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با ياد دانش آموز دبستاني 9 ساله اي كه در اثر سرطان پر كشيد، تقدير مي كنيم 
از مادرش  خانم »نرگس دهقان« كه آموزگار دبستان است. ا و ساعت 9 صبح 
روز بعد از فوت فرزند، در كالس مجازي اش حاضر شد و با ادامه دادن فرايند 

تدريس، مهر آموزگاري را به محبت مادري گره زد.
 آموزگارم روزت مبارك!
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كبريمحمودي

كالس درس و اتفاقات رنگارنگ آن براي من از لذت بخش ترين ســاعت هاي 
زندگي ام هســتند. اين معنا را تنها شمايي درك مي كنيد كه آموزگاريد و با 
عشــق  معلمي مي كنيد! من بهترين سال هاي زندگي ام را  در مدرسه سپري 
كرده ام. چه آن روزها كه خودم دانش آموز بودم و چه وقتي معلمي مي كردم. 
اين يك ســال را هم كه در مجله ي رشــد آموزش ابتدايي همراه با شــما 
آموزگاران در مدرســه و بين دانش آموزان بوديم، اضافه مي كنم به خاطرات 
خوش مدرســه اي. چه بسيار از شــما آموختم و چه اندك از پس انعكاس 

تالش ها و تجربه هاي شما در مجله برآمدم!
بهترين روزهاي كارِي مجله وقتي بود كه آموزگاري از اســتان و روســتايي 
دور يا نزديك با ما مرتبط مي شــد و با بيــان تجربه ي خودش يا همكارش، 
ما را به فضاي مدرسه شــان مي كشــاند و لذت بودن در مدرسه را تداعي 
مي كرد. از خانم ها »منيره رضوان، آموزگار بازنشســته اي كه در شــماره ي 
اول مجله با او گفت وگو كرديم تــا الهه ديمي، ام ليال صمدي، نجمه دائمي و 
آقايان علي چراغي و محمدعلي بابايي فــرد« و عزيزان ديگري كه در طول 
يك سال گذشته تجربه هايشان را در مجله چاپ كرديم، يا تك آموزگار تنها 
دبستاِن تك شاگردِي روســتايي كه  روزي 60 كيلومتر را تا مدرسه ي محل 
خدمتش مي رود و برمي گردد، نكته ها آموختيم و براي چندمين بار ســختِي 

آموزگاربودن و عشق به كار را تجربه كرديم.
 بدترين روزهايمان هم وقتي بود كه خبر درگذشت آموزگاراني را مي شنيديم 
كه كرونا امانشــان را بريده بود؛ عزيزاني كه شرايط همه گيري بيماري اجازه 

نداد حتي بزرگداشتي درخور برايشان برپا شود!
خسته نباشيد آموزگاران انسان ساز ايران زمين. روز گراميداشت مقام معلم 
با وجود عزيزاني مثل شما گرامي است. معلم شهيد، استاد مرتضي مطهري، 
وقتی نام استادان خود را می ُبرد، با احترام و تعظيم بسيار زياد از آنان تجليل 
می کرد. اميد كه شما نيز شاگرداني چون استاد مطهري داشته باشيد و ياد و 
نام شما هم در نظر دانش آموزانتان به نيكي ثبت شود. مهم تر از آن، اميدوارم 
تأثير نيك اين همه ســختي كه بر خود روا داشتيد و در شرايط سخت اين 
چندسال به حق و با عشق معلمي كرديد،  در وجود دست پروردگان شما نيز 

آشكار شود.
در آخرين شماره از دوره ي بيست وپنجم اين مجله كه مناسبت روز معلم را 
هم در بر مي گيرد، براي همه تان آرزوي ســربلندي مي كنم. در دوره ي بعدي، 
يعني دوره ي بيست وششم، سردبيري مجله ي رشد آموزش ابتدايي به معلمي 
ديگر ســپرده مي شود. آقاي مهدي رضايي از اين پس لحظه ها و ساعت هاي 

خوشي را با شما تجربه خواهد كرد. 
 همچنان با مجله ي خودتان در تماس باشــيد و تجربه ها و خاطراتتان را به 
دفتر مجله بفرستيد. نوشته هاي شما زينت بخش صفحات مجله هستند. اين 
مجله متعلق به شماســت و هدفي ندارد جز كمك به آموزگاران در پيشبرد 

اهداف درسي دانش آموزان و ارتقاي شخصيت انساني و حرفه اي معلم. 
روزتان مبارك! معلمي گواراي وجودتان! 

