان
ميآموزنـد.
مثال:
 1یـک دانشآمـوز پسـر ممکـن
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اسـت به خانـم معلم خـود بگوید:
امـروز خیلـی شـیک شـدید ،از
پوتینهـای شـما خوشـم میآید،
او در واقـع در حـال محـک زدن آداب و
روابـط اجتماعی اسـت.
 2ممکـن اسـت یـک دانشآموز
زرنـگ بـه معلـم جـوان بگویـد:
مـن آن تمرین را انجـام نمیدهم،
بـه نظـرم مسـئله را اشـتباه طرح
کردهایـد!
در ایـن موقـع ،او مشـغول تقابـل سـواد
خـود با سـواد معلم اسـت و بـه اصطالح
ل َکل کنـد.
میخواهـد بـا او َک 
 3ممکـن اسـت دانشآمـوز
خردسـال از دسـتور معلمـش
سـرپیچی کنـد و بگویـد :شـما
نمیتوانـی مـرا به ایـن کار مجبور
کنـی ،اگـر مـرا تنبیـه کنـی ،بـه
پدرم میگویم حسـابت را برسـد...
ایـن دانشآمـوز در حـال زورآزمایـی
اسـت .ایـن نـوع رفتارهـا ممکـن اسـت
موجـب رنجش و عصبانیت شـما شـود،
امـا اگـر بدانیـد کـه ايـن كار بخشـی

8

نمونهي واکنشها
 1در مـورد متلکگویـی دانشآمـوز ،کمـی شـوخطبعی میتواند مؤثر باشـد:
خیالپـردازیات هـم بـدک نیسـت! یـا خیلی سـاده میتوان گفـت :نـه ،اما از
تعارفـت ممنونم.
در هـر دو حالـت ،نوعـی قدردانـی از تعـارف وجـود دارد ،امـا در عیـن حال به
دانشآمـوز گوشـزد میکنـد در رابطـهی معلم-دانشآموز پایـش را از گلیمش
درازتـر نکند.
 2معلـم میتوانـد دانشآموز را تحسـین کند و به او بگوید :شـاید من اشـتباه
کـرده باشـم .میخواهـی یـک بـار بـا هـم بررسـی کنیـم؟ و اگـر معلـم واقعـاً
اشـتباه کرده باشـد ،میتوانـد بگوید :از دقت نظـرت ممنونم .ایـن کار میتواند
جلـوی تنـش را بگیـرد و احتـرام متقابـل و روابط مثبـت را تقویت کند.
 3در مـورد دانشآمـوز خردسـالی کـه از دسـتور سـرپیچی میکنـد ،معلـم
میتوانـد بـا گفتـن :البته کـه نمیتوانم مجبـورت کنـم ،بـادش را بخواباند و با
حق انتخـاب -کار را دنبـال کند.
دادن یـک پیشـنهاد -و ایجـاد حـس ِ
خالصـه اینکـه ،بـا مدیریت نـرم و محترمانـهی رفتارهای حریمشـکن میتوان
از آنهـا فرصتـی بـرای ایجـاد ارتباط مؤثر و رشـد آگاهی کودکان از خودشـان
فراهـم كرد.
از فراینـد یادگیـری آنهـا دربـارهی
خودشـان اسـت ،قـادر خواهیـد بـود بـا
کمتریـن آسـیب ،به آنها یـاد دهید که
رفتارشـان را اصلاح کننـد.
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بهراسـتی ،واکنـش معلـم در قبـال
رفتارهـای فـوق چگونـه بایـد باشـد؟
یادتان باشد
مدیریـترفتارهاي بـد نیازمند طراحی،
پشـتکار و نگـرش مثبـت اسـت؛ یعنـی
گذاشـتن فیالبداهـه بر
مهـارت دسـت
ِ
جنبههـای مثبـت دانشآمـوزان.
گاهـی ممکـن اسـت الزم باشـد در
مواجهـه بارفتـار بد ،با سـایر همکاران،
بهویژه مدیر و مشـاور مدرسـه مشـورت
كنيد .
اولیای مدرسـه ممکن اسـت راهکارهای
مناسـبی بـرای برخـورد بـا برخـی
رفتارهـاي بـد داشـته باشـند .مطمئـن
باشـید با اینکار توانایی شـما در ادارهی
کالس زیـر سـؤال نخواهـد رفـت.
بلکـه بـا بهرهگیـری از خـرد جمعـی
همـکاران خواهیـد توانسـت راحتتـر از
پـس مشـکالت برآییـد و معلـم بهتـری
با شید .

یادداشت
علياكبر جعفرلو

كارشناس ارشد جغرافيا ،راهبر آموزشي و تربيتي استان
قزوين ،شهرستان آوج

آيندهى پيش رو
و راهبر آموزشى
طرح راهنمایــان تعلیماتی يــا به عبارت
امروزيتر ،راهبران آموزشي با وجود مزایایی
که داشــته ،هنوز آن طور که باید و شاید
موجــب بهبود کیفیت تعلیــم و تربیت و
اصالح فراینــد یاددهی-یادگیری نشــده
است .همچنین در رشد حرفهای معلمان،
آنطور که شایسته است ،مؤثر واقع نشده.
توجه به اینکــه مهمترین نقش ناظران
با ّ
تعلیماتی كمك به رشد آموزشی-حرفهای و
تخصصی معلمان است ،اما بیشترین فعالیت
آنها در حضور و غیاب کارکنان مدرســه
صورت ميگيرد .به عبارتي نقش بازرســی
آنان بر نقش هدایتی و راهنمای آموزشــی
غالب است .در سند تحول بنیادین بهطور
صریــح به روشها و برنامههــای نظارت و
راهنمایی آموزشــی پرداخته نشده است؛
ولی با استخراج چهار مؤلفه که ارتباط
با نظــارت و راهبری دارند و تحلیل
آنهــا اهمیت و جایــگاه نظارت و
راهبری آموزشــی از نظر
تحقــق و اجرای عدالت
آموزشــی برای همهی
مــردم در مناطــق
شــهری ،روســتایی،
عشایری مشـــخص
ميشــود .همچنین در
اين ســند رشــد حرفهای
معلمــان و كيفيتبخشــي
بــه محتوای آموزشــی مورد
توجه واقع شده است .با توجه
به اهمیــت موضوع نظــارت و
راهنمایی در آموزشوپرورش و
در اســناد باالدستی ،این مقوله
همیشــه مورد بحث و کنكاش

بوده اســت .در دهههای آینــده ،احتماالً
ناظران آموزشی باید افرادی چند استعدادی
باشــند .آنها بايد بتوانند بــا معلمان در
جهت ســازگار ســاختن آنها با شرایطي
كه به سرعت در حال تغییر و تحول است
فعالیت كنند .آنها بايد بتوانند نو معلمان را
هدایت کنند ،روشهاي آموزشی جديد را
بيابند .بر اساس آگاهی از رشد همهجانبهي
مدرسه ،با تشریکمساعی بهمنظور پرورش
و رشــد مســتمر حرفهای معلمان تالش
كنند .بنابراین راهبران آموزشي باید توانایی
طراحی و ارائــهی آموزشهای اثربخش را
داشته باشند.
ســازمانهای موفق در قرن آینده بهعنوان
سازمانهای یادگیری شناخته خواهند شد
که توانایی ســازگاری با شرایط شدیداً در
حال تغییر و تحول را خواهند داشــت.
بنابراین از راهبران آموزشی يا ناظران
تعلیماتی انتظار میرود که به ارزیابی

صحیح آموزشهای کالســی و برنامههای
آموزشــی بپردازند و تغییرات و تعدیالت
الزم را بهگونهای در برنامههای آموزشــي
اعمال نمایند که بتوانند پاسخگوی شرایط
در حال تغییر جامعه باشــند .راهبران بايد
به شــیوههای متفاوت فکرکنند ،خواستار
ســازندگی بيشتر باشــند و از اين رو بايد
توانايي رهبری داشته باشند .آنها بايد به
دنبــال بصیرت ،تعهد ،اخــاق و روحیهی
شجاعت باشند .هدف بيشتر مدارس انتقال
دانش و اطالعات است و نه خلق یا تولید آن.
مدارســی که در تدریس اثربخش هستند،
ممکن است در یادگیری و ياددهي اثربخش
نباشند ،درحالیکه در آینده بهجای تدریس
برتر تأکید بر یادگیری بهتر اســت .نقش
راهبران آموزشی در سازمانهای یادگیرنده
بهعنوان افــرادی تعريف ميشــود که به
ســایرین کمک مینمایند تا افكارشان را
مجدداً ســازماندهی کننــد و عمقیتر به
مســائل بنگرند .علتهاي اساســی را در
موقعیتهاي پيش آمده کشف کنند .ایجاد
و خلق فضاهای یادگیری مستلزم آن است
که مدارس به شیوهای تجدید ساختار کنند
که یادگیریها بــرای همهی دانشآموزان
رشد و توسعه یابد و بر قابلیتهای معلمان
بهگونهای تأکید شــود که همهی امکانات
جدید را مد نظر قرار دهد.
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برنامهي درسي  -تلفيق
سپیدهچمنآرا

سردبیر ماهنامهي رشد برهان ریاضی متوسطهی اول

بازارچهىخيريه
راهبيندازيم

انسان موجودي پيچيده است و به همين دليل ماهيت فعاليتهايش
هم داراي پيچيدگي است .فعاليت زندگي روزمرهي او هم با تركيبي
از مهارتها و دانشهاي مختلف اتفاق ميافتد .یکی از دالیل توجه
به موضوع تلفیق در یاددهی-یادگیری همین موضوع است .از سوي
ديگر يكي از اهداف آموزش و پرورش این است که دانشآموزانی که
از مدرسه فارغالتحصيل میشوند ،برای زندگی آمادگی کافی داشته
باشند .دكتر محمود مهرمحمدي در تعريف تلفيق ابراز ميكند« :تلفيق
به معناي کوشش براي ایجاد ارتباط ،اتصال و در نهایت یکپارچگی در
تجربیات یادگیري دانشآموزان است .از زاویهي دیگر میتوان رویکرد
تلفیقی در طراحی برنامهي درسی را به معناي فاصله گرفتن از الگوي
سنتی برنامه درسی دانست که با اتکا و ابتنا به حوزههاي یادگیري
مستقل (مواد درسی) ،موجب پراکندگی و تفرق در تجربیات یادگیري
دانشآموزان میشود» (دانشنامهي ايراني برنامهي درسي .)1391 ،در
مطلب پيش رو يك فعاليت آموزشي را كه با هدف تلفيق چند درس
و مهارت نوشته شده است به شما معرفي ميكنيم .برای این منظور،
پس از معرفی کلی فعالیت ،نخست درسهایی را که با هم تلفیق
شدهاند تعیین و اهداف مربوط به موضوعات مورد نظر از آن درسها
را مرور ميكنيم .روش اجرای فعالیت و آنچه باید در اجرا به آن توجه
داشت ،در ادامهي مطلب میآید.

یکــی از شــیوههای ادارهی کالسهــای چندپایه
اســتفاده از فعالیتهــای تلفیقــی اســت تا در
نها عالوه بر ایجاد ارتبــاط بین درسها با هم،
آ
بیــن مهارتهایی که در مدرســه آمــوزش داده
میشــوند و زندگــی واقعی نیز ارتبــاط و اتصال
برقرار شــود .تعامــل گروههای ســنی متفاوت،
تقسیم کار منصفانه و یادگیری از گروههای سنی
هم سال و غیرهم سال نيز در چنین فعالیتهایی
به وقوع میپیوندد.

10
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ف
خ�يهى مدرسه
معر� فعاليت :بازارچهى ي
موضوع كلي فعاليت
تصمیمگیری و توافق برای ســاخت كاردستي با استفاده از
شكلهاي هندسي و ابزارهاي اندازهگیری توسط دانشآموزان،
طراحی کاردستی ،خرید وسایل الزم برای کاردستی ،درست
کردن آنها در گروه ،و فــروش آنها در بازارچهي خيريهاي
در مدرسه؛
زمان اجرا :ماه بهمن و به مناســبت ايام دههي فجر انقالب
اسالمی؛
زمان الزم :يك جلسهي  70دقيقهاي؛
روش اجرا :گروهي؛ گروههاي سه نفري؛
پايههاي تحصيلي مرتبط :چهارم تا ششم ابتدايي؛

تعیین اهداف کلی و جزئی در کار تلفیقی اهمیت
بسیار دارد ،زیرا به ما کمک میکند طراحی بهتری
از فعالیت تلفیقی مناسب انجام دهيم .همچنين،
هنــگام اجرای فعالیت ،کامــ ًا توجهمان به اهداف
مورد نظر باشــد و نيز بتوانیم از آن برای ارزیابی
کیفی مهارتها و دانش مورد نظر استفاده کنیم.

درسهاي مرتبط با فعاليت «بازارچه خیریه»:
رياضيات؛ مطالعات اجتماعي؛ هنر؛ کار و فناوري ششــم؛
تفکر و پژوهش ششم؛ مهارتهاي زندگي.
شــايد مفاهیمــی ماننــد همدلــي ،مشــارکت،
ِ
مانند آنها ،با خواندن کتاب درسی
تصمیمگیری و
یا توصیفات معلم درك نمیشــوند .دانشآموزان
باید در عمل با این مفاهیم آشــنا شــوند تا بعدها
بتوانند از آنها در زندگی خود بهره ببرند .اجرای
فعالیتهای آموزشــی تلفیقی بستر مناسبی برای
آموزش معنادار این مفاهیم و مهارتها است.

ابزارهاي الزم
ابزارهایي مانند قيچي ،انواع چسب ،خطكشهاي كوتاه و
بلند ،شابلون شكلهاي هندسي ،پرگار ،گونيا و نقاله؛
لوازم كاردســتي مانند مقواهاي رنگــي ،كاغذهاي رنگي،
پولك و لوازم مشابه ،مهرههاي رنگي ،مداد رنگي ،مداد شمعي،
آبرنگ و مانند آنها؛
گزارش شرح روند کار.
برگهی
ِ
در این فعالیت ،دانشآموزان از دانستههای پیشین
خود در ارتباط با هم استفاده میکنند تا مفاهیم را
عمیقتر درک کنند .همچنین ،در عمل با مهارتهای
اجتماعی آشنا ميشوند ،آنها را میبینند ،میآموزند
و تمرین میکنند.
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جدولهای اهداف درسهاي تلفیق شده در فعالیت «بازارچهي خیریه»
اهداف کلی :چهارم ابتدایی

درک اعداد تا ده رقم ،کسب مهارت در خواندن و بازنمایی اعداد تا ده رقم،
کسب مهارت در بیان مصداقها و به کار گیری اعداد تا ده رقم در زندگی
عدد
روزمره
کسب مهارت در جمع و تفریق اعداد تا ده رقم ،کسب مهارت در كاربرد جمع و
عملیات تفریق در زندگی روزمره ،کسب مهارت در انجام ضرب اعداد تا چهار رقم ،درک صفحههای  11و  19و  12تا
روی اعداد مفهوم تقسیم ،کسب مهارت در انجام تقسیم اعداد (حداکثر چهاررقمی) بر دو  15و  48تا  55و  60تا 71
رقمی و سه رقمی.
درک مفهوم دو خط عمود ،درک مفهوم دو خط موازی ،کسب مهارت در
هندسه و رسم دو خط عمود برهم ،درک مفهوم واحد اندازهگیری زاویه و کسب مهارت صفحههای  129-122و  82تا
اندازهگیری در استفاده از نقاله ،کسب مهارت در اندازه گیری طول به کمک واحد /ابزار 85 ،و  90تا  93و  126تا 137
محاسبهي محیط ،محاسبهي مساحت
آفرینش
پرورش ایده با به کار گیری قوهي تخیل و خالقیت ،بیان ایده در قالب آثار گوناگون
هنری
منابع و
درس 3
کسب مهارت در برنامهریزی و خرید
فعالیتهای
اقتصادی
صفحههای  4تا  16 ،7تا 19

ریاضی

هنر
مطالعات
اجتماعی
شایستگیهای
عمومی

مسئولیتپذیری ،مشارکت در کار گروهی ،توجه به ارزشهای ملی و مذهبی
اهداف کلی :پنجم ابتدایی

ریاضی

هنر
مطالعات
اجتماعی
شایستگیهای
عمومی

12

صفحههای
درک اعداد تا سیزده رقم ،کسب مهارت در خواندن و بازنمایی اعداد تا سیزده رقم،
عدد
 2تا 9
کسب مهارت در بیان مصداقها و به کار گیری اعداد تا سیزده رقم در زندگی روزمره
صفحههای
درک مفهوم نسبت و تناسب ،کسب مهارت در كاربرد نسبت و تناسب در زندگی
نسبت و تناسب
 48تا 59
روزمره
صفحههای
درک مفهوم درصد ،کسب مهارت در كاربرد درصد در زندگی روزمره
درصد
 60تا 63
صفحههای
درک مفهوم میانگین ،کسب مهارت در محاسبهي میانگین
آمار
 130تا 132
پرورش ایده با به کار گیری قوهي تخیل و خالقیت ،بیان ایده در قالب آثار گوناگون
آفرینش هنری
شناخت و رعایت
ذکر و رعایت نکات الزم در برقراری ارتباط با دیگران و ارزیابی گفتههای دیگر
اصول برقراری
درسهای
همکالسان ،بیان احساسات خود ،بیان راههای مناسب همدلی با دیگران،
ارتباط مؤثر با
1و2و3
شناسایی برخی تکالیف و مسئولیتها نسبت به خود و دیگران و رعایت آنها،
دیگران و تعامل
رعایت نکات مربوط به کار گروهی
مناسب در گروه
مسئولیتپذیری ،مشارکت در کار گروهی ،توجه به ارزشهای ملی و مذهبی
اهداف کلی :ششم ابتدایی

شرح مراحل اجراى فعاليت

 1دانشآموزان را براساس معيارهايي كه خودتان تشخيص
ميدهيد براي اين فعاليت مناسب است ،به گروههاي سه نفري
تقسيم كنيد (به عنوان مثال ،با توجه به اينكه در اين فعاليت
دانشآموزان بايد كاردستي هنري بسازند ،خوب است گروهبندي
براساس دوستيها يا عالقههاي مشترك يا درخواست خود
دانشآموزان انجام شود) .سپس دانشآموزان هم گروه با هم در
يك ميز يا دور يك ميز بنشينند (بسته به چينش كالس و نوع
ميز و صندليهاي كالستان) .يك گروه سه نفري نيز مسئول
فروش در فروشگاهی ميشوند که در آن لوازم کاردستی به فروش
میرسد .اين گروه را به تشخيص خودتان يا به صورت داوطلبانه
انتخاب كنيد.
 2براي دانشآموزان دربارهي فعاليتي كه قرار است انجام بدهند
توضيحاتي كلي بدهيد تا بدانند قرار است با هم چه مراحلي را طي
كنند و در نهايت به چه هدفي برسند .وظايف مسئوالن فروشگاه و
انتظاراتي را كه از آنها داريد نيز برايشان تشريح كنيد.
 3نخست دانشآموزان هر گروه ضمن مشورت با هم تصميم
ميگيرند چه كاردستياي درست كنند .طرح كلي آن را نيز
مشخص ميكنند .آنها وسايل الزم براي ساخت كاردستي مورد
نظرشان و مقدار (يا تعداد) وسايل را ،باز هم با مشورت با هم،
تعيين ميكنند و روي برگهي گزارش گروه خود مينويسند.

