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كودك با كودكى كردن
بزرگ مىشود
فرصتي براي انديشيدن وانديشمندسازي

چگونه با نقاشيهاي
كودكان روبهرو شويم
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با هم ياد ميگيريم32،

شكل هم نميشويم

عكاس:حسين سعيدی گراغانى

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

فرصتي براي انديشيدن
و انديشمندسازي

در آخرین روزهاي ســال تحصیلی جاری هســتیم .یک سال تحصیلی هم گذشت.
حال ،شــما بهعنوان معلم میتوانید و باید به خودتان فرصتی بدهید برای بررسی سالی
که گذشت :چه کردیم؟ چگونه با دانشآموزانمان تا کردیم .چند استعداد کشف کردیم؟
مشکالتمان چه بودند؟ برای حل آنها چه راههايي را رفتيم؟ سؤالهای گوناگونی پیش
روی ما وجود دارند که پاســخ به آنها راه آیندهمان را هموارتر میکند .سؤال اصلی این
اســت که چه قدر توانستیم به کودکان كمك كنيم روی پای خود بایستند؟ چه قدر به
آنها اعتمادبهنفس دادیم تا بتوانند خودشان مفاهيم درسها را کشف کنند؟ چه مقدار
راه اندیشیدن را برایشان باز کردیم؟
اگر میخواهیم آموزشوپرورش را از محصولگرایی و تحکمگرایی به سمت فرایندگرایی
و تعاملمداري ســوق دهیم ،باید زمینهای فراهم کنیم که آنها بتوانند از استعداد ذاتی
کشــف که درونشان وجود دارد اســتفاده کنند .لقمهی جویده شده ،گرسنگی آنها را
برطرف نمیکند .متأسفانه هنوز محصولگرا هستیم و در پایان سال میخواهیم معلمانی
باشیم که درصد قبولیمان باال باشد و دانشآموز نیازمند به تالش بیشتر نداشته باشیم.
میخواهیم محصوالتی تحویل پایهی باالتر بدهیم که شبیه هم باشند؛ حداقل در امتیاز

انديشهي معلمي
الهام فراستي

شایستگی برای ورود به پایهی باالتر.
اگر در سالی که گذشت چنین نبودیم که
آفرین بر ما! ولی اگر چنین اندیشــیدیم،
بهتر اســت در فرصتی که برای شــروع
ســال تحصیلی بعد داریــم ،نگاهمان و
مطالعاتمان را در زمینهی آموزشوپرورش
تعاملی و فرآیندنگر باالتر ببریم .به همين
خاطر ،نیاز داریم کودکان را بهتر بشناسیم.
بياييم به جای اینکه اندیشههایمان را به
خورد بچهها بدهیم ،آنها را اندیشــمند
بار بیاوریم و بگذاریم خودشان مفاهيم را
کشف کنند.
براي اينكار بايد خودمان به يك انديشمند
تبديل شويم .تنها محصول قابل قبول نظام
آموزش و پرورش ،بچههاي انديشــمند و
متفكر است .نتایج آزمونهای پرلز نشان
خ به ســؤالها،
میدهد کودکان در پاســ 
بــه این فکر نمیکنند کــه چه چیزی را

معلم خوب
باعث ميشود
دانشآموزان چيزهايي
را كه قب ًال آموختهاند،
به ياد بياورند.

معلم
خوب ياد
ميدهد و معلم
ماهر دگرگون
ميكند.
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فهمیدهاند ،بلکه به این میاندیشــند که
بزرگترها انتظار شــنیدن چه عباراتی را
دارند .در ایــن آزمون ،اغلب دانشآموزان
بهجای اینکه پاســخ برداشــت شخصی
خود را به ســؤاالت آزمون بدهند ،بیشتر
پاســخهایی دادهاند که معلمهایشــان را
راضی کند؛ در بسیاری از موارد هم بیربط
به محتوایی که از آنها پرسیده شده است.
درواقع بچهها به چیزی میاندیشــند که
ما میپســندیم .در پايــان یک خدا قوت
صمیمانه به تکتــک خوانندگان ماهنامه
برای زحمتهاي بسیارشــان در اعتالی
فهم فرزندان میهن عزیز عرض میکنم و
در نهايت هفتهي بزرگداشــت مقام معلم
را بــه آموزگاران عزيــز تبريك ميگويم.
توگوهــای ما را با
پیشــنهاد میکنم گف 
استادان این فن ،از شمارهي یک تا همین
شماره ،بهدقت بخوانید.

تجربهي
شخصي بهترين
معلم نيست،
تجربههاي ديگران
بهترينمعلمها
هستند.

معلمها
یاد میدهند ،اما
معلمهای خوب کمک
میکنند دانشآموزان
یاد بگیرند و زندگی
کنند.
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تقويم ماه
طاهره خردور

در صفحهي تقويم ماه تالش ميكنيم بعضي از مناسبتها را زير ذرهبين ببريم تا ببينيم
كدام موقعيت يادگيري يا آموزشــي را ميتوانيم از آن اســتخراج 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.

 10اردیبهشت
در ایران 10 ،اردیبهشت را روز ملی خلیج فارس نامگذاری
کردهاند ،زیرا این روز سالروز اخراج پرتغالیها از تنگهی هرمز
و خلیج فارس است.

 1ارديبهشت

والدت حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز

چهارم شعبان با والدت حضرت ابوالفضل(ع) مصادف است .ايشان فرزند حضرت امام علي(ع) و فاطمه
امالبنين(س) هستند و در سال  26هجري قمري در مدينه به دنيا آمدند.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

 1بيان داستانهايي از زندگي ايشان ،دربارهي ويژگيها و فضايل اخالقي
ايشان؛
 2شرح ايثار و ويژگي ادب ايشان در حادثهي كربال ،بهعنوان كرامت اخالقي.
 11اردیبهشت

روز جهانی کار و کارگر

به منظور اهمیت قائل شدن به کار و مقام کارگر ،یک روز را در جهان به این نام قرار دادهاند.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي
 1تکریم و تجلیل از مقام کارگر؛
 2اهمیت دادن به کارگران جامعه و دفاع از حقوق آنان.
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كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

 1دانستن اینکه این منطقه و جزاير آن
چقدر مهم و راهبردی است؛

 12اردیبهشت
اســتاد مطهری در  13بهمن  1289هجری شمسی
در شــهر فریمان مشهد متولد شد .در  12سالگی به
حوزهی علمیه مشهد و بعد به قم رفت.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي
 1شناخت اندیشههای دینی و
فلسفی شهید مطهری؛
 2معرفی کتابهای ایشان؛
 3شناخت و آگاهی از زندگی ایشان؛
 4تکریم مقام واالی معلم به
مناسبت معلم بودن این بزرگوار.

 2ارديبهشت والدت حضرت سجاد(ع)
پنجم شعبان سالگرد والدت امام زينالعابدين(ع)
(حضرت سجاد (ع)) در سال  38هجري قمري در
شهر مدينه است .پدر ايشان امام حسين(ع) بودند.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي
 1امام سجاد (ع) بسيار عبادت
ميكردند و از اينرو زينالعابدين
ِ
زينت
لقب گرفتند؛ به معناي
عبادتكنندگان؛
 2شناخت فضايل ايشان مثل
صدقههاي پنهاني ،و روحيهي عفو و
گذشت؛
 3آگاهي از زمان شهادت و محل
دفن ايشان؛
 4معرفي كتاب صحيفهي سجاديه.

مجلهي رشد كودك
شماره -8سال تحصيلي 96-97

روز ملی خلیج فارس
 2آگاهی از اینکه خلیج فارس و سواحل آن معادن سرشار نفت و گاز کشور
هستند؛
 3آگاهی از اینکه در طول تاریخ ،مردم جهان این محل را با نام خلیج فارس
میشناختند؛
 4تقویت روحیهی عرق ملی به کشور ایران و پایدار نگه داشتن نام بزرگ خلیج
همیشگی «فارس».

روز معلم و شهادت استاد مطهری

 7ارديبهشت روز ایمنی و حملونقل
شورای عالی انقالب فرهنگی هفتم اردیبهشت را روز
ایمنــی و حملونقل نامید تا توجه مردم به ایمنی
جلب شود .رعایت ایمنی به معنای رعایت کارهایی
است که آسیبهای حوادث را کمتر میکند.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي
 1باال بردن سطح آگاهی و اهمیت
ایمنی در هر کاری؛
 2آگاه کردن دانشآموزان از
نقش مثبت رفتار انسان در کاهش
تصادفات رانندگی؛
 3فرهنگسازی و آموزش رعایت
ایمنی در رفتوآمدهای جادهای در
جامعه.

 12اردیبهشت والدت حضرت قائم(عج)
در سپیدهدم روز جمعهی نیمهی شعبان سال 255
هجری قمری در سامرا به دنیا آمدهاند .ايشان آخرین
امام شــیعیان است .پدر بزرگوارشــان امام حسن
عسکری(ع) و مادرشان نرجسخاتون نام دارند.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي
 1آگاهی از القاب این امام مثل
مهدی ،منت ََظر ،حجت و صاحبالزمان؛
 2آگاهی از اینکه ایشان در پنج
سالگی ،بعد از شهادت پدرشان،
امام حسن عسکری(ع) ،امامت
شیعیان را عهدهدار شدند؛
 3آشنایی با علت غایب بودن آن
حضرت؛
 4توضیح درباري موضوع انتظار و
نقش آن در زندگی مردم.
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كت جادويي معلم

ك ِكي/ترجمهحبيبيوسفزاده
نوشتهجِ نيم 
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به این موقعیت کالسی توجه کنید :سارا از مدتی قبل با مشکالتی دستبهگریبان
است و تالش میکند در کالس بیشتر به چشم بیاید .طبق معمول ،موقع پرسه زدن
در کالس ،دستش به پارچ روی میز معلم میخورد .پارچ به زمین میافتد و خرد
میشود .او همین طور که از ترس جا خورده ،دستانش را جلوی دهانش میگذارد و با
چشمان از حدقه درآمده ،خیره میشود به شیشهخردهها .شما معلم کالس هستید.
میتوانید او را توبیخ کنید .این همان کاری است که او در آن شرایط ناجور انتظارش
را دارد .اما یک لحظه خودتان را جای او میگذارید و دلتان به حالش میسوزد.
با تمرین این نوع درنگها و همدلیها میتوانید کنترل بهتری بر احساسات خود
داشته باشید و به او بگویید :نترس سارا ،فع ً
ال باید این شیشهها را جمع کنیم.
زود باش برو جارو و خاکانداز را بیاور .بعداً باید با هم حرف بزنیم و ببینیم چطور
میتوانی از این جور اتفاقات جلوگیری کنی .قطع ًا نتیجهی این نوع همدلیها بهتر از
تنبیه یا کندوکاو در مسائل خانوادگی دانشآموز خواهد بود و حس اعتماد و احترام
را بین طرفین تقویت خواهد کرد.

تمرکز بر حیطهی اختیارات معلم
گاهی ممکن اسـت اوضـاع ناگوار خانوادگی
یـک دانشآمـوز شـما را نگران کنـد و مث ً
ال
به خودتـان بگویید ،نکند بیمـاری مادرش
تأثیـر بدی بر رفتار و پیشـرفت تحصیلی او
بگـذارد .به ایـن ترتیب ،ممکن اسـت وقت
زیـادی را صـرف نگرانی دربـارهی او کنید و
حتی برای چارهجویی با همکاران مشـورت
نماییـد .امـا آیا بهتر نیسـت به جـای فراتر
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رفتـن از حـدود مسـئولیت خـود ،وقـت و
انـرژی محدودتـان را بـرای کمک بـه او در
چارچـوب اختیاراتتـان در مدرسـه صـرف
کنیـد؟ بهطـور مثـال ،میتوانیـد بـه درس
خواندن تشـویقش کنیـد و بـه او بیاموزید
تسـلط بهتـری بر احساسـات خود داشـته
باشـد .ایـن کار ممکن اسـت بدیهی بهنظر
برسـد ،امـا الزم اسـت معلمهـا مرتـب بـه
خودشـان یادآوری کنند کـه عوامل زیادی
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بـر رفتار دانشآمـوزان اثـر میگذارند و این
عوامـل نبایـد آنها را از مسـیر اصلی خارج
کننـد .وقتـی دانشآمـوزی بـا مشـکالت
جـدی خانوادگـی یـا رفاهی مواجه اسـت،
بهتریـن کار این اسـت ،که او را به مشـاوره
مدرسـه ـ که تخصص بیشتری در اینگونه
مـوارد دارد ـ ارجـاع دهیم.
بچهها به بدرفتاری ادامه میدهند،
چون نفع میبرند
گاهـی دلیـل رفتـار بهخصـوص بچههـا
ایـن اسـت کـه از آن نفـع میبرنـد .بهطور
مثـال ،ممکـن اسـت روزی بـه خودتـان
بیاییـد و ببینید مرتب بر سـر دانشآموزان
خاطـی در کالس داد میزنیـد ،بدون اینکه
نتیجـهی چندانـی بگیریـد .دلیلـش ایـن
اسـت کـه دانشآمـوز بـه داد زدن شـما
عـادت کرده و به اصطلاح ککش نمیگزد.
این حالت ممکن اسـت در محیـط خانواده
هـم دیـده شـود کـه در آن بچههـا تـوپ و
تشـر والدیـن را از یک گـوش میگیرند و از
گـوش دیگر بیـرون میکننـد! واقعیت این
اسـت که بچههـا از ایـن اوضاع خوششـان
میآیـد .با آگاهی از ایـن موضوع ،میتوانید
واکنـش خود را نسـبت به رفتارهـای آنها
تغییـر دهیـد .در ایـن قبیل مـوارد ،در کت
جادویـی خود ،سـراغ جیب دیگـری بروید
و رویـهی خـود را عـوض کنیدً .
مثلا باالی
سـر دانشآموز خاطی بروید ،اشـتباهش را
تصحیح کنید ،از او سـؤال بپرسید ،عملکرد
مثبتـش را درشـتنمایی کنیـد و مهمتـر
از همـه ،دسـت از داد زدن برداریـد .ممکن
اسـت دانشآمـوز تمام تالش خـود را بکند
تـا باز هـم داد بزنید ،اما شـما باید بر تغییر
واکنـش خـود آنقـدر اصـرار بورزید تـا یاد
بگیـرد کـه اوضـاع عـوض شـده و دیگر به
سـاز او نمیرقصید.
انگیزههای ناخوداگاه بدرفتاری
معنـی یک رفتـار را وقتی میتـوان فهمید
کـه انگیـزهی آن را بدانیـم .از ایـنرو ،برای

درک یـک کـودک بایـد دلیـل رفتـارش را
بشناسـیم؛ دلیلـی که ممکن اسـت کودک
از آن بیاطلاع باشـد .اولین گروه اجتماعی
هـر کـودک را خانـوادهاش شـکل میدهد.
وقتی کودک وارد مدرسـه میشـود ،بهطور
ذاتی میل به پذیرفتهشـدن و یافتن جایگاه
خـود در محیـط جدیـد دارد؛ حـس تعلق
بـه محیـط اجتماعـی جدیـد و جـا افتادن
در آن .ایـن نیـاز تعلـق داشـتن به گـروه و
مه م بـودن در آن ،عامل تعیینکنندهای در
شـکلگیری رفتارهای ماسـت.
مورد تشـویق معلمها واقع شـدن ،احساس
دلگرمـی و امـکان مشـارکت در برنامههای
مدرسـه ،بـه حـس مثبـت و قـوی تعلـق
داشـتن منجر میشـود .وقتی دانشآموزی
حـس کنـد یکـی از اعضـای مفیـد کالس
اسـت ،نیاز چندانی بـ ه خودنمایی از طریق
شـیطنت و بدرفتـاری نمیبینـد و سـعی
میکنـد بـه انتظـارات گـروه (هنجارهـای
پذیرفتـ ه شـدهی رفتـاری) وفـادار بمانـد.
بـا ایـن حـال ،کالسهـای زیادی هسـتند
کـه در آنهـا دانشآمـوزان بهطـور مرتـب
تنشسـاز میشـوند ،گسـتاخی میکنند و
در فعالیتهای کالس مشـارکت نمیکنند.
دانشآموزانـی کـه از طریـق رفتارهـای
معمـول نتوانند حس تعلق داشـتن و مهم

بـودن را در خـود ارضا کنند ،برای رسـیدن
بـه ایـن هـدف خـود ،رفتارهـای ناهنجـار
در پیـش میگیرنـد .بـه ایـن ترتیـب ،در
آنهـا تصور نادرسـتی از حـس تعلق پدید
میآیـد .هـر گـروه اجتماعـی هنجارهـای
پذیرفتـ ه شـدهای دارد و انتظـار دارد اعضـا
خودشـان را با ایـن هنجارها تطبیق دهند.
این موضوع در تمام سـاختارهای اجتماعی
صـدق میکنـد؛ اعـم از خانـواده ،مدرسـه،
کالس ،گـروه همسـاالن ،جامعـه یـا محل
کار .تا وقتی دانشآموزان دسـت از تصورات
نادرسـت خـود دربـارهی «تعلـق داشـتن»
برندارنـد ،میل بـه سـرپیچی از هنجارهای
معمـول خواهنـد داشـت .آنهـا معمـوالً
اطالعـی از انگیزههـای خود ندارنـد و درک
نمیکنند رفتارشـان از کمبـود در زمینهی
ق داشـتن» و «مهـمبـودن» ناشـی
«تعلـ 
میشـود .آنها ناهنجـار رفتـار میکنند تا
در خودشـان «حـس خـوب» ایجـاد کنند.
وقتـی پاسـخ معلـم بـه یـک سـوءرفتار،
سـهواً ایـن «حـس خـوب» دانشآمـوز را
نشـانه بـرود ،بـا وجـود تبعـات سـخت و
تنبیهـی که در انتظارش اسـت ،نسـبت به
بدرفتاری خـود اصرار مـیورزد .چرا؟ چون
میـل ناخـوداگاه آنهـا به «تعلق داشـتن»
چنـان قوی اسـت کـه بـرای دسـتیابی به
آن از هیـچ کاری رویگـردان نیسـتند.
آنهـا کار خودشـان را میکنند و مـا آن را
بدرفتـاری تلقـی میکنیـم .اما اگـر بدانیم
که ایـن بدرفتاریها در ضمیـر ناخوداگاه
آنان ریشـه دارد ،خواهیم توانسـت پاسـخ
متفاوتی به آنها بدهیم و تغییرشـان
دهیـم .دانشآموزانـی کـه بـا
وجـود تالشهـای معلـم خود،
نسـبت بـه بدرفتاریشـان
اصـرار میورزند ،عطش
ناخوداگاهشـان بـه
«تعلـق داشـتن» و
«مهمبودن» را

به چهار طریق سـیراب میکننـد .1 :جلب
توجـه؛  .2قدرتنمایـی؛  .3انتقامجویـی؛ .4
تظاهـر کـردن بـه بیکفایتی.
ميتـوان چند انگیـزهی ناخـوداگاه دیگر را
نیـز به این فهرسـت افزود کـه عبارتاند از:
 .1هیجـان؛  .2پذیرش همسـاالن؛
.3برتریطلبی.
در کالس درس ،ایـن نـوع رفتارهـا مثـل
پرچمهایـی هسـتند کـه بچههـا تـکان
میدهنـد تـا نیازهـای اجتماعـی خـود
را آشـکار سـازند .وقتـی ایـن تـکان دادن
پرچمهـا ادامـه پیـدا میکنـد ،نشـان
میدهـد کـه پاسـخهای معمـول شـما
کارسـاز نبودهاند و بایـد فکر دیگری بکنید.
بهطـور مثـال ،دانشآموزانی را کـه میل به
قدرتطلبی و سـلطهجویی دارنـد ،میتوان
بـا محـول کـردن مسـئولیتهای کوچـک
بـه آنهـا مدیریـت کـرد .ایـن کار حـس
اعتمادبهنفـس آنهـا را تقویـت و نیازشـان
بـه برتریجویـی را بهطـرز مثبـت ارضـا
میکنـد .بنابرایـن ،الزم اسـت در یافتـن
ویژگیهـای مثبـت و نقاط قـوت این قبیل
افـراد حوصلـه و دقـت بیشـتری بـه خـرج
دهیـد ،چرا که آنهـا این خصلتهای خود
را میپوشـانند و کشـف آنها توسـط شما
میتوانـد نیاز خوداگاهشـان به جلب توجه
را برطرف سـازد.
به یاد داشته باشید
 éهرگز دانشآمــوز خود را به
گوشهی رینگ نبرید ،چون در این
صورت از خــودش دفاع خواهد
کرد و اوضاع بدتر خواهد شد.
 éبه جای مواجهه با او ،در کنارش
را ه برویــد و از آنچه در باطنش
میگذرد ،سردر بیاورید.
 éدانشآموزی که گستاخانه رفتار
میکند ،بــه احتمال زیاد از یک
الگوی بزرگسال تبعیت میکند.
از اینرو ،به جای توبیخ او ،سعی
کنید با رفتــار خودتان الگوی
مناسبی برایش بسازید.
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نوشتار
ترجمه :دکتر نیره شاهمحمدی

معلمبازتابنده کیست؟

توانایی تفکر در مورد اینکه هر معلم چه ،چرا و چگونه کار خود را انجام دهد و
چگونه از تجربیات خود برای یادگیری مادامالعمر استفاده کند ،رشد و توسعهی
فردی و حرفهای معلم را در پی دارد .به عبارت دیگر ،در محیطی آموزشی
مانند مدرسه ،بازتاب دادن و تفکر کردن معلم دربارهی کار خود ،به شکلی
حسابشده ،هدفمند و ساختار یافته ،به تغییر در فرایند یاددهی ـ یادگیری
معلم منجر میشود و کلید موفقیت یادگیری معلمان و یادگیرندگان است.
راهکار  3-2سند تحول بنیادین آموزشوپرورش نیز بر تقویت شایستگیهای
اعتقادی ،اخالقی و حرفهای معلمان و راهکار  11- 6بر استقرار سازوکارهای
ارتقای توانمندیهای معلمان برای مشارکت مؤثر آنان در برنامهریزی درسی در
سطح مدرسه تأکید دارد.