پروردگار قلم و دانش نگهدارتان.   

معلم بودن گواراي وجودتان!



زهرانظامالدیني
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ستارگان آسمان علم و ادب
نام ایــران از دیرباز بــا فرهنگ و تمدن 
آمیخته است. گاه در فلسفه اش حکیمانی 
چون ابن سینا و مالصدرا می درخشند، گاه 
بر پیشــانی اش زکریای رازی مهر دانایی 
می نهد و زمانی با ابوریحان بیرونی جهانی 
را بــه حیرت وا مــی دارد و صد البته که 
در آسمان شــعر و ادبش ستارگانی چون 
فردوســی و مولــوی و حافظ و ســعدی 

همیشه خواهند درخشید. 
هر ساله، اردیبهشت ماه میزبان بزرگانی است 
که نامشــان تا ابد بر تارک اندیشه ی ایران 

ماندگار خواهد ماند: 
اول ارديبهشت به نام سعدی شیراز زینت 
یافته است؛ همو که با بوستان و گلستانش 

حیاط فکرمان را گلباران کرده است. 
سوم ارديبهشــت روز بزرگداشت شیخ 
بهایی اســت، حکیم، فقیه، شاعر، منجم و 
دانشمند برجسته ای که فهرست خدمات 
شایسته اش به ایران طوماری بلند خواهد بود. 
این روز را روز ملی کارآفرینی نیز نام نهاده اند. 
بيســت وپنجم ماه به نام فردوسی رقم 
خورده اســت. تاریخ به احترام این حکیم 

فرزانه تا ابد خواهد ایستاد.
برای  بهانه ای  اردیبهشت  بيست وهشتم 
بزرگداشت حکیم عمر خيام نيشابوری 
اســت. اگرچه وی را بیشــتر به رباعیاتش 
می شناســیم، اما آوازه ی او در فلســفه و 

ریاضیات و نجوم نیز مثال زدنی است.
 نهم ارديبهشت؛ روز جهاني قدس

جمعه هاي آخر ماه مبارك رمضان مسلمانان 
در نقاط گوناگون جهان حمایت خودشان 
را از مردم فلسطین به نمایش می گذارند. 
روز قدس نه تنها روز فلســطین، بلکه روز 
اسالم و حکومت اسالمی و مقدمه ای برای 
بسیج عمومی اســالمی و تشکیل حزب 
مســتضعفین در تمام دنیاست )خمیني 

قدس سره، 1389: ۲۷۸(.
 دهم ارديبهشت؛ روز ملی خليج فارس 
ــه  ــارس را بـ ــه فـ ــام خلیـــج همیشـ نـ

مي ســـپاریم. خاطـــر 
 هجدهم ارديبهشت،   روز 

 جهانی صليب سرخ
 و هالل  احمر

این روز  بر تمام کســانی که جانشان را بر 
طبــق اخالص نهاده اند تــا جانی را نجات 

بخشند، مبارک باد.

علی)ع( بــه آســمان نــگاه می کند و 
آسمان به علی)ع(. چشمان علی)ع( در 
آســمان دودو می زند، شاید نشانی بیابد 
از وعــده ای که به او داده اند! چشــمان 
آســمان سوسو می زند، شــاید بهانه ای 
بیابد کــه علــی)ع( را مانــدگار زمین 
کنــد! لب های مــوال در حرکت اســت 
و زیر لــب زمزمه می کند: »این شــبی 
اســت که به من وعده ی شــهادت داده 
 .)336 )مجلســی، ۱۳۸۷:  است«  شده 
شیرخدا بی تاب فرشــته ی مرگ است. 
نگاه آخر را به آسمان می اندازد و دست 
به در خانه می برد. کلوِن در دست به دامان 
علی)ع( می شــود )همان، ۳۳۹(. قطره 
اشــکی از آســمان بر زمیــن می چکد. 
علی بــاز زمزمه می کند: »خدایا مرگ را 
بر من مبارک گــردان« )همان، 340(.
را گرفته اند، صدای  مرغابی ها دامنــش 
التماسشان که به گوش آسمان می رسد، 
قطره اشــک دیگری بر زمین می چکد. 
ام کلثوم آخرین قدم هــای پدر را بدرقه 
می کند و علی)ع( پای در کوچه می نهد. 
آســمان هنوز متحیر علی)ع( اســت و 
نغمه هایش را می شــنود: »یــا علی)ع(، 
کمربندت را برای مرگ محکم کن، زیرا 
او تو را مالقات می کند« )همان، 336(. 
ســپیده که ســر می زند، نگاه پســرعم 
رســول خدا )ص( در چشــمان آسمان 
قفل می شــود. موال قصــد خداحافظی 
دارد. آســمان بر خود می لرزد. اهلل اکبِر 
اذان بلند می شــود. دلهره ای ســنگین 
کوچه به کوچــه  را پر می کنــد. این صدا 
َسوای روزهای دیگر است. طنین غربتی 
بیست  وپنج ســاله در آن مــوج می زند.