 4يك يا همهي اعضاي گروه براي خريد لوازم مورد نياز ،براساس
فهرست خريد تهيه شده ،به بخش فروشگاه كالس ميروند و با
پولهاي گروه خودشان خريد ميكنند و فاكتور ميگيرند .در اين
فاكتور اقالم خريد و بهاي واحد آن جنس و بهاي كل هر جنس
و باالخره مجموع بهاي اجناس خريداري شده آمده است .پس از
آن بايد مبلغ خريداري شده به تساوي بين سه نفر گروه تقسيم
شود و هر كس سهم خود را از اين خريد بپردازد.
 5دانشآموزان در زمان باقيمانده كاردستيها را با همكاري هم
و براساس تقسيم مسئوليت بين خود درست ميكنند.
 6پس از اتمام ساخت كاردستي ،دانشآموزان براساس لوازمي
كه كام ً
ال در آن كاردستي مصرف شده ،قيمت تمام شدهي آن را
محاسبه ميكنند .سپس قيمت فروش آن در بازارچهي خيريه را،
ت ميآورند و
با سود مشخصي (به عنوان مثال  20درصد) به دس 
روي آن برچسب قيمت ميزنند .شرح این محاسبات را در برگهی
گزارش گروه خود مینویسند .پيشنهاد ميشود ،با هماهنگي
مدير و ساير مسئوالن مدرسه ،در روزهاي جشن دههي فجر،
بازارچهي خيريهاي برگزار كنيد ،كارهاي دستي دانشآموزان را در
ن را به مؤسسهي خيريهاي كه براي حمايت
آن بفروشيد و درآمد آ 
از كودكان است ،اهدا كنيد .دانشآموزان را در ادارهي غرفههاي
فروش ،جمعآوري پولها و اهداي آن مشاركت دهيد.
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منبع جداول :راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی ،ویژهي معلمان ابتدایی.
وزارت آموزش و پرورش .سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

صفحههای  7تا
عدد و عملیات
درک مفهوم عدد ،کسب مهارت تقریب زدن ،درک مفهوم بخشپذیری
 10و  11تا 15
روی آن
نسبت ،تناسب و درک مفاهیم نسبت و تناسب و درصد ،کسب مهارت در استفاده از نسبت و تناسب صفحههای 110
تا 127
و درصد در زندگی روزمره
درصد
ریاضی
صفحههای  63تا
مرکز تقارن ،محور تقارن ،دوران ،طول ،سطح ،زاویه (درک مفاهیم ،توانایی انجام
هندسه و
 73و  88تا  94و
عملی ،توانایی اندازهگیری و محاسبه ،تبدیل واحدها)
اندازهگیری
 98تا 108
صفحههای 132
درک مفهوم و توانایی به کارگیری تقریب در انجام محاسبات
محاسبات تقریبی
تا 141
پرورش ایده با به کار گیری قوهي تخیل و خالقیت ،بیان ایده در قالب آثار گوناگون
آفرینش هنری
هنر
درسهای  3و 4
کسب مهارت در تصمیمگیری
نظام اجتماعی
مطالعات
منابع و فعالیتهای آشنایی با نحوهی تولید و مصرف کاال (و توانایی توضیح دربارهی نحوهی انتخاب و درس های  6و 8
اجتماعی
و  16و 18
خرید عاقالنهی کاال)
اقتصادی
طراحی و ساخت
فرایند اجرای پروژه ،ایمنی و بهداشت
کار و فناوری
پروژهها
انتخاب و
کسب مهارت انتخاب و تصمیمگیری
تفکر و پژوهش
تصمیمگیری
شایستگیهای
مسئولیتپذیری ،مشارکت در کار گروهی ،توجه به ارزشهای ملی و مذهبی
عمومی

برنامهي درسي  -تربيت بدني
طيبه ارشاد

مسئول گروه سالمت و تربيتبدني دفتر تأليف
و برنامهريزي آموزشي كتابهاي درسي

بازىهاىتلفيقىدرتربيتبدنى

براي اولين بار در قرن هجدهم يك معلم آلماني به نام «فردريك فروبل»1
تشخيص داد آموزش بدون سرگرمي و بازي ممكن است در يادگيري كودك
مانعي ايجاد كند ،بنابراين نظام آموزشي همراه با بازي را پيشنهاد كرد .از آن زمان
آموزش همراه با بازي مورد توجه صاحبنظران و محققان حوزهي تعليموتربيت
قرار گرفت .نتايج مطالعات و پژوهشها نشان داد بهترين يادگيري در كودكان با
بازي محقق ميشود .در حال حاضر ،روش تدريس مبتني بر بازي ،بهعنوان يكي از
روشهاي نوين تدريس ،مورد توجه معلمان در دورهي ابتدايي است .

معرفى نمونه بازىها ى تلفيقى در تربيتبدنى
ويژهى پايهى تحصيلى اول ابتدايى
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بازي با حروف (تلفيق تربيت بدني و فارسي)

تاكنون طبقهبنديهاي بســياري از انواع
بازي ارائه شــ دهاند كه طبقهبندي بازي
به انــواع «آموزشــي و غير آموزشــي»
عموميت بيشتري دارد .بازيهاي آموزشي
ي دارند كه همهي آنها
كاركردهاي بسيار 
در رشــد و يادگيري كودك مهم هستند
و ميتواننــد به پرورش خالقيت كودكان
بينجامند ،زيرا كــودكان در جريان اين
بازيها مراحــل يادگيري را بدون تحمل
خشكي كالس ،با نهايت رغبت و اشتياق
همراه با كسب لذت ،سپري ميكنند و در
كنار دستيابي به اهداف آموزشي مدنظر،
به تمرين زندگي نيز ميپردازند؛ تمرين

هميــاري ،همكاري ،مســئوليتپذيري،
قانونمنــدي ،نظم وانضباط ،آشــنايي با
روابط اجتماعي ،تحصيل عاطفه و آشنايي
با محيط.
بازيهاي تلفيقــي در تربيتبدني يكي
از جذابترين انواع بازيهاي آموزشــي
هستند كه از درهم آميخته شدن دو يا چند
فعاليت ذهني و جسمي شكل ميگيرند.
در ايــن بازيها كــودكان در كنار انجام
فعاليتهاي بدني جذاب و سرگرمكننده،
موضوعات ساير درسها همچون رياضي
و علوم را نيز آموزش ميبينند .به عبارت
ســادهتر ،در بازيهاي تلفيقي از ظرفيت

هدف بازي:
شناخت حروف ،ساختن كلمه
بهبود مهارت پرتاب كردن
در آغاز بازي دانشآموزان در دو گروه مســاوي و در دو نيمهي
زمين واليبال روبهروي تور مستقر ميشوند .تعداد زيادي توپ
(ماهوتــي ،بادي و  )...كه روي هــر يك از آنها يكي از حروف
الفبا نوشــته شده است ،در اختيار هر دو گروه قرار ميگيرد .با
شروع بازي دانشآموزان در هر گروه سعي ميكنند توپهايي
را كه در اختيار دارند از روي تور به زمين مقابل پرتاب كنند و تا
اعالم پايان بازي ،پرتاب توپهايي را كه به زمين آنها فرستاده
ميشــود ،ادامه دهند .بعد از  2دقيقه ،با زدن ســوت يا گفتن
كلمه ايســت توقف پرتاب اعالم ميشود در اين مرحله از بازي
به دانشآموزان فرصت كافي داده ميشود .تا با حروفي كه در
زمين خود دارند ،كلمه بسازند .در صورت داشتن فضاي كافي،
پيشنهاد ميشود بازي درگروههاي كوچك اجرا شود.
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جذابيت و لذتبخشبــودن فعاليتهاي
بدني به نفع آموزش ساير درسها استفاده
ميشــود و كليديترين نقش معلم دادن
ارزش آموزشــي به بازي اســت .از اينرو
درطراحي و انجام بازيهاي تلفيقي توجه
به نكات زير ضروري است:
تناسب بازی با اهداف آموزشی ( تربيت
بدني و ساير درسها)؛
توجــه بــه عالقهمندي كــودكان و
گنجاندن فعاليتهايــي كه براي كودك
تجربهي آموزشي داشته باشد؛
تناســب بازی با آموختههای قبلی و
سطح توانایی جسماني و حركتي كودكان
تمهید مقدمات بازي با توجه به زمان،
فضا و وسایل موجود؛
نظارت بر كودكان در طول انجام بازي
ي كردن آنان؛
و راهنماي 
رعايت نكات ايمني و بهداشتي؛
مشاركت دادن همهي دانشآموزان و
توجه به نظرات و پيشنهادهاي آنان،
حفظ جذابيت ،شادابي و نشاط بازي با
ايجاد تغيير و تنوع.

بازي با اعداد (تلفيق تربيتبدني و رياضي)

هدف بازي:
شناخت اعداد و مفهوم جمع
بهبود حركات جابهجايي
در آغاز بازي ،دانشآموزان به شــكلهاي تك نفره ،دو نفره و ســه نفره در
محوطهي بازي پراكنده ميشوند .معلم بهطور تصادفي عددي را اعالم ميكند.
دانشآموزان بايد با انواع حركات جابهجايي همچون راه رفتن ،دويدن و پريدن
كه معلم از قبل تعيين كرده اســت ،حركت كنند و با بغل كردن همديگر يا
دور شدن از هم ،نمادي از اعداد اعالم شده را بسازند .بعد از چندين نوبت ،در
ادامهي بازي ،براي درك مفهوم جمع ،معلم به جاي اعالم يك عدد ،مجموع
دو يا سه عدد را اعالم ميكند(براي نمونه .)2 + 3

بازي با حواس (تلفيق تربيت بدني و علوم)

هدف بازي:
بهكارگيري حواس
بهبود هماهنگي عصبي ـ عضالني
بهبود مهارتهاي ادراكي ـ حركتي
( يكپارچگي شنوايي ـ حس حركت)
در آغــاز بازي ،دانشآموزان در محوطهي بازي و رو بهروي معلم مســتقر
ميشوند .معلم براي تقويت هماهنگي ،يك حركت درجا (مانند پرش درجا
و زدن دســتها به يكديگر ،يا پروانه) را نشان ميدهد و دانشآموزان آن را
تكرار ميكنند .سپس از دانشآموزان خواسته ميشود برگردند و در موقعيت
پشت به معلم قرار بگيرند و با بهكارگيري حس شنوايي خود ،به تعداد ضرب
صداهايي كه نواخته ميشود ،حركت را انجام دهند .بعد از چندين نوبت ،در
ادامهي بازي از دانشآموزان خواســته ميشود با استفاده از يكي از حركات
جابهجايي(مانند راه رفتن يا دويدن) در محوطهي بازي حركت كنند .آنها
بايد ســرعت حركت خود را با توجه به شدت صدايي كه نواخته ميشود،
تنظيم كنند (براي نمونه ،با شدت گرفتن صدا بايد سرعت خود را زياد كنند و
برعكس) .براي ايجاد فرصتهاي متنوع يادگيري و جذابيت بيشتر پيشنهاد
ميشود از انواع حركتها و صداها مانند ضربهي دستها ،سوت ،ضربهي پا به
زمين و  ...استفاده شود.

عكسهاي اين صفحه تزييني است.

منابع
 .1آقازاده ،محرم (.)1394راهنماي كاربردي روشهاي نوين تدريس .مرآت .تهران.
 .2ســازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشــي (.)1391ضميمهي كتاب تربيت بدني در دورهي ابتدايي ويژهي معلمان پايهي دوم .اداره كل نظارت بر نشــر و توزيع
مواد آموزشي .تهران.
 .3آرنولد،آرنولد (.)1376ترجمهي مرتضي بهمن آزاد.بازيهاي كودكان جهان.صابرين .تهران.
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سالمت
سعید راصد ،میرمسیح مسلمی عقیلی ،فرشاد ارغوانی
كارشناس سالمت دفتر تأليف و برنامهريزي آموزشي كتابهاي
درسي
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

ارگونومی مدارس

یک روز احمد دید صبح نمیتواند از رختخواب بلند شود .کمرش و گردنش خیلی
درد میکرد .آنقدر درد داشت که به گریه افتاد .مامانش احمد را پيش دکتر برد
و دکتر پس از معاینه گفت احمد به علت بد نشستن و استفاده از کولهپشتی
سنگین ،کمردرد و گردندرد گرفته و باید تحت درمان قرار گيرد ،روزانه
نرمشهایی بكند و دارو نیز بخورد تا بهتر شود ،ولی این کافی نیست؛ برای اینکه
دردها دوباره به سراغش نیايند باید اصول ارگونومی را هم رعایت کند.

ارگونوميچيست؟
ارگونومی دانش اصالح و بهســازي محیط
کار ،مدرسه ،شغل و تجهیزات و تطابق آن
با تواناییها و محدودیتهاي انسان است.
رعایت نكردن اصــول ارگونومیکی باعث
ایجاد مشــکالت و بیماریهــاي متعدد،
به ویژه بیماریهاي عضالنی ـ اســکلتی
میشــود .دانش ارگونومی از آنجا اهمیت
مضاعف مییابد که به محیط کار محدود
نيست ،بلکه در واقع گستردگی این علم به
وسعت کل زندگی است.
مدرسه محيطي با ساختار اجتماعی است
که کودکان ســالهای حســاس زندگی
خود را در آن ســپری میکنند .در دوران
زندگي هر دانشآموزي ،تقريباً يك چهارم
از زمان روزان ه در مدرســه طي ميشود كه
 80درصد آن زمان بهصورت نشسته صرف
انجام فعاليتهاي كالسي ميشود .با توجه
به زمان طوالني صرف شــده در مدرسه،
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مناســب بودن وسايل مدرســه از جمله
ميز و صندلي و نيز وسايل جانبي از قبيل
كولهپشــتي ،براي برطرف كردن اين نياز
دانشآموزان ضروري و حياتي است.
مطالعات متعدد نشان دادهاند ،دانشآموزان
بهطور مكرر در مدرسه از وسايلي استفاده
ميكنند كه با ابعاد قد ،وزن و اندامشــان
متناســب نيســت .اين موضوع آنان را در
معرض خطر ابتال به اثرات منفي ناشــي از
آن قرار ميدهد؛ دانشآمــوزان مجبورند
بــراي انجام دادن كارهــا در وضعيتهاي
بدني خاصي قرار گيرند .وسايل نامناسب
مدرسه و نيز كولهپشتي ،از عوامل مهمي
هستند كه باعث افزايش آسيب دستگاه
اســكلتي ـ عضالنــي ميشــوند .براي
پيشگيري الزم است اصولي ارگونومي در
استفاده از اين وسايل مورد توجه قرار گيرد.
در زير ،هر وســيله با اصول مربوط بهطور
جداگانه ميآيد:
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ميز و صندلى

صندلی ارگونومیک باید حتماً پشتی
داشته باشد تا کمر به آن تکیه کند.
ارتفاع سطحی که روی آن مینشینید
تا زمین باید به اندازهي طول ســاق پای
شــما باشــد تا کف پاهای شما با سطح
زمین کام ً
ال در تماس باشد و آویزان یا زانو
خمشده نباشند.
ســطح میز روبهروی شما باید با آرنج
شما همسطح باشد و ساعد بهراحتی روی
آن قرار گیرد و باالتر یا پایینتر نباشد.

ميز و نيمكت
نيمكت بايد به شكلي باشد كه دانشآموز بتواند آن را به ميز نزديك كند تا دستهاي
خود را به ميز تكيه دهد و تنهي او با پشتي صندلي مماس باشد.
ارتفاع ميز بايد به اندازهاي باشد كه كف پا به راحتي با زمين مماس شود .وقتي كف پا
روي زمين قرار ميگيرد ،زاويهاي كه ران با تنه ميسازد ،حدود  90درجه است و در اين
صورت گودي كمر حفظ ميشود.
با توجه به فاصلهي بين ران و ســطح زيرين ميز امكان جابهجايي و حركت آزاد پا
موجود باشد.
بهتر است زاويهي سطح ميز نســبت به سطح تراز  15درجه و به سمت دانشآموز
شيب داشته باشد.
ارتفاع ميز طوري باشد كه آرنجها با لبهي جلويي ميز همسطح باشند.
نيمكت مدرســه بايد رويهي نرم و متناسب (پارچههاي قابل تنفس) و در ناحيهي
كمري و زير تيغههاي شانه تكيهگاه مستحكم داشته باشد.

كوله پشتى
حمل وســايل و كيف مدرســه از خانه به مدرسه و برعكس نيز
موضوعي است كه در سالهاي اخير در چندين مطالعه مورد توجه
قرار گرفته است .اين مطالعات نشان دادهاند ،حمل كولهپشتيهاي
سنگين ســبب ناراحتي و دردهاي اســكلتي عضالني از جمله
كمردرد ،شــانهدرد و گردندرد دانشآموز ميشود .به طوريكه
حمل كولهپشتي سنگينتر از  10درصد وزن بدن به اختالل در
وضعيت و تركيب بدني دانشآموزان ميانجامد.
وزن كولهپشــتي نبايد بيشــتر از  10درصد وزن بدن باشد.
مث ً
ال اگر شــما  40كيلوگرم وزن داشته باشيد ،نبايد كولهپشتي
سنگينتر از  4كيلوگرم را حمل كنيد.
كوله بايد قســمتهاي مختلف براي وسايلتان داشته باشد،
بهطوري كه هم از ســمت راست و هم از سمت چپ آن بهطور
مســاوي استفاده كنيد تا به هيچ سمتي از شانه و كمرتان فشار
بيشتر وارد نشود.
بندهاي كولهپشتي در حدي تنظيم شوند كه هنگام حركت،
كولهپشتي بر پشت جابهجا نشود .همچنين ،دقت كنيد بندهاي
شانهاي متقارن تنظيم شــوند؛ يعني يكي شل و ديگري سفت
نباشد.

براي حمل كولهپشتي بهتر است ابتدا آن را روي ميز و سپس
روي شانهها قرار دهيد.
در فاصلههاي طوالني كولهپشتي را بهطور مداوم حمل نكنيد.
در صورت احســاس خستگي ،كولهپشــتي را درآوريد ،تعدادي
نرمش انجام دهيد و سپس دوباره كولهپشتي را به نحو صحيح بر
پشت بگذاريد و مسير خود را ادامه دهيد.
كولهپشتيهاي چرخدار تنها در شرايطي توصيه ميشوند كه
در تمام مسير رفت و آمد و همچنين محيط مدرسه و خانه ،نيازي
به حمل و نقل دستي آن مث ً
ال از روي پلهها نباشد ،زيرا اين كولهها
وزن باالتري نســبت به كولههاي عادي دارند و چرخ و اسكلت
مخصوص دسته ،در صورت قرار گرفتن روي شانهها ،به پشت و
كمر صدمه وارد ميكنند.
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تجربهی مادرانه
کبری محمودی/تصويرگر :سام سلماسي

کی با کی دشمنه!
بچه :انگار نه انگار که ما هم آدمیم؟ همهاش سپهر
دیکتهها رو ببينه! برگهها رو سپهر جمع كنه! كامپيوتر
رو سپهر راه بندازه و برنامهها رو اون اجرا كنه!...
اه اه .چقدر بدم ميآد از اين سپهر! كاش مريض بشه و
چند روز نياد مدرسه تا يه نفس راحت بكشيم و ما هم
يه كاري تو كالس بكنيم.
مادر :اي داد بيداد! اين قدر بچهي بديه؟
خيلي بدتر!

خودخواهه؟
نه!
نه!
نه!
نه!
نه!
خودشيرينه

كثيفه؟

بيادبه؟

شيطونه؟
تنبله؟
پس چي؟

خانممون همهي كاراي كالس رو به سپهر ميگه.
تازه ،اون رو ميز اول و نزديك ميز خودش نشــونده.
همين كه كاري داشته باشه ،نگاهش ميكنه و سپهر
بدو بدو ميره براي خودشيريني.
يعني تخته رو پاك ميكنه؟ وقتي خانم نيســت
مبصر ميشه؟ سؤاال رو هم اون جواب ميده؟
مامان تــو دوربين مخفي داري؟ اينــا رو از كجا
ميدوني؟
يادت رفته من يه مــادرم؟ تازه ،قبل از اونم معلم
بودم و قبلترش هم مثل تو شاگرد كالس بودم .پس
اينا رو ميدونم.

خب ،حاال كه اينطوريه ،راهي بلدي كه سپهر را اذيت كنيم؟
آره .فقط يه شرط داره .سپهر بايد بياد خونهمون .موقع رفتنش ،يه نقشهي شيطاني رو اجرا ميكنيم.
با وجود مخالفت پســرم در پذيرفتن دعوت سپهر به
خانــه ،اين كار را كرديم .از مــادرش اجازه گرفتيم و
سپهر با يك لگو ،به عنوان كادو ،به ديدن پارسا آمد.
قرار بود پسرم چيزي از نقشه را لو ندهد .بنابراين ،از
كالس و معلم حرف زدند.
ســپهر ناخواسته اشــاره كرد چقدر ناراحت ميشود
كه بايد همهي كارهــا را تنهايي انجام بدهد و دلش
نميخواهد نزديك دســت خانم بنشــيند .گفت به
مادرش گفته سال بعد نمايندهي اوليا نشود ،تا سپهر
مجبور نباشد كارهاي كالس را انجام بدهد.
پارسا هم غيرمستقيم به او فهماند چرا همهاش در كالس لج ميكند و تخته را خطخطي ميكند.
دو ساعت به سرعت و به همين ترتيب گذشت.
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بهبه چه هديهي
قشنگي!

موقع رفتن ســپهر ،هر چه به پسرم گفتم نقشه را
عملي كنيم ،قبول نكرد .ســپهر رفت ،بدون اينكه
حسابش را برسيم .اما پارسا از من پرسيد نقشه چه
بود و چه باليي قرار بود سر سپهر بياوريم؟
من ابتدا برايش خاطرهاي از كالس چهارم دبســتان
خودم تعريف كردم :معلممان سال اول تدريسش بود.
همان اول ســال امتحان رياضي گرفت و چون قرار
گذاشتهبود  20ها مبصر شوند ،چهار نفرمان مبصر
شديم؛ البته همه با  25صدم ارفاق .دو تا از ما هم با
هم دوست شديم و با دو نفر ديگر دشمن.