معلـم حرفـهای میدانـد کـه هیـچ چیز
کامـل نیسـت .او همیشـه بـه دنبـال
اصلاح کار خود و به دنبـال روش اصالح
میگـردد .از ایـن رو ،در مـورد معلـم،
بازتـاب نوعی هـرس کـردن روش کار به
حسـاب میآیـد .بازتـاب بـه معلم کمک
میکنـد خـود و روشـش را اصلاح کند.
معلـم الزم اسـت در انعـکاس دربـارهی
کار خـود صادق و شـفاف باشـد .انعکاس
درواقـع از ذهـن معلم به هنـگام تدریس
شـروع میشـود .معلم بازتابنده كسـي
اسـت كـه بـر شـیوههای تدریـس
خـود تمرکـز میکنـد و بـه تجزیه و
تحلیل چگونگـی تدریس و چگونگی
بهبـود یـا تغییـر آن بـرای کسـب
نتایـج بهتـر یادگیـری میپـردازد.
معلم بازتابنده دربارهی کارکنان مدرسـه
و اولیـا ،دانشآمـوزان ،مدرسـه ،برنامـهی
درسـی و آموزشوپـرورش از دانـش
برخـوردار اسـت .در شـکل شـمارهي 1
مـدل معلـم بازتابنـده آمده اسـت.
معلـم بازتابنـده بـرای حـل مشـکالت
دانشآمـوزان تلاش میکنـد ،از ارزشها
و باورهایـی کـه در تدریس خـود منتقل
میکند آگاه اسـت ،در فرایند برنامهریزی

8

درسی مشـارکت دارد و مسـئولیت رشد
حرفـهای خـود را بهعهـده میگیـرد.
چنیـن معلمـی در تدریس خـود از روش
تدریـس بازتابـی اسـتفاده میکنـد .در
ایـن نـوع تدریس ،معلـم در کالس درس
اطالعـات جمع میکنـد و روش تدریس
خـود و باورهـای زیربنایـی آن را تجزیه و
تحلیـل میکنـد .تدریس بازتابـی ابزاری
بـرای توسـعهی حرفهای معلم محسـوب
میشـود.
بازتـاب در تدریـس شـکلی از فرایندهای
ذهنـی اسـت کـه معلـم بـرای تحقـق
ت آوردن
اهـداف آموزشـی یـا بـه دسـ 
نتایج مـورد انتظار در رفتـار دانشآموزان
بـه کار میبـرد .بازتـاب دادن یـک اصـل

اساسـی در یادگیـری و بخـش مهمـی
در تدریـس اسـت .در تدریـس بازتابـی،
معلم به تفکـر دربـارهی چگونگی فرایند
تدریس در هر جلسـهی آموزشی کالس،
عوامـل تأثیرگـذار بـر آن ،وجـه تشـابه و
تمایـز ایـن تدریـس بـا سـایر تدریسها
در جلسـات دیگر آموزشـی ،تعیین نقاط
قـوت و ضعـف و ویژگیهـای تدریـس و
احسـاس خود نسـبت بـه آن میپـردازد.
بـرای مثـال ،میگویـد« :تدریـس مـن
چگونـه پیـش رفـت؟ مـن طـرح درس
خـود را اینگونـه برنامهریـزی کـردم و
ایـن شـکلی بـه اجـرا درآمـد ،حـال باید
چـه کاری بـرای بهبـود تدریسـم انجـام
دهـم .هر بخـش از تدریسـم چـه میزان
متفـاوت از قبـل بـوده اسـت».
بازتـاب معلـم بـه تدریـس خـود ،نوعـی
خوداگاهـی ،فروتنـی و احسـاس اصلاح
کارش اسـت .معلم بـا اسـتفاده از بازتاب
میتوانـد توالـی اجـرای کار تدریـس و
میـزان تحقـق طـرح درس را بررسـی
کنـد .تدریـس بازتابـی مزایایـی دارد که
مهمتریـن آنهـا در شـکل شـمارهي 2
آمدهانـد.
منابع

1. Moon,J. (2005) Guide for busy Academics No.4:Learning Through Reflection. Higher Education Academy.
2. Lee McKay, Sandra (2007) Reflective Teaching Practices, CAPE Alumni Internet Connection: English
Teacher Talk.

معلم بازتابنده در مقابل معلم غیربازتابنده
معلم بازتابنده
در بررسیهای متفکرانه در مدرسه و
کالس درس درگیر میشود
عامل تغییر است
مشکالت و چالشها را بازشناسی و حل
میکند
دانشآموز محور است
توانمند و کاشف راهکارهای متنوع است
بر کالس درس مدیریت میکند
خالق و نوآور است
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معلمغیربازتابنده
کوتهفکر است
واکنشپذیر است
از مشکالت اجتناب میکند
معلممحور است
فقط استانداردهای از پیش تعیینشده
را اجرا میکند
بر کالس درس کنترل کافی ندارد
از سنتها تبعيت ميكند

1
ارزشها و دیدگاههای فردی
مهارتهای بینفردی

مدل معلم بازتابنده
دانش
کارکنان

ـ رشد کودک و
نوجوان
ـ تجربیات قبلی
ـ تنوع فرهنگی
ـ نظریات
ـ یادگیری
ـ ارزشها

دانش
دانشآموزان

یادگیری
تجربی
آموزش
ساخت
دانش

دیدگاههای
متعدد
بازتاب
تحقیق
انتقادی

دانش
برنامهی
درسی

دانش
مدرسه
ماهیت و عملکرد مدرسه

2

آگاهی از عقاید
و ارزشهایی که
به کالس درس
میآورد
پذیرش
مسئولیت در قبال
توسعهی حرفهای
خود

دانش
آموزشو
پرورش

ـ برنامهی درسی
دانشآموزمحور
ـ بافت کالسِ درس
ـ ارزشیابی
ـ مدیریت
ـ تکنولوژی

ـ بینرشتهای
ـ موضوع خاص
ـ آموزش آزاد

تدریس بازتابی /ویژگیهای معلم بازتابنده

معلم
بازتابنده

درگیر تالش
برای تغییر

مشارکت در
برنامهریزی
درسی
تالش برای حل
مشکالت کالس
درس

اساس تجربیات بازتابی :تجربیات کالسی ،دانش عمومی و ارزشهای فردی
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برنامهي درسي  -تلفيق
سپيدهچمنآرا

سردبير ماهنامهي رشد برهان رياضي متوسطهي اول

گلبرگها را بشماریم

«برنامهی درسی تلفیقی نوعی رویکرد آموزشی است که دانشآموزان را برای
یادگیری بلندمدت و مادامالعمر آماده میکند و بر این باور قوی استوار است که
ِ
فرایند ایجاد تواناییهای مورد نیاز برای زندگی
مدارس باید به آموزش بهعنوان
در آینده نگاه کنند.
بعضی از ویژگیهای برنامهی تلفیقی چنین است:
 .1در آن ترکیبی از موضوعات وجود دارد؛ نه یک موضوع خاص؛
 .2منابع به کتاب درسی محدود نیست و مواد یادگیری بسیاری را شامل میشود؛
 .3بین مفاهیم ارتباط وجود دارد؛
 .4انعطافپذیر است؛
 .5گروهبندی دانشآموزان در آن میسر است؛
 .6دانشآموزان تشــویق میشــوند مشارکت بیشتری داشته باشــند و ضمن گوش دادن به
یکدیگر ،پایههای دانش شخصی خود را بسازند و گسترش دهند؛
 .7احساس مسئولیت ،احترام و همکاری را در دانشآموزان میافزاید؛
 .8معلم نقش تسهیلکنندهی یادگیری را دارد ،نه نقش انتقالدهندهی اطالعات را؛
 .9نوعی احساس اجتماعی را در دانشآموزان تقویت میکند؛
 .10در آن ارزشیابی براساس اعتماد و به صورت مداوم صورت میگیرد (ملکی75:1382 ،ـ.)76
در مطلب پیشرو ،یک فعالیت آموزشی را که با هدف تلفیق دو درس ریاضیات و علوم نوشته
شده است ،به شما معرفی میکنیم .ابتدا یک معرفی کلی از فعالیت را میآوریم .سپس اهداف
مربوط به موضوعات مورد نظر از درسها را مرور میکنیم .روش اجرای فعالیت و آنچه باید در
اجرای آن به آن توجه داشت ،در ادامهی مطلب میآید .این فعالیت برای دانشآموزان پایهی
اول دبستان طراحی شده است ،ولیکن برای تلفیق موضوعات گوناگون درس ریاضی در پایهی
دوم دبستان نیز قابل استفاده است.

10
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معرفی فعاليت

گلبرگها را بشماریم
موضوع کلی فعالیت:
فعالیتــی گروهی شــامل آشــنایی با
ســاختمان گل؛ مشــاهدهی دقیــق
گلبرگهای چند گل؛ شــمارش تعداد
گلبرگهای هر یــک و درج در نمودار
ستونی (شــطرنجی)؛ مقایسهی تعداد
گلبرگهــای این گلهــا ،هم با کمک
نمــودار و هم بــا اســتفاده از عددهای
بهدست آمده؛ ترسیم الگوی موجود در
قرار گرفتن گلبرگهای هر گل.
زمان اجرا:
ماه اردیبهشــت که گلهای بسیاری در
بازار موجود است؛
زمان الزم :یک جلسهی  40دقیقهای؛
روش اجرا :گروهی؛ گروههای سه نفره؛
پایههای تحصیلی مرتبط :اول و دوم
ابتدایی.
ابزارهای الزم برای هر گروه:
ســه یا چهار نوع گل متفاوت (مانند رز،
مینا ،میخک ،گالیل )...،از هر کدام یک
شاخه؛
برگهی فعالیت شمارش گلبرگها.

جدولهای اهداف درسهای تلفیق شده در فعالیت «گلبرگها را بشماریم»
درس

موضوع
عدد

ریاضی

هندسه
آمار و نمودار
الگوها

علوم

دنیای گیاهان

اهداف کلی اول ابتدایی
شــمارش و شمارش چندتا چندتا ،درک مفهوم عدد و تعداد و نمایش آن با نماد ،شناخت عددهای دو

رقمی و نمایش آنها ،مقایسهی اعداد با یکدیگر.

شناخت شکلهای هندسی :تشخیص شکلها ،بیان نام شکلها.
سرشماری تعداد با چوبخط ،رسم نمودار ستونی با شمارش.
تشخیص و توصیف الگو.
شناخت اندامهای گیاهان دانهدار و تغییرات آنها.
مسئولیتپذیری ،مشارکت در کار گروهی

شایستگیهایعمومی

اهداف کلی دوم ابتدایی
عدد

ریاضی

هندسه

آمار
شایستگیهایعمومی

شمارش ،شناخت اعداد دو رقمی و سه رقمی ،شمارش چندتا چندتا ،درک مفهوم

رقمهای یک عدد دو یا سه رقمی ،مقایسهی اعداد.
آشنایی با شکلهای هندسی و مقایسهی آنها.

ت مدلسازي با
درک روابط بین شــکلهای هندســی و تشــخیص الگوها ،و مهار 
شکلهای هندسی.

آمار و سرشماری شــامل کسب مهارت جمعآوری و مقایسهی دادهها ،و نمایش با

چوب خط.

رسم نمودار شامل آشنایی با نمودار ستونی و رسم آن.

فصل اول

فصل سوم

صفحهی  3و
فصل هشتم

مسئولیتپذیری ،مشارکت در کار گروهی

منبع :راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی ـ ویژهي معلمان ابتدایی ـ وزارت آموزشوپرورش ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

در طراحی یا اجرای هر فعالیــت تلفیقی ابتدا باید هدفهای
آموزشــی درسهایی را که با هم تلفیق میشوند تعیین کنیم
تا با استفاده از آنهایی که با یکدیگر همپوشانی دارند ،یا آنها
که به هم مرتبط هســتند ،روند فعالیت مشخص شود .پس از
آن باید پیشنیازهای الزم بــرای انجام فعالیت را تعیین کرد.
بایــد دانش و مهارتهایی را که دانشآموز نیاز دارد تا تکتک
مراحل آن فعالیت را انجام دهد ،فهرست کنیم .به این ترتیب،
برای ما ،بهعنوان طراح مجری فعالیت ،مشخص میشود کدام
مفاهیم یا موضوعات در حین اجرای فعالیت مرور میشــوند و
یادگیریشان عمیقتر میگردد ،و کدامها در اجرای فعالیت به
تدریس و معرفی نیاز دارند.
در فعالیت پیشرو ،شما پیشنیازهای الزم را تعیین کنید و در
زير بنويسيد:
........................................................................................................................
........................................................................................................................

تلفیق سطوح متفاوت دارد:
میتوان موضوعات یک درس را
با یکدیگر تلفیق کرد .میتوان
موضوعاتی از درسهای متفاوت
را که هدف مشترک دارند ،با
یکدیگر تلفیق کرد ،و باالخره
میتوان موضوعات بسیار متفاوت از
درسهای متفاوت را برای رسیدن
به هدفی مشخص و توانمندتر کردن
دانشآموزان ،با یکدیگر تلفیق کرد.
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شرح مراحل اجرای فعالیت
دانشآموزان را گروهبندی کنید .اعضای هر
گروه ،با توضیحات و راهنمایی معلم ،مرحله
به مرحله کارهای زیر را انجام میدهند:
 .1نخســت همهی اعضــای گروه تکتک
گلها را با دقت مشاهده میکنند .معلم از
دانشآموزان میخواهد نام گلهایی را که
میشناسند،بگویند.
 .2معلم با اســتفاده از کالژهــای آماده یا
پوستر آموزشــی یا پاورپوینت (یا هر ابزار
آموزشی که با شرایط و امکانات کالس در
دسترس است) ،ســاختمان یک گل را به
دانشآموزان نشان میدهد و نام اجزای گل
را به آنها میگوید.
 .3معلم از دانشآموزان میخواهد بعضی از
آن اجزا را روی گلهایی که در اختیار دارند
نشان بدهند.

 .4معلم برگهی فعالیت را در اختیار گروهها
قرار میدهد و بــه آنها فرصت میدهد با
مشــورت هم ،به ســؤاالت آن پاسخ دهند
(و پاسخ را در برگه بنویسند) و نتایج را در
نمودار شطرنجی برگهی خود ثبت کنند.
 .5اینک با استفاده از این نمودار و با مشورت
هم ،به پرســشهای انتهای برگه پاســخ
میدهند.
 .6در ادامه ،از دانشآموزان خواسته میشود
الگوی موجود در چیده شدن گلبرگهای
هر یک از گلهایی را که در اختیار دارند ،به
دقت بیابند و شکل آن را روی برگهی گروه
خود بکشند.
 .7در خاتمه ،از هر گروه ،یک نفر نتیجهی
گروه خــود را برای گروههای دیگر شــرح
میدهد.

برگهی فعالیت «گلبرگها را بشماریم»
				
نام اعضای گروه
لهایی که دارید ،به این سؤالها پاسخ بدهید:
 éبا دقت در گ 
 .1چند گلبرگ در گل رز میبینید؟
 .2چند گلبرگ در گل مریم میبینید؟
 .3چند گلبرگ در گل میخک میبینید؟
 .4چند گلبرگ در گل گالیل میبینید؟
 .5چند گلبرگ در گل مارگریت میبینید؟

تاریخ

توجه :بــرای دانشآموزان پایهی اول که
هنوز خواندن برایشان دشوار است ،میتوانید
سؤاالت را یکییکی بخوانید و فرصت دهید
با مشورت هم پاسخ دهند.
همچنین ،میتوان برای جلوگیری از تکراری
شــدن بحث و نیز صرفهجویی در وقت ،از
هر گروه خواست الگوی موجود در یکی از
گلها را بهدقت بررســی و ترسیم کنند و
سپس نمایندهی آن گروه ،این الگو را برای
سایر گروهها ،روی تختهی کالس ،بکشد و
شــرح دهد .مث ً
ال بگوید در هر ردیف چند
گلبرگ هســت .گلبرگهــای هر ردیف
روی گلبرگهای ردیف قبل هســتند یا
بین آنها ،و هــر آنچه در هر یک از گلها
جلبتوجه میکند .ســپس نتایج همهی
گروهها (که همگی روی تخته هستند) ،با
هم مقایسه شوند تا شباهتها و تفاوتهای
موجود در الگوهای قرار گرفتن گلبرگهای
هر نوع گل بهدست آید .بنابراین ،بهتر است
تعداد انواع گلی که از ابتدا تهیه میشود ،به
تعداد گروههای کالس باشد و گلها از نظر
شکل ظاهری نیز تفاوتهایی داشته باشند.
در این فعالیت ،نه تنها موضوعات یک درس
(ریاضی) ،بلکه دو یا چند درس و مهارت نیز
با یکدیگر تلفیق شدهاند.
منبع
 .1ملکی ،حسن ( .)1382رویکرد تلفیقی به برنامهی
درسی .انتشارات انجمن اولیا و مربیان .تهران.

های هر گل ،در خانههای روبهروی نام آن گل ضربدر بزنید).
سؤالهای باال را به جدول زیر منتقل کنید( :به تعداد گلبرگ
نتایج
رز
مریم
میخک

گالیل
مارگریت

هایی که در قسمت قبل دادید ،به این سؤالها پاسخ بدهید:
خ
 éبا دقت در جدول باال و پاس 
 .6کدام گل بیشتر از همه گلبرگ دارد؟
 .7کدام گل کمتر از همه گلبرگ دارد؟
 .8کدام گلها تعداد گلبرگهایشان مساوی است؟
گل  .......................میبینید ،بحث کنید و شکل آن را بکشید.
 éاینک دربارهی الگویی که در قرار گرفتن گلبرگها در
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فراخوان
كبري محمودي

از بایدها تا واقعیتهای پايهى ششم
تغيير دادن و تغيير پذيرفتن چندان آسان نيست.
متوليان ايجاد تغيير ،بهمنظور رساندن جامعهي هدف
به مقصدي بهتر و واالتر ،ميكوشند آنچه را صحيح ميپندارند،
پس از بررسي وكارشناسي به بوتهي عمل بگذارند و پذيرندگان تغيير بايد آنچه را
متوليان امر كردهاند بياموزند و به اجرا درآورند تا جامعه را به پيشرفت برسانند.

چند ســال قبل ســاختار دورهي آموزش ابتدايي از پنج به شش
تغيير يافت .هر تغييري مقاومتهايي درپي دارد ،اما اميد به نتايج
ســودمند تغيير ،سد مقاومتها را ميشكند و سنگها را از ميان
برميدارد.
امروز بيش از شش سال از آن روزها گذشته است و دانشآموزاني
كه در ســاختار جديد ،مانند پدربزرگهاي خود ،پايهي ششم را
تجربه كردند ،اكنون در دورهي اول متوســطه بهسر ميبرند .در
واقع ،با گذشت اين ســالها ،ديگر پايهي ششم موضوع جديدي
احتمالي آن به تازگي و نوبودن طرح
نيست كه چالشها و مسائل
ِ
يا ذات اســترسآوربودن تغيير مربوط باشد .بنابراين ،اگر امروز از
اشكاالت اين طرح سخن بشــنويم ،ديگر بحث مقاومت در برابر
تغيير چندان معنايي ندارد .چرا كه در اين چند سال نتايج آن به
وضوح پيدا شدهاست .نگاهي به نوشتههاي مجالت عمومی رشد
در اولين ســالهاي تولد ششم در دورهي ابتدايي نشان ميدهد،
آنچه بايد در ششم اتفاق بيفتد ،بسيار دلپذير و خوشآهنگ است.
براي مثــال ،دو حوزهي يادگيري يعني «كار و فناوري» و «آداب

فراخوان

و مهارتهاي زندگي» به اين پايه افزوده ميشــوند .كار و فناوري
شامل كسب مهارتهاي عملي براي زندگي كارآمد و آمادگي ورود
به حرفه و شــغل در زندگي اجتماعي مفيد است ،و حوزهي ديگر
فرصتي خواهد بود بــراي بهكارگيري آموختهها در موقعيتهاي
واقعــي زندگي و فرد را براي ورود آگاهانه و مســئوالنه به زندگي
خانوادگي و اجتماعي مهيا ميكند.
اينها بايدهاي ايجاد پایهی ششم بودند كه البته هنوز هم هستند.
شــش ســال پيش ،آهنگ خوش اين بايدها گوشنواز بود و اميد
به عمليشدن آنها ،چشماندازي از روزهايي خوش را مينماياند،
امــا حال چه؟ واقعيتهاي امروز مدرســههاي ما در اين پايه چه
هستند؟ معلمان ششــم ما اين شش سال را چگونه گذراندهاند و
دانشآموزاني كه اين ســالها وارد ششم شــدهاند و از آن بيرون
رفتهاند ،كدام تواناييها را كسب كردهاند؟
پاي صحبتهاي چند معلم و همكار فرهنگي نشستيم و نكاتي را
شنيديم .همگي از ششم گفتند و نحوهي اجراي آن ،اما كافي نبود
و راضي نشديم كه مطالبي ناقص در اين شماره چاپ كنيم.

از شما مخاطبان مجله تقاضاي همكاري داريم .دست همكاري به سوي شما دراز ميكنيم و اميدمان
اين است كه حاصل تجربههايتان در پايهي ششم را ،در دستهاي ما بگذاريد .اگر چندان دست
به قلم نيســتيد ،نگران نباشــيد .فكر و ايده از شــما ،نوشتن و منتشــر كردن آن از ما .اين 12
سالهها چشم اميدشان به ما و شماست .منتظرمان نگذاريد .حتي اگر اص ًال فرصت نوشتن نداريد،
با دفتر مجله تماس بگيريد و پيشنهادهايتان را به طور شفاهي بگوييد تا همكارانتان نيز آنها را
بشنوند و اجرا كنند.
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برنامهي درسي  -تربيت بدني
زهرا تسليمي

دكتراي مديريت ورزشي

ارزشيابىدرستربيتبدنى
در دورهى ابتدايى

ارزشیابی را فرايند منظم جمعآوري اطالعات از يادگيري دانشآموزان و قضاوت
در مورد حدود يادگيري تعريف كردهاند .براساس اين تعريف ،مشاهدات بينظم
و ترتيب از رفتار دانشآموزان را نميتوان ارزشيابي خواند و معلمان بايد از آغاز
برنام هاي آموزشي ،براي تنظيم فرايند ارزشيابي برنامهريزي كنند.
در ارزشيابي از عملكرد دانشآموزان ،در حوزهی تربيتبدني و سالمت ،و قضاوت
در مورد كيفيت عملكرد آنها ،بهرهگيري از سه شيوهي ارزشيابي ورودي ،مستمر
و پاياني ضروري است.