از مأذنه پایین می آید و دســت بر ســر 
کاهگلی مســجد می کشــد.  دیوارهای 
قاتــل را از خواب بیدار می کند و به نماز 
می ایســتد. آســمان به او اقتدا می کند. 
به رکوع مــی رود، تمام ذرات مســجد 
با او همگام می شــوند، ســر بر ســجده 
می گذارد، آســمان به خــاک می افتد. 
شمشیر ابن ملجم بر فرق موال می نشیند. 
صدایــی از عــرش در گــوش زمیــن 
می پیچد: »به خدا قســم! ارکان هدایت 
فرو ریخت…« )همان، ص34۲(. ندایی 
از محراب به عــرش می رود: »به خدای 
کعبه رستگار شدم!« )همان، ص34۱(. 

۱۲ارديبهشت؛ سالگرد
شهادت استاد شهيد مطهری

 و بزرگداشت معلم
کالس اول کــه بــه نیمه رســید، معلم 
برایمــان حکم مادری را پیدا کرد که یک 
روز ندیدنش ما را دلتنگ مدرسه می کرد. 
گویــی دوره ی تولد بار دیگر آغاز شــده 
بود، باز کســی آمده بود و یک حرف و دو 
حرف بر دهانمان می نهاد تا این بار نوشتن 

بیاموزیم و خواندن فرا بگیریم. 
اوایل کالس دوم بودیم که تاک وجودمان 
در حــال قدکشــیدن بود. باید ریشــه 
می دواندیــم در زمینــی کــه تغذیه مان 
می کرد و با آب محبــت و خاک معرفت 
رشــدمان می داد. معلم که برایمان از یار 
مهربــان و چوپان درســتکار و مورچه ي 
اشک ریزان می گفت، کم کم زندگی کردن 

را تجربه می کردیم. 
به انتهای سال سوم که رسیدیم، یقین پیدا 
کرده بودیم که این نهال نورسیده در برابر 
گرما و سرما سپر بالیی دارد. سایه بانی که 
در پناهش آرامش کمترین ارمغانی بود که 
به دســت می آوردیم. برایمان از َاشکال و 
اعداد می گفــت، از رابطه ها و الگوها و باز 
به زیرکی در خط به خط ریاضی و علوم و 

فارسی، زندگی کردن را نشانمان می داد. 
سال چهارم ساقه هایمان رشد کرده بودند. 
باید برای لحظه های رستنمان هر آن و هر 
لحظه تدبیری نو اندیشیده می شد. دیگر 
عقل رَ س شــده بودیم كه زیر ســایه اش 
می نشســتیم و او به زیبایی برایمان از راز 
آفرینش می گفت. به دانایی و هوشــیاری 
می خواندمان. از سرزمینمان ایران می گفت 
و اینکه چگونه با علم و عمل آبادش کنیم. 
دقیقه ها، لحظه ها، روزها و سال ها همچنان 
گذشتند. برگ هایمان سبز، ریشه هایمان 
عمیق و ساقه هایمان بلند و بلندتر شدند. 
سر به آســمان نهادیم و به نزدیکی های 

خورشید رسیدیم. 
رسیدیم؛ اما اگر ســر برگردانیم و خوب 
نگاه کنیم، شاید هنوز چشمان مهربانی 
را ببینیم که نگران هجوم بادهای وحشی 
اســت، مبادا که درخــت تنومندش را 

گزندی رسد! 
اگر خورشید شده ای و بر آسمان زندگی ات 
می تابی، فراموش نکن، دســتان معلمت 

بوسیدنی است. 
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فروردين ماه در تب وتاب  روزهــای  در آخرين 
بوديم.  آموزگاران  شــورای  جلسه ي  برگزاری 
برنامه ي اين جلسات طبق توافق همکاران و بر 
اساس تقويم اجرايی مدرسه، در فرصت طاليی 
خردادماه، برای مهر تا اســفند و بعد از آن از 
فروردين تا خرداد هر ســال تحصيلی تنظيم 
می شود و از قبل می دانيم که در هر شورا، روی 
چه موضوع يا موضوعاتی کار خواهيم کرد. در 
واقع بر اساس پيشــنهادهايی که از همکاران 
می گيريم، هر جلسه از شــورای آموزگاران را 
به تفکيک پايه و موضوعی کــه ارائه داده اند، 

پيش می بريم.