روزي كه ما مبصر بوديم ،آن دو نفر را اذيت ميكرديم
و روز بعد آندو تالفي ميكردند .رقابت شديد شده
بود .هر چهارتايمان شــاگرد اول تا سوم كالس شده
بوديم؛ گاهي دو تا شاگرد اول يا دوم داشتيم.
بچههاي كالس از دســتمان كالفه شــدهبودند و
ميگفتند شــما خودتان بيشــتر كالس را شــلوغ
ميكنيد .يك روز زمستاني برف آمد و مدرسه تعطيل
شــد .روز بعد هر چهار نفرمان ميگفتيم روز مبصر
بودن ماست .دعوايي كرديم كه نگو.

عجب روزايي بود! اگر معلم ما تازهكار نبود ،اين اتفاق
نميافتاد .معلم باتجربه كارها را بين همهي بچههاي
كالس تقسيم ميكند؛ نه زرنگها را همهكاره ميكند
و نه تنبلها را هيچكاره .متأسفانه آنسال معلم ما اين
موضوع را متوجه نشد .خود ما هم كه بچه بوديم .اين
شد كه تا دانشگاه دشمن هم شديم.

مامان پس چرا براي سپهر نقشهي شيطاني كشيدي!؟ اگر باليي
سرش ميآورديم چه؟
من نقشهي شيطاني نداشتم پسرم .اگر بهت ميگفتم سپهر بچهي
خوبيه ،تو قبول ميكــردي؟ مجبور بودم كاري كنم كه تو خودت
اون رو بشناســي .دو ســاعت كه با اون بازي كردي و حرف زدي،
خودت نتيجه گرفتي كه ســپهر خيلي هم پسر خوبيه و ناخواسته
مجبوره همهي كارهاي كالس رو تنهايي انجام بده كه خودشم دلش
نميخواد.

من بعدها كه معلم شدم ،خيلي به ماجراي كالس چهارم خودمون
فكر كردم و ميدونم كه وقتي معلم باتجربه ميشه ،هيچ وقت كاري
نميكنــه بچهها اينطوري رودرروي هم قرار بگيرن .معلم باتجربه
خيلي خوب تقسيم كار ميكنه و به همهي بچهها توجه كافي داره.
در همين احوال بوديم كه مامان سپهر زنگ زد ،تشكر كرد و گفت
سپهر دوست دارد سال بعد هم با پارسا در يك كالس باشد.
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گفتوگو
نصراهلل دادار/عکاس :غالمرضا بهرامي

دکتر حسین راغفر ،اقتصاددان
و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)

رشد اجتماعی بچهها را
در دورهی ابتدایی جدی بگیریم
دکتر حسین راغفر

حسین راغفر در سال  1332در تهران متولد شده است .وی
دارای مدرک دکترا در رشتهي اقتصاد از دانشگاه اسکس
انگلستان و در حال حاضر عضو هیئت علمی و دانشیار اقتصاد
دانشگاه الزهرا(س) است.
سوابق کاری
رئیس فدراسیون فوتبال در سالهای  1360و 1361
قائممقام سازمان تربیتبدنی ،از  1362تا 1364
سردبیر کیهان انگلیسی ،از  1365تا 1372
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) ،از  1364تاکنون
مدیرکل دفتر همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم
از  1368تا 1372
مشاور سازمان تأمین اجتماعی در سالهای  1381و 1382
معاونت اجتماعی سازمان مدیریت و برنامهریزی1382 ،
رئیس موسسهي عالي آموزشو پژوهش سازمان مديريت
و برنامهريزي ،در سالهاي  1382و 1383
مشاور وزارت رفاه و تأمين اجتماعي از  1383تا 1386
عضو شوراي پژوهشي دانشگاه الزهرا(س)
عضو هيئت مديرهي انجمن بهداشت ايران
عضو هيئت مديرهي جمعيت توسعهي علمي و فناوري ايران
فعاليتهاي علمي ،تحقيقاتي و آموزشي
راهنمايي و هدايت  97پاياننامهي كارشناسي ارشد و
دكترا.
چاپ  42مقاله در نشريههاي داخلي.
ارائهي  14مقاله در كنفرانسهاي داخلي.
نقد و ويرايش علمي چند كتاب.
تأليف و ترجمهي كتابهاي زير:
فلسفه و اقتصاد ،1375 ،چاپ شركت انتشارات علمي و
فرهنگي.
توسعه به مثابه آزادي ،1381 ،چاپ كوير؛
گفتاري در باب نابرابري اقتصادي ،1381 ،چاپ موسسهي
ش تأمين اجتماعي؛
عالي پژوه 
نظريهي اقتصاد خرد ،1386 ،چاپ نشر ني؛
گفتاري در باب نابرابري ،1386 ،چاپ مؤسسهي عالي
آموزشوپرورش مديريت و برنامهريزي؛
دولت ،فساد و فرصتهاي اجتماعي ،1388 ،چاپ نقشونگار؛
راهبردهاي توسعهي اقتصاد ،1387 ،چاپ نشر ني؛
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دکتر راغفر ،معتقد است اگر به وجوه اجتماعی شدن
دانشآموزان در فرایند آموزش ،بهخصوص در دورههای
پیشدبستانی و دبستانی توجه جدی شود ،میتوان
امیدوار بود که نسل کام ً
ال متفاوتی در کشور شکل بگیرد
که هم در زندگی فردی خویش موفق باشد و هم نقشی
اساسی در پیشرفت و توسعه و رشد کشور ایفا کند .وی
میگوید« :نظام آموزشی ما سالهاست که گالدیاتورهای
تستزن تربیت میکند که هیچ نوع آشنایی با اصول
رفتار اجتماعی ندارند .ما باید به بچهها یاد دهیم که
چگونه میتوان در محیط زندگی با همهی محدودیتهای
موجود ،بهتر زندگی کرد و این همان درس فناوری است
که جایش در نظام آموزشی ما خالی است .ما باید به
درسهایی مانند فناوری ،ورزش ،هنر ،ادبیات فارسی و
تاریخ بیشتر بها بدهیم .با درس ورزش میتوان همهی
آموزههای اجتماعی ،فرهنگی ،اخالقی ،فکری و ...را به
بچههای دورهی ابتدایی آموخت».
پنجمین گفتوگو پیرامون آموزش ابتدایی و توسعه را با
دکتر حسین راغفر پی میگیریم.

به نظر شما بهعنوان يك اقتصاددان ،آموزش دوران
ابتدايي چه نقشي ميتواند در توسعه و رشد كشور ايفا
كند؟
داگالس نــورث ،يكي از بــزرگان اقتصاد كه برنــدهي جايزه
نوبل هم شــده اســت ،ميگويد« :اگر بخواهيد بدانيد كشوري
توســعهيافته است يا خير و يا اينكه آيندهي آن كشور به لحاظ
توسعه چيست ،الزم نيست به صنعت و فناوري آن كشور نگاه
كنيد ،بلكه بايد نظام آموزش ابتدايي آن كشور را بررسي كنيد
و ببينيد كه چگونه است» .علت اصلي اين تفكر آن است كه در
مسائل توســعه گفته ميشود ،محرك اصلي تصميمگيريهاي
درســت در يك كشور ،سازههاي فكري آن كشور است و اينكه
سازههاي فكري و ذهني انسانها چگونه شكل گرفته است.
سازههاي ذهني ما براســاس باورهاي ما ،انباشته از سنتهاي
به ارث رســيده از طريق فرهنگ ،نظام آموزش رسمي و طيف
بسيار گستردهاي از آموزشهاي غيررسمي ،مانند رفتار ديگران،
الگوهاي رفتاري نظام ارزشي مسلط ،آگهيها ،اخبار و فيلمهايي
است كه ميبينيم .همهي موارد فوق در شكلدهي ذهن ما مؤثر
هستند و ما براساس اين ذهنيتها تصميم ميگيريم ،الگوهاي
آيندهي خود را ميسازيم ،انتظاراتمان را از دنيا شكل ميدهيم
و رفتار و عمل ميكنيم.

اگر امروز ما شاهد نوعي اســتهالك شديد ارزشها و باورهاي
اخالقي و ديني در جامعــه ،بهخصوص بين نوجوانان و جوانان
كشور هستيم ،بايد علت را در نظام آموزشي كشور جستوجو
كرد و نظام آموزشــي مورد نظر ،فراتر از نظام آموزش رســمي
است .بايد توجه داشت كه خميرماية اصلي ذهنيت و سازههاي
فكري انســان در اليههاي پايينتر سني شكل ميگيرد .بحث
ذهنيتها كه از آقاي داگالس نورث نقل قول كردم ،در دورهي
شــكوفايي ،پرسشــگري و كنجكاوي بچهها كه همان دورهي
ابتدايي است ،رخ ميدهد.
امروزه در كشــورهاي صنعتي ،حتي به خيلي قبلتر از دورهي
ابتدايــي توجه ميكنند و بچهها را از ســنين چهارســالگي و
پيشدبستاني به مدرسه ميفرستند و اتفاقاً عمدهي آموزشهاي
اجتماعي را در دورهي چهارســالگي تا دبســتان به بچهها ياد
ميدهند .آنها ،آشــنا شدن با حقوق زندگي جمعي ،چگونگي
عبور از خيابان ،چگونگي احترام به حقوق ســاير شــهروندان،
چگونگي احترام به قوانين و مقررات و ...را از ســن چهارسالگي
به بچهها ميآموزند.
چون تنها در اين صورت اســت كه حقــوق فردي و اجتماعي
تأمين ميشــود .بنابراين تربيت بچههــا در دورههاي اوليهي
زندگي ،پيشدبســتاني و دبستاني ،تأثيري بســيار كليدي و
تعيينكننده در آيندهي جامعه دارد.
بــا توجه به اهميتــي كه براي آمــوزش در دوران
پيشدبستاني و دبستاني قائل هستيد ،در نظام آموزشي
اين دورهها چه اتفاقي بايد رخ دهد كه بچههاي امروز
در آينده ،عالوه بر اينكه در زندگي فردي خويش موفق
شوند و بتوانند مستقل و ســر پاي خود باشند ،نقش
خوبي در رشد و توسعهي كشور ايفا كنند؟
به نظر من ،همانگونه كه در همهي كشــورهاي صنعتي دنيا،
از چهارســالگي به آموزش مهارتهاي بچهها توجه ميكنند،
ظرفيتهاي اقتصادي كشــور ما هم اين امكان را به ما ميدهد
كه براي همهي بچههاي مملكت ،از سن چهارسالگي ،آموزش
اجباري و رايگان را فراهم كنيم و با برنامهريزي درست آموزشي
و پرورشــي ،آنها را به گونهاي تربيــت كنيم كه وقتي ديپلم
ميگيرند و از مدرسه خارج ميشــوند ،انسانهايي در خدمت
توسعه و پيشرفت كشور باشند.
بــا انجام اين كار آنها افرادي ميشــوند كه به ارزشهاي ملي
وفادار خواهند بود ،از حقوق اجتماعي خودشان و ديگران آگاه
خواهند بود و به آن حقوق احترام ميگذارند .به عالوه براساس
همان ارزشها رفتار خواهند كرد و ذهنشان مملو از آموزههاي
وفاداري به جامعه و ارزشها ميشــود و به ســادگي فسادپذير
نميشوند.
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امروزه در کشورهای صنعتی ،حتی به خیلی
قبلتر از دورهی ابتدایی توجه میکنند و بچهها
را از سنین چهارسالگی و پیشدبستانی به
مدرسه میفرستند و اتفاق ًا عمدهی آموزشهای
اجتماعی را در دورهی چهارسالگی تا دبستان به
بچهها یاد میدهند
نظر شما دربارهي نظام آموزشي رسمي فعلي كشور
چيست؟
متأسفانه نظام آموزش رسمي ما سالهاست كه گالدياتورهاي
تســتزني تربيت ميكند كه هيچ نوع آشــنايي با اصول رفتار
اجتماعي ندارند .تصور بخشــي از نظام آموزشــي ما اين است
كه بايد ذهن دانشآموزان را از يافتههاي علمي انباشــته كند.
درسهاي مختلف را به آنها ميآمــوزد و از آنها انتظار دارد
كه تمام درسها را حفظ كنند .مدرســهي موفق از نظر آنها
مدرســهاي اســت كه گالدياتورهايي تربيت كند كه بتوانند به
خوبي از عهدهي زدن تســتهاي فيزيــك ،رياضي و ...برآيند،
نمــرات و رتبههاي بااليي را در دانشــگاهها كســب كنند و به
اين صورت مــورد توجه مردم قرار گيرند .متأســفانه اين نوع
مدرسهها شهريههاي فوقالعاده گزافي هم از دانشآموزان خود
ميگيرند .اما آنچه در اين فرايند كام ً
ال مغفول ميماند ،مسئلهي
آموزشهاي اجتماعي است.
بعد از مدتي اين نوع دانشآموزان از مدرسههاي شناخته شده
وارد دانشــگاه ميشــوند و از آنجا كه اين گروه از دانشجويان
وارد دانشــگاههاي برتر كشور هم ميشــوند ،فرصت تحصيلي
خارج از كشــور پيدا ميكنند و از كشور خارج ميشوند .يعني
آموزشوپرورش ما به گونهاي نيــرو تربيت ميكند كه اگر آن
نيرو خــوب و موفق از آب در بيايد ،متعلق به نظام خلق ثروت
در كشورهاي اروپايي و آمريكايي ميشود و كشور ما هيچ نفعي
از او نميبرد.
چرا بسياري از دانشآموزان و دانشجويان خوب ما
پس از فارغالتحصيلي از كشور ميروند؟
با كمال تأسف بايد عرض كنم كه نظام آموزشي كشور ما ،شايد
از معدود كشورهايي باشد كه درس تاريخ در آن درسي مغفول
اســت .يكي از داليلي كه در كشــورمان اين همه فرار مغزها
صورت ميگيرد ،اين است كه جواني كه وارد دانشگاه ميشود،
اص ً
ال تاريخ ايران را نميشناسد.
جوانان نسل ما در فرايند شكلگيري انقالب و مبارزات اجتماعي
پيش از انقالب آموزشهايي ديدهاند ،اما امروز همين آموزشها
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از نسل جوان كنوني دريغ شده است .گروهي از جوانان امروزي،
مقاومتهاي جدي در مقابل يادگيري و خواندن تاريخ دارند.
اگر امروز ما بهترين دستاوردهاي انقالب و حتي دوران پرمرارت
جنگ تحميلي را كه مشــحون از آموزههاي انساني و اخالقي
است ،بخواهيم آموزش بدهيم ،با مقاومتهايي روبهرو ميشويم.
در صورتي كه روايت منصفانه از تاريخ ،نكتهي آموزشــي بسيار
تعيينكنندهاي اســت كه ميتواند سبب شود ،افراد نسبت به
خاك وطن و ارزشهاي ملي و ديني خودشــان وفادار بشوند و
وفادار بمانند .جلب اين وفاداري نسبت به كشور و تأمين آن تنها
از درس تاريخ برميآيد و به همين دليل ميبايد درس تاريخ در
همهي سطوح آموزشي متناسب با درك و فهم بچهها ارائه شود.
فقدان توجه كافي به درس تاريــخ يكي از داليل ناكامي نظام
آموزشي عالي در كشور است كه موجب ميشود ،تربيتشدگان
نظام آموزشــي ايران به راحتي جذب ساير كشورهاي صنعتي
شوند و كشــور خودمان از وجودشان محروم شود .اينها همه
به اين علت اســت كه از يكسو علقههاي ملي ،دلبستگيها و
وابستگيهايشان به كشــور به دليل جهلي كه نسبت به تاريخ
مملكت دارند ،شــكل نگرفته اســت و هيچ نوع احساس ديني
نســبت به جامعه و مملكت ندارند .اينها عوامل فرار مغزها از
كشور هستند.
عالوه بر ضرورت آموزش تاريخ مملكت ،چه درسهاي
ديگري در دورهي ابتدايي بايد بــه بچهها ياد داد كه
آنها هم در زندگي فردي به استقالل دست پيدا كنند
و هم در رشد ،توسعه و پيشرفت كشور نقش مناسبي
ايفا كنند؟
به جــز تاريخ ،ما بايد به بچهها ياد دهيــم كه چگونه ميتوان
در محيط زندگي با همهي محدوديتهاي موجود بهتر زندگي
كرد .در حقيقت ،اين همان درس فناوري اســت كه به شدت
جايش در نظام آموزشــي كشــور ما خالي است .درس ديگري
كه در نظام آموزشي ما مغفول مانده است ،ادبيات فارسي است
كه به اذعان بســياري از كارشناسان خارجي يكي از غنيترين
ادبيات بشريت محسوب ميشــود .امروز دانشجوياني كه وارد
دانشگاه ميشوند ،نميتوانند چهار جملة صحيح را پشتسرهم
بنويسند .علت اين امر آن است كه آموزش ادبيات در مدرسهها
كم و ناكافي اســت .دانشآموز ما از اثرگذاري ادبيات بر روح و
جسم خويش غافل اســت ،چون متأسفانه ذهن بچههاي ما از
اين ارزشها تهي شــده است .وقتي ما دانشآموز بوديم ،همه
مجبور بوديم براي آشنايي با سعدي ،شعرهايش را حفظ كنيم.
آن موقع درك نميكرديم كه چرا بايد شــعرها را حفظ كنيم
و عبارتهاي بوستان و گلســتان را روي ذهنمان حك كنيم.
در حاليكه حفظ شــعرهاي سعدي و ســاير شعرا روحمان را

جال ميداد و آموزههاي اخالقي زيادي داشــت .آثار آنان براي
اثرگذاري بيشــتر و انتقال درست به نســل بعد ،از درجهاي از
فصاحت و بالغت برخوردار بودند .امروز هم براي انتقال درست
و صحيح مطالب و تجربيات به نسل بعد ،به درجهاي از فصاحت
و بالغت در زبان نيازمنديم و اين تنها از طريق آموزههاي زبان
فارسي ميتواند شــكل بگيرد .اين آموزهها در طول زندگي به
كمك فرد ميآيند و فرد ميتواند با اســتفاده از آنها زندگي را
بهتر بفهمد و درك كند و با ارزشهاي الهي بهتر آشنا شود .ما
در درس تاريخ با سياست ،در ادبيات با اخالق ،و در درسهايي
مثل فناوري با چگونه زيســتن و اســتفادهي بهينه از مواهب
موجود در اطرافمان آشنا ميشويم.
يكي از مواد درســي ديگري كه ضروري اســت در مدرسههاي
ابتدايي ما مورد توجه جدي قرار گيرد ،درس ورزش اســت .اگر
زنــگ ورزش مطلوبترين زنگ دورهي زندگــي دانشآموزان
نباشــد ،قطعاً يكي از خواســتنيترين زنگهاســت .در زنگ
ورزش فقط مســئلهي رشد فيزيكي و جسماني كودك مدنظر
نيست .متأسفانه ورزش و نقش تربيتي آن ،در سطوح متفاوت
دستگاههاي اصلي و مسئول كشور مغفول است .در صورتي كه
با ورزش ميتوانيم همهي آموزههــاي اخالقي ،ايدئولوژيكي و
فكــري را به فرزندانمان بياموزيم .زندگي جمعي و اجتماعي را
ميتوان از طريق ورزشهاي جمعي به بچهها آموخت .ميتوان
صبر و مقابله با مشقات زندگي را از طريق ورزش آموزش داد.
ما از طريق ورزش ،ارزشهاي فتــوت ،جوانمردي ،همكاري و
نوعدوستي را ميتوانيم ترويج كنيم .درس ديگري كه در نظام
آموزشــي دورهي ابتدايي بايد به آن بهصورت جدي پرداخت،
درس هنر اســت .هنر تلطيفكننده روح انســان است .يكي از
درسهايي كه من خيلي به آن عالقه داشتم ،خطاطي بود .خط
و درس خــط ،درس معرفت هم هســت .ما در خطاطي نهتنها

به چگونگي نوشــتن توجه داشتيم ،سرمشقهايمان نيز مسير
آموزش فرهنگي و ديني هم بود .چون سرمشــقهايمان عمدتاً
گزارههاي اخالقي بزرگان بود .درس كاردستي به ما ميآموخت،
چگونه يك كار هنري را از شــيئي بيجان توليد كنيم .شــايد
امروز بتوان به جاي كاردســتيهاي ســنتي قبلي ،شكلهاي
ديگري از كاردســتيها را توليد و ترويج كرد .ميخواهم بر اين
نكته تأكيــد كنم كه آنچه امروز در نظام آموزشــي ما مغفول
مانده ،عمدتاً وجوه اجتماعي و اجتماعي شــدن فرد است .من
معتقدم ،اگر به وجوه اجتماعي شــدن در فرايند تربيت بچهها
توجه كنيم ،ميتوانيم اميدوار باشــيم كه نسل كام ً
ال متفاوتي
پرورش يابد كه هم در زندگي فردي خويش موفق باشــد و هم
نقشي اساسي در پيشرفت و توسعهي كشور ايفا كند .صحبت را
با اين جمله كه فكر ميكنم از شوپنهاور است ،به پایان میبرم
که هیچ درد و رنجی بزرگتر از دیده نشــدن آدمها نیست .اگر
بخواهید کسی را نابود کنید ،او را نادیده بگیرید .ما باید در نظام
آموزشیمان به گونهای عمل کنیم که همهی بچهها دیده شوند؛
نه اینکه فقط عدهی معدودی از بچهها دیده شوند.
آقای دکتر! از اینکه محبت فرمودید و وقتتان را در
اختیار مجلهی ما قرار دادید ،سپاسگزاریم.