ارزشــيابي ورودي :ايــن شــيوه از
ارزشــيابي به منظور آگاهــي از ميزان
آمادگي اوليهي جســماني دانشآموزان
و تشــخيص مهارتهــاي اوليهي آنها
در مهارتهاي حركتي و ورزشــي مورد
نظر صورت ميگيرد .مشــاهدهي رفتار
دانشآموزان در هنگام انجام فعاليتهاي
مرتبــط و پرســشهاي شــفاهي ،ابزار
مناســبي براي تشــخيص در اين نوع
ارزشيابي است .معلمان ميتوانند از اين
شيوه براي شروع تدريس مطالب جديد
استفاده كنند.
ارزشيابي مســتمر :گاهــي معلمان
كلمــهي مســتمر را بــا مكرر اشــتباه
ميگيرند و ارزشيابي مســتمر را انجام
آزمونهاي مكرر قلمــداد ميكنند .در
حاليكه مهمترين ويژگي مستمر ،پويايي
و گستردگي آن است و اين ويژگي است
كه آن را از ارزشيابي پاياني و تشخيصي
متمايز ميكند.
اهميت ارزشــيابي مســتمر در ارائهي
بازخورد به معلم براي طراحي فعاليتهاي
مناسبتر آموزشي است و معلمان نبايد
از ارزشيابي مســتمر براي رتبهبندي و
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دســتهبندي دانشآموزان استفاده كنند
يا دانشآموزاني را به ناتواني متهم كنند،
بلكه انجام ارزشيابي مستمر بايد به معلم
و دانشآموز كمــك كند تا بداند در چه
مرحلهاي از پيشرفت يادگيري قرار دارد
و براي پيشرفت بيشــتر چه تمهيداتي
بايد انديشيده شــود .با توجه به ماهيت
مهارتي درس تربيتبدني و وجود فراواني
در تفاوتهاي فردي و تجربههاي پيشين
دانشآمــوزان در فراينــد يادگيري اين
درس ،نقش و اهميت ارزشيابي مستمر
در درس تربيتبدني و سالمت ،بيش از
ارزشيابي پاياني و تشخيصي خواهد بود.
ارزشيابي پاياني :ارزشــيابي پاياني
دانشآمــوزان در پايــان هر نيمســال
براســاس رهنمودهاي كتــاب راهنماي
معلم و آزمونهاي معلم ســاخته انجام
ميشود.
بهطور كلــي ،ارزشــيابي دورههاي اول
و دوم ابتدايي به شــكل توصيفي است
و گزارش نسبتاً مشــروحي از چگونگي
پيشرفت تحصيلي دانشآموز الزم است
تا معلم به رشد همهجانبهي دانشآموزان
توجه كند .مواد ارزشيابي عبارتاند از:
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آمادگي جســماني (عوامــل مرتبط با
ســامت و برخــي از عوامــل مرتبــط
با مهــارت ،متناســب با نوع رشــتهي
ورزشــي)؛ حركات پايه؛ مهارت ورزشي
(شامل رشتههاي شنا ،واليبال ،هندبال،
بســكتبال ،تنيس روي ميز ،دووميداني،
فوتبال ،بدمينتــون و طنابزني)؛ بخش
دانشــي و نگرشي (شــركت در بازيها
و فعاليتهــا ،بهويــژه بازيهاي بومي ـ
محلي ،آشنايي با مسائل بهداشتي ،تغذيه
و ايمني).
بايد توجه داشــت ،معيار ارزيابي سطح
آمادگي جسماني و مهارتهاي حركتي
و ورزشــي ،ميزان پيشــرفت دانشآموز
نسبت به خود اوســت .داوري معلم در
مورد تحقق انتظارات در يك طيف چهار
درجهاي «خيلي خوب ،خوب ،قابل قبول
و نيازمند به آموزش» اعالم ميشود.
ابزارها و شيوههاي رايج در
سنجش درس تربيتبدني
فهرستوارســي (چكليســت)
مشاهدهي رفتار :فهرستوارسي همان
برگهي مشاهدات است كه معلمان براي
نشان دادن اينكه آيا دانشآموز به عملكرد

رديف
1

موارد
ارزشيابي

2

4

5
6

7

پايه

قدرت

استقامت قلبي ـ تنفسي

انعطافپذيري
چا بكي

سرعت
تعادل

دورهي اول ابتدايي دورهي دوم ابتدايي

اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
٭

٭

٭

٭

٭

٭

10

دستورزي

٭

حركات پايه

12

13

16

17

18

19

20

مهارتهاي ورزشي اختصاصي

14

15

طنابزني

٭

٭

٭

٭

بدمينتون
واليبال

٭

دانشي
نگرشي

30
31

٭

بهداشت

عالقهمنــدي و مشــاركت فعال در
برنامههاي كالسي و ورزش اختياري

29

٭

تغذيه

وضعيتهاي مناسب بدني

توجه بــه ارزشهاي اخالقي و بازي
جوانمردانه و روحيهي ورزشكاري در
همهي اوقات

رعايت ايمني ،بهداشــت و توجه به
حفظ و نگهداري محيط و وســايل
ورزشي
حضور منظم در كالس و رعايت نظم
و انضباط

٭
٭

٭

بسكتبا ل

ايمني و آسيبهاي جسماني

٭

٭

بازيهاي بومي محلي

23

28

٭

٭

٭

٭

٭

دو و ميداني

شركت در بازيها و فعاليتها

26

٭

٭

٭

مهارت ورزشي انتخابي شامل رشتههاي
22
توپي و راكتي ،و شنا

27

٭

٭

٭

٭

٭

٭

فوتبال

21

25

٭

٭

٭

تنيس روي ميز

هندبال

24

٭

٭

غيرجابهجايي

11

٭

٭

٭

٭

جابهجايي

٭

٭

٭

٭

٭

8

توان

٭

٭

٭

هما هنگي

9

خاصي رسيده است يا خير ،آن را بهكار
ميبرند .فهرستوارسي يكي از مؤثرترين
ابزارهاي سنجش در تربيتبدني است.
سؤاالت پاســخ آزاد ،آزمونهاي
كتبي و شــفاهي :با توجــه به اينكه
دانشآمــوزان در درس تربيتبدنــي و
ســامت با يك مجموعه حقايق و اصول
حاكم بر اين درس آشنا ميشوند ،ارزيابي
يادگيري دانشآمــوزان در اين مباحث
ميتواند از طريق برگــزاري آزمونهاي
كتبي بهصورت چهارگزينهاي يا سؤاالت
پاســخ آزاد و آزمونهاي شفاهي انجام
پذيرد.
كارنمــاي فعاليتهاي خــارج از
مدرســه :ايــن كارنماهــا ميتوانند
منعكسكنندهي فعاليتهاي ورزشــي
خارج از مدرسهي دانشآموزان باشند كه
دانشآموز با نظــارت اوليا آنها را كامل
ميكند.
دفتر گزارشهاي ســرگروهها :ثبت
گزارشهــاي ســرگروهها كــه در قبال
دانشآموزان گروه خود مسئوليت دارند،
ميتوانــد بهعنوان ابزاري ارزشــمند در
ســنجش به معلمان كمــك كند و در
صرف وقت ايشان نيز صرفهجويي شود.

دورهي تحصيلي

استقامت عضالني

آمادگي جسماني

3

جدول ارزشيابي درس تربيتبدني در دورهي ابتدايي

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭
٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭
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پروژه :پروژهها فعاليتهايي هســتند
كه بدون تشــكيل كالس بــراي آنها
و اختصــاص ســاعات به آنهــا ،براي
تكميلشان ممكن اســت هفتهها صرف
زمان الزم باشــد .در اين برنامه ،بر انجام
پروژههــاي گروهي در مباحث دانشــي
درس تربيتبدني تأكيد شــده و ارائهي
پروژهها در زمان مقرر ،در قالب سخنراني،
توليد روزنامهي ديواري ،گزارش تحقيق
دربارهي موضوعي خاص ،نقاشي ،ضبط
مصاحبه و مشاهدهها توسط دانشآموز
انجام خواهد شد.
خودارزيابــي :اگــر از دانشآمــوزان
خواســته شــود دربــارهي عملكــرد و
فعاليتهاي يادگيري خــود فكر كنند،
كمك مؤثــري به يادگيري آنها خواهد
شــد .در اين روش ،آنهــا قادر خواهند
بود آنچه را فرا گرفتهاند ،ارزشيابي كنند
و فرصت پيدا ميكنند ضمن تشــخيص
خطاها و ضعفهاي خود ،آنها را اصالح
كنند.
ارزيابي ديگران :ارزشيابي دانشآموزان
از فعاليتهاي يادگيري همساالنشــان
خودآگاهي را رشــد ميدهد .زيرا هنگام
داوري دربارهي عملكــرد دانشآموزان
ديگر ،توانايي بررســي و تحليل عملكرد
در دانشآموزان تقويت ميشود.
پوشــه كار :مجموعه تكاليف كالسي

و خانــهي دانشآمــوز ميتواند گوياي
پيشــرفت او در درك مفاهيــم آمادگي
جســماني ،زندگي فعال و انجام تكاليف
جســماني داخل و خارج از مدرسه باشد
كه در يك پوشه مستندسازي و نگهداري
ميشود .براي مثال ،دانشآموزان گزارش
انجام فعاليتهاي جســماني و تمرينات
ورزشــي در ســاعات خارج از مدرسه را
بهصورت كاربرگهايــي كامل ميكنند
و اين برگهها هر هفته در پوشــهي كار
بايگاني ميشود.
آزمونهــاي مهارتــي :آزمونهاي
مهارتي براي سنجش عملكرد در اجراي
مهارتهــاي بدنــي معيارهــاي خوبي
هســتند .اين آزمونها عموماً نسبت به
ابزارهاي مشــاهدهاي معيارهاي پاياتري
هســتند و استفاده از آنها توسط معلم،
همبازيها يا خود دانشآموز ،خيلي آسان
اســت .معلمان بــراي ارزيابي مهارتها
ميتوانند از انواع آزمونهاي استاندارد و
معلم ساخته استفاده كنند.
آزمونهــاي آمادگي جســماني:
آزمونهاي آمادگي جســماني استاندارد
معيارهــاي خوبي هســتند كه نشــان
ميدهند ،دانشآموزان در چه ســطحي
از آمادگي قرار دارند و به دليل داشــتن
هنجار معمــوالً اســتفاده از آنها براي
معلم بسيار آسان است .البته آزمونهاي

معلمســاخته ،از جملــه آزمونهــاي
ايستگاهي نيز ،با توجه به اينكه ميتوانند
همزمان چندين عامل آمادگي جسماني
را بــا صرف زمان كمتر ارزيابي كنند ،در
اين برنام ه كاربرد دارند.
ارزشــيابي از بخشهاي گوناگون
برنامهي درسي
با توجه بــه نكاتي كه درخصوص فرايند
ارزشــيابي درس تربيتبدني و ابزارهاي
آن ذكر شد ،ارزشيابي مباحث گوناگون
(مستمر و پاياني) ميتواند به شكل زير
انجام شود:
مباحث دانشــي :براي ارزشــيابي از
دانستنيهاي درس تربيتبدني ،از روش
پروژه (ارزشيابي گروهي) و سؤاالت پاسخ
آزاد كتبي يا شفاهي (ارزشيابي انفرادي)
استفاده شود.
مباحث نگرشــي :براي ارزشــيابي
نگرشي از روشهاي فهرستوارسيهاي
مشــاهدهي رفتــار فــردي و گروهي،
خودارزيابــي ،دفتر ثبت ســرگروهها و
ارزيابي ديگران استفاده شود.
آمادگي جســماني :براي ارزشــيابي
آمادگــي جســماني از پوشــهي كار،
فهرستوارســي مشــاهدهي رفتــار و
كارنماي فعاليتهاي خارج از مدرسه ،و
آزمونهاي آمادگي جسماني استاندارد و
معلمساخته استفاده شود.
مهارتهــاي حركتــي :پيشــنهاد
ميشــود براي ارزشــيابي مهارتهاي
حركتي ،از فهرستوارســي مشاهدهي
رفتار و آزمونهاي مهارتي اســتاندارد يا
معلمساخته استفاده شود.
منابع
 .1گــروه مؤلفــان .)1389( .معلم تربيتبدني
دورهي ابتدايــي .ادارهي كل چــاپ و توزيــع
كتابهاي درسي .چاپ اول.
 .2ضرغامــي ،مهدي؛ صالحي ،كيــكاوس؛ داودي،
بابك .)1393( .روشهــاي آموزش و تدريس
تربيتبدني .انتشارات علم و حركت .چاپ اول.
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گزارش  -تربيت بدني
محبوب محمدزاده ،وجيهه عموزاده
آموزگارانتربيتبدني

ورزش براى كمتوانان ذهنى

فعاليتهاى فوق برنامهى ورزش
مجتمع آموزشى استثنايى دخترانهى رجائيه
بــدن انســان ـ برخالف ماشــين يا هر
وســيلهي ديگر كه بر اثر كار و فعاليت
مستهلك ميشود ـ با كار جان ميگيرد
و توانايي بيشتري كسب ميكند.
در زمانهــاي گذشــته ،حركــت و
تمرينهاي بدني بخشي از كار روزانهي
فرد به شــمار ميرفت اما امروزه ،بر اثر
پيشرفت فناوري و ماشين ،بايد بيشتر از
گذشته در جستوجوي حركت بود و هر
فرد بايد آن را در برنامهي روزانهي خود
بگنجاند.
البته اين امر براي كمتوانان ذهني اهميت
بيشــتري دارد .ورزش يكي از ابزارهايي
اســت كه جوامع گوناگون ،براي از انزوا
خــارج كردن افرادي بــا توانمنديهاي
خاص ،در نظر ميگيرند .از طريق ورزش،
اين افراد جذب جامعه ميشــوند تا هم
باري از دوش جامعه برداشته شود و هم
خانوادههاي اين بچهها احساس آرامش
خاطر كنند.
اين عزيزان ميتوانند با ورزش ،عالوه بر
سالمت جسمي ،به زندگي عادي در كنار
ساير افراد اجتماع دست يابند.
مجتمع آموزشي اســتثنائي دخترانهي
رجائيه در منطقهي 15شهر تهران واقع
است و  270دانشآموز دارد.
واحــد تربيتبدني مجتمع بــا پررنگ
كردن المپياد ورزشــي ،هم اين عزيزان
را از حالــت كمتحركي خــارج كرده و
هم بازيها و مسابقاتي را در نظر گرفته
است كه مطابق با تواناييهاي آنان باشد
نه محدوديتهايشــان .براي هماهنگي
با محدوديتهــاي دانشآموزان معلول،
شــايد الزم شود تمام يا قسمتي از بازي
تعديل و اصالح شود .رشتههاي در نظر
گرفته شدهي المپياد عبارتاند از :تنيس

روي ميز ،طنابكشي ،طنابزني ،پرتاب
توپ كاغذي داخل سبد ،دارت بيخطر
و گويراني.
پرتــاپ تــوپ داخــل ســبد مختص
دانشآموزاني است كه عالوه بر معلوليت
ذهنــي ،دچــار معلوليت جســمي نيز
هستند.
دارت بيخطــر بــراي دانشآمــوزان
كمتوانذهني طراحي شــده تا در كنار
وسايل ايمن از هيجان بازي نيز به رهاي
ببرند.
گويراني نيز خاص دانشآموزان سندرم
داون اســت ،چون ايــن دانشآموزان از
انجــام فعاليتهاي شــديد و بلندمدت
معذورند.
طرح «حيــاط پويا» با هدف آشــنايي
دانشآموزان با انــواع روشهاي صحيح
ورزشــي و بازيهاي ورزشــي ســالم و
متناســب با ســن آنهــا ،و بهمنظور
غنيسازي اوقات فراغت ،در مدارس اجرا
ميشود.
اين طــرح بــا شادابســازي حياط و
فضاي مدارس ،زمينهي مناســب براي
ســاماندهي فعاليتهاي دانشآموزان
در ســاعات تفريح را فراهــم ميآورد تا
دانشآموزان ،ضمــن انجام فعاليتهاي
بدني ســاده ،در حداقل زمان ممكن از
فايدهها و اثــرات ورزش و بازي بهرهمند
شوند.
با توجه به اينكــه دانشآموزان كمتوان
ذهني چاق ميشــوند و تحرك آنان در
منزل بسيار كم است ،تنها جاييكه آنها
ميتوانند تحرك الزم را داشــته باشند،
حياط مدرسه اســت .اين دانشآموزان
دچار نوعي كممهارتي و كندي حركتياند
و عالوه بر اين ،ســطح تمركزشــان در

موقعيــت يادگيري ضعيف اســت .آنان
باوجود آنكه جسمي سالم دارند ،به خاطر
ضعف توجه و تمركز ،پردازش اطالعات
و پاسخدهيشــان زمان بيشتري بهطول
ميانجامــد .در نتيجه ،واحد تربيتبدني
از بازيهاي كاربــردي حياط پويا براي
ارتقاي جسم و ذهن آنان نيز بهره جست
تا ايــن كودكان بتوانند خود را با زندگي
اجتماعي ســازگار كننــد و مهارتهاي
ي رفتار سازشي نيز بهبود
آنها در زمين ه 
يابــد .از ديگر اهداف حياط پويا ميتوان
به افزايش دقت و تمركز ،تقويت مهارت
شــمردن ،افزايش روحيهي همكاري و
جمعپذيري ،توجه بــه قواعد و مقررات
بازي ،سرگرمي و نشاط ،افزايش دقت و
تمركز ،و هماهنگي چشم و دست اشاره
كرد.
نرمش صبحگاهــي از ديگر فعاليتهاي
اين واحد اســت .با توجــه به خمودي و
كندي حــركات دانشآمــوزان ،نرمش
صبحگاهي تأثير فوقالعادهاي بر نشــاط
و روحيهشــان دارد .بهرهگيري از آهنگ
ورزشــي همراه با ورزش ،شــور و نشاط
را در دانشآمــوزان ميافزايــد و انرژي
بيشتري به آنان ميدهد.
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تجربهی مادرانه
کبری محمودی/تصويرگر :سام سلماسي

اين چه تصمیمي بود؟!
پسر :خیلی هم خــوب «تصمیمگیری» رو یاد گرفتم .االن میدونم
که بايد حســابي فكر كنم و عاقبت كارم رو ببينم و بعد تصميم بگيرم.
ميدونم كه اگر پولي پيدا كردم ،بايد تصميم بگيرم به صاحبش برسونم.
اينم ميدونم كه بايد با ديگران مشورت كنم.
مادر :خب ،پس چرا امتحان رو خوب ندادي؟
پســر :من جواب رو درست نوشتم ،اون همكالســيم كه برگهام رو
تصحيح كرده ،بلد نبــوده .به خانمم كه اعتراض كردم ،گفت بايد مثل
كتاب مينوشتي.
مادر :عجب حرفي ميزني بچه! تو حتي اگر عين كتابم ننويسي ،در
صورتي كه جوابت درست باشه ،معلمت قبول ميكنه.
پسر :چي كار كنم ديگه؟ من كه غلط ننوشتم!

چيكار كنم؟
بردارم يا برندارم؟

مادر :تو فقط دو تا سؤال داشتی .از همون دو تا هم يكي رو غلط
نوشتي .بذار ببينيم چرا؟ راستش به نظر منم جوابت خيلي درسته!
پسر :ديــدي گفتم مامان خانم .خودتم بلد نيستي .من كه گفتم
معلوم نيست خانم چي ميخواد!
مادر :كتاب مطالعاتت رو بيار ببينم ،درس تصميمگيري صفحهي
چنده؟
پسر :ايناهاش .صفحهي  .20مراحل تصميمگيري :خوب فكر كنيم.
نتيجهي هر انتخاب را پيشبيني كنيم .بهترين راه را انتخاب كنيم.
مادر :خب ،جواب تو درســته ،اما بايد مثل كتاب مينوشتي .بگو
ببينم ،كلمهي اولويتها و عالقهها رو از كجا آوردي پسرم؟ اينكه تو
كتابتوننيست!

پسر :چرا مامان .يادمه تو كتاب خوندمش .حتي از معلممون پرسيدم اولويت يعني چي؟ اما
نميدونم چرا اینو از معلم درس تفكر پرسيدم؟!
مادر :معلومه تو مفهوم موضوع رو كام ً
ال فهميدي  ،اما چون مثل كتاب نيست ،دوستت نفهميده.
اگر معلم برگهتون رو تصحيح كرده بود ،اين رو غلط نميگرفت.حاال براي فردا چي داري؟
پسر :فصــل اول كتاب تفكر و پژوهش .آهان! فهميدم اولويت رو كجا داشتيم .ببين ،توي
كتاب تفكر :براي تصميمگيري بايد اولويتها رو در نظر بگيريم.
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مادر :درســته! تو حواست بود كه موضوع اين
فصل كتاب تفكرتــون تصميمگيريه؟ درسهاي
چهارم و پنجم كتاب مطالعاتتون هم تصميمگيريه.
تو طبق حرفاي اين كتاب به ســؤال جواب دادي.
حاال شد.
پسر :چي شد؟! چيكار كنم حاال؟ كدوم درسته؟
اين كتاب يا اون يكي؟! سر امتحان كدوم رو بنويسم؟
مادر :اگر نتيجهي برگهی امتحان برات مهمه،
بايد حواست باشه كه داري كدوم درس رو امتحان
ميدي .اونوقت نوشتههاي اون كتاب رو به عنوان
جواببنويسي.
پسر :مامان ،ببخشيدا! يعني تو ميگي حفظ
كنم؟! امكان نداره يادم بمونه كدوم به كدومه!