 موضوع شورای آموزگاران در فروردین ماه درس پژوهی 
بود و تمام پایه های تحصیلی می بایســت در خصوص 
کم وکیف و چگونگی طرح درس های تجدیدنظرشــدة 
خود، بر اساس فرایند درس پژوهی، وارد بحث می شدند 

و نظر می دادند.
جلسه با تالوت قرآن کریم آغاز شد. در ابتدای جلسه 
با تبریک ســال نو و پاسداشــت ماه رمضان، و تقدیر 
از همکاران به منظور تعطیل نکردن آموزش و همکاری 
در فضای مجــازی در دوران تعطیلي دوره ي حضوري 
مدرســه، صحبت هایم را شروع کردم. سپس در مورد 
تشکیل نمایشگاهی از برگزیده ي فعالیت های عیدانه ، 
فعالیت هــا و دست ســازه های بوم، برنامــه ي خوانا و 
طرح پژوهش های جابر ســخن به میان آمد. در ادامه 
از نماینــده ي هر پایه خواســتم نتیجــه ي مباحث و 
گفت وگوهــای پایه ی خــود را در گروه هــای هم پایه 
ارائــه دهند. این بحث ها در خصــوص نحوه ي تنظیم  
طرح  درس های تجدیدنظرشــده و بــر مبنای مراحل 
هشــت گانه ي درس پژوهی بودند. از آنجایی که شورای 
آموزگاران مدرســه ي ما هر ماه به ســبک مشارکتی و 
با رویکرد رفتار ســازمانی تشکیل می شود، این بار نیز 
چنین کردیم و به این طریق جلسه پیش رفت. یعنی 
ابتــدا توضیحات نماینده ي پایه ها را شــنیدیم، تاریخ 
ارائــه ي درس پژوهی، موضوع تدریس و همکار مدرس 
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مشــخص و معرفی شد و همکاران کاماًل توجیه شدند 
کــه در روز معین و مقرر با ضوابط خاص در مدرســه 

حاضر شوند و مراحل کار را پیش ببرند. 
بعد از توضیحات نماینده ي هر پایه و بعضی همکاران، 
توضیحــات تکمیلی را در خصــوص چگونگی ارائه ي 
طرح درس پژوهی و تلفیق آن با ســایر طرح ها را ارائه 
کردم. ســپس چند دقیقه ای را به تنفس بین جلسه ای 

اختصاص دادم.
وقت تنفــس، زمــان ردوبدل شــدن گپ وگفت های 
دوســتانه بین معلمان اســت. چند نفــر از همکاراِن 
با ســابقه و پیشکسوت که در جلســات قبل به صورت 
کاماًل فعال در برگزاری کارگاِه روش تدریس معکوس، 
به عنوان همیار مدرس،  خیلی خوب توانســته بودند از 
لحاظ رفتار ســازمانی بر بقیه تأثیر مثبت بگذارند، با 
لحنی آرام شــروع به صحبت کردنــد: »خانم برازنده، 
می توانیم چند دقیقه هم در مورد نحوه ي برگزاری روز 

معلم و تقدیر از معلمان صحبت کنیم؟« 
با خوش حالی، طمأنینه و استقبال خیلی خوبي موضوع 
را پذیرفتــم  و گفتم:» بله، چراکه نه! خواهش می کنم 

بفرمایید.«
 ناگفته نماند این موضوع به جلسه ي شورای آموزگاران 
ختم نمی شد، بلکه از چندی  پیش دغدغه ي همکاران 
شــده بود و در این خصوص سعی داشتند در شورای 

آموزگاران به صورت گروهی توضیحات خود را بیان کنند. 
ســکوتی تأمل پذیر بر جمع معلمان در دفتر حاکم شــد. 
یکی از همــکاران عنوان کرد: »چقدر خوب اســت برای 