داگالس نورث ،اقتصاددان و برندهی
جایزهی نوبل :اگر میخواهید بدانید کشوری
توسعهیافته است یا خیر ،الزم نیست به
صنعت و فناوری آن نگاه کنید ،بلکه باید
نظام آموزش ابتدایی آن کشور را بررسی
کنید
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نوشتار
دكتر نيره شاهمحمدي

چيستى و چرايى
پوشهى كار الكترونيكى

در نظام آموزشی ایران ،در راستای اجرای مفاد اسناد باالدستی مانند
«سندتحول بنیادین و سند راهبردی در تحول آموزش و پرورش» به ایجاد
زمینههای تحول در همهي مدارس از طریق ایجاد مراکز و منابع یادگیری با
تأکید برفناوریهای جدید اشاره دارد ،تشکیل پوشهي کار الکترونیکی برای
دانشآموزان یکی از اقدامات مهم در این زمینه است.

پوشهي کار الکترونیکي چیست؟
پوشــهي کار الکترونیکــی نســخهي
الکترونیــک پوش ـهي کار کاغــذی اســت
کــه در آن مجموع ـهای از نمونــه کارهــا،
فعالیتهــا و عملکردهــای گوناگــون
دانشآمــوزان را کــه معلــم و دانشآمــوز
در جریــان یاددهــی  -یادگیــری
بــه صــورت هدفمنــد جمــعآوری و
انتخــاب كردهانــد ،در قالــب دیجیتــال
ســازماندهی میشــود.
در پوشــهي کار الکترونیــک محتــوای
کار دانشآمــوزان و فراینــد یادگیــری
آنــان بــه صــورت مطالــب مکتــوب،
صــوت ،تصاویــر و فیلــم قــرار میگیــرد
کــه بیانگــر میــزان تــاش و موفقیــت
و پیشــرفت آنــان اســت .بــه عبــارت
ديگــر ،پوشـهي کار الکترونیک همچون
آلبومــی ،تصاویــر گوناگــون و در مســیر
رشــد دانســتن ،توانســتن و به کاربســتن
دانشآمــوزان را در مراحــل یادگیــری بــه
شــکل الکترونیکــی بــه قالبهــای ورد،
اچتـیامال ،متــن ،پــی دی اف ،جــی پــی
جــی( 1کــه میتوانــد توســط رایانــه اجرا
شــود) در مــیآورد.
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هدف پوشهي کار الکترونیکي
بــا توجــه بــه نظریههــای یادگیــری،
پوشــهي کار الکترونیکــي میتوانــد
اهــداف متفاوتــی را دنبــال کنــد.
در دیــدگاه اثباتگرایــان ،هــدف از
پوشــهي کار الکترونیکــی ارزشــیابی
نتایــج یادگیــری کام ـ ً
ا مشــهود اســت.
مفاهیــم همــه ثابــت هســتند و پوشــه
فضایــی بــرای ارائــهي نمونــه کارهــای
دانشآمــوز اســت .در پوش ـهي کار تنهــا
بهتریــن کارهــای دانشآمــوزان قــرار
میگیــرد .ایــن امــر نشــان میدهــد او
چــه چیــز را چقــدر آموختــه اســت.
در ایــن دیــدگاه ،پوشــهي کار در
خدمــت ارزشــیابی اســت .دیــدگاه دیگر
مخصــوص ســاختارگرايان اســت.
در ایــن دیــدگاه ،پوشــهي کار نوعــي
محیــط یادگیــری اســت کــه دانشآمــوز
مفاهیــم آن را میســازد.
بــا تکیــه بــر ایــن دیــدگاه ،پوشــه در
خدمــت یادگیــری مادامالعمــر اســت
كــه در آن تمامــي فعالیتهــا و کارهــای
دانشآمــوز بــه شــکل فراینــدی و در
طول ســال تحصیلــی در داخل پوشـهي
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کار قــرار میگیرنــد و بــا بررســي كارها و
فعاليــت ،دادههــای قابل اعتماد ،مســتند
و قابــل سنجشــی فراهــم میشــوند
کــه براســاس آنهــا ميتــوان تصمیــم
گرفــت ،قضــاوت کــرد و ميزان پيشــرفت
دانشآمــوز را در فراينــد يادگيــري
تعييــن كــرد .بــا ايــن روش نهتنهــا
معلــم بــه نيازهــاي آموزشــي دانشآمــوز
پــي ميبــرد بلكــه دانشآمــوز نيــز بــا
پــي بــردن بــه مشــكالت يادگيــري خود
تــاش بــراي رفــع آنهــا ميكنــد و در
جريــان يادگيــري قــرار ميگيــرد.
انواع پوشهي کارالکترونیکی
 .1پوشــهي کار الکترونیکــی متنــی:
شــبیه همــان پوشــه کار متنــی اســت،
بــا ایــن تفــاوت کــه در آن تصاویــر ثابت،
جدولهــا و نمودارهــا نمایــش داده
ميشــوند.
 .2پوشــهي کار الکترونیکــي فرامتنــی:
بــه شــکل چندرســانهای اســت و تصاویر
متحــرک ،همــراه بــا پخــش فیلــم،
انیمیشــن ،کلیــپ و  ...دارد.

ارزشــمندی در اختیــار آنــان قــرار
میدهــد تــا براســاس آن دانشآمــوزان
تالشهــا ،فعالیتهــا و اقدامــات خــود
را پیگیــری ،ســازماندهی و مدیریــت
كننــد.

نــکات الزم بــرای تهی ـهي پوش ـهي
کار الکترونیکــی
 .1الزم اســت ،هــدف از تهیـهي پوشـهي
کار مشــخص شــود .همچنیــن ،الزم
اســت دانشآمــوزان در طــول ســال
تحصیلــی آن را تهیــه كننــد و در مکانی
قــرار دهنــد کــه همیشــه در دســترس
باشــد.
 .2از ابزارهــای مناســب بــرای تقویــت
پوشـهي کار اســتفاده شــود .بهکارگیری
نرمافــزار « وان نــوت »2یــا «اورنــوت»3
در داخــل «نــوت بــوک »4میتوانــد در
بررســی فراینــد انجــام کار دانشآمــوزان
در پوشــهي کار بــه معلمــان و مديــر
کمــک کنــد.
وبســایت شــخصی نیــز از دیگــر
ابزارهــای تقویــت پوشــهي کار اســت.
دانشآمــوزان میتواننــد بــرای ســاختن

وبســایتهای شــخصی خــود از
ابزارهــای «ویکــس ،5وبــز ،6وبلــی 7و
گــوگل ســایت »8اســتفاده کننــد.
گاهـی اوقـات دانشآمـوزان میخواهنـد
ارتباطـی بیـن کار فعلـی بـا کارهـای
دیگـری کـه در جاهـای دیگـر منتشـر
کردهانـد ،ایجـاد کننـد بـراي ايـن
كار میتـوان از ابزارهایـی ماننـد:
«اسـترایکینگلی ،9الیو بینـدر ،10گالگ
12
اسـتر »11اسـتفاده کـرد .بالگهـای
دانشآمـوزی از دیگـر امکاناتـی هسـتند
کـه میتواننـد یـک کار کامل شـده را به
کار کاملشـدهي دیگـری مرتبـط کنند.
بـرای ایـن کار«نینـگ ،13اجوبالگـز،14
کیدبلاگ ،15ادمودو »16مناسـباند برای
سـاخت پروفایـل بهتـر اسـت از نمونهها
و قالبهـای آماده شـده از قبل اسـتفاده
شو د .
 .3الزم اســت پوشـهي کار بهطور مرتب
بررســی شــود .بــرای ایــن کار پوش ـهي
کار الکترونیکــی در صفحـهي رایانــه بــه
نمایــش درمیآیــد و بــه دانشآمــوز،
معلــم و والدیــن امــکان بررســی آن
داده ميشــود .مشــاهدهي آن اطالعــات

فايدههاي پوشهي کار الکترونیکی
در مدارس
امکان دسترسی آسان ،بههنگام،
سریع و کمهزینه و فرامکانی به اطالعات
پیشرفت تحصیلی -تربیتی دانشآموز
امکان اطالعرسانی متنوع
(چندرسانهای)
اشغال نشدن فیزیکی فضاي کالس
تنوع در ارائهي بازخوردها و افزایش
عمق یادگیری
سادهسازی خودسنجیها
امکان جستوجوی سریع اطالعات و
گزارشسازی آسان
کاهش استفاده از کاغذ و کمک به
حفظ محیط زیست.
منابع
 .1ملــک ،شــیبا ( .)1389پوشـهي الکترونیــک یــک
داســتان .مجلـهي رشــد مدرسـهي فــردا ،شــمارهي
یــک .دورهي هفتــم .مهــر مــاه.
2.https://www.edutopia.org/blog/11-essentials-for-excellent-eportfolios-vicki-davis
3. www.eportfolio.lagcc.cuny.edu

پينوشتها

1. word,HTML,text,PDf,JPG
2. OneNote
3. EverNote
4. Notbook
5. Wix
6. Webs
7. Weebly
8. Google Sites
9. Strikingly
10. LiveBinders
11. Glogster
12. bolg
13. Ning
14. Edublogs
15. KidBlogs
16. Edmodo
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اقدام پژوهي
نگين مقصودي

آموزگار پايهي چهارم دبستان شهيد صدوقي ـ اصفهان

با كودكان خجالتى و كمرو
چگونهبرخوردكنيم؟

با دانشآموزي كه به سادگي با سايرين ارتباط برقرار نميكند و به قول معروف
خجالتي است ،چگونه رفتار كنيم؟ قبل از هر اقدامي ،پاسخگويي به چند
سؤال ميتواند راهگشا باشد .رفتار دانشآموز را مشاهده كنيم و ببينيم آيا
او هميشه كنارهگير است يا فقط بعضي اوقات؟ چه شرايطي مسبب رفتار
تزده در كودك ميشود؟ عملكرد او در گروه بهتر است يا بهصورت
خجال 
انفرادي؟ آيا او به بازي با بچهها عالقه دارد ،اما از همراهي با آنها به شدت
ميترسد؟ اولين گام در مواجهه با كودك خجالتي ،پذيرش اوست .احساسات
دانشآموز را بشناسيد و اجازه دهيد خودش باشد .بيتفاوت نبودن نسبت
به احساسات و عالقههاي كودك به شما امكان ميدهد با او ارتباط برقرار
كنيد .با اين كار ميتوانيد اعتمادبهنفس او را تقويت كنيد .اگر احساس كرديد
دانشآموز در موقعيتهاي سخت و مبهمي قرار گرفته است ،او را ياري كنيد
تا بر ترس خودش غلبه كند .اگر او سعي كرد اما نتوانست ،به او بگوييد
همچنان «دوستش داريد».
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پرخاشــگري نســبت به كودكــي كه با
ترسهايــش درگير اســت ،بــه هيچوجه
مناســب نيســت .با كــودك دربــارهي
ترسهايــش صحبت كنيد .بــا اين كار از
شــدت ترسهاي او آگاه شــويد و او را به
ارتباطات بيشــتر تشويق كنيد .او ميتواند
با پذيرش ،عشــقورزي ،حمايت و تشويق
بر ترسهاي خود غلبه كند .فوق برنامهها
و ساعات تفريحي موقعيت مناسبي هستند
كــه ميتوان در آنها بــه كودك خجالتي
آموزش داد تا بهتر عمل كند .براي اين كار
ميتوانيد با اجراي بازيهاي مفرح بين ساير
دانشآموزان و ايجاد شور و شوق ،انگيزهي
الزم را در كودك خجالتي نيز ايجاد كنيد.
گاهي ميتوانيد دانشآمــوز خجالتي را با
دانشآموزاني كه از لحاظ روابط اجتماعي
در سطح باالتري هستند ،در گروههاي دو
نفري قرار دهيد و يــا او را با دانشآموزاني
كه از لحاظ ســني از وي كوچكترند ،در
يك گروه قرار دهيد تا از اين طريق ،ضمن
كسب اعتمادبهنفس بيشتر ،راههاي تعامل
با سايرين را فرابگيرد .مث ً
ال ميتواند به آنها
قصه بگويد يا در بازيها ســرگروه باشد .با
ايفاي نقش در بازي ،مهارتهاي وارد شدن
به اجتمــاع و برقراي ارتبــاط اجتماعي را
ش ميدهيــد .ادبيات مربوط به
به او آموز 
مهارتهاي اجتماعي را به بچهها بياموزيد.
مثل اينكه به دوستانش بگويد« :آيا من هم
ميتوانم بازي كنم؟»
دادن دستورالعملهاي گام به گام و روشن
بــه دانشآموز ،دربارهي آنچه در گا م بعدي
بايد انجام دهد ،بسيار ضروري است .براي
اين كار معلم ميتواند خودش را به دانشآموز
نزديك و بهطور انفرادي و با كلمات ساده با
وي صحبت كند .براي مثال بگويد« :همهي
ما بعضي وقتها خجالت ميكشــيم .براي
مثال وقتي همكالسي جديد را ميبينيم،
يا به جاي تــازهاي ميرويم .وقتي كودكان
ميبينند احساس آنها براي ديگران مهم
است ،ميكوشند بر ترس خود غلبه كنند.
نشــان دادن الگوهايي از دانشآموزاني كه

با ديگران تعامــل و ارتباط خوبي دارند ،در
راهنمايي كــردن دانشآموز خجالتي مؤثر
است .كودك خجالتي ميتواند با ديدن رفتار
مناسب ديگران ،نحوهي ارتباط مناسب در
هر مرحله را به خوبي فراگيرد.
دانشآموز را با تجربيات جديد روبهرو كنيد.
براي مثال ،از خانوادهي كودك بخواهيد او را
به مكانهاي جديد ببرند تا ترس و هيجان
كودك كمتر شود .والديني كه ميخواهند
كودكشان رفتار اجتماعي داشته باشد ،بايد
رفتارهاي معاشرتي خود را بيشتر كنند .در
نهايت بايد به ياد داشته باشيم ،براي آنكه
دانشآموز خجالتي از «بودن دركنار ســاير
دانشآموزان لذت ببــرد» ،به «زمان» نياز
دارد تا بتوانــد بهراحتي با محيط خودش
تعامل كند.
با دانشآموز خجالتي خود چگونه
رفتار كردم؟
موضــوع «عزت نفــس و خود ارزشــي»
از اساســيترين عوامل در رشــد مطلوب
شخصيت كودكان و نوجوانان است و نبود
آن موجــب كمرويي و عامل عقبماندگي
و شكســت و ناكامي در زندگي است .هر
كسي ممكن است با موقعيتهاي ناخواسته
و ناخوشــايند روبهرو شود و نتواند با آنها
مقابله كند و واكنش مناسبي نشان دهد.
كمرويي نقيصهاي جدي در زندگي فردي
و اجتماعي اســت .در هــر جامعه ،درصد
قابلتوجهــي از كــودكان و نوجوانــان و
بزرگســاالن با اين اختالل رفتاري و عامل
بازدارندهي رشد شخصيت اجتماعي مواجه
هستند.
مهدي ،دانشآموز ســاكت و كمتحرك و
كمحرف و از لحاظ درسي در حد متوسط
اســت .اگر از او ســؤال بشــود هم پاسخ
نميدهد و ســكوت اختيــار ميكند .در
ت نداشته و اهل
فعاليتهاي كالسي مشارك 
بگو و بخند با بچهها نيست .به دنبال علت
مسئله برآمدم.
با توجه به شواهد و مدارك به دست آمده

ميتوان گفت ،مهدي از نظر خانوادگي هيچ
مشكلي ندارد و از لحاظ عاطفي و جسماني
نيز مشكلي در وي مشاهده نشد .او از لحاظ
درسي نسبتاً خوب ،اما گوشهگير و ساكت
است با ديگر دانشآموزان ارتباط اجتماعي
نــدارد .از آنجا كه عزتنفس پاييني دارد،
خيلي زود با چند ســؤال گيج ميشــود.
خيلي زود ميترســد و در برخورد با ديگر
دانشآموزان اص ً
ال صحبت نميكند.
گردآوري شواهد
ابتدا از دوســتانش در مورد او ســؤاالتي
پرسيدم .دوستانش گفتند مهدي در زنگ
تفريح با آنها صحبت ميكند ،اما بســيار
كم.
مهدي درسهاي شفاهي را نميتواند بيان
كند ،امــا درسهاي كتبي را كه بهصورت
نوشتاري هستند ،به خوبي و با خط خوب
مينويســد و در امتحانــات كتبي معموالً
موفق اســت .چندبار با خانوادهي او تماس
گرفتم و پــدرش را دعوت كردم و جوياي
علت شــدم .او گفت در خانــه به او توجه
ميشــود .مهدي فرزند اول خانواده است
و در كارهاي منــزل هم كمك ميكند .از
صحبتهاي والدين متوجه شدم ،در منزل
او را خيلي به انجام دادن يا ندادن كارها امر
و نهي و نيز انتقاد ميكنند.
با توجه به اينكه مهدي مشــكل جسمي
و فيزيكي و درســي نداشــت ،علتهاي
احتمالي كمرويي او را نوشتم:
تحقير و تنبيه توســط معلم يا معلمان
سالهاي قبل؛
حساسيت بيش از حد خانواده؛
نوعي مقابلــه با نگاههاي ســؤالانگيز
دوستان و اطرافيان؛
داشــتن دوســتان كم وارتباط كم با
دوستان در مدرسه و خارج از مدرسه؛
كم بودن عزتنفس به دليل انجام ندادن
مسئوليتهايي كه به وي سپرده شده بود و
سرزنشهاي بعد از آن؛
انتخاب راههاي تازهتر بهطور موقت.

راهكارهايي را به خانواده و همكاران مدرسه
پيشــنهاد دادم و خود نيــز در كالس اين
موارد را اجرا كردم:
 1همــكاري و مشــاركت او را در
گروهبنديهاي كالس ،تشويق كنيم.
 2مسئوليتهاي جديد به وي بدهيم.
 3او را در كالس و منزل كمرو و خجالتي
خطاب نكنيم.
 4بچههاي ديگر را تشويق كنيم در انجام
كارهاي گروهي كالس (درسي ـ ورزشي) از
او استقبال كنند.
به پدر و مــادر وي توصيه كردم در هنگام
خريد و كارهــاي بيرون ،او را مورد خطاب
قــرار دهند و نظــر او را نيز بپرســند .در
طول روز هم او را به محيط بيرون از خانه
(مسجد ،منزل فاميل و  )...ببرند.
خودم هم در حين درس دادن از او ســؤال
ميكردم و بــه ازاي انجام كار بهتر و دادن
پاسخ صحيح ،با ثبت نمرهي مثبت در دفتر
كالس ،او را تشــويق ميكردم .در بعضي
موارد تدريس هم نظرش را ميپرسيدم.
پس از گذشــت پنج ماه از سال تحصيلي،
ديگر مهدي آن مهدي سابق نبود .دركارها
و فعاليتهاي گروهي و كالســي شركت
ميكرد و همواره پاسخگو بود.
در زنــگ ورزش هم در تيم فوتبال كالس
قرار گرفته بود و بــه خوبي با بچهها بازي
ميكرد.
گاهي نيز در مراســم صبحــگاه مطالبي
ميخواند.
والدين او اذعان داشــتند مهدي در خانه و
در برخورد با اقوام و دوســتان بسيار خوب
رفتار ميكند.
مسئوليتپذيرياش در كالس نيز بيشتر
شده بود .اكنون اعتمادبهنفس فوقالعادهاي
در وجودش به چشم ميخورد و در محيط
مدرســه با دوستان و همكالسيهاي خود
رابطهي خيلي خوبي دارد.
البته ممكن است هميشه رفتار به همين
راحتي اصالح نشود ،چون تفاوتهاي فردي
دانشآموزان در اين بار ه تأثيرگذارند.
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راهكار
طیب یمیننژاده ،محمدشریف رحیمزاده

مدیر مجتمع آموزشی شهرستان بستک و روستای فتویه
راهبر آموزشی شهرستان بستک و روستای فتویه

مدیریتجلسهی
دیدار با والدین

با شروع سال تحصیلی جدید ،یکی از خواستههای مدیران مدارس برگزاری
جلسهی دیدار ماهانه با والدین است که البته برای معلمان با سابقه کاری ساده و
در عینحال برای سرباز معلمان و نیروهای تازه استخدامی بسیار دشوار است.
ولی باز فرقی نمیکند ،چرا که اگر همچون گذشته بخواهیم بهعنوان آموزگاری
حتی با سابقه ،فقط بهصورت فرمایشی ،انتظارات مدیر مدرسهمان را به اطالع
خانوادهها برسانیم ،در پیشبرد اهداف خود قدمی برنداشتهایم .یکی از چالشهای
جلسات دیدار با والدین دقیق ًا همین است ،چرا که کارایی الزم را ندارد و عموم ًا
وقت جلسه صرف آشنایی بسیار مختصر خانوادهها با معلم و بیان موارد مربوط به
رعایت نظافت و غیبتها و انجام تکالیف و تعداد دفترها میشود .در صورتیکه
جلب مشارکت خانوادهها و ترغیب آنها به همکاری با کالس و مدرسه میتواند
در کسب موفقیت در روند یاددهی و یادگیری بسیار اثربخش باشد.