تفكر و پژوهش

مطالعات اجتماعي

كتاب تفكر را برداشتم و آن را با تأمل بيشتر ورق زدم .فصل اول كتاب تفكر به مبحث
«تصميمگيري» اختصاص دارد كه در درسهاي سوم و چهارم كتاب مطالعات نيز دقيق ًا
همين موضوع مطرح شدهاست.
بيشــتر اينكه ،در تمام فصلهاي كتاب علوم اجتماعي ،موضــوع «فرهنگ و هويت» از
زيرموضوعات به شــمار ميرود ،و در كتاب تفكــر نيز يك فصل كامل (فصل  )4به اين
موضوع (هويت و زندگي) پرداخته است .راستش متوجه نميشوم چرا يك موضوع به
دو شيوهي بيان و در دو كتاب جداگانه در يك پايه گنجاندهشدهاست؟
اينجاست كه با معلم همدردي ميكنم و ميپرسم :آيا فقط معلم بايد بحث تلفيق را رعايت
ب هم اين موضوع مطرح است؟
كند و به عنوان هنر تدريس به كار گيرد ،يا در تأليف كتا 
آيا اص ًال هر كدام از گروه نويسندگان دو كتاب «تفكر و پژوهش» و «مطالعات اجتماعي»
از وجود كتاب ديگر و سرفصلهاي آن اطالع داشتهاند؟
در  30صفحهي انتهاي كتاب مطالعات كاربرگهايي است كه معلمان پايهي ششم به خاطر
كمبــود وقت از خير انجــام آنها ميگذرند .آيا حداقل نميتــوان فصلها و موضوعات
مشــترك اين دو كتاب را يكجا جمع كرد تا هم دانشآموز به دردســر نيفتد و هم معلم
فرصت بيشتري داشتهباشد تا بتواند تمام محتواي هر كتاب را تدريس كند؟
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گفتوگو
نصراهلل دادار/عکاس :غالمرضا بهرامي

پای صحبت دکترخسرو باقری ،متخصص فلسفهی
تعلیموتربیت و استادتمام دانشگاه تهران

کودک با کودکی کردن بزرگ میشود
زندگينامه

دكتر خسرو باقري متخصص فلسفهي تعليموتربيت و استادتمام دانشكدهي
روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران است .او در سال  1336ه  .ش در
تهران متولد شده است .دوره كارشناسي روانشناسي را در دانشگاه عالمه
و دوره كارشناسي ارشد فلسفه علوم تربيتي را در دانشگاه تربيت مدرس به
اتمام رساند و درجه دكتري در فلسفه تعليموتربيت را از دانشگاه نيوساوت
ولز استراليا دريافت كرد.

كتابهاي تأليفي

دكتر باقري تاكنون بيش از  30جلد كتاب در حوزههاي تخصصي خود تأليف
و منتشر كرده است كه اسامي تعدادي از آنها به شرح زير است:
 .1نگاهي دوباره به تعليموتربيت اسالمي ،انتشارات مدرسه
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 .2مباني شيوههاي تربيت اخالقي ،انتشارات سازمان تبليغات اسالمي
 .3چيستي تربيت ديني(بحث و گفتوگو با پاول هرست) ،نشر تربيت
اسالمي
 .4مباني فلسفي فمنيسم ،انتشارات دفتر برنامهريزي اجتماعي و مطالعات
فرهنگي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 .5هويت علم ديني ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
 .6نظريههاي روانشناسي معاصر با همكاري زهره خسروي ،نشر علم
 .7الگوي مطلوب آموزشوپرورش در جمهوري اسالمي ايران ،انتشارات
مدرسه
دكتر خسرو باقري ،همچنين داراي چندين جلد كتاب ترجمه است و تاكنون
پاياننامههاي زيادي را در دورهي دكتري و كارشناسي ارشد راهنمايي و
مشاوره كرده است.

هشتمین و آخرین گفتوگوی امسال مجله را به آقای
دکتر خسرو باقری ،متخصص فلسفهی تعلیموتربیت
و استاد تمام دانشکدهی روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران اختصاص دادهایم .دکتر باقری با نگاه و
رویکرد عاملیت به تربیت کودکان میاندیشد و معتقد
است« :انسان مثل چوب نیست که ما آن را تبدیل به
میز کنیم .غایت هر انسانی را خودش تعیین میکند .وی
میگوید« :کودکی دوران گذار بهسوی عاملیت یا دوران
تکوین عاملیت است و عاملیت در کودک آرام آرام باید
قوام پیدا کند .به همین دلیل ،ما نمیتوانیم تربیت جهشی
داشته باشیم .کودک با کودکی کردن بزرگ میشود».
ایشان بر این باور است که در تکوین عاملیت سه عنصر
اساسی مطرح است :امیال ،شناخت و اراده .امیال باید
بهطور متعادل برآورده شوند و سرکوب و رها نشوند .برای
رشد شناختی ،بچهها باید با طبیعت و پدیدههای طبیعی
و موانع طبیعی در برآوردن امیال آشنا شوند و برای رشد
اراده و احساس مسئولیت ،کارهای مشترک به آنها
سپرده شود .زیرا کارهای مشترک ،عالوه بر رشد عاطفی
و اجتماعی کودک ،ارادهی او را نیز تقویت میکنند و در
عین حال احساس مسئولیت را پرورش میدهند.

استاد! سؤال پایه و اساسی ما در این گفتوگو این است
که در دوران ابتدایی ،بچهها را چگونه باید تربیت کرد تا 10
یا  15سال بعد ،بتوانند هم به لحاظ فردی استقالل داشته
باشند و هم نقش مثبتی در توسعه و رشد جامعه ایفا کنند؟
هرکس بخواهد دربارهی نحوهی تربیت در دوران کودکی بحث کند،
باید پیشفرض انسانشناســیاش را معرفی کند تا ببینیم دوران
کودکی در آن چه جایگاهی دارد .متناسب با آن میتوانیم به مباحث
تربیتیاش هم بیندیشیم.
ما اینجا میخواهیم از منظر عاملیت به انسان نگاه کنیم .اگر انسان را
در مفهوم کالن ،موجودی بدانیم که عاملیت دارد ،حاکی از آن است
که انسان واجد عمل است و با عملش برای خود هویتسازی میکند
و لوازم این عاملیت ،مثل احساس مسئولیت ،بر او بار میشود .این
یک مفهوم بنیادی اســامی هم هست .نگرش اسالمی هم نگرش
عاملیتی به انسان است.
پیشفرض انسانشناسی شما از منظر عاملیت چیست؟
با نگاه و رویکرد عاملیت ،رفتارهایی که از انسان سر میزند ،تکلیف
او را معلوم و هویتش را ترسیم میکند .کسی دیگر نمیتواند هویت
کسی را معلوم کند.
انسان مثل چوب نیست که ما آن را به میز تبدیل کنیم .غایت هر

انسانی را خودش تعیین میکند .او با عملهای خودش ،هویتش را
رقم میزند .کس دیگری نمیتواند هویت کس دیگری را تعیین کند؛
حتی اگر پیامبر باشد.
خداوند میگوید ،ای پیامبر ،بدان که داری میروی ســراغ آدمها و
تو بر آنها مسلط نیستی (لست علیهم بمصیطر) .یعنی رابطهی تو
با اینها ،رابطهی نجار و چوب نیست .شما بر چوب مسلط هستید.
خ بکوبید .ولی ارتباط پیامبر(ص)
میتوانید هرطور بخواهید بر آن می 
با انسانها در مقا م هادی و مربی اینطور نیست که مسلط بر آنها
باشــد و بتواند آنها را مثل یک چوب داخل گیره بگذارد و بتراشد.
بنابراین ،هر کسی خودش را شکل خواهد داد .پیامبر(ص) و مربی
کنار ایســتادهاند و به او میگویند که اینطور عمل کن ،اما در آخر
خود انسان است که باید عمل کند.
با این پیشفرضی که از انسان ارائه کردید ،نگاه شما با
عینک عاملیت به کودکی چگونه است؟
اگر بخواهیم با عینک عاملیت به کودکی نگاه کنیم ،اوالً کودک عامل
نیســت .یعنی هنوز به نقطهای نرسیده است که بتواند واجد عملی
باشد که از انتخاب و عمل خودش سر بزند و بتوانیم بگوییم او این کار
را انجام داده است و در عین حال بشود مسئولیت هم به او بار کرد.
اختيار از مهمترين پايههاي عامليت است ،اما کودک هنوز با امیالش
زندگی میکند .ارادهی کودک همان میلش است .وقتی میگوییم
در دوران کودکی عاملیت طلوع نکرده ،یعنی ابعاد عمل تحقق نیافته
اســت .پس کودک عامل نیست .بعد با رشد کردن و بلوغ کمکم در
جادهای به ســمت عاملیت حرکت میکند .پس میتوان گفت که
کودکی دوران گذار به سوی عاملیت است .پس یک نامگذاری برای
دوران کودکی میشود :گذار به سمت عاملیت .اما نامگذاری دیگری
هم میتوان برای کودکی در نظر گرفت :دوران تکوین عاملیت .یعنی
عاملیت دارد تحقق پیدا میکند .عاملیت باید آرام آرام قوام پیدا کند؛
مثل غذایی که باید پنج ساعت روی آتش باشد و آرام آرام بپزد .اما
اگر با زودپز در عرض نیم ساعت بپزد ،آن غذا جا افتاده نخواهد بود.
زیرا موادی از آن ضایع میشود.
دورههای زندگی کودک مهماند و ما نمیتوانیم و نباید از آنها جهش
کنیم .ما نمیتوانیم تربیت جهشی داشته باشیم؛ یعنی مکانی درست
کنیــم که آدمها در آنجا زود تربیت شــوند .این جهشها بچهها را
خراب میکنند.
کودک با کودکی کردن بزرگ میشــود .یعنی چیزهایی که ما در
بزرگسالی الزم داریم ،اینجا با آهنگ خودشان پخته میشوند .این
آهنگ الزم است و اگر نباشد ،تکوین مناسب صورت نمیگیرد.
آقای دکتر! چه چیزهایی باید در عاملیت تکوین یابند؟
دست کم سه عنصر در تکوین عاملیت مطرحاند :شناخت ،عالقه و
اراده .حداقل این سه عنصر پایهای الزماند تا یک رفتار به عمل تبدیل
شود .رفتار برای عمل شدن ،در نخست ،به زیرساختشناختی نیاز
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يكي از اصول اساسي در دوران تربيت كودكي
به بدن مربوط ميشود .بدن بسيار مهم است؛
چون حامل غرايز و ذهن كودك است .كودك
بايد از بيماريها دور بماند و درعين حال ،با
ورزش كردن و فعاليت سالم ،كسب قدرت كند
دارد .مث ً
ال من یک سیب را برمیدارم و تصورم این است که این سیب
ارگانیک خیلی سیب خوبی است .این زیرساختشناختی است و این
الزم است تا من به این سیب دست ببرم .الزم است ،اما کافی نیست.
یک چیز دیگر هم میخواهد و آن عالقه و میل است .موجود اگر میل
نداشته باشد ،شناخت ِصرف ،محرک او نمیشود .شناختها وقتی
محرک هستند که با میل گره بخورند .پس شناخت وقتی با میل گره
میخورد ،انگیزاننده میشود.
عنصر سوم اراده است که تصمیم بگیرم .شناخت و میل ممکن است
باشد ،اما تصمیم نباشد .درست و غلط بودن شناخت هم اینجا مطرح
نیست .آدم ممکن است بهرغم شناختی که دارد ،تصمیم بگیرد.
تکوین عاملیت در دوران کودکی
حاال ببینیم تکوین عاملیت در دورهی کودکی یعنی چه؟ یعنی این
ســه پایه آرام آرام شروع میکنند به رشد کردن و پیدا شدن .نگاه
کنید اول از این سه تا ،چه چیزی در کودک است؟ نه شناخت است
و نه اراده .فقط میل است .کودکان مسلح به امیال متولد میشوند؛
همینکه به دنیا میآیند ،شروع میکنند به خوردن .لبهای کودک
بــهکار میافتد و میخواهد چیزی را بمکــد .این غرایز خیلی هم

قدرتمند هستند .شما وقتی گریهی یک بچه را بهخاطر گرسنگی
میشنوید ،متوجه میشوید با تمام وجود گریه میکند و این همان
قدرت غریزه اســت .چنین غرایز نیرومندی الزماند تا زندگی حفظ
شــود و موجود باقی بماند .کودکی با این میلهای قدرتمند شروع
میشــود .اما اندک اندک تحول رخ میدهد .کودک بعضی جاها به
چیزهایی برمیخورد که لذتهای عمیق غرایز را عقب میزنند .برای
مثال ،وقتی نوزاد چنگالی را میمکــد و چنگال دهانش را زخمی
میکند و درد ایجاد میشود .اینجا چه اتفاقی میافتد؟ اینجا شناخت
دارد رشد میکند .یعنی او متوجه میشود چیزهایی در دنیا هستند
که نه تنها میل او را ارضا نمیکنند ،بلکه باعث درد میشوند .لذت
و درد منطق حرکت هســتند .کودک با لذت جلو میرود و با درد
عقبنشــینی میکند .ولی وقتی درد ایجاد شد ،شناخت شروع به
رشد میکند .کودک میفهمد که این شیء دردآور است .یک بخش
مهم از این شناخت واقعیتهای جهان ناظر است .همین چنگال و
دیوار و موانع دیگر ،یک نوع شناخت نظری بهوجود میآورند .عقل
نظری یا شناخت نظری یعنی شناخت واقعیتهای جهان که این
واقعیتها از ما مستقلاند.
اما در مسائل فرهنگی ،به نحوهی عمل توجه مییابد؛ چه حرفی را
کجا بگوید ،چه حرفی را کجا نگوید ،کجا بخندد و کجا گریه کند.
این ،ب ه اصطالح برخی از فیلسوفان ،عقل عملی است .ولی خود این
هم نوعی شــناخت است .نوعی رشد عقل است؛ منتها عقل عملی.
پس جنبهی عملی بخشی از رشد شناختی ما را تشکیل میدهد که
خیلی هم وسیع است .چون بچه مرتب دارد در داالنهای فرهنگ
حرکت میکنــد .امروز میرویم مهمانی ،فردا عروســی ،پس فردا
عزاداری و بعد مسافرت ،رســتوران و  ...که هر کدام از اینها آدابی
دارد .بچه باید در این تونل پیچ در پیچ حرکت کند و یاد بگیرد هر جا
چه کار باید کرد .این رشد شناختی ایجاد میکند .در شناخت نظری،
علت ( )causeخیلی نقش بازی میکند و در شناختهای عملی
دلیل ( .)reasonعلت همین است که چنگال وقتی به دهان کودک
بــرود ،آن را زخم میکند .این علــت دارد و دلیل ندارد .علت یک
امر مکانیکی است .دلیل با مفاهیم سروکار دارد .با علتها نمیشود
محاجه کرد ،ولی با دالیل میشــود .چون دالیل مفهومیاند .نقش
زبان در دالیل خیلی مهم است ،اما در علل نه .بخش رشد شناختی
کودک در عرصهی اعمال خیلی مهم است ،چون او را با دالیل آشنا
میکند.
کنترل غرایز و طلوع اراده
به این ترتیب ،نخســت امیال و عالقههای کودک بود که شروع به
حرکــت کرد و برخورد با موانع فیزیکی و فرهنگی ،بعد جدیدی به
نام شناخت نظری و عملی را در انسان ایجاد کرد .اما درست در کنار
اینها ،یک چیز دیگر هم شــروع به رشد میکند که کنترل غرایز
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اســت .این طلوع اراده است .کنترل درونی غریزه یعنی اراده .و این
نشان میدهد که میل با اراده یکی نیست .اراده یعنی کنترل میل.
استاد! اراده با چه سازوکاری در دوران کودکی شروع به
رشد میکند؟
با همان سازوکار درد و لذت .شما دوست دارید سیب بخورید ،ولی به
محض اینکه گاز میزنید،میبینید طعم بدی دارد ،پرتش میکنید.
اینجا ما داریم کنترل بر میلها را تمرین میکنیم .پس انســان از
طریق این سازوکار درد و لذت ،هم شناختهایش رشد پيدا ميكند
و هــم كنترل ميلها .اگر فرد بار دوم به آن ســبب ميل پيدا كند،
خودش را نگه ميدارد .اين موجب ميشــود درون ما بعدي شروع
به رشــد كند كه همان خودداري است .خودداري يعني لذتهايي
را كه داريم و خيلي برايمان جالب است ،به تعويق اندازيم يا تعطيل
كنيم .البته كودكان نميتوانند تعطيل كنند ،بلكه به تدريج به تعويق
انداختن را ياد ميگيرند .به اين ترتيب ،بعد جديدي كه همان اراده
است ،در انسان شروع به رشد كردن ميكند .منتها اول خيلي ضعيف
است ،ولي كمكم رشد ميكند.
فع ً
ال صحبت از خوب و بد نميكنيم .مســئله مهار است .مثل ترمز
ماشــين اســت .ما در تربيت با عملهاي خوب سروكار داريم و در
عامليت با خود عمل .عامليت تربيت نيســت ،عامليت موجوديت
انسان است .ما هنوز وارد تربيت نشدهايم .انسان عامل است؛ همين.
عامليت بايد رشد كند و الزمهاش همان سه بعد «ميل ،شناخت و
اراده» هستند.
برميگرديم به سؤال اول .روش تربيتي شما براي دستيابي
به انسان ايدهآل و مفيد براي جامعه و به قول شما عامليت
مطلوب چيست؟
اگر ما قبول كنيم كه دوران كودكي دورهي تكوين عامليت اســت،
راهبرد تربيتي در اين دوران را «تمهيد براي عامليت مطلوب» تعريف
ميكنيم .اما چطور ميتوانيم تمهيد عامليت مطلوب را انجام دهيم؟
 .1پرورش بدن سالم و چاالك :يكي از اصول اساسي در دوران
تربيت كودكي ،به بدن مربوط ميشود .بدن بسيار مهم است ،چون

حامل غرايز و ذهن كودك اســت .ما بايد جسم كودك را در كانون
توجه تربيتي قرار دهيم و از جهت ســامت و قوت اين آمادگي را
براي او ايجاد كنيم .بايد مراقب باشــيم جسم او از سالمت و قوت
برخوردار باشد .اين يكي از پلههاي پرش مهم براي عامليت انسان
است .كودك بايد از بيماريها دور بماند و در عين حال قوت را هم با
ورزش كردن و فعاليت سالم كسب كند .در كنار اين ،كسب مهارتها
هم اهميت دارد .مهارت يعني خوب عمل كردن .مث ً
ال اينكه كودك
بتواند سوار دوچرخه شود ،يك مهارت است .از لوازم همين مهارت،
قوت و سالمت جسماني است.
 .2ارضاي متعادل اميال و گسترش عالقهها :موضوع بعدي
اميال و غرايز اســت .همانطور كه گفتيم ،اميال غريزي در كودك
بسيار قوي هستند و كودك نميتواند در مقابل آنها مقاومت كند.
به محض اينكه چيزي خواست ،بايد همان لحظه به آن برسد .اين
اميال را بايد برآورده كرد .اما در زمان ظهور غرايز دو اتفاق بد ممكن
است بيفتد :يكي سركوب و ديگري افراط در ارضاي غريزه .سركوب
كردن يا رها گذاشتن غراي ز آسيبزا هستند .بايد اميال بهطور متعادل
برآورده شــوند ،نه سركوب بشوند و نه رها .روشي كه خود طبيعت
دارد ،اين اســت كه وقتي شما افراط ميكنيد ،واكنشي طبيعي رخ
ميدهد .روشها در برخورد با اين اميال بســيار مهم هستند .مث ً
ال
ميتوانيم حواس كودك را از چيزي به چيز ديگر پرت كنيم .چون
اگر با فشار چيزي را از كودك بگيريم ،اين محروميت ممكن است

كودك بايد خود كارهايش را به عهده
بگيرد و در مواقع خاصي روي كمك والدين
هم حساب كند .گاه والدين جاي خود را با
فرزندان عوض ميكنند يعني كار آنها را
عهدهدار ميشوند
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حرص ايجاد كنــد .اما ميتوانيم عطف توجه ايجاد كنيم و با دادن
چيزي چيز ديگر را از او بگيريم.
اميال و غرايز پايهي اول را تشــكيل ميدهند ،چون قبل از هر چيز
ظهور ميكنند .اگر ما در پايهي اول كودك را سركوب يا رها نكنيم،
اين خود زمينهي مناسبي براي عامليت مطلوب به وجود ميآورد .اما
اگر به فرض سركوب كرده باشيم ،وقتي فرد عامل شود ،در پي فرو
نشاندن عطش خود برميآيد.
در كنار اين اميال ،خوب است عالقههاي متفاوتي در كودك شكل
بگيرند .مث ً
ال عالقههاي اجتماعي ،دوست داشتن ديگران و. ...

بعد ديگر فرهنگي اســت؛ مثل رفتن به نمايشگاه كتاب .اين ديگر
با طبيعت فرق ميكند .طبيعت با علتها ســروكار دارد ،اما اينجا
بحث داليل مطرح است .مث ً
ال چرا كتابها را اينجا چيدهاند؟ داليل
را براي بچه توضيح دهيم .بايد به ســؤالهاي بچه پاسخ بدهيم .به
هيچ وجه نبايد ســؤالها را سركوب كرد .هميشه بايد با سؤالهاي
كودك برخورد مطلوب داشته باشيم .اين را هم به ياد داشته باشيم
كه ندانستن جواب همهي سؤالهاي كودك ايراد نيست .به راحتي
ميگوييم ،نميدانم .نكتهي ديگري كه كودك بايد بفهمد ،اين است
كه انسان جواب بعضي از سؤالها را نميتواند بفهمد.