مشــارکت به معنی همــکاری کردن با
دیگــران در رســیدن به اهداف اســت
و آموزشهــای مؤثــر و کاربــردی در
مدارس جز با همکاری والدین نمیتواند
تحقق پیدا کند و حتی موجب کســب
موفقیتهای تحصیلی کودکان نیز شود.
اگر این جلســات تنها با هدف بیان شده
در باال برگزار شــوند ،بــه تدریج کارایی
خود را از دست میدهند و والدین دیگر
تمایلی برای شــرکت در آنها نخواهند
داشت.
پس در پرتو همدلی و همسویی این دو
نهاد مهم آموزشی و تربیتی ،یعنی خانه و

مدرسه ،بسیاري از مشکالت و تنگناهای
نظــام تعلیموتربیت حل خواهند شــد.
برای مشارکت خانوادهها در امور کالس
و مدرســه ،داشــتن تدابیری که بتواند
مشــارکت حداکثری اولیــا را بهدنبال
داشته باشد ،از اهمیت و ضرورت خاص
برخوردار است.
البته جلب این مشــارکت بهتر است با
سیاستهای تغییر نگرش مدیران و اولیا
نســبت به برقراری ارتباط با هم همراه
باشــد تا نتایج اثربخش حاصل شود که
ایــن جز در ارتباط خــوب میان معلم و
والدین امکانپذیر نخواهد بود.

راهکارهای اثربخشی جلسهی دیدار با والدین
تهیهی بروشــوری از موارد زیر( :آموزگار میتواند به بیان شفاهی نیز اکتفا کند،
ولیکن ارائهی کتبی و بروشور میتواند اثر بیشتری داشته باشد).
معرفی آموزگار و بیان رزومهای از او
بیان ویژگیهای شناختی و نیز عاطفی سنی دانشآموزانی که در پایهی موردنظر
وی مشغول تحصیل خواهند شد.
معرفی طرحهای ابتکاری یا فعالیتهایی که قرار است در طول سال با مشارکت
اولیا اجرا شوند.
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ارائهی برنامهی کالسی
ارائهی تاریخ جلسات دیدار با والدین تا
پایان سال تحصیلی
بیان ایــن نکته ضروری اســت که اگر
آموزگار با دســت پــر و برنامهی ابتدای
ســال تحصیلی با والدین آشــنا شــود،
میتواند در جذب مشارکت آنها موفقتر
عمل کند؛ ضمن اینکه اولیا باور بیشتری
به کار او خواهند داشت.
تهیهی فهرستی از اسامی دانشآموزان
کالس و نــام یکی از والدین آنها و ثبت
شمارهی تماس والدین در آن
ح حال پوشهی
ارائهی نمونبرگ شــر 
کار توصیفی به منظور کســب اطالعات
دقیقتر از وضعیت خانواده و دانشآموز
و احیاناً بیماری یا داروی خاصی که باید

مصرف شود و تکمیل آن توسط والدین
و نگهداری آن بهصورت محرمانه توسط
آموزگار؛
بیان خواستههای مدرسه مثل رعایت
نظافت یــا دقت در میــزان غیبتهای
دانشآموز و موارد انضباطی و...
البته به یاد داشته باشید ،ذکر این موارد
صرفاً نمیتواند اثرگذار باشد .لذا معلمان
میتوانند طرحهــا و ابتکارات خود را در
خصوص این موارد در همین جلســه به
اطالع والدین برسانند.
نکتهی بســیار مهم این اســت که تا
والدیــن ندانند تمــام مطالبی که گفته
میشود به نفع فرزندشــان است ،قطعاً
صحبتهای این جلســه اثرگذار نخواهد
بود .لذا معلــم میتواند در بیان موارد از

مثالها و مصداقهایی اســتفاده کند تا
اولیا به اهمیت آن بیشتر پی ببرند.
آگاهسازی والدین از رویکردها و اهداف
کتابهای درسی میتواند در طول سال
تحصیلی به معلمان کمک بسیاری کند
و جلوی بسیاری از قضاوتها یا توقعات
اشــتباه آنان را بگیرد ،چــرا که عموماً
والدیــن عادت دارند مدرســه و معلم را
با مدرسه و معلم دیگری مقایسه کنند.
همچنیــن ،آنها از اهــداف کتابها و
نحوهی ارزشیابی آنها بیخبرند.
تأکید آموزگار به والدین برای خواندن
بخش سخنی با والدین و آموزگار کتاب
درســی ،چرا که معلم در سایهی ارتقای
آگاهــی والدیــن به اهداف آموزشــی و
تربیتی خود میرسد.

انتخاب نمایندهی والدین برای کمک
به اجرای طرحها و فعالیتهای کالسی
(بهتر اســت نمایندهی والدین در اولین
جلســه انتخاب نشود تا آموزگار بتواند با
دقت بیشتری او را انتخاب کند .داشتن
نمایندهای همراه و آگاه و دارای حســن
اخالق میتوانــد کمکحال خوبی برای
معلم باشد).
بــه رأی گذاشــتن اجــرای برخــی
طرحهای ابتکاری کالســی و بعد توافق
والدین برای اجرا شدن یا نشدن آن ،چرا
اگر با توافق خودشان باشد ،معلم راحتتر
میتواند آن طرح را اجرا کند( .البته معلم
با تدبیر خود ،قبل از به رأی گذاشتن آن،
بهتر است کاری کند تا والدین به اهمیت
اجرای طرحها پی ببرند).
گــزارش نکردن وضعیــت تحصیلی
بچهها به خانوادهها در اولین جلســهی
دیدار بــا والدین ،چرا کــه والدین باید
بدانند با گذشــت اندکی زمان میتوان
بچهها را ارزیابی کرد .لذا رفتارهای چند
روز اول مالک کافی برای بیان وضعیت
دانشآموز نیست.
تأکیــد بر دقــت والدین به بررســی
وضعیت بینایی و شنوایی دانشآموزان و
نیز کمبــود برخی ویتامینها که ممکن
اســت موجب نداشــتن دقت و تمرکز
آنها در کالس و حین یادگیری شــود.
لذا والدین فقط به بررسیهای سنجش
کالس اول اکتفا نکنند.
در پایان الزم میدانــم به این نکته هم
اشــاره کنم ،همانطور کــه میدانیم،
ســادگی و آراســتگی موجب مقبولیت
همکاران نزد اولیا میشود .لذا ،خصوصاً
در اولیــن برخورد و جلســهی دیدار با
والدین ،خوب اســت به این موضوع نیز
توجه کنیم که داشتن پوششی مناسب
با محیط آموزشی و در عینحال شادابی
و آراســتگی در کفش و لباس و گفتار و
کالم میتواند در اثربخشی جلسه نقش
مثبت داشته باشد.
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نوشتار
بهارک طالب لو

دکترایمدیریتآموزشی

کاربردنرمافزارهایچندرسانهای
در آموزش ابتدایی
تغییرات وســیع در زمینهي اســتفاده از
فناوریها و تکنولوژی آموزشی ،بهويژه در
بُعد رســانهای ،مدیران آموزشی را واداشته
است که با اســتفاده از رسانههای آموزشی
و تکنولوژی ،یادگیری را تســهیل كنند و
اين دستاوردها را جایگزین تدریس سنتی
کالس درس خود کنند .آموزش به معنای
هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرحریزي
شده با هدف ایجاد یادگیری در فراگیرنده
است .یادگیري هم به معنای ایجاد تغییرات
نســبتاً پایدار در رفتار بالقوهي یادگیرنده،
مبتنی بر كسب تجربه ،تعریف میشود.
در نتيجه میتوان گفــت ،یادگیري هدف
اســت و آموزش یکی از راههای رسیدن به
آن .در این صورت ،رســانهي آموزشی که
ابزاری برای انتقال پیام آموزشی به فراگیرنده
است ،جزئی از فرایند آموزش خواهد بود و
استفاده از آن بر میزان یادگیری شاگردان
اثر میگذارد.
نرمافزارهای آموزشــی چندرســانهای نیز
برنامههایی هســتند که توانایــی ارائهي
موضوعات درســی را متناســب با اهداف
آموزشــی ،در قالــب تصاویــر گرافیکی،
انیمیشــن ،فیلم ،صدا و غیره ،امکانپذیر
میســازند .آمــوزش از این طریــق برای
دانشآموزان ابتدایی که توانایی خواندن و
درک کامل را ندارند ،اثربخش است.
اســتفادهي معلمــان از نرمافزارهــای
چندرســانهای در آمــوزش به اثربخشــی
در یاددهی -یادگیری منجر میشــود که
عبارتاند از:

30

بهکارگیری حواس در یادگیری
حسهای مختلف در یادگیري انسان نقش
مساوي و یکسان ندارند .یادگیری در انسان
75درصد از طریق حس بینایی 13 ،درصد
حس شــنیداری 6 ،درصد حس المسه3 ،
درصد حس چشایی و  3درصد حس بویایی
اتفاق ميافتد.
3
درصد 3
درصد

 6درصد

 13درصد

 75درصد

بينايي

شنيداري

المسه

چشايي

بويايي

نرمافزارهای چندرسانهای ،برنامههای چند
اسالیدی و بستههای آموزشی به گونهای
طراحی شدهاند که پيام مطالب را در قالب
تصاویر ،نوشتار ،فیلم یا صدا منتقل ميكنند
و ایــن پیام توســط چند حــس دریافت
میشود .فرایند یادگیري در اين نوع انتقال
پيام سریعتر و عمیقتر و به خاطر سپردن و
یاد آوردن مطالب راحتتر و آسانتر از زمانی
است که فقط یکی از حواس درگیر باشد .به
طور مثال ،در خصــوص درسهایی که بر
پایهي حس شنیداری؛ مثل تاریخ استوارند،
میتوان گفت ،استفاده از روشهایی همانند
تماشای فیلم و نشان دادن تصاویر مربوطه
همراه با صوت تأثیرگذاري بيشــتري دارد.
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اما اســتفاده از نرمافزارهای آموزشــی باید
بهگونهای باشد که نه تنها فرایند یادگیری و
یادسپاری را تقويت كند ،بلکه فعالیتهای
یادگیری در آنها مبتنی بر بهرهگیری کامل
از حواس دانشآموزان تنظیم شود.
عملکرد حافظه و یادگیری
اطالعــات از طریق حافظهي حســی وارد
ذهن میشــوند و در صــورت توجه کردن
به آنها ،به حافظهي فعال انتقال مییابند.
حافظهي کوتاه مــدت ظرفیت محدودی
دارد و اطالعــات محدودی را قبل از اینکه
وارد حافظهي بلند مدت شوند ،در خود نگه
میدارد .پردازش اطالعات در ذهن توسط
دو کانال تصویری و کالمی صورت میگیرد.
کانــال تصویــری اطالعاتی را کــه دیده
میشوند ،پردازش ميكند و کانال کالمی،
پردازش اطالعاتی را که شــنیده میشوند،
دربرمیگیرد .بنابرایــن ،پردازش اطالعات
توســط دو کانال و بهصورت همزمان باعث
میشود اطالعات بیشتری را پردازش کند تا
اینکه فقط یک کانال فعال باشد .یادگیري
فعال مســتلزم به کارگیــري مجموعهاي
هماهنگ از فرایندهاي شــناختی در طول
یادگیري است .استفاده از چندرسانهايها
به پردازش اطالعات از طریق گفتار و متون
نوشتاری در کانال کالمی كمك ميكند و
پردازش اطالعات توســط تصاوير و تصاوير
متحــرک (انیمیشــن و فیلــم) در کانال
تصویری انجام ميشود.
زمانی که کلمــات و تصاویر در کنار هم یا

ترکیبی از انیمیشــن و گفتــار به کار برده
شود ،دانشآموزان بهتر و سریعتر از زمانی
که کلمات به تنهایی به کار برده شوند ،یاد
میگیرند .اگر متنی به تنهایی مطالعه شود،
دانشآموز تنها یك مدل ذهنیکالمی برای
یادگیــری دارد و مدل ذهنیتصویری در او
ایجاد نمیشــود .به طور مثال ،معلم علوم
بــرای ایجاد هر دو مــدل ذهنیدیداری و
کالمی میتوانــد در مورد روش جوانه زدن
گیاهان از انیمیشــن یا فیلم کوتاه همراه با
گفتار استفاده كند .محتواهای چندرسانهای
که خوب طراحی شده باشند ،میتوانند این
فرایند را بهخوبي طي كنند.
تجارب یادگیری غیر قابل دسترس
امکانــات نرمافزارهــای چندرســانهای
دانشآموزان را قادر ميســازند موضوعاتی
را که امکان یادگیری و تجربهي مســتقیم
آنها وجود ندارد ،از راههای گوناگون مثل
فیلم ،تصاویر ،انیمیشــن و آزمایشگاههای
مجازی یاد بگيرنــد و تجربه کنند .به طور
مثال ،در درس ریاضــی و علوم این امکان
به دانشآموزان داده میشــود كه بتوانند
آزمایشهای گوناگــون را فراتر از آنچه در
کتاب درســی اســت ،تجربه کنند .براي
مثال ،در درس علوم پایهي پنجم میتوان
با انتخاب یک انیمیشــن یــا فیلم کوتاه
بخش حاصلخیزی خاک را توضیح داد یا
در پایهي ششــم ،آموزش راههای حفاظت
از محیط زیســت با ارائهي فیلمهای کوتاه
میتوانــد جالب و میــزان تأثیرگذاری آن

بیشتر از توضیحات شفاهی معلم برای حفظ
محیطزیست و جلوگیری از انتقال آلودگی
باشد.
ایجاد انگیزه در یادگیری
ارائ هيتصوير همراه با موضوع یا حتی فیلم
مرتبط با درس برای دانشآموزان خوشایند
است و درک و فهم مطالب را آسانتر و در
نتیجه انگیزه ایجاد میکند.
راهنماینومعلمان
رســانههای آموزشــی معتبر و منطبق بر
اهداف آموزشــی میتوانند راهنمای خوبی
برای نومعلمان در تدریس آن درس مربوطه
باشــد و کالس خشــک آنها را به کالس
پویا تبدیل کنــد .معلمانی که در تدریس

مرتبط با
محتوا

متناسب با
سن مخاطب

تجربهي کمتــری دارند ،با دیدن فیلمهای
آموزشی ،تصاویر و انیميشنهای مرتبط با
موضوع مــورد نظر ،بهتر میتوانند درس را
ارائه دهند .ارائه محتوای آموزشی از طریق
تصاویر ،فیلم انیمیشــن و آزمایشگاههای
مجازی به ســرعت انتقــال مفاهیم کمک
میکند .اگر برای تفهیم یک موضوع معلم
مجبور باشد چند بار موضوع را بیان کند ،به
کمک تصاویر ،فیلمهای مرتبط و نمودار اين
دفعات كاهش مييابد.
مهارت تفکر
دانشآموز از طریق درگیر شــدن با تصاویر
و فیلمها در خصوص محتوايی که آموزش
میبیند و اطالعاتی که از قبل داشته است به
تفکر میپردازد .همچنین ،مهارت استدالل
کردن و بحث و گفتوگو در خصوص موارد
مشاهده شده در او افزایش مییابد.
نــرم افزارهــای چندرســانهای بــه دلیل
انعطافپذیــری ،محتوای غنی ،تســهیل
شــرایط یادگیری و کاهش زمان آموزش
میتوانند نیازهای دانشآموزان را پاسخگو
باشــند و در انتقال هر چــه بهتر و درک
مفاهیم درسی به دانشآموزان کمک کنند.
موارد زير بايد در انتخاب نرمافزار آموزشي
رعايت شوند.

متناسب با
هدف
آموزشي

متناسب با
تعداد
دانشآموزان

معيار انتخاب
نرمافزار
چندرسانهاي

متناسب با
روش
تدريس

معتبر
و علمي

جذاب و
برانگيزنده
توانايي
انتقال پيام

تصاوير،
فيلم،انيميشن
متناسببا
موضوع
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تجربهي كالس داري
مریم عباسی

کارشناسیارشدتعلیموتربیت
آموزگار پایهی چهارم منطقهی 11تهران

خانوادهیمنفینگر

و تأثیر آن بر اُفت تحصیلی دانشآموز

معلمان مانند پلی هســتند كه دانشآموزان را به عبور از روی آن دعوت میکنند .پس از
اینكه عبور دانشآموزان را تسهیل کردند ،شادمانه فرو میریزند و آنان را تشویق میکنند
پلهای خود را بسازند.

نیکوس کازانتراکس

خانواده تنها بنیانی است که میتواند در کنار مدرسه ،موفقیت و پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان را رقم بزند .برای پرواز در عالم تعليموتربيت دو بال
همسو نیاز است؛ از یکسو والدین مثبتنگر و از سوی دیگر مربیان کارامد .در
کشور ما مردمی با فرهنگهاي گوناگون زندگي ميكنند که معموالً با تعصبات
قومی و قبیلهای آن فرهنگها روبهرو هستيم .در بين خانوادههاي ايراني
والدینی هستند که سعی میکنند تفکرات هر چند منفی و غلط خویش را با
حفظ تعصب به فرزندان القا کنند.

32
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طرح مسئله
بهعنــوان آمــوزگار ،در کالســم بــا
دانشآمــوزي مواجه شــدم که بســیار
عالقهمند به یادگیری ،مسئولیتپذیر در
انجام تکالیف و فعالیتها ،سرشار از شور
و نشاط و بسیار مشتاق به کمک کردن به
دوستانش در تمام فعالیتهاي آموزشی
بود؛ به طوری که دقت و تالش او در انجام
تکالیف و آمادگی باالی تحصیلیاش قابل
تحســین بود ،اما به مــرور زمان متوجه
افت و کاهــش انگیزه ،تغییر در عملکرد
و نحوهي تالش و تغییر نگرشش نسبت
به خودش شدم .در برخورد با موقعیتها
رفتارهایی مانند پرخاشگری ،گریه ،داد و
فریاد و گوشــهگیری از خود بروز میداد
و در نتیجه در خود احســاس ناتوانی و
شکست میکرد .مشاهدهي این رفتارها
برایم عذابآور بود .تصمیم گرفتم پیگیر
این وضعیــت بشــوم .در اولین فرصت
بــا مدیر صحبــت و بالفاصلــه تقاضای
جلسهي فردی با مادرش را مطرح کردم.
در ابتدای جلســه از ارتبــاط والدین با

یکدیگر و ســپس چگونگی ارتباط آنها
با فرزندشان پرســیدم .مادر از موقعیت
خانوادگــی و ارتباط خود بــا فرزندش
چنین گفت« :به خاطر شــرایط سخت
اقتصادی ،دوست ندارم دخترم در انجام
تکالیف و فعالیتهای مدرسه دچار خطا
و اشتباهی بشود و در صورت مشاهدهی
هرگونه اشــتباهی ،به شــدت تنبیهش
میکنم تا دوباره تکرار نکند .دوست ندارم
دختــرم وقت و انرژی و معلومات خود را
صرف کمک به دوســتانش کند چرا که
میترســم دوستانش از او جلو بزنند و او
عقب بماند ».در آخر هم گفت« :پدرش
چنــدان با تحصیــل و مدرســه رفتن
دخترش موافق نیست ،زیرا معتقد است
درس و مدرسه او را به جایی نمیرساند و
هر روز به او تلقین میکند عاقبت درس
و مدرسه پوچی است و فایدهای برای او
نخواهد داشت».
از ايــن جلســه نتيجه گرفتم مشــکل
شــاگردم منفینگری و رفتارهای غلط
پدر و مادرش است .رفتارهای آنها باعث

شده بود غنچههای انگیزه و هدف در او
پژمرده شــوند .والدین او فراموش کرده
بودند که شــنیدن یک کلمه ،فقط یک
کلمهی ناصحیح و ناامیدانه ،ممکن است
دنیای زیبای افکار کودکانهی او را سیاه
کند و راه رشد و تعالي او را سد کند.
والدین شــاگردم با حمایت و پشتیبانی
نادرست مانند امر و نهی کردن ،پیگیری
و نظــارت تــوأم با خشــونت و توبیخ و
تعمیم دادن نحــوهی تربیت و تجربیات
قبلی خودشــان به آینده و سرنوشــت
فرزندشــان ،بههم ریختگی روحی ،افت
تحصیلی و از دست دادن حس استقالل
و اعتمادبهنفس را در فرزندشــان سبب
شده بودند.
تصمیم گرفتم بیــش از پیش با والدین
او در تعامل باشــم تا از این طریق بتوانم
بهمنظور تغییر نگرش آنها و همچنین
ایجاد روحیهي شاداب و عملکرد مثبت
در شاگردم راهکارهایی به آنها ارائه کنم.
مثبتاندیشی
نوع نگرش والدین در نتیجهي پیشرفت
تحصیلی دانشآمــوزان اثر قطعی دارد.
اگر حمایت و پشتیبانی و نحوهی نظارت
اولیا بر روند تربیتی ـ آموزشــی فرزندان
با کالم مثبت و نگرشی به دور از یأس و
ناامیدی همراه باشد ،ناخودآگاه روحیهی
سرزندگی ،تالش و اشتیاق و خودپندارهی
مثبت را در فرزندان تقویت میکند .نوع
نگرش والدین در ارتبــاط با یکدیگر در
ارتقــای توانایی و منطق فرزند برای حل
چالشها و مشکالت اثرگذار است .برای
مثال ،اگر فرزنــد در رابطهی بین پدر و
مادر خود محبت و احترام را نشــنود و
نبیند ،به شخصیتی خشن ،کمحوصله و
گوشهگیر تبدیل میشود.
اصالح نحوهي برخورد والدین با
رفتارهای فرزند
برای اینکه رفتار فرزند اثرات آموزشــی

و تربیتی خود را حفظ کند ،الزم اســت
والدین درخصوص زحمات فرزند واکنشی
مطلوب بروز دهند تا او همیشه از انجام
فعالیتهــاي مثبت خویــش (کمک به
دوستان در فعالیتهای آموزشی ،دوستی
با همساالن) لذت ببرد؛ ضمن آنکه ضعف
و اشتباهات احتمالی را نیز در نظر بگیرند.
بــرای مثــال ،در زنــگ هنر دســتان
دانشآموزم آغشــته به رنــگ گواش و
مقنعه و روپوش او رنگی شد.
دانشآمــوزم از شــدت تــرس از تنبیه
والدین شــروع به جیــغ و فریاد و کتک
زدن خــودش کــرد .توصیــه میکنم،
شایســته اســت والدیــن بــه جــای
بــهکار بــردن شــیوههای تنبیهــی،
راهکارهایی برای بهتر انجام دادن فعالیت
و رفع مشکل ارائه دهند ،زیرا آنچه بیش
از هــر چیز اهمیــت دارد ،عزت نفس و
سالمت روان فرزند است.
در طی چند جلسه که با اولیاي شاگردم
داشتم ،موفق شدم با ارزشگذاری و تأثیر
نقش والدین بر تحصیل فرزند ،بهتدريج
و تا حدودي دیدگاه آنها را نســبت به
آموزش کســب مهارت شــاگردم تغییر
دهم.

سخن آخر
من بــه این نتیجه رســیدم که برای
اینکه بتوانم به برخــی دانشآموزانم
کمک کنم ،ابتدا باید به والدین آنها
یــاری دهم و افکار و دیــدگاه آنان را
اصالح کنــم .برای ارتقا و پیشــرفت
فرزندان ،نخستین پلهی پرواز ،پدران
و مــادران بافضیلت هســتند .والدین
فرهیخته فرزندانی بانشــاط ،متدین و
مسئولیتپذیر بار میآورند .لذا آیندهي
دانشآموز موفق به فرهنگ و دیدگاه
خانــواده در درجهی اول و اجتماع در
مرحلهی بعدی بستگی دارد.
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گزارش
مرضيه كهندل
مدرس دانشگاه فرهنگيان

معلمى كه از ساعت
عبورمىكند
توقفى كوتاه در يك كالس درس چندپايه

در شمارههاي قبل دربارهي اينكه معلمان در كالسهاي چندپايه چگونه تدريس
ميكنند بهصورت مختصر صحبت كرديم .اين بار در ادامهي همان مبحث سري زديم
به يكي از مدارس چندپايه در منطقهاي به نام تبادكان از توابع مشهد در استان
خراسان رضوي.

آشنايي مختصر
سالهاست بســياري از معلمان خراسان
رضوي آقاي محم د برادران را ،با سابقهاي
بيست ســاله در كالسهاي چندپايه ،در
كسوت مدرس ضمن خدمت ميشناسند.
برخي هم كــه كتابهاي «روش آموزش
امال در دبستان» با  30پيشنهاد خالقانه،
يا «روش تدريس رياضــي اول ابتدايي»
وي به دستشــان رسيده اســت ،ايشان
را بهعنــوان معلمي مؤلف قبــول دارند.
دانشــجويان دانشــگاه فرهنگيان هم با
عنوان اســتاد خطابش ميكنند .دوستان
نزديكش او را آقــاي دكتر صدا ميزنند،
چون در رشتهي روانشناسي تربيتي دارد
تحصيالت تكميلياش را طي ميكند ،اما
هفت هشتسال اســت كه ايشان براي
اهالي روستاي شهيد شعباني آقاي مدير
ي نفرهي
است و براي نيمي از جمعيت س 
مدرسهي شهيد شعباني آموزگار.
صبح روز چهارشنبه از هفتهي سوم مهر
ماه با لبخند آغاز ميشود .اين در شرايطي
اســت كه تنها همكار آقاي برادران ،براي
خدمت بــه محل ديگري اعزام شــده و
تا آمــدن آموزگار جديــد ،مدير آموزگار
مدرســه بايد ،عالوه بر كالس خودش كه

34

مركــب از پايههاي اول ،پنجم و ششــم
است ،مســئوليت مديريت و تدريس در
پايههاي دوم ،سوم و چهارم را هم برعهده
بگيرد.
آنچه ديدم
كالس آقــاي برادران يك كالس تركيبي
واقعي اســت .برنامهي كالســي هر پايه
بهصورت جداگانه روي ديوار نصب شــده
اســت ،اما آقاي برادران ميداند كه اين
جدايي شــايد در كتابها ،يا براي بچهها
معنادار باشد .براي معلم چندپايه ،يك روز
كاري و يك ساعت آموزشي ،در مديريت
همزمان همهي دانشآموزان و تدريس تو
در توي همهي كتابها مفهوم واقعي خود
را نشان ميدهد.
تا من چشــمي بــر در و ديــوار كالس
بچرخانم و از گلها و گياهان كنار پنجره
و جعبههاي كوچك ابزار آموزش رياضي
و كمد وسايل علوم تصاويري به حافظهام
بفرســتم ،آقاي برادران بدون اتالف وقت
كارش را شروع كرده است.
ابتــدا روي تختــه ســؤاالتي از درس
هديههاي آســماني بــراي دانشآموزان
كالس پنجم مينويســد تــا از كيفيت
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آموختههاي قبلي آنها مطمئن شــود.
البته آنها هنوز برگههايشان را هم آماده
نكردهاند .در اين فاصلــه ،كالس اوليها
ب فارسيشان را در ميآورند ،دفتر و
كتا 
جامداديهايشان را روي ميز ميچينند و
مدادهايشان را ميتراشند .آقاي برادران به
سرعت كتابي را از روي ميز يكي از بچهها
برمــيدارد ،صفحاتي را نشــان ميدهد
و ميخواهــد تا وقتي كه ب ه سراغشــان
ميآيد ،صامتخوانــي كنند .دانشآموز
ششمي هم دارد كتاب رياضياش را ورق
ميزند كه آقاي برادران به صفحهاي اشاره
ميكند تا تمرين مربوط به آن را حل كند.
سرم را كه برميگردانم ،او به كالس ديگر
لT
رفته اســت و دارد روي تخته ،جدو 
ت آموزش امال رسم
مانندي را براي فعالي 
ميكند .در يك ســمت آن مينويســد
نشــانهي اول و در ســمت ديگر نشانهي

او به سراغ كالس اوليها
ميرود كه به اندازهي
كافي به تصاوير كتاب نگاه
كردهاند و صامتخوانيشان
تمام شده است .حاال نوبت
اين است كه دستشان را زير
كلمات نوشتهشدهي تصاوير
ب در صفحهي
كوچك كتا 
 16فارسي بگذارند و با
صداي بلند ،كلمهي مربوطه
را بگويند .آنها پاسخ
ميدهند و آقاي برادران
درستي خواندن آنها را
تأييد يا اشتباهاتشان را
تصحيح ميكند
آخر .همان طور كه مينويسد ،براي بچهها
توضيح ميدهد :ببينيد بچهها ،در ستون
ي اول ،توي درس فارسي امروزتان
نشان ه 
كلماتي را بيابيد كه نشــانهي اول آنها
شبيه هم اســت ،مانند سالم و سفيد .در
ســتون نشانهي آخر هم آن كلمههايي را
از درس بنويســيد كه نشانهي آخر آنها
شبيه هم است ،مانند احوالپرسي و خيلي
از دانشآموزان چهارمي هم ميخواهد به
پايههاي ســوم و دوم كمك كنند تا اگر
اشكالي دارند برطرف شود.
يادم رفت به ساعت نگاه كنم .اما بهنظرم
رســيد كه در كمتــر از ده دقيقه همهي
بچههــا درگير فعاليتهاي درسيشــان
شــدند .آقــاي بــرادران بــه دانشآموز
ششــمي نزديك ميشود و از او ميپرسد
كه در حل مســئله به كجا رسيده است؟
دانشآموز پاسخ ميدهد و آقاي برادران با

چند پرسش و پاسخ ديگر ،از صحيح بودن
روند حل مســئله خاطر جمع ميشود .تا
دانشآموز مســئلهي بعدي را حل كند،
او به ســراغ كالس اوليها ميرود كه به
اندازهي كافي به تصاوير كتاب نگاه كردهاند
و صامتخوانيشان تمام شده است .حاال
نوبت اين است كه دستشان را زير كلمات
ب در
نوشتهشــدهي تصاوير كوچك كتا 
صفحهي  16فارســي بگذارند و با صداي
بلنــد ،كلمهي مربوطــه را بگويند .آنها
پاســخ ميدهند و آقاي برادران درستي
خواندن آنها را تأييد يا اشتباهاتشــان را
تصحيح ميكند .اين كار حدود  10دقيقه
طول ميكشد .دانشآموزان پنجمي چنان
غرق پاسخگويي به آزمونشان هستند كه
گويي صدايي را نميشنوند .آقاي برادران
از پايه اوليها ميخواهد حاال به صفحهي
 17بروند و داســتان چهار تصوير مندرج

در صفحه را براي هم تعريف كنند .دوباره
به ســمت دانشآموز ششمي برميگردد
تــا موضوع بخشپذيري بــر عدد  9را به
او تدريــس كند .ايــن تدريس تك نفره،
با توجه بــه آمادگي و همراهي خوبي كه
دانشآموز از خودش نشان ميدهد ،كمتر
از ده دقيقه طول ميكشــد .حاال اوليها
داستانشــان را براي آقاي بــرادران هم
توگو،
تعريف ميكنند .بعــد از كمي گف 
آنها بــا خوشحالي كتابهايشــان را
ميبندند و وسايلشان را از روي ميز جمع
ميكننــد تا براي زنــگ تفريح به حياط
بروند.
آقاي برادران به كالس مجاور سركشــي
ميكند تا از وضعيت فعاليت آنها مطلع
شود .ستونهاي خالي حاال تا حدودي پر
شــدهاند و دانشآموزان ،برخي به حالت
ايستاده و برخي نشســته ،به دقت دارند
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در كتاب فارسي خطبهخط و كلمهبهكلمه
جســتوجو ميكنند .كالس چهارميها
ســريعتر كارشــان را انجــام دادهاند و
نمونههاي بيشتري يافتهاند ،اما دوميها
تعداد كلمات خيلي كمتري نوشــتهاند.
آموزگار چند تذكر به انتخابهاي اشتباه
بچهها ميدهد و بچههــا هم ميخندند
و هم قبول ميكنند .آقــاي برادران بايد
دوبــاره به كالس خودش برگردد تا پايان
زمان آزمون را به كالس پنجميها اعالم
كند .بچهها برگههاي جوابشــان را پاي
ميز معلم ميآورند .او هر برگه را بررسي
و پاسخهاي اشــتباه را مشخص ميكند.
آنها بايد دوباره سرميزشــان برگردند و
كتاب هديهشان را براي يافتن جوابهاي
درست باز كنند .قبل از آن ،آقاي برادران
به دانشآموز ششــمي گفته اســت كه
بهصــورت تصادفي چند عــدد دو رقمي
بنويسد و بخشپذيري آنها را بر عدد 9
بيازمايد .حاال دانشآموز ششمي تعدادي
از تمرينهايي را كه حل كرده است نشان
ميدهد تا آموزگار درستي آنها را بررسي
كند .د ه دقيقهي بعــد همهي اين كارها

36

انجام شدهاند و حاال همه ميتوانند براي
استراحتي كوتاه كالس را ترك كنند.
آنچه شنيدم
در فاصلــهاي كه بــراي گفتوگو ايجاد
ميشــود ،اولين پرسشــي كه به ذهنم
ميرســد ،دغدغهي دوســت چندپايهي
تازهكارم است كه ميگفت هنگام تدريس
در كالس چندپايــه ،نميدانم اول از كجا
شــروع كنم .همهي دانشآمــوزان توقع
دارنــد اول به آنها تدريس و رســيدگي
بشــود .وقتي ايــن را مطــرح ميكنم،
آقــاي برادران پاســخ جالبــي ميدهد:
معلــم چندپايه بايد قبــل از هر چيز به
محتواي كتابهاي درســي پايههايي كه
دارد آشــنا و تا حدودي مسلط باشد .او
بايد عالوه بر اينكه مدرس خوبي هست،
طراح آموزشي توانمندي هم باشد .يعني
فرايند تدريســش را طوري طراحي كند
كه بهصورت همزمان بتواند به ابعاد مهم
محتوا و همهي دانشآموزان رســيدگي
كند.
به نظر آقاي برادران يك درس ميتواند به
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سه قسمت تقسيم شود :اول مقدمهچيني
براي درس جديد ،كه نامش را فعاليتهاي
زمينهســاز آموزش ميگذارد .اين را كه
ميگويد ،ياد بخشــي به نــام فعاليت در
كتابهــاي رياضي ميافتم كــه دقيقاً با
هدف آمادهســازي دانشآموز براي ورود
به يادگيري جديد طراحي شــده است.
بخــش دوم آموزش درس جديد اســت
و قســمت سوم بخشي اســت كه وي با
عنوان فعاليتهاي بســطي -امتدادي از
آن ياد ميكند و شامل ارزشيابي از درس
و تكاليف گوناگون ميشود .به نظر آقاي
برادران ،هنر معلم چندپايه توزيع اين سه
بخش در برنامهي هفتگي است ،بهنحوي
كه ضمن ايجاد پيوســتگي در يادگيري،
بتوان بهصورت همزمــان چندپايه را در
يك ساعت آموزشي مديريت كرد .او مثال
ميزند كه من روز شنبه مواردي از هديه
را براي دانشآموزان پنجم تدريس كردم
و امروز كه چهارشنبه است ،براي سنجش
يادگيري بچهها ،اين آزمون مدادكاغذي
را ساختم .بچههاي كالس اولي هم امروز
درگير فعاليت بســطي امتدادي بودند و
چيزهايي را كه در جلسهي قبل به آنها
تدريس شــده بود ،به تنهايي و با كمك
همساالن خود مرور ميكردند .امروز من
به دانشآموز كالس ششمي درس جديد
از رياضــي را با كمك خــودش تدريس
كردم.
و يكخداحافظي بيسرو صدا
ميتوانستم با آقاي برادران در مدرسهاش
گفتوگوي مفصلتري داشــته باشــم،
امــا ترجيح دادم بيشــتر از آنكه بخواهم
بشــنوم تا بنويســم ،آنچه را كه ديدهام
بازتاب بدهم .شايد به اين ترتيب در نظام
مدرســهاي كه واقعــاً ارزش هر ثانيهاش
طالســت و آموزگارش در ساعات تفريح
با بررســي تعدادي از تكاليف جامانده از
كالس تفريــح ميكنــد ،اختاللي ايجاد
نكرده باشم!

معرفي کتاب
سهیال امامی

اخالق حرفهای در مدرسه

دو واژهی حرف ه و شغل گاهی بهصورت مترادف بهکار میروند ،اما در رویکرد دقیق ،این
دو واژه دو مفهوم متمایز دارند.
حرفهگرایی رمز ماندگاری حرفهایها و زمینهی توســعه کشورهاست .حرفهگرایی در
معلمی از طریق تأکید روشمند و نه شعاری بر اثربخشی کار معلمی ،بهرهوری آموزش و
کیفیت تربیت میتواند انسانهای حرفهای برای جامعه تربیت کند .معلمی از دیرزمان
هویت و شأن حرفهای یافته و مهمترین تهدید و آسیب در امر معلمی ،از بین رفتن شأن
حرفهای اوست و حفظ شأن معلمی که مهمترین مسئولیت مدیران هر جامعه است ،در
گرو آگاهی از مؤلفههای آن است.
کتاب اخالق حرفهای در مدرسه سعی دارد به شناخت و تحلیل حقوق تمامی صاحبان
نام کتاب :اخالق حرفهای در مدرسه
نویسندگان :احد فرامرز قراملکی ،زینب برخورداری ،فائزه حق در بیرون و درون محیط آموزشی مدرس ه بپردازد و مسئولیت طرفین را که مهمترین
بخش اخالق حرفهای آنان اســت ،روشن کند .نویسنده در فصلهای اول و دوم مفهوم
موحدی
ناشر :مؤسسهی خیریهی آموزشی فرهنگی شهید مهدوی آموزشوپرورش و تعریف معلمی از دو دیدگاه شغل و حرفه را بیان کرده است .آنگاه در
سال چاپ :دوم1395 ،
فصلهای بعدی به تشریح مرام اخالقی و اخالق حرفهای در تعلیموتربیت و مسئولیتهای
قیمت 185000 :ریال
اخالقی تمامی افراد مدرسه در قبال یکدیگر پرداخته است.
تلفن ناشر021-22435550 :

فلسفه در كالس درس

برنامهي درسي جاري در بسياري از مدارس رسميت را جايگزين پرورش خالق انديشه
كرده اســت و آغاز يا پاياني قاطع را براي دانشآمــوزان معين ميكند .در اين ميان اما
برنامهي فلسفه براي كودكان است كه شرايط را براي فراهم آوردن فرصتي در انديشهورزي
در دبستان مهيا ميكند.
ويژگي فلسفه و جريان انديشهورزي تأمل در بنياد هر مسئلهاي است .از اينرو ميتوان
درخصوص هر مطلبي همچون زمان ،طبيعت ،روابط انساني ،تاريخ و نظاير آنها به تأمل
فلسفي پرداخت.
در كتاب «فلســفه در كالس درس» مؤلف به دنبال بهبود بخشيدن مهارتهاي فكري
دانشآموزان از طريق تشويق آنان به شركت در بحثها و موضوعات مزبور است.