گسترش شناختهاي طبيعي و فرهنگي
نكتهي بعدي به بعد شناختي مربوط است؛ يعني پايهي دومي كه
براي عمل الزم است .قواي شناختي بچهها به تدريج رشد ميكند.
برعكس اميال كه با قدرت تمام وارد ميشوند ،شناخت خيلي آرام
و ضعيف رشد ميكند .يكي از كارهايي كه بايد براي تمهيد عامليت
مطلوب انجام شــود ،رشد شناختي اســت .شناخت بچهها بايد
گســترش پيدا كند .شــناخت در دو ضلع شكل ميگيرد .يكي در
برخورد با طبيعت و واقعيتهاي طبيعي كه علتهاي پديدهها مطرح
هستند.
ديگري در حوزهي اعمال ما آدمها و مسائل فرهنگي كه داليل مطرح
ميشوند .غنا بخشيدن به اين دو ضلع رشد شناختي بايد در فضاي
تعليموتربيت صورت گيرد .يعني بچهها بايد با طبيعت و پديدههاي
طبيعي و موانع طبيعي در برآوردن اميال خود آشــنا شــوند .براي
بچهها دنيا جديد و تازه اســت .او بايد اين دنياي بزرگ را كشــف
كند تا با هركدام از اينها شناختش غني شود .در راه اين كشفها،
موانعي براي او ايجاد ميشوند .مث ً
ال زمان شنا كردن در دريا ،آب در
دهانش فرو ميرود .اين شــناخت است؛ نوعي شناخت تجربي در
ارتباط با طبيعت كه هم مثبت است و هم منفي؛ هم دردآور است
و هم لذتبخش .بچه با ناكاميهايي مواجه ميشود و ميفهمد كه
دنيا فقط جاي كام گرفتن نيست و ناكامي هم در آن زياد است .هر
قدر كه اين تجربيات بيشتر باشد ،بهتر است .در اين راه بايد در كنار
بچهها باشيم .گاهي توضيحاتي به آنها بدهيم و گاهي بگذاريم خود
بچه متوجه چيزهايي بشود.

پرورش اراده و احساس مسئوليت
ســرانجام ،بعد ارادي بايــد مورد توجه قرار گيــرد .بچهها بايد
صاحب ارادههاي قوي شوند و احساس مسئوليت در آنها رشد
كند .براي رســيدن به اين هدف ميتوان از روشهايي استفاده
كرد.
يكي از روشها اين اســت كــه بايد توجه داشــت كودكان به
كارهايي اقدام كنند كه از عهدهي آنها برميآيند ،زيرا احساس
شكســت ،اراده را ضعيف ميكند و احساس پيروزي آدمي را به
اقدام بعدي فرا ميخواند .با اين حال ،اگر كودك در انجام كاري
شكســت خورد ،براي ترميم ارادهي او بايــد او را دلداري داد،
شكست را بايد بهعنوان نتيجهاي كه گاهي رخ ميدهد ،ترسيم
كنيم و او را براي اقدام بعدي تشجيع كنيم.
روش ديگــر اين اســت كه وقتــي كــودكان كاري را عهدهدار
ميشوند ،خود آن را به انجام برســانند؛ مسئوليت با آنهاست
هرچند ممكن است ما آنها را كمك كنيم.
روش بعدي اينكه پاسخگويي به ديگران ،كه بخشي از مسئوليت
اجتماعي است ،بايد در كارهاي كودكان رفته رفته به خود آنها
واگذار شــود .بهطور مثال ،اگر كودك تكاليف درسي را از روي
تنبلي انجام نميدهد ،خود بايد پاسخگوي معلم مدرسه باشد و
والدين از پذيرش آن خودداري كنند ،مگر اينكه تكاليف مدرسه
بيش از حد باشد و بتوان از روش كار مدرسه اشكال گرفت.
روش ديگــر در پرورش اراده ،همكاري با ديگران اســت .انجام
كارهاي مشــترك ،عالوه بر رشــد عاطفي و اجتماعي كودك،
ارادهي او را نيــز تقويــت ميكنــد و در عين حال ،احســاس
مسئوليت را پرورش ميدهد .در مثل مناقشه نيست .هنگامي كه
چند اسب را به يك كالسكه ميبندند ،آنها براي همراهي كردن
با ديگر اســبها ،بايد بر خود فشــار آورند و همپاي آنان بدوند.
اين در فعاليتهاي گروهي انســانها نيز صادق است .كارهاي
گروهي ،ارادهي افراد را تعميق ميكند و در عين حال ،احساس
مسئوليت در قبال ديگران را رشد ميدهد.

كارهاي مشترك ،عالوه بر رشد عاطفي
و اجتماعي كودك ،اراده او را نيز تقويت
ميكند و در عين حال احساس مسئوليت را
پرورش ميدهد
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برنامهي درسي  -هنر
سمينه خوبي

كارشناس ارشد ارتباط تصويري
عضوپيوستهانجمنتصويرگران
مربي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

نقاشى گروهى
يادگيرى گروهى

از ميان شيوههاي متعدد آموزشي ،يكي از روشهاي بسيار مؤثر ،يادگيري
گروهي است .نقاشي گروهي در پيوند با مبحث يادگيري گروهي ميتواند
يكي از بهترين روشها براي ايجاد تعامل بيشتر ميان دانشآموزان كالس
باشد .سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه مزاياي نقاشي گروهي
چيست؟ آيا نقاشي گروهي ميتواند بر بهبود روند يادگيري تأثيري داشته
باشد؟ اين مقاله ميكوشد اين موضوع را بررسي كند.

نقاشي گروهي و ويژگيهاي آن
پويايي هنر ســبب ميشــود برنامههاي
آموزشــي كالس هنر ،نســبت به ديگر
درسها ،از تنوع بيشتري برخوردار باشند؛
تنوعي كه امكان تجربيات جديدي را براي
دانشآموزان فراهم ميسازد .نقاشي يكي
از فعاليتهاي هنري اســت كه كودكان
بسيار به آن عالقهمندند .از اين رو ،كودكان

هميشــه از نقاشــي ،بهخصوص نقاشي
گروهي ،اســتقبال ميكنند .فعاليتهاي
هنري در اكثر موارد در مدارس بهصورت
انفرادي انجام ميشوند ،در حالي كه انجام
ت گروهي در كالس هنر ،تجربهاي
فعاليــ 
متفــاوت را در اختيــار دانشآموزان قرار
ميدهد .در اينجا الزم به ذكر است ،منظور
از انجام فعاليت هنري بهصورت انفرادي،

رونــد اجرايي اثر اســت كه در نقاشــي
گروهي ،اين بخش از فعاليت نيز بهصورت
گروهي انجام ميشود ،زيرا فرايند مطرح
كــردن موضوع و بررســي آن در كالس
توسط معلم ،هميشه بهصورت گروهي و
با تبادلنظر دانشآموزان صورت ميگيرد.
در واقع ،آموزش هنر بهصورت مســتمر،
از فعاليتهاي گروهــي در روند آموزش
بهره ميبرد ،امــا در نهايت ،دانشآموزان
به تنهايي بــه نقاشــي ميپردازند و هر
يــك بهصــورت جداگانه و بــا توجه به
برداشتهاي شخصي از موضوع ،اثر هنري
خود را خلق ميكنند .نقاشي گروهي اين
امكان را براي كودكان فراهم ميسازد كه
در برداشتهاي يكديگر از موضوع سهيم
شوند و در مورد آنها به بحث و تبادلنظر
بپردازند تا تصويري كه در نهايت ترسيم
ميكنند ،مطابق نظر تمام اعضاي گروه يا
اكثريت آنها باشد.
با توجه به آنچه گذشــت ،خوب اســت
حداقل يكبار در طول ســال تحصيلي،
زماني را به نقاشي گروهي در كالس هنر
اختصاص دهيم .معموالً موضوعاتي كه با
جشنها و برنامههاي نمايشگاهي مدارس
همخواني داشته باشــند و امكان ارائهي
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اثر نهايي در نمايشگاه وجود داشته باشد،
انتخاب بهتري هستند ،زيرا نتيجهي نهايي
فعاليت گروهــي دانشآموزان در معرض
ديد قرار ميگيرد و تمام اعضاي گروه خود
را در موفقيت نهايي اثر شريك ميدانند.
در ايــن روش ،دانشآمــوزان با يكديگر
مقايسه نميشوند و محصول نهايي كالس
هنر با تمام نقاط ضعف و قوت ،در اجرايي
گروهــي به نمايش گذاشــته ميشــود.
در نقاشــي گروهي ،همپوشانيهايي رخ
ميدهد كه به يكدســتي نهايي فعاليت
هنــري ميانجامــد .از ايــن رو ،كودكان
درمييابند چطور با هماهنگي ،همفكري
و شناخت توانمنديهاي هر يك از اعضاي
گروه ،با مشــكالتي كه بر سر راه فعاليت
هنــري قــرار ميگيرد برخــورد كنند و
چگونه مشكالت جنبههاي ديگر زندگي
را به كمك يكديگر برطرف سازند .نقاشي
گروهــي در پيوند با يادگيــري گروهي
ميتواند يكي از بهترين روشها براي ايجاد
تعامل بيشــتر بين كودكان باشد .در اين
روش ،مهارتهــاي علمي ،ذهني و ذوقي
كودكان تكامل مييابد و اعضاي گروه در
تعامل براي رسيدن به يك هدف مشترك،

به تكميل يكديگر ميپردازند و هر يك از
اعضا ،با تكيه بر توانمنديهايش ،در مسير
تكامل نقاشــي نهايي تالش ميكند و به
ياري اعضاي ديگر ميشتابد .آنچه در اين
فرايند رخ ميدهــد ،يادگيري پايدارتر و
عميقتر در ذهن كودكان را در پي دارد .از
اين رو ،نقاشي گروهي در پيوند با يادگيري
گروهي ،به آموزش مهارتهاي زندگي نيز
ميپردازد .اين مهارتها تنها با تمرينهاي
زياد به نتيجه ميرسند.
نكتههاي كليدي در نقاشي گروهي
با توجه به آنچه گذشــت و اهميت نقاشي
گروهي در پيوند با روش يادگيري گروهي،
در ادامه ،اصليتريــن ويژگيها در فرايند
اجراي نقاشــي گروهي را برميشــماريم.
توجه به اين نكتههــاي كليدي ميتواند
روند اجراي برنامه و دسترسي به نتيجهي
مطلــوب در رونــد يادگيــري گروهي را
تضمين كند.
 .1يك يا دو جلسه از برنامهي كالس هنر
را به نقاشي گروهي اختصاص دهيم.
 .2در مورد محيــط فيزيكي كالس فكر
كنيــم و فضــا را براي فعاليــت گروهي
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آمادهســازي كنيم .مث ً
ال جاي نيمكتها
و صندليهــا را تغيير دهيــم يا به حياط
مدرســه برويم يا برنامهي نقاشي گروهي
را در يكــي از اردوهاي خارج از مدرســه
طرحريزي كنيم.
 .3از كاغذهــاي رولي يا مقواهاي ســايز
بزرگ استفاده كنيم تا دانشآموزان فضاي
كافي براي نقاشيكردن داشته باشند.
 .4كاغذ رولــي را روي ميز يا زمين پهن
كنيم يا روي ديوار ،با توجه به ميانگين قد
دانشآموزان ،نصب كنيم.
 .5بهتــر اســت از ابزاري ماننــد گواش
اســتفاده كنيم .به دليل ماهيت ذاتي اين
رنــگ ،كودكان در اســتفاده از آن آزادي
عمل بيشتري دارند.
 .6رنگهــا را بهصورت مجــزا ،همراه با
قلمموهاي مشــخص براي هــر رنگ ،در
اختيار دانشآموزان قرار دهيم.
 .7از دانشآمــوزان بخواهيــم قلمموهاي
هر رنگ را فقط براي همان رنگ استفاده
كنند.
 .8يك سطل آب براي شستن قلمموها در
دسترس داشته باشيم.
 .9موضوعــي متناســب بــا يكــي از
فعاليتهاي نمايشــگاهي مدرسه انتخاب
كنيم تا نتيجهي نهايي نقاشــي گروهي،
در نمايشگاه مدرســه به نمايش گذاشته
شود .در اين فرايند ،فعاليت گروهي كالس
جمعي جامعهاي
در پيوند با فعاليتهاي
ِ
بزرگتر (مدرسه) قرار ميگيرد.
 .10در مــورد موضوع ،بــا دانشآموزان
تبادلنظر كنيم و موضوع را از جنبههاي
گوناگون به بررسي بگذاريم.
 .11مهارتهاي كارگروهي را به روشــني
توضيــح دهيم .روي خــوب گوش دادن،
رعايت نوبت و تصميمگيري تأكيد كنيم.
 .12از آنجــا كه كســب مهارتهاي الزم
براي كارهاي گروهي به زمان و تمرين نياز
دارد ،شكيبا باشيم.
 .13روي قواعد مشخص و مؤثر ايستادگي
كنيم.

د تكميل نقاشي گروهي با موضوع دههي فجر ،مركز  15كانون پرورش فكري كودكان
فراين 
و نوجوانان1395 ،

تعدادي از اعضاي كارگاه نقاشي در كنار نقاشي تكميلشدهي گروهي با موضوع دههي فجر،
مركز  15كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان1395 ،

 .14قابليتهاي فردي را بشناســيم تا در
محول كردن مســئوليت قدرتمند عمل
كنيم.
 .15وقت كافي بدهيم .كار گروهي نيازمند
اســتفاده از مهارتهاي متنوع اســت و
دانشآمــوزان براي رســيدن به نتيجهي
دلخواه به زمان بيشتري نياز دارند.
 .16محــل قرارگيري اعضاي گــروه را با
توجه به شرايط تغيير دهيم.
 .17همواره به جستوجو ،مطالعه و تفكر
كردن در مورد موضوع اهميت دهيم.

فعاليتهــاي گروهي مهارت دانشآموزان
را در برقــراري روابــط اجتماعي افزايش
ميدهند و ســبب ميشوند آنها در برابر
تفاوتهاي فردي حســاستر باشــند و از
راههاي گوناگون بــا ديگران ارتباط برقرار
كنند .در ايــن روش ،كودك ياد ميگيرد
ميزان آموختههايش را با ديگران ســهيم
شــود و خــود نيــز از ديگــران بياموزد.
همچنين ،در نقاشــي گروهــي ،معلم با
مشــاهدهي فعاليت گروه ،به ارزيابي كار
آنان ميپردازد و در جايي كه به كمك نياز

دارند ،حاضر ميشود .مشاهدهي چگونگي
همــكاري دانشآموزان با هــم ميتواند
اطالعــات مناســبي را براي ارزشــيابي
دانشآموزان فراهم آورد.
در نهايت ميتوان چنيــن نتيجه گرفت
كه نقاشــي گروهــي در پيونــد با روش
يادگيــري گروهــي قــرار دارد و بر روند
يادگيري دانشآموزان بســيار تأثيرگذار
است .مزيتهاي فعاليتهاي گروهي را ،با
توجه به نظر محققان ،ميتوان به شرح زير
دستهبندي كرد؛ مهارتهايي كه ميتوانند
از اين مباني كسب شوند و در تمام عمر به
كار آيند عبارتاند از:
پذيرفتن و ارائهي انتقادهاي سازنده ،گوش
دادن فعال ،پرسيدن ،كنترل كردن و تأييد،
توافق ،اجراي قوانين توافق شــده ،رعايت
دســتورالعملها ،توجه به هدف ،توجه به
نظر ديگران ،ارتبــاط دادن ميان ايدهها،
تمركز روي فعاليت ،بروز رفتار مناسب در
موارد نبــود توافق ،رعايت وقت ،گفتوگو
كردن ،ســاماندهي ،طراحي ،ارائهي ايده
به ديگران ،حل مسئله ،تأمل بر يادگيري،
رفتار و تفكر ،گزارش دادن ،خطرپذيري،
توضيح خواســتن ،خودارزشيابي ،سهيم
شدن ،دادن پيشنهادهاي جايگزين ،كمك
يا حمايت ديگران ،مسئوليتپذيري ،ياد
دادن به ديگران ،مديريت زمان ،درك نظر
ديگران ،استفاده از حركات بدني و نگاه.
منابع
 .1استرايكر ،سوزان و وارنر ،سالي .)1384( .كليدهاي
پرورش خالقيت هنري در كودكان و نوجوانان.
ترجمهي اكرم قيطاسي .انتشارات صابرين ،كتابهاي
دانه .تهران.
 .2پژوهشــي ،اردشــير ( .)1396تولد يك موزه.
تنديس .شمارة .354
 .3حســيني ،افضلالســادات ( .)1394خالقيت در
هنر .انتشارات .آها .تهران.
 .4مورداك ،كت و ويلسون ،جني ( .)1390آموزش
و ارزشيابي مهارتهاي زندگي ،همكاري گروهي.
ترجمهي حسين دانشفر .فاطمي .تهران.
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برنامهي درسي  -هنر
مریم ذاکرنژاد

دبیر هنر منطقهي  4دبیرستان امام رضا (ع)

چگونهبانقاشىهاى
كودكان روبهرو شويم؟

نقاشی برای کودکان نوعی بیان لذتبخش است که به آنها کمک میکند خودشان
ي از بهترین راهها برای رشد خالقیتها
را به دیگران معرفی کنند .در واقع ،این يك 
و اعتمادبهنفس آنهاست .نقاشی یکی از فعالیتهای پیچیدهي کودکان است كه
تا اندازهای ادراکات و احساسات آنان را به تصویر میکشد .از دیدگاه پیاژه ،نقاشی
چیزی درحد فاصل بازی و تصویر ذهنی است که کودک به واسطهي آن دنیای واقعی
خود را باز مينماياند .کودک همهي مسائل زندگی خود را به واسطهي نقاشی به
تجربه درمیآورد .خطوط ترسیمی ،انعکاسی از دنیای هیجانی او هستند و نقاشی
به تنهایی به منزلهي جهانی است که به موازات افزایش هشیاری و دگرگونیهای
کودک ،متحول میشود .گاهی برخی از مربیان و والدین با ارزشیابیهای نادرست و
مقایسهي آثار کودکان با همکالسیهایشان ،اعتمادبهنفس را در آنها ميكشند یا
آنان را به تقلید از یکدیگر واميدارند .حتی دیدهام مادراني فرزندشان را بیاستعداد
یا نابغه خطاب میکنند! این نوع برخوردها با آثار کودکان ،نهتنها هیچ کمکی به
آنها نمیکند ،بلکه باعث سرخوردگی یا اعتمادبهنفس کاذب در آنها میشوند.

چگونه با آثار کودکان برخورد کنیم؟
همه میدانیم که نقاشــی کودکان نوعی
بیان صادقانه است .آنها نقاشی نمیکنند،
که امتیــاز بگیرند یا خود را بهعنوان نقاش
معرفی کنند ،بلکه ایــن کار را صرفاً برای
بیانــی لذتبخش انتخــاب میکنند و در
عینحال دوست دارند دیگران را هم غافلگیر
کننــد .بنابراین ،عکسالعمل ما برایشــان
اهمیت دارد .خوب اســت بــه کار آنها به
چشم یک اثر هنری نگاه نکنیم ،بلکه مثل
آنهــا از دیدنش لذت ببریم ،به بیان آنها
احترام بگذاریم ،آنهــا را برای ادامهي کار
تشویق کنیم و در جمع ،به همهي آنها به
طور یکسان توجه نشان بدهیم.
کودکان  7تا  9ساله
کودکان هفت ســاله که تازه وارد دبستان
شــدهاند ،خود را از کودکان پایههای باالتر
بیشــتر باور دارند ،زیرا هنوز جو و قوانین
مدرســه روی آنها تأثیر نگذاشــته است.
اگر آموزگار در زمینهی آموزش نقاشی این
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سنین مهارت کافی داشته باشد ،کودک به
راحتی مسیر طبیعی خود را ادامه میدهد.
اما اگر آمــوزگار با بیمیلی و بیاعتنایی به
اثر كودك نگاه کند یا نقاشی همکالسی او
را باال ببرد و بهعنوان اثر برتر به همه نشان
بدهد ،یا بدتر از اینهــا در حضور همه ،از
نقاشــی او ایراد بگیرد ،یا از سر خیرخواهی
تصویری را روی تختهي کالس بکشــد و
از دانشآموزان بخواهد آن را عیناً بکشند،
باعث دلزدگی كودك میشــود ،زیرا او ذاتاً
یک هنرمند است ،با اعتمادبهنفس کافی و
درست مثل یک هنرمند بزرگ خود را باور
دارد .در این زمان است که کودک خودش
را در میانهي راه گم میکند .دنیای قشنگی
که تا آن روز برای خود ســاخته اســت ،بر
سرش آوار میشود! تا آن روز ،نقاشی برای
او ســرزمین آرامش بود و حــاال او در آن
سرزمین گم شده است .از همین زمان است
که کودک در منزل موقع نقاشی بهانهگیری
میکند و مــدام از دیگران میخواهد به او
کمک کنند یا به جای او نقاشی بکشند تا
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بتواند در کالس خودی نشــان دهد .گاهی
کودک ســعی میکند خودش راه چارهای
پیدا کند .اینجاســت که پدیدهی تقلید از
دیگران ،جای خالقیت و نوآوری را میگیرد.
البتــه باید گفت در بعضی مــوارد و تا حد
کمی ،تقلید به شرطی که راه چاره نباشد،
میتواند نوعی یادگیری و رسیدن به شکلی
جدید برای لذت بردن از نقاشی باشد و در
کودکان نوعی تعامل و همفکری ایجاد کند،
اما بهتر است زیاد تکرار نشود.
کودکان  9تا  12ساله
کودکان از ســن  9ســالگی به بعد ،کمکم
زبانهای دیگری برای بروز احساساتشان پیدا
میکنند و ذره ذره خودشان و تواناییهایشان
را در مییابند .همین احساس باعث میشود
درک کنند بعضی آدمها در نقاشی و برخی
در بقیهي امور مثل ورزش ،موسیقی ،انشا و
ریاضیات توانایی دارند .در سالهای پایانی
دورهی دبستان ،کودکان کمکم به یادگیری
طراحی و نقاشــی و پرداختن به تکنیکها

عالقهمند میشوند و دوست دارند در دنیای
بزرگترها جایی برای خود پیدا کنند .از این
رو ،کمکم با تقلید از هنرمندان دور و برشان،
تالش میکنند طراحی کنند و آن را سایه
روشن بزنند .در این زمان نیز یکیدیگر از
سردرگمیها اتفاق میافتد و نقش مربی و
پدر و مادر مهم میشود .از يك طرف هنر
یک درس اســت و باید ارزشیابی شود و از
طرف ديگر این درس با بقیهی درسها فرق
دارد ،چون دنیایی متفاوت دارد.
بنابراین ،خوب است كودك را در این مسیر

راهنمایی و یاری کرد تا بتواند در عین لذت
بردن از هنرمندیاش ،همچنان خود را باور
داشته باشــد و برای انجام و نمایش اثرش
تالش و ذوق به خرج دهد.
این میسر نمیشود ،مگر با تشویق و توجه
نشان دادن به اثر او .در این مرحله ،كودك
دوست دارد از مربیاش بیشتر یاد بگیرد و
مربی بهتر اســت نظراتش را به او پیشنهاد
دهد ،نه اینکه تحمیل کند!
در این صورت ،مسیر خالقیت او همچنان
باز خواهد بود.