نام كتاب :فلسفه در كالس درس
مترجم :مرادياري دهنوي ،روحاهلل حيدري
مؤلف :رون شاو
ناشر :آواي نور1394 ،
تلفن ناشر021-66967355-6 :

پيشزمينهي آموزش فلسفه به كودكان
گفته ميشود ،فلسفه منبعي بينظير از انگيزش است .كودكان كنجكاوند و دربارهي جهان
شگفتزدگي زيادي از خود نشان ميدهند .نويسندگان اين كتاب در جستوجوي آناند
كه شگفتي كودكان را برانگيزند و ياريشان كنند .ديدگاههايشان را تدوين و بيان كنند.
منحصربهفرد بودن تجربهي هر كودك است كه بحثهاي فلسفي را پربار ميكند و كتاب
فلسفه در كالس درس بر آن است كه تواناييهاي استدالل دانشآموزان را بهبود بخشد.
كتاب حاضر طي مقدمه و  15موضوع ،مضمونهايي كليدي از جمله شادي ،درد ،غرور
و نيكي را همراه با داستانهاي كوتاه اخالقي و پندآموز ،مبنايي براي بحثهاي فلسفي
كالس قرار داده است .مؤلف پس از هر داستان سؤالهايي تأملبرانگيز دربارهي موضوع
طرح كرده اســت .بحث دربارهي آن موضوعــات باعث پرورش مهارتهاي فكري و نيز
يادگيري حكمت اخالقي و عملي در دانشآموزان ميشود.
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خاطره  -تجربه
فرزانه محیالدین

آموزگار پایهی چهارم دبستان شاهد حضرت
رقیه(س)،شهرستانبندرماهشهر
بازنويسي:ياسمنرضاييان

يك روز خوب و به يادماندنى
با شاگردانم در چغازنبيل

تجربه

تان يكي از مناطق چهارقطبي كشور
شــايد به جرئت بتوان گفت خوزس
الت ،زمين،كشت و اقوام در چهارسوي
ايران است كه نوع آب و هوا ،محصو
اي خوزستان قطب تاريخي آن است
آن متفاوت اســت .يكي از جاذبهه
جهزار ساله جزئي از آن هستند.
شوش» و «چغازنبيل» با قدمتي پن 
كه «
شحالــم كه در كتاب مطالعات
وان معلم پايهي چهارم ،بســيار خو 
بهعن
يكي از قديميترين اقوام ايران اشاره
اجتماعي به اين اثر باستاني و زندگي
رده است ،هر ساله در جلسهي ديدار
شده است .از زماني كه كتاب تغيير ك
آنان پيشنهاد ميدهم و حتي دعوت
با اوليا گردشي علمي ـ تفريحي را به
ندانشــان همراه شوند .جالب است
يكنم در صورت تمايل با من و فرز
م
زي خود گردش ما را بهترين گردش
بدانيد ،يكي از اوليا در ســايت مجا
ســته است عالوه بر بازديد از مكان
زندگي خود معرفي كرده بود كه توان
دانا و كاخ داريوش نيز ديدن كند و بر
چغازنبيل ،از موزهي شوش ،كاخ آپا
هي گردش در شهر شوش ،به زيارت
اطالعات تاريخي خود بيفزايد .در ادام
از آرامگاه دعبل خزايي ،شاعر دورهي
حضرت دانيال نبي (ع) هم ميرويم و
يكنم
يكنيم .هر سال در اين روز آرزو م 
حضرت امام رضا (ع) ،هم ديدن م
ارم ميهنم بتوانند از اين آثار باشكوه و
اي كاش همهي شاگردان كالس چه
گذشتهي اقوام ايران بهتر آشنا شوند.
تاريخي ديدن كنند و با
چند شهر را مرور و به درس مرتبط با
در اينجا چند نمونه از آثار تاريخي
كشوري متمدن هستيم و تاريخي
نها اشاره ميكنم .البته ميدانيم ما
آ
شورمان پر از تاريخ است .خوب است
چند هزار ساله داريم و جايجاي ك
ران از اين موقعيتها براي شناساندن
همكاران عزيز من در هر نقطه از اي
مان استفاده كنند .استان همدان ،شهر
هر چه بيشتر ايران و تاريخ پرافتخار
اكباتان در دورهي مادها ،مجسمهي
همدان :آثار شهر و تپهي هگمتانه يا
موزهي هگمتانه و گنجنامه (درس.)11
شيرسنگي،
خت جمشيد ،پايتخت هخامنشيان،
ســتان فارس ،شهر مرودشت :آثار ت
ا
يد .شهر كازرون :غار شاپور ،صحنهي
آرامگاه كوروش ،موزهي تخت جمش
شاپور اول پادشاه ساساني (درسهاي
تسليم شدن امپراتور روم به دست
رمانشاه :طاقبستان؛ سنگنگارههاي
 12و  .)13استان كرمانشاه ،شهر ك
ني ،بيستون ،سنگنگارههاي مربوط
تا جگذاري خسروپرويز و شاهان ساسا
به پيروزي داريوش بر مخالفانش.
توانند مجموعهاي از فرهنگ و هويت
همچنين همكاران پرتالش من مي
كتابفارسي ،ب هطور مثال درسهاي
اصيل ايراني را در تدريس يك درس
گاه صنايع دستي و غذاها و لباسهاي
آزاد  8و  ،9با ترتيبدادن نمايشــ
شآموزان نشان بدهند تا ضمن
نرشتهاي به دان 
محلي ب هصورت تلفيق برو 
بياموزند و به هويت اصيل چند هزار
داشــتن روزي شــاد ،در مورد ايران
سالهي خود افتخار كنند.
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صندلىصميميت
همراه با خانوادهها

تجربه

ما انسانها هر آنچه داريم ،ياد گرفتهايم و ساختهايم،
ت خداوند اســت .وقتي
با الهــام گرفتــن از طبيع 
رنگهاي متفــاوت كمان آســماني را در كنار هم
ميبينيم ،زيبايي آن را بهتر از زماني درك ميكنيم
كه رنگها را تك به تك ميبينيم .فعاليتهاي متنوع
كتاب فارســي نيز همين پيــام را براي ما معلمها و
دانشآموزان دارند .يكي از اين فعاليتها قصهگويي
و صندلي صميميت است .در سال تحصيلي گذشته،
براي تشــويق شاگردانم به رعايت نظم و انضباط در
خانــه و نيز برنامهريزي و در نگاهي وســيعتر براي
كاربرد و تمرين آموختههايشــان و كار روي ايجاد
عادتهاي مطلوب و كارا ،تصمي م تازهاي گرفتم .به
اين ترتيب كه در جلســات ديدار با اوليا ،از چند نفر
از آنها كه احســاس ميكردند تغييراتي در رفتار و
عملكرد فرزندانشان در جهت مثبت ايجاد شده است،
خواستم روي صندلي بنشينند و به جاي قصهگويي،
دربارهي خصوصيات رفتاري دخترانشــان صحبت
كنند .البته الزم به ذكر است ،همهي بچهها در اين
بخش از جلسه در كنار والدينشان حضور داشتند و
شاهد گفتار ولي خود و بيان عملكردشان توسط آنان
بودند ،اما نميدانســتند صحبت در مورد آنهاست
و ناگهان و بهصورتــي غيرمنتظره ميفهميدند كه
دربارهي آنان صحبت ميشود .براي همين هر يك
تالش ميكرد عملكرد بهتري داشــته باشد تا شايد
جلســهي بعد او مورد بحث و تشويق قرار گيرد .به
همين منظور ،در اولين جلسهي ديدار با اوليا موضوع
را عنوان كــردم .طرح مورد اســتقبال والدين قرار
گرفت .در طول سال تحصيلي ،بسياري از اوليا از اين
فعاليت راضي و معتقد بودند اين روند توانسته است
برعملكرد انضباطي ،مديريت زمــان و بهبود رفتار
بچهها تأثير مثبت بگذارد.
اكنون بســيار خوشحال هستم كه توانستم از اين
فعاليت براي ارتقاي بســياري از خصوصيات خوب
عملي و رفتاري شاگردانم در كالس بهرهمند شوم.

درس آزاد با چاشنی شعر محلی و غافلگیری

خاطره

در طول چند سال اخیر ،محتوای کتا 
بهای
درسی دستخوش تغییر شدهاند .یکی از نکات
قابل توجه و نقطهی
قوت در برنامهی درسی فارسی ،در نظر گرفتن در 
سهای آزاد است که باید
توسط دانشآموزان در کالس درس و از طریق
همیاری و همافزایی اطالعات و سواد علمی آنان
تهیه شود .به این ترتیب ،همهی بچهها ب
هعنوان مؤلفان این درس در تولید آن سهیم م 
یشوند.
این کار گامی بزرگ به منظور خوداتکایی،
افزایش اعتمادبهنفس و افزایش قدرت فراشناخت
دانشآموزان اسـ
ـت .اینجانب ،آموزگار پایهی چهارم ،ســعی م 
یکنم هرسال برای تولید این
درسها از رو 
شهای متنوع مشارکتی و فعال
استفاده کنم .امسال نیز وقتی به فصل «فرهنگ
بومی» رسیدیم ،به کمک بچهها و براساس
عالقهی آنان ،موضوع «شهر من ماهشهر» را انتخاب
کردیم .براساس خرده موضوعاتی که در ک
الس مطرح شدند ،قرار شد هر گروه با اطالعاتی که
از راههای
گوناگون (والدین ،کتاب و اینترنت) جمعآوری م 
یکند ،مطلبی به کالس ارائه دهد.
از طرف دیگر با یکی از معاونان اجرایی آموز
شگاه ،سرکار خانم مرضیه طباطبایی ،که همسر
جانباز هستند و طبع شعر زیبای بومی د
ارند ،هماهنگ کردم تا قطعه شعری را که دربارهی
زادگاهشان ماهشهر سروده بودند ،در کالس
برای بچهها بخوانند .آن روز وقتی محتوای درس
تولید و یکبار از روی آن قرائت شد ،از بچهها
پرسیدم :آیا مایلید یک شعر زیبا در مورد ماهشهر
به این متن اضافه کنیم؟ همه با شور و شوق
پاسخ دادند :بله .در این هنگام ،تلفن همراهم را
درآوردم ،شــمارهی خانم طباطبایی را گ
رفتم و از ایشان دعوت کردم به کالس بیایند .پس از
ورود ایشــان به کالس و سالم و احوالپر
سی ،خانم طباطبایی شروع به خواندن شعر کردند.
اینکه بچهها از طبع شعری ایشان خبر ندا
شتند از یکسو و فضای طنزگونهی شعر و خوانش
آن با لهجهی ماهشهری از سوی دیگر ،باعث
شد این شعر بسیار مورد توجه و تشویق بچهها قرار
بگیرد تا جایی که از من خواستند آن را روی ت
خته بنویسم .البته من از قبل تمهیدات تدریسم
را آماده و شعر را تکثیر کرده بودم .بنابراین،
توسط سرگروهها آن را در اختیار بچهها قرار دادم
تا همراه خانم طباطبایی بخوانند.
هفتهی بعد در سر صف بچ ههای کالس چ
هارم شعر «وای شهرم ،وای شهرم ،ماهشهر» را از
حفظ و با صدای بلند خواندند و آن را به
خانم طباطبایی و تمام بچ ههای ماهشهری مدرسه
تقدیم کردند و ای 
ن
گونه از سرکار خانم طباطبایی تقدیر به عمل آمد.
جالب اینجاست که خانوادهها با ارسال پیام از
ما تشکر کردند و من هم به هدفم که برانگیختن
حس عشق به خاک وطن بود رسیدم.
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نوشتار  -داستان
ساناز شجاعی/تصويرگر :آرش عادلي

کارشناسیارشدروانشناسی

جادوی قصه و فواید آن
نقش قصه در تعلیموتربیت

بچهها و حتی بزرگترها شنیدن و حتی چندبار شنیدن
قصه را دوست دارند .قصهگویی هنر و فنی بسیار دیرینه
است .ردپای آن را در روزگارانی سراغ داریم که مردم نه
سواد خواندن و نوشتن داشتند و نه توان خرید کتاب .از
سرگرمیهای امروز هم هیچ خبری نبود که نبود! کارگران
خسته ،در حین کار ،با قصهای فیالبداهه خود را سرگرم
میکردند .زنان دور هم جمع میشدند و با انجام کارهای
گروهی قصهای و متلی میگفتند و روزگار به سر میشد.
اما این روزها جایگاه قصه و قصهگویی فرق کرده است.
اهمیت دادن به این فن و راههای توسعهی آن ،حتی
آموزش مهارت قصهگویی برای مربیان ،آموزگاران و
پدران و مادران ،نشان از این تفاوت و رسالت دارد .امروزه
مربیان ما متوجه تأثیرات ماندگار آموزش به شیوهي
غیرمستقیم هستند و گرایش آنها به شیوههایی که
بتوان از آموزش مستقیم راهی به شیوههای نو برد ،بیشتر
شده است .دیگر زمان روشهای سنتی که در آن معلم
به شکل «دانای کل» جلوی بچهها بایستد ،گذشته است.
اکنون معلمان ما به نقش و جایگاه وسایل کمکآموزشی و
شیوههای آموزش خالقانه و تجربی پیبردهاند؛ شیوههایی
مانند :قصه ،بازی ،نمایش خالق و ...که تأثیرات آن به
راحتی از ضمیر بچهها پاک نخواهد شد .با توجه به
کارکرد و جایگاه مهمی که قصه و قصهگویی در سیستم
تعلیموتربیت بچهها دارد ،در ادامه بهطور مختصر به
تعریف آن و فوایدش میپردازیم:

تأثیر قصه در تعلیموتربیت
قصهها و افسانهها عالوه بر قصد سرگرمی ،اهداف ویژهای را دنبال
میکنند که آموزش از طریق قصه و قصهگویی یکی از این اهداف
است.
انســان بهعنوان موجودی اجتماعی از بدو تولد ملزم به آموختن
اســت .در واقع انسان موجودی است آموزنده که در طول زندگی
از راههایی مستقیم یا غیرمستقیم آموزش میبیند .آموزشهای
انســانی از بدو تولد آغاز میشوند و تا هنگام مرگ ادامه مییابند.
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اگرچه انسانها در هنگام تولد از همسانی تقریبی برخوردارند ،اما
به تدریج با کوشش در آموختن ،تفاوتهای انسانی پدید میآید و
در این صحنه آنکه بیشــتر آموخت ،احتماالً خوشبختتر زندگی
خواهد کرد.
از روزگاران گذشته ،آموزش کودکان دلمشغولی جوامع و والدین
بوده و بدین دلیل ،قســمت زیادی از کوششهای جوامع ،صرف
آموزش کودکان و نوجوانان و جوانان و بزرگســاالن شده است.
نوع آموزش در فرهنگهای گوناگون ،با توجه به شرایط اقلیمی،
اجتماعی ،صنعتی ،بازرگانی و از همه مهمتر جهانبینیهای حاکم
بر استقرار ارزشهای گوناگون ،با هم متفاوت است .اما همگی بر
ضرورت و فایدهی آمــوزش برای کودکان تأکید دارند .ضرورت و
فایدهی آموزش بهویژه در قرن بیستم و دهههای اخیر که به قرن
«کودکســاالری» معروف شده ،بسیار چشمگیر است .قصههای
اخالقی که ارزشها را به صورتی غیرمستقیم در معرض دید کودک
قرار میدهند و با نتیجهگیری خاص خود ارزشهای موردنظر را به
کودک القا میکنند ،از زمرهی آموزشهای ضروری اما غیرمستقیم
هستند .محدودهی آموزش کودک از طریق قصهها به آموزشهای
اخالقی محدود نمیشود ،بلکه امکان آموزشهای علمی از طریق
قصه برای کودکان ،نوجوانان و جوانان نیز موجود است.
کاربرد درمانی قصه
بهطور کلی ،حکایت و قصه در فراینــد درمان عرصهای را فراهم
میآورد که مراجع یا مددجو میتواند قصهی زندگی خودش را به
آن فرا افکند و به مضمون قصه معنای واقعی ببخشد .قدرتمندترین
سازوکاری که در اینجا عمل میکند ،شاید «همانندسازی» باشد.
به این معنی که مراجع خودش را در جایگاه و نقش شــخصیت
اصلی قصه قرار میدهد و سعی میکند آنچه را شخصیت داستان
انجام داده یا از انجام آن سرباز زده است ،تقلید کند .چنانچه قصه
سربسته باشد و به اندازهی مناسب مبهم باقی بماند ،ممکن است
مراجع فرافکنی کنــد و برای یافتن راهحل تعارض خاصی که در
قصه نقل شده است تالش کند.
شــاید مهمترین نقشی که قصه یا اسطوره در درمان ایفا میکند،
همگانی و جهانی جلوه دادن مشــکالتی است که مراجع با آنها
دســت و پنجه نرم میکنند .بنابراین ،مراجع احساس نمیکند
تنهاست و مشکلش خاص ،منحصربهفرد و غیرقابل حل است .این
همان پدیدهای است که در فرایند گروهدرمانی به خوبی شناخته
شــده و یکی از مزیتهای گروهدرمانی محسوب میشود ،چرا که
همواره همگانی دیدن مشکل و شریک شدن تجارب فردی یکی از
عوامل درمانی بسیار مؤثر گزارش شده است.
حکایت یا قصه در وهلهی اول به مراجع میگوید که او تنها کسی
نیست که اینگونه مشکالت را تجربه کرده است و چنین احساسی

دارد ،بلکه دیگران هم قبل از او چنین مشکالتی داشتهاند .فهم این
نکته غالباً درد و ناراحتی را بهطور معنادرای کاهش میدهد و به
فرد کمک میکند همانند دیگران برای یافتن راهحلی برای مشکل
خود بکوشد.
بهطور کلی ،قصه و تمثیل چهار قلمرو از وجود انسان را تحتتأثیر
قرار میدهند:
 .1شناختی :توانایی قصه در انتقال دانش و کمک به فرایند حل
مسئله.
 .2عاطفی :قصه باعث پاالیش عاطفی ـ هیجانی و امیدآفرینی
میشود.
 .3بینفردی :قصه باعث ایجاد و خلق پیوستگی و رابطهی انسانی
ـ اجتماعی افراد با یکدیگر میشود« :من تنها نیستم .کسان دیگری
نیز با مشکلی مثل مشکل من سروکار دارند( ».پیوند اجتماعی).
 .4شــخصی :قصه باعث بصیرت و بینش میشود ،چرا که فرد
خودش و مسائل مبتال به زندگیاش را در روایت دیگران مالحظه
و مشاهده میکند و به درک بهتری از خود و مشکلش میرسد.
نتیجهگیری
قصهها و روش بیان آنها (قصهگویی) از راههای مهم نفوذ
در دانشآموزان و جذب آنها به ســمت پیام و محتوای
آموزشــي اســت گاهی این کشش به ســوی خود معلم
(قصهگو) است و بچهها او را بسیار دوست دارند و رابطهی
صمیمی آنها وسیلهای میشود برای انتقال بهتر پیام قصه
و بازسازی شناختی که توسط قصه صورت میگیرد .اگر این
پل ارتباطی بین مخاطب و قصهگو شکل گرفت ،هر آنچه
هدف قصهگو یا مربی است ،در خالل داستان و کشمکش
بین شخصیتها یا نقش قهرمان قصه به کودک یا نوجوان
انتقال پیدا میکند .در دنیای رنگارنگ قصهگویی ،آنقدر
قصههای متنوع با مضامین بیشمار اخالقی یا صرفاً برای
سرگرمی و خنده موجود است که میتوان به راحتی برای
اصالح یا آموزش هر رفتار و نکتهای در کودک به قصهها و
راز و رمزهای آنها متوسل شد.
قصهی «ما ِر ســبدی» که در ادامه میخوانید ،نمونهای اســت از
کاربرد درمانی قصه با رویکرد رفتاری ـ شناختی ،از دختربچهای
که از تصادف جان سالم به در برده ،اما هنوز اثرات آن سانحه در او
بهصورت نشانههایی از تاریکی پا برجاست.
روايت يك قصه درماني ساده
آن روز برنامهي قصهگويي من يك غايب داشت .پريا در برنامههاي