ارزشیابی اثر دانشآموز
به واقع ،هنر یعنی بروز احساس با بیانی
دلنشــین ،همراه با خالقیت .اما اگر به
چشم یک درس به آن نگاه کنیم ،نکاتی
را میتوان به عنوان ارزش در نظر گرفت:
 .1نظم و تالش در یادگیری روشهای
جدید طراحی ،هر چند ساده و کودکانه،
 .2ایجاد اثر هنری خالق و زیبا.
تفکیک ايــن دو ارزش بــه این دلیل
اســت که همهی دانشآموزان بهطور
یکســان و طبيعي خالق و مســتعد
نیستند ،اما همه میتوانند به یک میزان
تالشگر و منظم باشــند .پس نمرهی
تــاش باعث میشــود ،دانشآموزانی
که چندان مستعد نیستند ،در گرفتن
نتیجهي عالی از بقیه عقب نمانند .نباید
فراموش کــرد که ایــن دانشآموزان،
همان هنرمندان بالفطرهای هستند که
خردسالی را پشتسر گذاشتهاند و حاال
کمکم با تواناییهای خود آشنا شدهاند.
هرگز این دستهبندی را در حضورشان
مطرح نکنید ،چرا که ممکن است کسی
در مقطعی از زمان آفریننده نباشــد،
اما زمانــی دیگر این اتفــاق در او رخ
دهد .پس با تعیین اینکه تو مستعدی
یا نیســتی ،راه را بر او نبندیم و اجازه
دهیم نقاش کوچک درونش زنده بماند.
از این رو ،گاهــی از او بخواهیم فارغ از
سن و شــرایطش ،احساسات ذهنی و
درونیاش را آزادانه نقاشی (نقاشی آزاد)
كند و از آن لذت ببرد ،بدون آنکه نظر یا
ارزشیابی در کار باشد.
در پایــان ،پس از ســالها کار در این
زمینه ،به این نتیجه رســیدهام که قرار
نیســت همهی دانشآمــوزان کالس
هنرمند شــوند ،اما قرار اســت همهی
آنها از درس هنر لذت ببرند و در آینده
خاطــرهی شــیرینی از کالس هنر در
ذهنشان به یادگار بماند.
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نوشتار
ترجمه :الهام فراستي

چگونه از عملكرد
دانشآموزان انتقاد كنيم؟

توگوى دوستانه به دانشآموز ضعيف قدرت مىدهد
گف 

به آخرين باري كه كسي از شما انتقاد كرده است ،فكر كنيد .شايد رئيستان يا
شخص مهمي بوده است! يا يك غريبه يا دوستي صميمي! شايد اين انتقاد بجا،
قابل قبول و سودمند بوده يا بيجا ،حيرتآور و برخورنده! هر نوع انتقادي ميتواند
فرصت خوبي باشد ،در عين حال كه ممكن است كمي آزارتاندهد.

حــاال فكر كنيــد ،هر روز و هر ســاعت
بخواهيــد با چنين انتقادهايي دســت و
پنجه نرم كنيد .اكثر ما براي به دســت
گرفتن اوضاع و حفظ آرامش خود با اين
انتقادها به مقابله برميخيزيم .اين دقيقاً
همان چيزي است كه بيشتر دانشآموزان
هر روز در مدرســه با آن روبهرو هستند.
غير از شــاگرد اولها ،تقريباً اغلب بچهها
هر روز كلــي انتقادهاي ريز و درشــت
ميشنوند:
آنجا ويرگول نگذار ،روي خط ننوشتهاي،
عجله كن ،آرام باش ،ســاكت باش ،بلند
صحبت كن ،بايد تكليفهايت را يادداشت
كني ،بايد تكليفهايت را انجام دهي ،بايد
دقت كني  ...و اين انتقادها همچنان ادامه
دارند.
خب چــرا چنين اســت؟ بعيد اســت
مديران و معلمــان بخواهند بر مدارس و
كالسهايشان جو منفي حاكم باشد! پس
چگونه چنين چيزي اين قدر شايع است
و چطور ميتوان به آن پايان داد؟
پاســخ ممكن است در حجم كار معلمان
باشد .يك معلم معموالً بايد دهها دانشآموز
را پوشــش دهد و بهطــور ميانگين ،در
روز فقط چنــد ثانيه به هــر دانشآموز
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اختصاصميدهد .براي معلمهاي جديد،
زمان مختص هــر دانشآموز كمتر هم
ميشــود ،چون معلمان تازهكار ،به دليل
پايين بودن سرعت عملشان ،دقيقههاي
ارزشمند بيشــتري را از دست ميدهند.
بــا اين زمان محدود ،طبيعي اســت كه
معلمها و بهخصوص معلمان جديد ،روي
مــواردي تمركز كنند كــه دانشآموزان
به پيشــرفت نياز دارند .اگر معلمي پنج
دقيقه زمان داشته باشد كه نكاتي را تذكر
دهــد ،آيا آن دقيقههاي كمياب را صرف
تحســين جنبههاي مثبت دانشآموزان
ميكند يا تصحيح اشتباهات آنها؟ اگر
هدف پيشرفت دانشآموزان باشد ،به نظر
ميرسد جواب واضح است.
تمايــل بيشــتر معلمان بــه پرداختن
ضعفهــاي دانشآموزان ،ممكن اســت
تأثيــر منفي زيــادي روي آنها بگذارد.
اما ،از طرف ديگــر ،اين فرصت را فراهم
س او به چشم بيايد (و در
ميكند كه كال 
عين حال رويــهي منفي را عوض كند).
جنبهي مثبت اين است كه كوچكترين
عملكرد مثبت شما ميتواند با وجود جو
منفي ،دانشآموزان و كالس را تحت تأثير
قرار دهد .براي همين ،هر طور بتوانيد به
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جو مثبت كالس بيفزاييد ،غنيمت است.
استفاده از معيار پنجاه  -پنجاه
به طور كلي ،اجراي برنامهي درســي در
كالس هميشــه اولويت اول اســت ،اما
كارهــاي جانبي مثل تصحيــح اوراق يا
مطالعه و بررســي فعاليتهاي كالسي و
تمرينهاي شــاگردان هم بخش مهمي
از كار معلمي را تشــكيل ميدهد .شما
بهعنــوان معلم بايــد بتوانيد بــا توزيع
زمان انجــام كارهاي جانبــي در طول
هفته ،اولويتهايتان را از دســت ندهيد.
فرامــوش كردن انجــام كارهاي جانبي،
شــما را با كوهي از كارهاي انجام نشده
روبهرو ميكند .در اينجا راهكارهايي براي
انجام مهمترين كار جانبي ،يعني بررسي
فعاليتهاي دانشآموزان ،ارائه ميكنم:
 انتقادهايــي كه به ســرعت و نامرتبروي كاغذ نوشته ميشوند ،ممكن است
عكسالعملهــاي منفي در پي داشــته
باشــند .از عبارت «حوزههايي هســت
كــه تو نيــاز داري روي آنها كار كني»
به جاي پيا م مــورد انتظار ،پيامهاي غير
قابل انتظاري هم ممكن اســت برداشت

شــوند .اين جمله ميتواند به دانشآموز
بگويد كــه «تو دوباره كارت را درســت
انجام ندادهاي» يا اينكه «هيچ پيشرفتي
نداشتهاي» .همچنين ،ممكن است اين
احســاس را در او به وجود آورد كه هيچ
چيز براي او خوب نيســت .لذا براي چه
تالش كند؟
 اگرچهانتقادهاميتوانندعكسالعملهايمنفي داشته باشند ،اما اين موضوع دليلي
براي حذف آنها نيســت .دانشآموزان
بايد هم اشــتباهات خود را ببينند و هم
آنها را حل كننــد .در غير اين صورت،
هرگز پيشــرفت نخواهند كرد .در واقع،
اســتدالل اين اســت كه شــما نبايد به
انتقادها ،بهعنوان تنها شــكل ارتباطات،
تكيه كنيد .بايد انتقادهايتان را با تحسين
همراه كنيد ،امــا در عين حال پيامهاي
درســت بدهيد .به طور كلــي ،براي به
انجام رساندن اين هدف ،بهترين انتقادها
شامل نيمي تحسين و نيمي بيان نقطه
ضعف هستند كه دانشآموز متوجهشود
هم استعداد دارد و هم ضعف ،و هر دوي
اينها عامل پيشرفت او هستند.
 -بســيار مهم اســت كه هنگام ارسال

پيامهاي مثبــت ،به تشــويقها هم به
اندازهي انتقادها توجــه كنيد .تصادفي
و بيهدف تشــويق نكنيد ،زيرا اين كار
تالش شما را بياثر خواهد كرد .به جاي
آن ،به نقاط مثبــت واقعي توجه كنيد.
اگر دانشآموزي نشــانههاي پيشــرفت
داشت ،اين را به او بگوييد ،چون احساس
ســربلندي خواهد كرد .اگر دانشآموزان
نشــانههايي از پيشــرفت نداشــتند،
تشــويقهايي را فراهم كنيد كه محرك
باشند .در پايان ،پيشنهادهاي مثبتي كه
شما ميدهيد ،بازخوردهاي بهتري دارند
تا پيشــنهادي كه هيــچ نكتهي مثبتي
نداشته باشــد .همچنين ،پيشنهادهاي
ت اين را كه
مثبــت ،به طور كلي ،فرصــ 
دانشآمــوز دربــارهي خودش ،شــما و
چگونگي كار احساس خوبي داشته باشد
افزايش ميدهد.
توگوي خود را به منفيها
گف 
محدود نكنيد
زماني كه معلــم ميخواهد با دانشآموز
صحبــت كنــد ،واكنش ناخواســتهي
دانشآموز گفتن كلمــهاي مثل «واي»

اســت .معموالً جداگانــه صحبت كردن
معلــم با دانشآموز ،به اين دليل اســت
كه او اشــتباهي مرتكب شــده اســت.
توگوي معلم و دانشآموز تنها زماني
گف 
براي دانشآموزان آزاردهنده اســت كه
فضاي كالس بيشتر شــبيه ديكتاتوري
و يكطرفه به نظر برســد ،تا اينكه تالشي
مشترك براي يادگيري به معناي واقعي
باشــد! براي از بين بردن اين احســاس،
توگوي معلمــان با دانشآموزان بايد
گف 
دوستانه باشد .دوســتانه صحبت كردن
به اين معني نيســت كه باز هم ميتوان
فقط منفيها را مطرح كرد و مثبتها را
نگفت يا حتي ميتوان بدون بيان نكتهاي
آموزشــي با دانشآموز حرف زد .وقتي
معلمها با دانشآموزان مانند مردم عادي
رفتار كنند ،ميتوانند بــه دانشآموزان
قدرت دهنــد و آنها را شــريك واقعي
يادگيري بدانند .رعايت اين رويه ميتواند
تفاوت زيادي با بيشــتر روشها داشــته
باشد.
منبع

Matthew Johnson(2010) Finding success the first year:
a survivor’s guide for new teachers.USA
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گزارش
بهار شادمان ،عكاس :مهدي باغبانزاده

گزارشـ

باهميادمىگيريم
اما شكلهمنمىشويم

اول

در جاي جاي كشور ما معلمهايي هستند كه با انگيزه و عشقي خودجوش به فعاليت
مشغولاند .كار معلمي براي آنها به خود زندگي تبديل شده است .آنها به كار خود
بهعنوان يك شغل نگاه نميكنند .اين افراد بي توجه به درامد معمولي كه دريافت
ميكنند ،فعاليتهايي بيشتر از آنچه نظام اداري آموزش و پرورش از آنها انتظار
دارد ،انجام ميدهند؛ حتي در بسياري موارد از جيب خود هزينه ميكنند .شنيديم
در آران و بيدگل چنين معلمي طرحي نو درانداخته .مدير مدرسه هم امكان بروز
استعداد و خالقيت را براي او و همكارانش فراهم ساخته است .ديدار از اين مدرسه
توگو باشد ،اما
ميتوانست فرصت خوبي براي تهيهي انواع و اقسام گزارش و گف 
در اين بخش ،به دليل تنگي جا ،فقط به دو گزارش اكتفا ميكنيم و از بقيهي
معلمان فعال و كوشاي مدرسه ،به خاطر اينكه امكان بيشتري براي
معرفي كامل نداريم ،عذر ميخواهيم .روز چهارشنبه بيستم دي ماه
 ،96مدرسهي صباحي ،آران و بيدگل:
استاناصفهان ،كاشان

آران و بيدگل

احسا 
ن اف
تادگان
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لیرضا ملكي
ع

احسانافتادگان متولد سال 1360و
كارشناس رشتهی روانشناسی از دانشگاه
عالمه طباطبایی تهران است .او با حمایت
مدیر مدرسه ،آقای علیرضا ملكي و ادارهي
شوپرورش ،توانستهاست در پایهي
آموز 
تحصیلی پنجم که خود معلم آن است ،طرحی
را پیاده کند به نام «کارگاه ـ کالس» .شاید
اولینبار باشد که با این نام آشنا میشویم.

اينجا مدرسهى
صباحى است

کالس بــه صورت کارگاهــي و روش او
در تدریس تلفیقی اســت .هیچ درسی
نیســت که همگام با درسهــای دیگر
آموخته نشود ،حتي دیکته و ریاضی .انشا
و هدیههای آسمانی .علوم و خواندن.
آقا معلم بیشتر به درس علوم میپردازد
که برای بچهها جذابیت بیشــتری دارد.
بچهها با وســایلی که میسازند ،بیشتر
میآموزند .به عکسها نگاه کنید و ببینید
چگونهآنها با تمرکز زیاد درگیر وسایلی
هستند که ساختهاند.
بودجهی ساخت وسایل را مدیر مدرسه و
والدین فراهم میکنند.

صباحی شاعر مدیحهسرایی
بود که در آران و بیدگل
زندگی میکرد .این هم
کتابش.
به احترام او ،که یکی از
نامآوران شهر است ،نامش را
بر این مدرسه گذاشتهاند.

این هم نمایی از کالس و شاگردانش در حال خواندن
سرود ملی«ای ایران».

ن افتادگان و شاگردانش است
اینجا در ورودی کالس احسا 

میپرسم« :چگونه به فکر افتادی روش تدریست را از آنچه
در مدارس دیگر تدریس ميشــود ،جدا کنی و راه خودت را
بروی؟»
میگویــد« :از کودکی عالقه داشــتم هر چیزی را بســازم و خودم
نتیجهي آزمایشها را ببینم .معلم که شدم ،میدانستم همهي بچهها
چنیــن عالقهای دارند .زمان دانشآمــوزی من چنين امکانی وجود
نداشــت .اما حاال با زحمت بسیار ميتوانم این امکانات را برای بچهها
فراهمکنم .االن آنها میدانند چه اتفاقات و پدیدههایی در اطرافشان
منشأ علمی دارند.
آنها نام پدیدهي همرفتی را نمیشنوند ،بلكه آن را میبینند ،تعمیم
میدهند و براســاس آن ایدههای جدید پیشنهاد میكنند .بسیاری
از سؤالهای بچهها با وسیلهای که به کمک هم میسازیم و آزمایش
میکنیم جواب داده میشود .البته نهتنها یک سؤال»
میپرســم« :آیا مطالعات علمی هم برای روش تدریســت
داشتهای؟»
ميگويد« :من روانشناســی خواندهام .فقــط میدانم بچهها فقط از
طریق شنیدن و خواندن نمیآموزند .مشاهده و تجربه کردن چیزهای
بیشتری به آنها یاد میدهد».
میپرسم« :حمایت میشوی؟»
میگوید« :مدیر مدرسه بهطور صد در صد از برنامههای من حمایت
میکند .همچنین ،اداره و حتي مرکز اســتان بارها و بارها از کار من
بازدید و تشویقم كردهاند».
میپرســم« :تجربههایت را با دیگر معلمان به اشــتراک
گذاشتهای؟»
میگوید« :چند بار کارگاه گذاشــته شد ،اما بیشتر معلمان استقبال
نمیکنند .این کار عشق و جوششي درونی نیاز دارد».
میگویم« :چیزی که در این مدرسه مشاهده میکنم ،شادی
عمیق و دلچسبي است».
میگوید« :اینجا همهي بچهها آزادنــد .قوانین به آنها توضیح داده
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شــده و آنها قوانین را به کمک هم رعایت میکنند .خودشان به هم
تذکر میدهند و خودشان نظم مدرسه را رعایت میکنند».
میپرسم« :چه عاملی در این کار مؤثر بوده است؟»
میگوید« :نقش مدیر مدرسه و مهربانیاش .در اینجا به شاگردانمان
بهعنوان آدمهایی که باید به آنها چیزهایی بیاموزیم نگاه نمیکنیم،
ما اینجا هستیم ،برای اینکه با هم یاد بگیریم».
حرف آخر :بچهها در اختيار ما نیستند که آنها را به شکل خودمان
در بیاوریم .بچهها هر کــدام باید نقش خود را بازی کنند .ما باید به
آنها امکان بدهیم در مسیر خود رشد کنند و ببالند.
شهر آفتابی است .اگرچه زمستان است ،اما گرم و دلچسب
است .باران شادی و فعالیت از سر و روی مدرسه میبارد.

ایجاد آتش با آب از طریق ساخت عدسی خیلی بزرگ با آب

طراحي دستگاه جريان همرفتي

طراحي شبيهساز حركت ماهيچه دست
شبيهساز فواره حمام فين كاشان
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ساخت باتري خورشيدي

باز کردن چشم شتر توسط دانشآموزان و تشریح آن

ُ
مثل اُردك
ا ِ

گزارشـ

دوم

خانم فاطمه ِوشادي مدرك ليسانس مديريت دارد و  15سال است كه معلم
ابتدايي است .او در پايههاي متفاوت تدريس كرده و امسال اولين سالي است
كه با دانشآموزان اول ابتدايي كالس دارد .كولهباري از تجربههاي مفيد دارد
كه حاصل نگاه و نگرش او به آموزش و مدرسه است .كالسش متفاوت است و
دانشآموزانش شادند و تجربههاي جالبي ميكنند.

وقتــي وارد كالس آنها شــدم ،بچهها
مشغول كشــيدن نقاشي بودند .داشتند
اردك ميكشــيدند .درس آن روزشــان
«اُردك» بود .بعد از اينكه نقاشي همهي
بچهها تمام شــد ،خانم وشــادي سمت
جعبهاي رفت كه گوشــهي كالس بود و
روي آن را پوشانده بودند .بچهها كنجكاو
بودند ببينند داخل جعبه چيست؟ خانم
ِوشادي روي جعبه را پس زد و يك اردك
از داخــل آن درآورد .بچهها هيجان زده
شدند .خانم وشــادي اردك را روي ميز
گذاشت .بچهها آمدند تا آن را از نزديك
ببينند يا به آن دست بزنند .پس از اينكه
همه اردك را به خوبي ديدند ،پرسش و
پاسخ خانم وشادي با دانشآموزان شروع
شد:
 پاهاي اردك چه شكليه؟ سطح بدنش از چي پوشيده شده؟ دهنش كجاست؟ چه شكليه؟ بچههــا گوش كنيد! داره صدا ميكنه!گوش بديد .صداش چه جوريه؟
 شــباهتش با مرغي كه ديــروز آوردهبوديم كالس چيه؟
 تفاوتش با ما آدمها چيه؟ بچهها! اردك دماغ داره؟ گوش داره؟ بچهها داستان اون روز يادتونه؟ يادتونهخونديــم هر حيواني كه گوشــش پيدا
نيست تخم ميگذاره.
.... -

پس از اينكه در واقــع درس علوم مرور
شــد ،او دوباره از دانشآموزان خواست
اردك را نقاشــي كنند .اين بار نقاشيها
خيلي بيش از قبل به اردك شــبيه بود.
بسياري از آنچه در واقع در همان پرسش
و پاســخها بر آنها تأكيد شــده بود ،در
نقاشــيها ديده ميشــد .در اين زمان،
ناظم مدرســه يك ظرف آب براي آنها
آورد .اردك را در آب انداختند تا بچهها
حركاتش در آب را هم ببينند.
زنگ تفريح ،دانشآمــوزان با چهرههاي
شاد و خندان به حياط رفتند.
از خانم وشادي دربارهي تجربههايش در
تدريس ابتدايي پرسيدم.
او اعتقاد دارد ،دانشآموزان با مشاهده و
تجربههاي عيني بهتر ياد ميگيرند .براي
آمــوزش «ك» ،تعدادي از مادرها كيك
پختند و بــه كالس آوردند .براي درس
«آش» ،بساط آشپزي در انتهاي كالس
راه انداختنــد و با بچههــا آش پختند.
تجربــهي پختن نان ،براي مشــاهدهي
فرايند آن ،از كارهاي ديگر اوست .بچهها
حروفي را كه تا آن موقع خوانده بودند ،با
خمير نان درست كردند و پختند.
وشــادي براي دانشآموزانــي كه دچار
اختالل يادگيري هستند ،وقت ميگذارد.
ميگويد دانشآموزي داشــت كه اص ً
ال
نقاشــي نميكرد .ولي با ايــن روشها،
او اكنون نقاشــيهايي ميكشــد كه از
همساالنش بسيار بهتر است.

براي اين معلم دلسوز ،عالقهمند و خالق
آرزوي موفقيت ميكنيم.
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تجربه
الهام يداهللزاده چاري

معاون آموزشي آمادگي و دبستان غيردولتي
كمال دختران ،بابل

چگونه كيفها را

سبك كرديم؟

مسئله از اينجا شروع ميشود كه دانشآموزان هفت هشت ساله را در حال كشيدن
يا حمل كولههاي سنگينشان ميبينيم و گاهي هم پدر و مادرها ،براي همراهي با
كودك ،با هزار آه و ناله ،اين كولهها را حمل ميكنند .درون كيفها هم از قمقمه و
ظرف غذا و كتابهاي حل تمرين و دفترهاي سنگين امروزي تا كيف پول و وسايل
كاردستي همهچيز هست.