قصهگويي پرانرژی ظاهر مي شــد و در واقع با توجهي كه نشان
ميداد و ســؤالهايي كه ميپرســيد ،انرژي بيشتري به كالسم
ميداد .و لي آن روز نيامد و من نگرانش شــدم چون چند ساعت
قبل مادرش تماس گرفته و ساعت دقيق شروع كالس را پرسيده
بود.
بعــد از پايان كالس با مادرش تماس گرفتم .پدرش گوشــي را
جواب داد و متوجه شدم آنها تصادف كردهاند و پريا و مادرش در
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بيمارستان بستري هستند.
خودم را به بيمارستان رساندم .پريا با سر و صورتي باندپيچي شده
روي تخت بيمارستان بود .اما به هوش بود و ميتوانست حرف بزند.
حالش را پرسيدم.
پریا با صدای شــبیه نالــه گفت« :خاله! همهجــا تاریکه .خواب
وحشتناکی بود! هنوزم خواب میبینم که »...
شاید حق داشت همهجا را تاریک ببیند .ورم و کبودی چشمها و
شکستگی بینی و گونهها ،مانع از دیدن واضح او میشد .اما نه ،از
روزنهی چشــمش مرا میدید ،پس چرا این همه از تاریکی حرف
میزد؟ از مقایسهی پریای شاد و پرهیجان ،با این چیزی که حاال
میدیدم ،ناراحت شدم .به آرامی روی صندلی کنار تختش نشستم.
با صدای آرامی به او گفتم« :چی شده پریای قصهها؟»
ـ خاله ساناز خواب بودم .نکنه دوباره اتفاق بیفته!؟
ـ خواب!؟
ـ آره .دوست مامانم ـ خاله عروسه ـ داشت تو ماشین باهام حرف
مــیزد که انگار خوابم برد! یدفعه با صدای فریاد مامان که داد زد
«محکم بشینین!» از خواب پریدم .ناگهان همهجا تاریک شد! فکر
میکردم دارم خواب میبینم .تو بیمارستانم که بیدار شدم ،همهجا
تاریک بود .هنوز هم همهجا تاریکه! آخه چرا؟!! نکنه دوباره اتفاق
بیفته !
پريا دچار ترس از تاريكي شده بود و براي همين با وجود سالمت
چشمهايش از تاريكي ميترسيد.
فردای آن روز ،بعد از اتمام کارهایم ،به بیمارستان رفتم .به پدرش
گفتم« :حاال دیگه فقط پریا قصه نمیخــواد ،منم میخوام .اون
خیلی از تاریکی رنج میبره و شاید بشه درمانش کرد و کابوسهای
شبانهاش رو کم کرد».
مامان پریا خواب بود .پریا به محض آگاه شــدن از حضور من ،از
خوشحالی گفت« :خاله دیروز قصه نگفتی!»
ـ آخه هنوز خانمکوچولو به خونشون نرسیده بود.
ـ خانمکوچولو دیگه کیه!؟ اینجا تاریکه و کسی نیست.
ـ حق داری ،آخه تو هم توی شکم ماری!
نه! من تو بیمارستانم.
ـ مگه نمیدونی؟ این بیمارستان رو يه مار بزرگ بلعیده! به همین
دلیله که همهجا تاریک شده!
ـ ما ِر چی؟
ـ گوش کن تا قصهاش را برات بگم ...
کنار تختش نشســتم و با نوازش موهایش شروع به گفتن قصه
کردم ...
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مارسبدي

مار بزرگی بود که مثل آدمها قلقلکی بود و تا بهش دست میزدن
به حرکت میافتاد و پیچ و تاب میخورد .خانمکوچولو اول به فکر
تاریکی افتاد که باید هرچه زودتر از شرش خالص میشد ،بعد به
خودش گفت ،نکنه ماری که منو بلعیده ،مثل مار قصهی مامانم،
قلقلکی باشــه؟ اگه باشه چقدر خوبه! بازم با خودش گفت ،وقتی
اون بخنده ،دهنش باز میشه و نور میاد داخل شکمش .اون وقت
من میبینم کجا هستم و به کدوم سمت باید فرار کنم .دست به
کار شد .شروع کرد به قلقلک دادن مار .مار بوآ واقعاً قلقلکی بود .از
خنده دور خودش میپیچید .دهنش تا آخر باز شد .خانمکوچولو
با نوری که تابید ،تازه فهمید کجای شکم مار گیر افتاده ،سبدش
رو برداشــت و خودش رو به سمت نور باال کشید ...به دندونای مار
رســید .بازم قلقلکش داد .تا دید دهن مار باز شــده ،سبد رو الی
دندونا گذاشت تا دهن بسته نشه ،اما برای این کار راهی جز خالی
کردن سبد و ریختن قارچها تو شکم مار نداشت .برگشت و نگاهی
به قارچها انداخت و بعد ،از الی دندونای مار ،خودش رو پرت کرد
بیرون .مار سبد به دهن یه گوشه افتاده بود.
پریا لبخند زد.
خانمکوچولو از تالشی که کرده بود خیلی خوشحال شد و مدام با
خودش میگفت باالخره نجات پیدا کردم! از اونجا كه بیرون اومد،
اول فرار کــرد .بعد یاد مامانش افتاد که باید براش قارچ میچید.
پاورچین پاورچین به ســمت قارچها رفت ،اما ســبد که نداشت!
قارچهــا را ریخت تو دامنش و رفت به ســمت خونه .تو راه فکر
میکرد به مامانم چطور بگم سبد ندارم .یه قصهای ساخت و گفت،
بهش میگم من که تو جنگل بودم ،رفتم تو شهر تاریکی ،سبدم
رو تو شهر جا گذاشتم ،از بس که تاریک بود و چشمم نمیدید ،از
اونجا پریدم تو شهر نور و خورشید.
ـ یه خانمکوچولویی رفته بود جنگل قارچ بچینه .یه مار بوآی بزرگ
پشــت بوتهها بود .از گرسنگی چنان بوی غذا به مشامش رسید
کــه تا خانمکوچولو به خودش بیاد ،حمله کرد و اونو بلعید .وقتی
خانمکوچولو چشــم باز کرد ،تو شکم مار بود! همه جا تاریک بود.
خیلی ترسیده بود .صداهای عجیب و غریبی از شکم مار میاومد.
با خودش گفت :اگه خودم رو نجات ندم ،این مار منو هضم میکنه
و مادرم که منتظر قارچهاســت ،کلی غصه میخوره .کاش تو این
تاریکی خنجری داشتم و شــکمش رو پاره میکردم و خودم رو
نجات میدادم ،اما افســوس که به جز یه سبدی که چند تا قارچ
داشت ،چیزی دیگهای نداشت .با این فکرها خانمکوچولو گریهاش
گرفت ،اما دید با گریه که کاری درست نمیشه ،اینه که یاد قصهای
افتــاد که مامانش براش تعریف کرده بود .قصهی مامانش قصهی

قصه که تمام شــد ،موقع خداحافظی پریا گفت« :روزی که من
نیومدم این قصه رو واسه بچهها گفتین؟»
ـ نه! اونا که تو شهر تاریکی گیر نیفتاده بودن!
ـ پس خاله ،بگذار خوب بشــم و از این تاریکی بیام بیرون ،همین
قصه رو واسه بچهها تعریف میکنم.
دو روز بعــد ،پدر پریا تماس گرفــت و با خوشحالی گفت« :من
واقعاً از شــما ممنونم .نمیدونم چه اتفاقی افتاده که پریا دیگه از
تاریکی حرف نمیزنه .برخالف گذشته ،هر روز صبحانهاش رو کامل
میخوره ،کابوسهای شبانهاش کمتر شده ،به حرفهای دکترش
گوش میده ،دیگه واسه خوردن داروهاش گریه نمیکنه و کبودی
و ورم صورتش بهتر شــده .و من هنوز منتظرم پریای قصهی من
خوب بشه و قصهی فرار از تاریکی رو برای بچهها تعریف کنه.
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مدرسهي زيباي من

خط،رنگ و معنا
بر ديوار مدارس

درياي عمان

خلي

ج
فار
س

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 همین زمینه پیشنهاد کردیم در قالب
مسابقهای شما میتوانید از دیوار نوشتهها و طراحیهای مدرسه خود عکس یا
فیلم تهیه کنید و برای ما بفرستید .تعداد زیادی از مدیران و آموزگاران مدارس
از این طرح استقبال کردند .برندگان اين مسابقه در شمارهي قبل معرفي شدند.
اما تصمیم گرفتیم ،بقيهي تصاویر را نيز تا پايان دوره ،در هر شماره چاپ کنیم.
امیدواریم منشأ الهام مابقی مدارس برای داشتن مدرسهای زیباتر شود.

درياي خزر

دبستان شهید لزومی روستای وامرزان /شهرستان دامغان

چاپ این عکسها به معنای برنده شدن نیست.

دبستانشهیدمدنی/ 2سهند،آذربایجانشرقی

دبستان دخترانهي كمال /شهرستان بابل /استان مازندران

دبستانشهیدبهشتیشاهد/منطقهي13
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دبستان شهید عسگری /بهشهر
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دبستان شهيد گذري /مشهد ناحيهي 7

دبستانگیو/منطقهي6تهران

دبستانعدلدانشگاهاصفهان/شهرستاناصفهان

دبستانفرهنگیانحضرتمعصومه(س)/استاناصفهان

خلي

ج
فار
س

درياي خزر

درياي عمان

دبستانفرهنگ/منطقهي9

دبستانشهیدعلیجانی/شهردماوند
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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 صفحهي  47درج شده است.
 1فاطمه وحداني؛ آموزگار ـ استان مازندران،
شهر تنكابن
«تأثیر آموزش برنامه انضباط مثبت بر خودکارآمدی
تحصیلی دانشآموزان مقطع ابتدایی»
 1خيران بهروز ،سودابه فتحي ،اميرحسين فتحي؛
دانشجو -استان مازندران ،شهر قائمشهر
دانش
«بررسی تأثیر فناوري بر رشد و توسعهی ِ
دانشآموزان در آموزش رياضي»
 1فاطمه عسگري؛ آموزگار ـ استان زنجان،
شهرستان ابهر
«جمالت ناب درباره برنامه تعالی ،فنون ایجاد عالقه و
انگیزش در یادگیرندگان»
 1سامان دريكوند ،ميالد دريكوند؛ ـ دانشجو -
استان لرستان ،شهر خرمآباد
«تحليل محتواي كتاب فارسي خوانداري پايه دوم ابتدايي
براساس تكنيك ويليام رومي ،سطح خوانايي گانينگ و
مفهوم بهداشت»
 1رضا مالمير؛ آموزگار ـ همدان
«خاطره معلم سال اولي در سال تحصيلي »96-95
 1فاطمه سياه پشت خاچكي؛ آموزگارـ استان
مازندران ،شهر نوشهر
«چگونه توانستم با يادگيري مشاركتي و داستان ،عالوه
بر كاهش اختالل بياعتنايي مقابلهاي ،سازگاري بين
دانشآموزان كالس سوم دبستان شاهد در سال تحصيلي
 96-95را بهبود بخشم؟»
 1نرجس ناصحي؛ آموزگار -مشهد
خاطره «بهترين دوست»« ،سقاي كالس من»
 1علي رحماني؛ آموزگارـ استان كهگيلويه و
بويراحمد ،شهر گچساران
«نوآوري در مديريت زمان براي كالسهاي چند پايه با
اجراي طرح هميار معلم :گزارش اقدامپژوهي»
 1اسماعيل قراباغي؛ آموزگار -قم
«خاطره»
 10محمدرضا احمدی؛ راهبر آموزشي ـ استان
مازندران ،شهر ساري
«ماجرای یک تدریس ،اما این بار ،تدریس چند پایه»
 11الهه ميرحسيني؛ آموزگار -يزد

46

«مقایسه شیوهي ارزشیابی سنتی با شیوه ارزشیابی کیفی
توصیفی»
 12حميدرضا ايلكا؛ مدير دبستان ـ استان مازندران،
شهرستانقائمشهر
«بخشپذیری (تقسیم) اعداد فرد بر 2در دورهي ابتدایی»
 13سید طاهر سیدی نظرلو ،سیده زکیه طبسی؛
آموزگار -استان آذربایجان شرقی ،منطقه تسوج
«چگونه توانستم مهارت امال نوشتن دانشآموزان کالس
پنجم را تقویت کنم؟»
 14حسن شهبازي ،شيوا صادقيان؛ آموزگار ـ
كرمانشاه
«اهداف و انتظارات آموزشی جدید ،از منظر نظام آموزشی،
برنامه درسی و فرایند یاددهی-یادگیری»« ،آداب و وظایف
معلم نسبت به شاگرد از منظر اسالم (شهید ثانی)»
 15شيوا صادقيان؛ آموزگار -كرمانشاه
«تقویت مهارتهای چهارگانه زبانآموزی بهعنوان پیشنیاز
آموزش انشا در دوره دبستان»
 16سيده بنين هاشمي تروجني؛ آموزگارـ استان
مازندران ،شهر بهشهر
«خاطره»
 17ابراهیم رحیمی؛ معاون آموزشي ـ بانه
«جشن سبز اهدای اسباببازی در آموزشگاه غیردولتی
فرهنگ بانه»
 18علیرضا توحیدی؛ آموزگارـ اصفهان
«طرح پرورش كرم ابریشم با مشارکت دانشآموزان 4
مدرسه شهرستان آران و بیدگل»
 19رقيه زراعتي ايدهلو؛ آموزگارـ تهران
«روش آموزشی »CCC
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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  1800کلمه 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 بهروزتر 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
ماهنامه را دانلود کنید و حتي میتوانید مقاالت و گزارشي
از فعالیتهای خود را از صفحهي مخصوصی که در اختیار
شماست آپلود کنید .
http://www.eb.roshdmag.ir

مسابقهي
شمارهي5

برنامهي درسي -بند 5

الگوي هدفگذاري برنامههاي درسي و تربيتي

تلنگري براي تفكر

در هدفگذاري برنامههاي درسي و تربيتي ،شكوفايي فطرت و دستيابي به شئون حيات طيبه ،جامعيت ،يكپارچگي و
مفهومي
توجه متوازن به ساحتهاي ششگانهي تعليم و تربيت مبنا قرار گرفته است .اين موضوع در قالب چارچوب
ِ
منسجم و يكپارچهاي در تدوين اهداف سطوح گوناگون ،راهنماي عمل برنامهريزان و مجريان خواهد بود.

ساحتهاى تربيت

مهلت ارسال پاسخها
1396 /12/30

عناصر

عرصهها
تعامل
با خدا

يكي از اهداف آموزش و پرورش ،كه در تعدادي از فصلهاي ســند تحول بنيادين به آن اشاره شده ،توجه به جنبههاي
اجتماعي شدن دانشآموزان است.

اخالق

تعقل

با توجه به مصاحبهي آقاي دكتر راغفر در صفحهي  ،20به نظر شما ،در نظام آموزشي فعلي ،چگونه
ميتوان رفتارهاي اجتماعي را در دانشآموزان تقويت كرد؟

تعامل
با خود

تعامل
با ديگران

تعامل
با خلقت

علم

عمل
ايمان

هدف كلي برنامههاي درسي و تربيتي

ايميل مجله ebtedayi@roshdmag.ir

منبع :كتاب برنامهي درسي ملي

صندوق پستی مجله15875-3331:

تربيـت يكپارچـهي عقلـي ،ايمانـي ،علمـي ،عملي و اخالقـي دانشآمـوزان ،به گونـهاي كـه بتوانند موقعيـت خود را
نسـبت بـه خـود ،خـدا ،ديگر انسـانها و نظـام خلقت بـه درسـتي درك و توانايـي اصالح مسـتمر موقعيـت فردي و
اجتماعـي خويش را كسـب نمايند.
انتظـار مـيرود دانشآموزان طـي دورهي تحصيلات مدرسـهاي ،در مجموعه عناصـر پنجگانهي الگـوي هدفگذاري،
بـه مرتبـهاي از شايسـتگيهاي پايـه دسـت يابند .اين شايسـتگيها بيـان تفصيل يافتـهاي از هدف كلـي برنامههاي
درسـي و تربيتي است.

مصور
يا ّ

موضوع

»ﻣﺪﺭﺳﻪ ،ﺧﺎﻧﺔ ﺩﻭﻡ«

ISSN :1606-9102

ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ
)ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﺑﻮﻓﻪ ،ﻧﻤﺎﺯﺧﺎﻧﻪ ،ﺣﻴﺎﻁ ،ﺁﺏﺧﻮﺭﯼ ،ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ،ﺍﺗﺎﻕ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ،ﮔﺮﺍﻓﻴﮏ ﻣﺤﻴﻄﯽ ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ،ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﻭ (...؛
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺪﺍﺭﺱ
)ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ،ﭼﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ ،ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﯽ ،ﻋﺸﺎﻳﺮﯼ ﻭ ﺷﻬﺮﯼ(؛
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ
)ﺻﺒﺢ ﮔﺎﻩ ،ﭘﺮﭼﻢ ،ﻛﺘﺎﺏﺧﻮﺍﻧﻲ ،ﺯﻧﮓ ﺗﻔﺮﻳﺢ ،ﺟﺸﻦﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎﻱ
ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ،ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ،ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ،ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ
ﻛﻼﺱ ،ﺩﻭﺳﺘﻲﻫﺎ ﻭ ﻗﻬﺮﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﺩﻫﻲ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ،ﺷﻮﺭﺍﯼ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﯼ ،ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ،ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﺎ ﻭ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻭ (...؛
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺟﻨﺒﯽ
)ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ،ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﺪﺭﺳﻪ ،ﮔﺮﺩﺵ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺍﺭﺩﻭ ،ﻧﻤﺎﺯ ﻭ (...

ماهنامه ی آموزشی ،تحلیلی و اطالعرسانی برای آموزگاران دبستان ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارشناسان آموزشی
www.roshdmag.ir
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ﺑﺨﺶ »ﻭﻳﮋﻩ«

ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ )ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﻣﺮﺯﯼ(
ﺷﻌﺎﺭ ﺳﺎﻝ) :ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﯽ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ـ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ(
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﺮ ﺳﺎﻝ) :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ
ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺍﺩﺏ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﻢ؟(

ﺑﺨﺶ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﻯ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ »ﺁﺯﺍﺩ«

ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ »ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﺯﺍﺩ« ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ  ١٣ﺗﺎ  ١٨ﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ.

گاهشمار

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﺛﺎﺭ ٣١ :ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ١٣٩٧
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺁﺛﺎﺭ :ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ١٣٩٧
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﯼ ﺟﻮﺍﻳﺰ :ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ١٣٩٧

امتيازها

ﻋﮑﺲﻫﺎﯼ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﻳﺪ ﻋﻤﻮﻡ
ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍﻩﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ،ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻒ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﺍﯼ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﺛﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﺑﺪ ،ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

مقررات جشنواره

جوايز برگزيدگان

ﻣﺪﺭﺳﻪ؛ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻭﻡ

ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ :ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﻳﺮ ،ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻭﺟﺎﻳﺰﺓ ﻧﻘﺪﯼ؛
ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ :ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﺟﺎﻳﺰﺓ ﻧﻘﺪﯼ؛
ﻧﻔﺮ ﺳﻮﻡ :ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺟﺎﻳﺰﺓ ﻧﻘﺪﯼ.

ﺑﺨﺶ ﻭﻳﮋﻩ

ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ :ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﻳﺮ ،ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺟﺎﻳﺰﺓ ﻧﻘﺪﯼ؛
ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ :ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺟﺎﻳﺰﺓ ﻧﻘﺪﯼ؛
ﻧﻔﺮ ﺳﻮﻡ :ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺟﺎﻳﺰﺓ ﻧﻘﺪﯼ.

ﺑﺨﺶ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﻱ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ  ٥ﻧﻔﺮ ﺟﺎﻳﺰﺓ ﻧﻘﺪﻱ ﺍﻫﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 1ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺔ ﻋﮑﺎﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ،ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
 2ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ »ﺗﮏ ﻋﮑﺲ« ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﻋﮑﺎﺱ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ  ٥ﻋﮑﺲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉﻫﺎ
)ﺟﻤﻌ ًﺎ  ١٠ﻋﮑﺲ( ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
 3ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ  ٧ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ.
 4ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ٤۰۰ﮐﻴﻠﻮﺑﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻭﺑﮕﺎﻩ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ www.roshdmag.ir :ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﻮﻧﺪ.
 5ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﺑﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ،ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ.
 6ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﻋﮑﺎﺱ ﻧﺎﻡ ،ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ،ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﯽ ،ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﮑﺲ ،ﻣﺤﻞ
ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﻋﮑﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺔ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﺪ.
 7ﺍﺻﻼﺡ ﺭﻧﮓ ،ﮐﻨﺘﺮﺍﺳﺖ ،ﺗﻴﺮﮔﯽ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﯽ ،ﮐﺮﺍﭖ ﺩﺭ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻋﮑﺲ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪﻫﺪ ،ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ.
 8ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺛﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﮑﺎﺱ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ،ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻋﮑﺲﻫﺎﺳﺖ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺧﻼﻑ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ
ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﯼ ،ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺟﺰﺍﻳﯽ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﺓ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 9ﺍﺯ ﻋﮑﺲﻫﺎﯼ ﺭﺍﻩﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ،ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﻋﻜﺎﺱ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺭﺷﺪ ،ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ :ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﺷﻤﺎﻟﻰ ،ﭘﻼﻙ  ،266ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ،
ﻃﺒﻘﺔ ﺩﻭﻡ ،ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻋﻜﺲ ﺭﺷﺪ .ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻰ 15875-3331
ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻭﺑﮕﺎﻩ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ) ( www.roshdmag.irﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎﻯ  88839232ﻭ  88490414ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ88490108 :
ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩaksroshd10@roshdmag.ir:

اهميت رشد اجتماعى بچهها
در دورهى ابتدايى
دختران را درست ببینیم

بازيهاي تلفيقي
در تربيتبدني
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بازارچهي خيريه
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