كولههاي ســنگيني كه دانشآموزان هر
روز از خانه تا مدرسه و برعكس بايد حمل
كنند ،گاهي بيشتر از وزن استاندارد حمل
كيف توســط دانشآموزان ابتدايي است.
شــايد به خاطر همين سنگيني بار است
كه گاهي هيچ حس دوستي و الفتي بين
دانشآموزان و كولههايشــان نميبينيم؛
گويي اين انسانهاي كوچك بااحساس با
كولههايشان قهرند.
طبــق تحقيقــات ،بيــش از  50درصد
كودكان كولهپشــتيهاي بسيار سنگين
ميبرنــد 55 .درصد دانشآمــوزان هم
كولههايي بيش از حد مجاز ،يعني بيش از
 10تا  15درصد وزن بدن حمل ميكنند
(گروه علمي پزشــكي بهداشت و درمان،
 6دي  .)1396حمل اجباري اين كولهها
مشكالت جسمي فراواني را در بزرگسالي
براي دانشآموزان ايجــاد خواهد كرد .با
ادامهي اين روند ،به جاي داشــتن نسلي
بانشاط و ســالم ،در آينده شهرونداني با
ستون فقرات آسيبديده خواهيم داشت
و اين هزينهي سنگين اقتصادي را هم در
پي خواهد داشت.
در شمارهي پنجم مجلهي رشد آموزش
ابتدايي ســال ( 1396ارگونومي مدارس،

36

صفحهي  )16و شــمارهي سوم مجلهي
رشــد معلم ســال ( 1396كولبرهاي
دبســتاني ،صفحهي  )10به اين موضوع
اشاره شده است.
راهحل چيست؟
ما براي حل مشــكل در مدرسهي خود،
از اعضاي شوراي مدرسه كمك خواستيم
و در جلسات متعدد با اوليا و آموزگاران،
راهها را بررســي كرديم .بهترين راهحل،
نگهــداري كتابهاي دانشآمــوزان در
مدرسه عنوان شد.
كار را از پايهي دوم ابتدايي آغاز
كرديم
در زير نيمكتهاي دانشآموزان ،جاهايي
خالي وجود داشــت كه ميتوانســتيم
كتابهــا را در آنجا نگه داريــم .اما اگر
كتابها را بــدون محافظ قرار ميداديم،
با بينظمي و گم شــدن آنهــا مواجه
ميشــديم .با مشــورت و همكاري اوليا
كيفهــاي ســبك پارچهاي يــا نمدي
زيپداري براي هر دانشآموز تهيه كرديم.
اوليا و دانشآموزان را دربارهي چگونگي
برنامهي هفتگــي كالس توجيه كرديم.
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تا قبل از اين ،دانشآمــوزان كتابهاي
درســي خود را روزانه از منزل به مدرسه
ميآوردند ،كتابهاي متفاوت براي پنج
زنگ .اما با اين طرح ،قرار شــد كتابها
و دفترها در مدرســه نگهداري شــوند و
دانشآموزان برنامهي روزانهي خود را از
مدرسه به خانه ببرند تا كتابهاي اضافه
در مدرسه بمانند و هر روز حمل نشوند.
با برنامهريزي آمــوزگاران ،از آن به بعد،
فقط كتاب و دفتري به منزل برده ميشد
كه نياز بود دانشآموزان آن شب تمرين
كنند .درواقع ،هر شــب فقط يك يا دو
كتاب به منزل ميرفت.
برنامهريزي براي آينده
امــروزه جنس خود كولههــا نيز وزن و
سنگيني خاصي دارد ،در حاليكه كيف
مدرسه بايد از سبكترين جنس انتخاب
شــود .باالي كولهپشــتي نبايد باالتر از
شانهها و پايين آن نبايد از باالي استخوان
باسن پايينتر قرار گيرد .به همين خاطر،
قرار شد از ســال آينده طراحي جديدي
براي كولهها داشته باشيم تا همه يكسان
و سبك باشند.

محاسن طرح از ديدگاه
كارشناسان ،معلمان و
اوليا
 .1سبك شدن كوله و كاهش
فشــار وارده به ستون فقرات و
جلوگيري از بدفرم شدن اسكلت
بدن دانشآموزان با توجه به سن
رشد آنها؛
 .2شــناور شــدن برنامهي
درسي ،به خاطر در دسترس
بودن كتابها؛
 .3تقويــت مهارت حركتي
ظريف انگشــتان دست (با
باز و بسته كردن هر روزهي
زيپ كيفهايي كه در مدرسه
نگهداري ميشوند)؛
 .4رضايت اوليا و تشكر ويژهي
آنها از كادر مدرسه؛
 .5دوســتي دانشآمــوزان بــا
كولههايشان به خاطر سبكي آنها.

در اين طرح ،به جاي اينكه برنامهي درسي
از خانه براي مدرسه مهيا شود ،برعكس از مدرسه
براي خانه آماده ميشود.
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خاطره  -تجربه

درس  -بازى

تجربه

در دوران راهنمايي درســي داشــتيم به
نام حرف هوفن كه بخشي از آن در مورد ابزارها
صحبــت م 
يكرد .از زماني كه خــودم دان 
شآموز بودم ،هر چيــزي را كه ب هطور عيني
مشاهده ميكردم و ب هطور عملي درگير آن م 
يشدم ،بهتر ياد ميگرفتم.
هــر روز كه قرار بود معلــم در مورد اب
زاري صحبت كند ،آن وســيله در كيف من پيدا
ميشــد؛ تا حدي كه براي معلممان ع
ادت شده بود كه سراغ وسايل مورد نياز تدريس
خود را از من بگيرد .به قول بقيهي بچهها،
كيف من جادويي بود و هر چيزي درون آن
پيدا م 
يشد.
بعد از سالها ،وقتي خودم معلم شدم ،هم
يشه سعي ميكردم مباحث مورد تدريسم ،تا
جايي كه م 
يشود ،ملموس و قابل مشاهده
باشد .درواقع ،دانشآموزان را با خودم همراه
سفري ميكردم
كه خودم از همه بيشتر از آن لذت ميبردم.
هما 
نطور كه در بيشــتر كتا 
بهاي ارزش
يابي توصيفي مطرح شده است ،بهبود كيفيت
يادگيــري و افزايش مانــدگاري ذهني و
تعميق يادگيري ،از طريــق افزايش درگيري
دانشآموزان با تكاليف و فعالي 
تهاي يادگيري به وجود ميآيد.
طي جريان يادگ
يري ـ ياددهي ،معلم همســفر دانشآموزان م 
يشود و آنها را به سوي
مقاصد آموزشي و تربيتي سوق م 
يدهد.
درواقع ،محيط كالســي بايد به گونهاي
سرشــار از آرامش و احســاس امنيت باشد تا
در جريــان يادگيري هي 
چگونه استرســي
به يادگيرنده منتقل نشــود .بيترديد ،معلم
رهبر جريان يادگيري اســت نه انتقالد
هندهي محتوا به ذهن دانشآموز .او با توصيهي
مشــاركت در كالس ،ميتواند همكاري و
همدلي به وجــود آورد و در نتيجه ،زمينهي
مناسب براي يادگيري مطلوب را فراهم كند.
جذاب كردن كالس و ايجاد تنوع در رو 
ش
هاي تدريس كتابها ،ما را در رسيدن به اين
اهداف كمك خواهد كرد.
من هم بهعنوان معلــم ،در تدريس كتا 
ب
هاي اجتماعي و هدي ههاي آســماني ،از هنر
قصهگويي و اجراي نمايش استفاده م 
ي
كنم .البته در بيشتر موارد خودم يكي از بازيگران
اصلي صحنهي يادگيري هستم تا هم ب ه
طور پنهان ،رهبري كار را به عهده بگيرم و هم
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شآموزان ياد بدهم.
هنر اجراي نمايش را به دان 
س ميكنند دارند بازي ميكنند،
شآموزان در حين نمايش احسا
دان 
نمايشها و بازيها پنهان است و
در صورتي كه هم هچيز در دل اين
در جريان است .البته گاهي چاشني
درواقع يادگيري ب هصورت علمي
شآموزان
يشود تا شادي و خندهي دان 
طنز هم به نمايشها افزوده م 
باعث تعميق يادگيري شود.
ميروند ،به ديگران ميگويند كه
دانشآموزاني كه به پايهي باالتــر
قط با بچهها بازي ميكند؛ غافل از
يزاده درس نميدهد و ف
خانــم تق 
كه آنها هم هچيز را ياد گرفت هاند.
اين
مباحث را ميتوان ب هصورت عملي
در مورد درس علوم هم كه بيشتر
قع ،معلم نقش حامي و ياور را براي
و انجام آزمايش تدريس كرد .دروا
فرايند يادگيري بهتر اتفاق بيفتد.
يكند تا
شآموزان بازي م 
دان 
س علوم ،مربوط به وقتي اســت كه
يكــي از تجربياتم دربارهي تدري
موضوع يكــي از درسهاي كتاب،
پايــهي دوم را تدريس ميكردم.
ن» بــود .واقعيت اين بود كه خودم
«آســياب كردن گندم و پخت نا
سنگي را نديده بودم .تصميم گرفتم
هم تا آن وقت از نزديك آسياب
نم .متوجه شدم كه يكي از بستگان
هر طور شــده يك آسياب پيدا ك
راي گرفتن آن راه دوري ميرفتم.
يك آسياب قديمي دارد .اما بايد ب
نقدر
آسياب سنگي را به مدرسه آوردم.آ 
باالخره به هر زحمتي شده،
گندم خريــدم و درونش ريختم تا
قزده بــودم كه اول يك كيلو
ذو 
تماشــاي خرد شدن گندمها لذت
ببينم به چه صورت كار ميكند.
زيادي داشت.
ست كنيم ،از آسياب براي آرد كردن
يخواســتيم نان در
روزي كه م 
اب كردن گندم و الككردن آن ،با
گندم اســتفاده كرديم .بعد از آسي
شمزه شد.
بچهها نان پختيم .خيلي هم خو 
كمك
نكات تربيتي و كســب مهارت هم
يكي از اهداف يادگيري ،آموختن
ام ،به جز آموزش دانش كتابهاي
هست و من هميشه ســعي كرده
مثال ،هر ســال چند جلسه را به
رســي ،به آنها هم بپردازم .براي
د
زن نخ كردن و دوختهاي ساده،
موزش پوست كندن ميوه يا ســو
آ
و اظهارنظر در جمع و ســخنراني،
بســتن بند كفش ،صحبت كردن
گ و ...ميپردازم ،زيرا اعتقاد دارم،
شآموزان در يك زن
معلم شدن دان 
شآموزان در همين ســنين
نفس و خيلي از تواناييهاي دان 
اعتمادبه
وظايف سنگيني به دوش داريم تا
پايين شــكل ميگيرد .ما معلمان
شآموزان باشيم.
سفران و رهبران خوبي براي دان 
ه م

فاطمه تقيزاده
سوم دبستان پيروان امام علي(ع)
آموزگار پايهي
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تو را میپرستم ،مرا دریاب

خاطره

نخســتین روز ســال تحصیلی جدید بود.
وقتی وارد حیاط مدرســه شدم ،جمعیتی از
اولیا فرزندانشــان را همراهی میکردند.
به محض وارد شدن به سالن مدرسه و سالم و
احوالپرســی گرمي با همكاران ،ناگهان ص
دای یکی از اولیا توجهم را جلب كرد! مادری
در حالی
که دست دخترش را میکشید و مرا صدا م 
یکرد ،به طرفم آمد .مثل اکثر اولیا
دوست داشت دخترش جلوی کالس
بنشیند و به او توجه ویژهای شود .انگار گو 
شهایم
از شــنیدن این حر 
فهای تکراری خس
ــته بودند .همهی حرفهایش را از حفظ بودم،
ولی باز هم خدا را شــکر میکردم که به
فکر دخترش هســت و دغدغهی او را دارد .باز
هم خوب بود که ب 
یخیال نبود .زنگ ک
الس به صدا در آمد .برخی از دانشآموزان گریه
میکردند و برخی دیگر از خو 
شحالی م 
ی
خندیدند .دیگر به این رفتارها عادت کردهایم.
من همیشه دوست دارم دانشآموزانم
از همان روز اول گل لبخند بر لبانشان باشد.
وقتــی نگاهم به نگاه دانشآموزان کالس
ــم گره خورد چیزی جز شــور و اشــتیاق در
چشمانشــان ندیدم .یک ربعی از شروع ک
الس گذشته بود که صدای در به گوش رسید.
در را باز کردم .همان مادری بود که در
سالن با هم صحبت کرده بودیم .از من خواست
دخترش آیدا را صدا
بزنم .نفهمیدم بین مادر و دختر چه گذشت!
فردای
آن روز آیدا خودش تعریف کرد که مادرم م 
یخواســت بداند شــما و کالستان را
دوست دارم و اگر نه کالسم را عوض کند.
فکر کردم چقدر مادر آيدا به دخترش اهمیت
م
یدهد و برایش وقت میگذارد .االن دو
هفتهای از ماه مهر گذشــته اســت .آیدا هنوز
کتاب فارســی پارسالش را برای مرور از د
ختر عمهاش نگرفته است! به او گفتم مادرش
فردا به مدرسه بیاید .فردای آن روز ماد
رش به مدرسه آمد .علت نداشتن کتاب را جویا
شدم .او موضوع را عوض کرد و گفت به
مدرسه آمدهام تا اجازهی آیدا را برای مسافرت
هفتهی بعد بگیرم .با چشــمانی متعجب
نگاهش کردم و گفتم :خانم! تعطیالت که تازه
تمام شده است و دختر شما هم  ...حرفم
را قطع کرد و گفت :در هر صورت من آیدا را
به مسافرت میبرم .شما اص ً
ال نگران نباشید .خودم با او کار م 
یکنم .منظورش را فهمیدم.
تصمیمش را گرفته بود .فکرم مش
غول شده بود .آن رفتارهای اول سال و حاال !..
آیدا از وقتی که از مســافرت
برگشته ،خیلی عقب افتاده است .با اینکه زن 
گهای تفریح
بــا او کار م 
یکنم ،ولی در خانه تالش
ــی برای جبران درسهــای عقب افتاده نم 
يكند.
ً
دائما در کالس نگاهش را از من میدزدد.
ک محرف و خجالتی است .ناخنهایش بلند و
کثیف هستند .با اینکه بارها به او تذکر داد
هام ناخنهایت را کوتاه کن ،ولی هیچ پاسخی
نشــنیدهام! امروزحتماً با او صحبت م 
ی
کنم .از مربــی ورزش خواهش کردم اجازهدهد
آیدا دیرتر به حیاط برود .او هم قبول کرد.
آیدا را صدا کردم .دخترم ،چیزی هســت که
بخواهی با من در میان بگذاری؟ اشک در
چشمانش حلقه زد و بغضش ترکید .در حالی
که صدایش میلرزید گفت :خانم ،خانم ...
دســتانش را در دست گرفتم و گفتم :عزیزم،
هر چه در دل
داری به من بگو تا سبک شوی .از مادرش م 
یگفت که در یک آشپزخانه
کار م 
یکند و او روزها در خانه تنها م 
يماند .وقتی هم شبها مادرش به خانه م 
یآید ،یا
ســرگرم کار ک
ردن با گوشی است یا به خواهر کوچکترش م 
یرسد و هیچ توجهی به او
ندارد .انگار کوهی از یخ روی سرم خراب
شد .زبانم بند آمده بود .پس آن همه توجه؟!
ســعی کردم به روی خــودم نیا
ورم .لبخندی زدم و گفتم :دختــرم نگرانم کردی .واقعاً
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تجربه

تقویت حافظهی دیداری و
تقویت امال در کالس سوم

شآموزان به علت نقص
بیشتر اشتباههای امالیی دان 
نهاست .من گاهی حتی با انجام
حافظهی دیداری آ 
تمرینهایی نظیر دیکتهی شــب در منزل و نوشتن
یگرفتم .پس
چندبارهی کلمات ،خیلی دیر نتیجه م 
از بررســی و مطالعهی کتابهایی در این زمینه ،پی
بردم که اشــکاالت بیشــتر بچهها به علت ضعف در
حافظهی دیداری است و این حافظه باید تقویت شود.
برای همین ،تصمیم گرفتم در زنگ امال از روشهایی
متنوعتر اســتفاده کنم تا هم اســترس و اشــکاالت
بچهها کمتر شود و هم اعتمادبهنفس آنها باال برود.
روش جدید من چنین اســت :در زنگ امال از بچهها
میخواهــم درس را به مدت  10تا  15دقیقه ،فقط با
چشــم ،مطالعه کنند و بعد دفترهای امال را باز کنند.
کتابهــا را ببندند و در  10دقیقه ،آنچه از کلمههای
درس به خاطر دارند ،در دفتر بنویسند .بعد دفترها را
با هم عوض میکنند و هر کس کلمات همکالسیاش
یشمارد و تصحیحمیکند و به هر کلمهی صحیح
را م 
شآموزی که توانسته باشد
یک امتیاز میدهد .هر دان 
کلمههای بیشتری به خاطر بیاورد و درست بنویسد،
برنده محسوب میشود .در پایان زنگ ،بچهها با شادی
حاصل از اجرای این مسابقه کالس را ترک میکنند و
زنگ امال بدون استرس تمام میشود.

ین مدت به این دلیل بوده اســت!
تمــام اضطراب و پریشــانیت در ا
ــو دارم ،مطمئنم میتوانی از پس
آیدا جان ،با شــناختی که من از ت
ست به خودت اعتماد داشته باشی و
تمام مشکالتت برآيي .فقط کافی
اره ،انگار تمام وجودش را گرما و نور
مادرت را هم درک کنی .به یکب
حرارت دستانش که هنوز در دستم
امیدی پر کرده باشــد .این را از
جور کرد .آب دهانش را قورت داد و
بــود فهمیدم .خودش را جمع و
یتوانم؟
یی بلند گفت :خانم ،یعنی من م 
با صدا
وی و توانایی هستی .عزیزم ،حاال هم
معلوم اســت دخترم .تو دختر ق
س که مربی ورزش منتظر توست.
برو و به کالست بر
نقاب ،با ظاهری از توجه که مادر بر
شانههایم سنگین شده بودند .آن
را به صورتی ســرد و بیاعتنا داده
چهره زده بود ،اکنون دیگر جایش
خاطراتم فرو رفتم که چه بســیار
بــود .نیش خندی زدم و در عمق
انی داشــتند و هر روز غمگینتر
بودند دانشآموزانی که چنین مادر
یشــدند و چه سخت است در
روز بر ســر کالس درس حاضر م 
از دی
الوه بــر ایفای نقش معلمی ،باید در
ایــن میان وظیفهی معلم ،که ع
شــود .او هر روز کودکانی معصوم را
نقش مادری دلســوز هم ظاهر
قلب ،معلم را همچون خدای دومی
میبینــد که صادقانه و از صمیم
همانند فرزندان آموزگارند و در اين
میپرســتند .این دانشآموزان،
به توجه و مراقبت ویژه نياز دارند.
میان هستند آیداهایی که
ارزشمندی دارم و چنین خانوادهی
به خود میبالم که چنین شــغل
کالمم ،منشــم و محبتم تأثيری
بزرگــی ،که هــر روز میتوانم بــا
مید را در دلشان روشن کنم ،مسیر
چشمگیر رویشــان بگذارم ،نور ا
هم و شــاهد پیشرفتشان باشم .چه
رشــد و شکوفایی را نشانشان بد
یی :معلمی شغل نیست ،عشق است.
زیباســت این سخن شهید رجا
ی ،رهایش کن و اگر عشق توست،
اگر بهعنوان شــغل انتخابش کرد
ریحانه طالب
مبارکت باد.

فاطمه غفوری
آموزگار پایهی سوم دبستان شهیدان عالیمقدم ،خراسان
رضوی ،فریمان

فآباد
زگار دبستان دخترانهی سما ،نج 
آمو

دان 
شآموز ديروز ،آموزگار امروز

خاطره

اولين
ماههاي معلمي من بود .روزي س
وار
تاك
سي
ش
دم.
رو
زي
زم
ستا
ني و سرد بود .ران
ايستاد .مسافر هم
ندهي تاكسي جلوي يك مسافر
ان مقصدي را ميرفت كه من م
ي
رف
تم،
اما
رانن
ده
ب
عد
از
نگا
هي به آن
ادامه داد .ناراحت شــ
خانم ،سوارش نكرد و به راهش
دم و از راننده پرســيدم ،من هم
هم
ان
م
سير
را
م
ي
ر
وم،
چرا
زن ب
تاكسي گف
يچاره را سوار نكردي؟ رانندهي
ت« :اين زن روزي معلم من بود.
خي
لي
كت
كم
ان
م

ي
زد.
ا
الن
هم از كارهاي
براي تنبيه مداد
او انگشتانم درد ميكند .چون او
الي انگشتان ميگذاشت و فشار
م
ي
دا
د».
س
رم
را
پاي
ين
ان
داخ
تم و دي
مرا به فكر فرو برد.
گر چيزي نگفتم .اما اين خاطره
از آن به ب
عد ،حواســم به همهي رفتارهايم
با
شـ
ـاگ
رد
انم
هس
ت
تا
م
بادا
خاطرهي بدي
روز در جايي خواندم
از من در ذهنشان بماند .همان
كه مردم رفتارهاي شما را فرامو
ش
م
ي
كن
ند،
اما
ح
سي
را
كه
در
فراموشنميكنند.
آنها به جاي ميگذاريد ،هرگز
زهرا عباسي
آموزگار پايهي ششم
دبستان ِهوِال ،استان مازندران،
ناحيه يك ساري
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خاطره

شاخه گلهايى براى معلم

يكي از سا 
لهاي خوب خدمتم ،در روس
تايي بزرگ بهعنوان آموزگار پايهي اول دبستان
دخترانــه ،با  23دانشآموز ،مشــغول به
تدريس شــدم .در طول ســال دانشآموزان
شــيطن 
تهاي كودكانهاي ميكردند كه
متناسب با سن آنها قابل گذشت بود .در بين
آنها
خواهران دوقلوي شيطاني داشتم كه دستهگ 
لهاي زيادي به آب ميدادند؛ طوري
كه كارهايشان براي دانشآموزان كالس ع
ادي شده بود .يك روز قبل از روز معلم ،خانم
ناظم در صبحگاه براي دانشآموزان توضيح
داد« :خب بچهها ،به خودتان سخت نگيريد.
خانواده را براي آوردن هديهي روز معلم ا
ذيت نكنيد .شــما ميتوانيد با شــاخه گلي از
معلمتان ت
شكر كنيد يا با خواندن درس معلم را خو 
شحال كنيد».
صبح روز بعد ،در حاليكه در مسير ايستگاه
تا مدرسه ،شكوف ههاي رنگارنگ درختچ ههاي
كنار خيابان كه دهياري روستا كاشته بود،
توجه مرا به خود جلب كرده بود ،و از ديدن
آنها بســيار لذت برده بودم ،به مدرسه
رسيدم .بعد از صبحگاه ،خانم ناظم صدايم زد و
مرا به اتاق نزديك دفتر راهنمايي كرد .و
قتي وارد شــدم و دوقلوها را ديدم ،فهميدم باز
هم دستهگل به آب دادهاند .خانم ناظم
شاخ ههاي پر از شكوفهي درختچه در انداز ههاي
يك متري را در كنار اتاق نشــانم داد و ش
روع كرد به شكايت كردن كه چرا اين دو اين
كار را كردهانــد؟ يكي از آنها گفت« :ش
ــما گفتيد گل بياوريــد .ما در حياط خودمان
گل نداشــتيم ،از داخل كوچه
ي خودمان كنديم» .ناظم با عصبانيت بيرون رفت .واقعاً
نميدانستم چه بگويم .مانده بودم كه
در اين روز ،به خاطر اين تشكر كودكانه ،خو 
شحال
باشم يا ناراحت؟ دوقلوها متوجه سردر
گمي من شده بودند .يكي از آنها گفت« :اجازه!
ناراحت نباشــيد! ما از ريشــه در نياورده
ایم .اجازه! به شــما قول ميدهيم كه به آنها
آب بدهيم تا باز گل بدهند» .به خاطر اي
نكه متوجه اشتباهشــان شــده بودند و راهحل
هم داده بودند ،آنها را بخشــيدم و گفتم:
«شــما اين بار دستهگل به آب نداديد ،بلكه
شــاخ ههاي درخت به آب داديد»! دوق
لوها خنديدند و من هم با تصور اينكه شاخ ههاي
پر از شكوفهي يك متري را چطور روي د
وش خود تا مدرسه حمل كرده بودند تا به من
هديه
بدهند ،با آنها خنديدم و راهي كالس شديم.
زوي
(با آر موفقيت همهي دانشآموزان)
توران كابلي قرهتپه
آموزگار كالس اول ابتدايي،
دبستان سیزده آبان قرهتپه
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ياد معلم
زهرا حسينزادگان
بازنويسي:ياسمنرضائيان

سختگیریهایی
شیرینتر از کیک تولد

آن سال كالس پنجم و دانشآموزان ارشد مدرسه بوديم .شنيده بوديم
يكی از معلمهای پایهی پنجم بسيار سختگیر است و طبيعی بود كه همه
دعا میكردیم در آن كالس نيفتیم .معلمی كه دلمان میخواست
قسمتمان شود ،چند ويژگي داشت که از جملهی آنها مهربانی ،جوانی
و حتی زیبایی ظاهری بود .بعد از كالسبندی و مشخصشدن
معلم ،زيبايی و جوانی معلممان را به رخ هم میكشيديم و
جملههایی مانند«فكر كنم خيلی مهربان است» يا «همه میگویند
مهربان است» یا «به چهرهاش میآید مهربان باشد» ،به زبان میآوردیم.
روز اول مهر بود .به بچههای كالسپنجمی
گفته بودند سال سخت و مهمی در پیش
دارند و امتحانات هم نهایی خواهند بود .ما
هم بیصبرانه منتظر بوديم تا ببينيم برای
این سال سخت و مهم ،در كالس آن معلم
سختگیر میافتيم يا نه .همه به شیوهی
کودکانهی خودمــان نذر و نیاز میکردیم.
مث ً
ال میگفتیم :خدايا اگر تو كاری كردی
که در كالس اين خانم ســختگیر نيفتم،
من هــم قول میدهم نمــازم را اول وقت
بخوانم .وقتی اسم مرا هم در كالس خانم
قاســمی خواندند ،دنيا در نظرم تيره و تار
شــد .صحنههايی از انواع تنبيههای بدنی
را تصور میكردم و از خودم میپرســیدم،
آیا میتوانم چنین شرايطی را تحمل كنم؟
خیلــی از بچهها به این فكــر افتادند که
مادرانشــان را به مدرسه بیاورند تا با خانم
ناظم صحبت کنند و کالسشــان را عوض
کنند ،اما مادر من اهل اين كارها نبود.
با ناراحتی شــديد و بغض در گلو ،با صف
به كالس رفتم .همه منتظر ديدن چهرهی
معلم بوديم .خانم سر كالس آمد ،خودش را
معرفی كرد و بعد طبق روال ،آشنايی اسمی
با دانشآموزان انجام شد .سپس شروع به

توضیح روش کارش کرد .گفت :در كالس
ما همه بايد درس بخوانند و پيشرفت كنند.
البته شما دختريد و در کنار درسخواندن،
چيزهای دیگری هم بايد بلد باشــيد .بايد
تميز و مرتب باشيد و شلخته نباشید .من
روی دانشآموزانم حساسم .شما نمايندهی
من در مدرسه هستيد و بايد حواستان به
خودتان و رفتارتان باشــد .اولياي مدرسه
هم میدانند كه بیاحترامی به دانشآموزان
من ،بیاحترامی به من است.
اما روش آموزشی من :چون درس رياضی و
علوم شما بسيار مهم و سخت است ،زمان
اصلیمــان را به ايــن دو درس اختصاص
میدهيم و بقيهی درسها را با هماهنگی
هم و البته همکاری خودتان با یکدیگر ،به
صورت مطالعهکردن جلو میبريم .بهنظر
من ،همهی شما میفهميد كه برای چه به
مدرسه میآييد .پس اگر كسی در كالس
من درس نخواند ،یعنی هنوز بچ ه اســت و
اگر اینطور باشــد ،همه باید بدانند كه او
بچه است و نمیفهمد درسخواندن چقدر
مهم اســت .برای همین ،همهی شما بايد
يك پستانك بخريد و در كيف خود داشته
باشــيد تا اگر درس نخوانديد ،پســتانك

به دهان بگذاریــد و میان بچهها برويد تا
آبرويتان برود.
عالوه بر این ،اگر الزم میشــد مقوايی را
که رويش نوشته شده بود«اين دانشآموز
تنبل اســت و درس نمیخواند» به گردن
دانشآمــوز میانداختیم تا بين بچهها راه
برود و همه او را بشناسند.
خانم معلم همچنان در مورد قوانین خاص
کالسش توضیح میداد« :برنامهی بچههای
كالس من با كالسهای ديگر فرق میكند.
زنگ مدرســه ساعت  8میخورد ،اما شما
بايد ســاعت 7مدرسه باشــيد .نمايندهی
كالس حضور و غيــاب میكند و با صف
سر كالس میآيید .برای اينكه ديكتهتان
قوی شود ،هر روز در اين يک ساعت ديكته
مینويســيد و برای هم صحيح میكنيد.
هــر هفته پنــج نفــر اول كالس انتخاب
میشوند تا ادارهكنندههای كالس در غياب
من باشــند .من هر روز بيــن آن پنج نفر
قرعهكشی میكنم و اسم كسی را كه قرار
است ديكتهی فردا صبح را بگوید ،به همراه
متن ديكتهای كه بايد بگوید ،مينويسم و
الی دفتــر كالس میگذارم .فردا صبح در
حضور هر پنج نفر ،دفتر كالس باز ميشود

رشد آموزش ابتدایی | دورهی بیستويکم | شمارهی  | 8ارديبهشتماه 43 | 1397

و نفر مشخصشده ديكتهگفتن را به عهده
میگيرد .بعد از نوشتن ديكته ،دفترهايتان
را با هم عوض میكنيد و بعد از تصحيح و
دادن نمره ،فرد مورد نظر فهرست نمرهها را
مينويسد و روی ميز من ميگذارد».
قرار شــد زنگهاي تفريح را هم در كالس
بمانیم و فقط برای خوردن آب يا استفاده
از ســرويس بهداشــتی به حياط برویم.
خود خانم معلم هــم معموالً در كنار ما و
در كالس بــود و خيلی كم پيش میآمد
به دفتر برود .خانم قاســمی به مستخدم
مدرسه گفت كه كالس ما را نظافت نكند،
چون خودمان پايان هر هفته و بعد از رفتن
دانشآموزانديگر به خانه ،كالســمان را
با وســایلی كه از خانــ ه میآوریم ،نظافت
میكنیم .هر روز معلم به ما میگفت كدام
درس خواندنــی را برای فــردا بخوانيم و
خودش فقط در قالب پرســش ،آن درس
را رفع اشــكال میكرد و زمــان اصلی را
برای رياضــي و علوم میگذاشــت .البته
خيلــی از اوقات درس رياضــی و علوم را
هم به بچههای قویتر كالس میســپرد
تا با مطالعــه و راهنمايیگرفتن ،بهصورت
كنفرانــس ارائه دهند و بعــد خود خانم
معلم دوبــاره درس را مرور میكرد و تمام
وقت به تمرين رياضی و يادگیری علوم و
آزمايشهای آن میگذشت.
دو یا سه ماهی از ابتدای سال نگذشته بود
كه پيشرفت بسيار زيادی در بچهها ،نسبت
به سطح قبلیشان ،مشــاهدهشد .ديگر
همهی دانشآموزان كالس دريافته بودند
ن تنبيهها ك ه در ابتدای سال مثل كابوسی
آ
ذهنشان را درگیر كرده بود ،با تالش برای
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درسخواندن و دريافــت بهتر آموزههای
تربيتی معلممان ،به مهربانی و تشــويق
تبديلشده اســت .البته ارزيابی تكتك
بچهها پیوسته از طرف معلم انجام ميشد.
نظافت آخر هفتهی کالس هم تجربههای
بسيار خوبی را برای كار دستهجمعی به ما
یاد میداد.
نزديــك امتحانــات ثلث اول بــود ،خانم
معلم گفته بود ،اگر نتايج امتحانات خوب
باشــد ،خبر خوبی به ما خواهد داد .همه
دوست داشــتيم هرچه زودتر امتحانات با
نتایج خوب تمام شــوند ،تا به خبر خوب
يا جايزهی معلممان برســيم .بعد از اعالم
نتايج ،ميانگين بســيار بااليی از نظر نمره
برای كل كالس بهدســت آمده بود .خانم
قاسمی اعالم كرد ،برای روز خاصي از انجام
تكليف معاف هستيم و بعد هم به صورت
كتبی ،همهی دانشآمــوزان را برای تولد
دخترش به خانهی خودشان دعوت کرد و
آدرس خانهشان را روی تخته نوشت.
همه آنقــدر خوشحال بوديــم كه فکر
میکنــم از همــان لحظه ،رویــای رفتن
به خانهي معلممــان و ديدن بچههايش
را در ذهــن مــرور میكرديــم .احتماالً
اوليــن جملهای كه همهی مــا آن روز به
مادرهایمان ميگفتیم ،این بود« :خانممعلم
همــهی بچهها را بــرای تولد دخترش به
خانهشان دعوت كرده است».
وقتی این خبر را به مادرم گفتم ،او گفت:
«حاال ببينيم چه میشود ».اين حرف مرا
ناراحــت كرد .چرا مامــان از این موضوع
خوشحال نشــد؟ خیلــی زود دلیلش را
فهمیــدم .غصهی مادرم ايــن بود كه من
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لباســی مناسب برای رفتن به آن مهمانی
نداشتم و البته مسئلهی تهيهی كادو هم
بود .با اينكه در ذهنم لباسهای قشــنگ
بچههــای ديگر را مرور میكــردم ،اما به
مادرم گفتم ،چون من شاگرد اول كالس
شدهام ،هر لباسی بپوشم ،عيبی ندارد .اما
مادرم قبول نكــرد و باالخره لباس دختر
همسايهمان را كه از نظر جثه به من نزديك
بود ،از مادرش به امانت گرفت و قرار شــد
با آن به مهمانی بروم .مسئلهی كادو را هم
ن سالها دانشجو بود و
برادر بزرگترم كه آ 
از همه شيكتر و امروزیتر بود ،حل كرد.
او پیشنهاد داد گل ببرم.
روز موعود رسید .آن روزها در خانهها حمام
نبود .مادرم گفت« :برو دست و صورتت را با
ليف و صابون بشوی تا آراستهتر باشی ».بعد
هم بلوز يقهاسكی سفيد با سارافون صورتی
دختر همســايه را پوشیدم و سفارشهای

مكرر مادرم را كه «مراقب لباس باشم چون
امانت است» آویزهی گوشم کردم.
با مــادرم برای خرید گل به گلفروشــی
رفتیم .بايد حواسمان به قيمت گلها هم
میبود .بــا راهنمايیهای آقای گلفروش،
ســه شــاخه گل گاليل صورتی و سفيد
انتخاب کردیم .بعد گلها به دســت آقای
گلفروش تزئین شدند.
ورقهای را كــه آدرس خانهی خانم معلم
را روی آن نوشــته بودم ،در دست گرفته
بودم .وقتی شمارهی پالك را پيدا كرديم،
به اين فكر میكردم كه چه كسی در را باز
میكند .از اينكه میتوانستم داخل خانهی
خانممعلــم را ببينم و ســاعاتی مهمانش
باشم ،حس غرور میكردم و هيجان داشتم.
مادرم زنگ زد و در باز شد .خود خانممعلم
بود .ديدن خانممعلم در شــكل و شمايلی
خارج از آنچه در مدرسه دیده بودم ،آنقدر

غافلگيرم کــرد كه ســامدادن هم يادم
رفت .به خودم که آمدم ،ديدم خانم ضمن
خوشامدگويی به من ،به مادرم ساعتی را
که بايد دنبال من میآمد ،ميگويد .مادرم
لبخندزنان به من اشاره میكرد كه گل را
به خانــم تقديم كنم .بعد هم خداحافظی
كرد و رفت .بيشــتر بچهها آمــد ه بودند.
خانممعلم مرا به دخترانش ،كه هر دو از ما
كوچكتر بودند ،معرفی كرد و بعد تعريف
کرد چه شــاگرد خوب و نمونهای هستم.
حس شــيرين آن لحظهها آنقــدر زياد
بود كه ديگر جايی بــرای مزهکردن طعم
شیرينیای که در دستم بود نمیگذاشت.
اتاق پر شــده بود و همين باعث میشــد
راحتتر بتوانيم همهچيز را ،از لباس خانم
و بچههایش گرفته تا مسائل زندگیشان،
برانــداز كنيم .يكــی از بچههــا يكی از
دكوریهای روی طاقچه را نشــان داد و با

افتخارگفت« :ما هــم از اينها داريم ».و
اين افتخار به خاطر ارزش مادی آن وسيله
نبود ،بلكه بــه اين دلیل بود كه متعلق به
خانممعلم بود و او افتخار داشــتن نقطهی
اشتراكی با خانممعلم را داشت.
خانممعلم يك كيك ســه طبقه را جلوی
دخترانش گذاشــت و بچهها را به خواندن
شعرهای مناسب تولد دعوت كرد .مراسم
به طور جدی شــروع شــد .رفتار همهی
ما تلفیقی از رفتــار کودکانهی خودمان و
رفتاری موقرانهي ناشــی از سفارشهای
مادرانمان بود .بــرای همین ،حتی موقع
خوردن کیک ،سعی میکردیم خیلی شیک
باشیم و با ادایی خاص کیک میخوردیم.
اص ً
ال متوجه گذر زمان نبوديم .داشــتیم
چ و نوشــابه میخوردیم كه اوليا
ســاندوي 
يكیيكی برای بردن فرزندان زنگ خانه را
بهصدا در آوردند .در تمام راه بازگشت به
خانه ،از خانممعلم و جشن و خانهاش برای
مادرم تعريف كردم .آن شــب از خستگی
زیاد و هيجان رفتن به خانهی معلمم ،خيلی
زود خوابيدم .حس خوشــبختیای كه از
رفتن به خانهی معلممان به من و تكتك
بچهها دست داده بود ،توصيفناپذير است.
بعد از حــدود چهل ســال ،وقتی به آن
ســال فكر میكنم و به ياد حس سنگين
و ترســی كه روز اول مهر داشتم ،میافتم،
میبینــم آن تنبيهها و تهديدها هيچوقت
اجرا نشدند ،اما پیشرفت چشمگیری از دل
آن ســختگیریها به دست آمد كه شامل
حال همهی دانشآموزان شد .خانم قاسمی
بهای پيشرفت دانشآموزان را با بداخالق
معرفیشدنش پرداخت ميكرد.
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همراهان

صفحهي همراهان ،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.
 1معصومه افروز؛ آموزگار ـ آمل
«يلداي خاطرهانگيز»
 2نگين مقصودي؛ آموزگار -شهرستان برخوار
«تمرين احترام و تحمل در مدرسه»
 3خداداد مزدائی؛ معاون آموزشي ـ سيرجان
«معلمان و چالشهای آموزش فلسفه به کودکان»
 4ابوالفضل نیکبخت؛ آموزگار
«چگونگی رفع حواسپرتی و بیدقتی دانشآموزان پایهي
دوم ابتدایی»
 5سیدمحمدفاطمی ،فاطمه ابوالحسنی؛ آموزگار-
حسنآبادجرقویه علیا ،اصفهان
«روشهای جذاب نمودن آموزش توسط معلم»،
«10پیشنهاد برای موفقیت آموزگاران در درس ریاضی»،
«معلمان عزیز! رویکرد جدید آموزش فراموش نشود»
 6سید اسمعیل حسینی؛ معاون آموزشي -قزوين
«ارزشیابی توصیفی و کاربرد آن در آموزش»
 7حسن لطفي؛ معاون اجرايي -سنندج
«شناخت چالشها و ارائه راهبردها در راستای ارتقاي
کیفیت کالسهای چند پایه»
 8مصطفی سهرابلو؛ آموزگار -استان كردستان،
شهرستان بيجار
«طراحی نرمافزارهای تعاملی برای دانشآموزان ابتدایی
()1جعبه كلمات»« ،طراحی نرمافزارهای تعاملی برای
دانشآموزان ابتدایی ( )2تمرینهای کامل کنید و
تساوی»« ،معرفی نرمافزار جدول ضرب تعاملی و هوشمند
برای دانشآموزان ابتدایی»
 9هايده ابراهيمي؛ آموزگار  -استان كردستان،
شهرستان مريوان
«تجربه آموزشي»« ،خاطره زلزله»« ،تأثير نوع رفتار بر
آموزش»
 10سعید شیخی ،اسداله احمدی ،مریم غالمی،
مراد شاهمرادی؛ کارشناس ارشد برنامهریزی
درسی ،کارشناس ارشد فیزیک ،کارشناس ارشد
مشاوره ،کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی-
تهران ،ايالم ،ايالم
«پیشبینی عملکرد ریاضی بر اساس خوشبینی تحصیلی
و بهزیستی مدرسه در دانشآموزان پسر پایهي پنجم
ابتدایی شهر آبدانان»
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 11سودابه فتحي؛ آموزگار  -قائمشهر
«ایدهای برای لذتبخش کردن ساعت تدریس قرآن ششم
ابتدایی»
 12ماهان عطشان؛ آموزگار  -منطقهي سامن
«بازی درمانی و ارتقای کیفی هوش دانشآموزان»
 13سیده زهرا موسوی راد؛ آموزگار  -منطقهي
كجور
«چگونه دانشآموزان خالق را بشناسیم»
 14نبی اهلل اشکیود؛ آموزگار  -روستای زرینآباد
سفلی ،استان مازندران ،ناحیه یک ساری
«چگونگی پرورش خالقیت در کالس درس»
 15سودابه فتحی ،زهره دوانلو ،فریبا سروری؛
آموزگار  -قائمشهر
«طرح درس روزانه طراحی آموزشی بر اساس الگوی ام .ام
.اس جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی»
 16مصطفی محمدی؛آموزگار -كرمان
«تدريس عملي كينه و نفرت»
 17سعید مالنتاج کاسگری؛ کارشناس تکنولوژی و
گروههای آموزشی دورهی ابتدایی -تنكابن
«تشکیل گروههای آموزشی مدرسه با رویکردی جدید»
 18سکینه خادم؛ آموزگار  -تهران
«آسیبشناسی نماز جماعت در مدارس ابتدایی دختران»
 19سودابه آشوري؛ آموزگار  -تهران
«گزارش تخصصی استفاده از الگوی تدریس پیش سازمان
دهنده در دستهبندی کاوشگریهای کتابهای علوم دوره
ابتدایی بر حسب پروژههای طرح جابربن حیان»
 20معصومه زماني؛ آموزگار -اصفهان
«مزایای روش اکتشافی برای دوره دبستان»
 21هاله شیخ کاظمها؛ آموزگار -شهرستان تنکابن،
استان مازندران
«ضرورت استفاده از روش اکتشافی در موقعیت واقعی
آموزش در دوران ابتدایی چیست؟»
 22حیدر بایزیدی؛ آموزگار -منطقهي زيويه
«از سمپاد تا شهاب»
 23معصومه مجيدي؛ آموزگار -ساوه
«روانشناسي آموزشي معاصر بررسي مدل سلسله مراتبي
انگيزه موفقيت در تربيت بدني»
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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.
 .4خبر و گزارش فعالیت :اخبار و گزارش فعالیتهای آموزشی 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
نحوة اشتراك مجالت رشد به دو روش زير:

الف .مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشاني  www.roshdmag.irو ثبتنام
در سايت و سفارش و خريد از طريق درگاه الكترونيكي بانكي.

ب .واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب  39662000بانك تجارت ،شعبة

سهراه آزمايش كد  395در وجه شركت افست و ارسال فيش بانكي به
همراه برگ تكميلشدة اشتراك با پست سفارشي يا از طريق دورنگار به

شمارة .88490233
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 :

در وبگاه اختصاصی ماهنامهی رشد 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 .

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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