برنامه ي روز معلم به یک سفر زیارتی برویم.«
 این پیشنهاد با استقبال اکثریت مواجه شد و تعدادی هم 

به دلیل وضعیت کرونا مخالفت کردند.
چند نفر دیگر از معلمان پیشــنهاد دادند در روز معلم در 
حیاط مدرســه برنامه ای به صرف افطار داشته باشیم، اما 
این پیشــنهاد با نقد و مخالفت خیلی از همکاران از جمله 
خانم ایزدی مواجه شد. دلیل مخالفت این بود که به دلیل 
شــروع مجدد آموزش حضوری و حضور دانش آموزان در 
مدرسه، اصاًل به صالح نیســت پذیرایی در مدرسه انجام 
شــود و بوی غذا همه جا بپیچــد. از نظر آنان این موضوع 
کاماًل با منش معلمی ما مغایرت داشت و حرفه ای بودن ما 
را زیر ســؤال می برد. مخالفان این پیشنهاد می گفتند چه 
معنایی دارد در وضعیت ســخِت اقتصادی خانواده ها، بوی 

زرشک پلو با مرغ در فضای مدرسه بلند شود.
در همیــن حین با شــوخی و ظرافت خاصــی وارد بحث 
معلمان شــدم و گفتــم: »اواًل از کجا معلــوم انتخابمان 
زرشک پلو با مرغ باشد. ثانیًا من می دانم که اغلب معلمان 
خودشــان را دغدغه منِد برنامه های مدرســه می دانند و 
در مناســبت های مدرسه  نظراتشــان را عنوان می کنند، 
اما آنچه مهم اســت رعایت شــرایط حال دانش آموزان و 
پررنگ کردن منش معلمی اســت که بهتر است با بینش 
معلمی زیباتر و کامل تر شود.ان شــاءاهلل با مناسب شــدن 
وضعیت بهداشــتی جامعه، بنا را بر رأی اکثریت همکاران 
کــه برگزاری برنامه ي مدرســه بــرای روز معلم در قالب 
اردوی برون مدرسه ای و داشــتن برنامه هایی در بیرون از 
مدرســه است، می گذاریم و ســعی می کنیم روز مفرح و 

شادی را با همدیگر داشته باشیم.«
بعد با شوخی ادامه دادم: »خب، بفرمایید داخل جلسه تا 

درس پژوهی از دهن نیفتاده، صرفش کنید!«

�گزيده اي از سند برنامه ی درسی مّلی�

هــدف عملياتــي ســيزدهم: افزایــش نقــش شــوراهاي 
آمــوزش و پــرورش اســتان، مناطــق و مــدارس در تقویــت 
فعالیت هــاي تربیتــي اســتان و منطقــه و مدرســه در 
چارچــوب سیاســت ها و برنامه هــاي ملــي)5 ،2 ،4و7(.

 راهــكار 2-13: افزایــش کارآمــدي شــوراهاي درون 
مدرســه )ماننــد شــوراي معلمــان و شــوراي دانش آمــوزان(

بــا تفویــض برخــي از اختیــارات اداره و مدرســه بــه آنــان 
و فراهــم آوردن زمینــه ي مشــارکت بیشــتر ایشــان در 

ــت مدرســه. ــم و تربی ــد تعلی فراین
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دبستان دخترانه ی رضوان مدرسه اي دولتي است در استان كردستان در شهرستان 
مريوان. خانم هالله حيدري، معاون آموزشــي اين مدرســه، تماسي تلفني با دفتر 
مجله برقرار كرد و روش فرستادن ايده به دفتر مجله را پرسيد. ايشان از همكارانش 
بسيار تعريف كرد و از فعاليت هاي ســاده اما كاربردي آن ها در كالس درس گفت. 
همچنين از همراهي هاي گالله حيدري، مدير مدرسه، سخن گفت. دبستان رضوان با 
348 دانش آموز، 12 كالس درس دارد: سه كالس در پايه ی اول، سه كالس در پايه ی 

دوم، پنج كالس در پايه ی سوم و يك كالس در پايه ی چهارم.
فرصت و صفحات محدود مجله امكان انعكاس فعاليت هاي همه ی آموزگاران مدرسه 
را ندارد. ما به منظــور ايده دادن به همكاران آموزگار، تنهــا با چند عزيز صحبت 
كرده ايــم. در ضمن، در بخش تجربه هاي اين شــماره، تجربه هايي از چند آموزگار 

همين مدرسه را هم آورده ايم.

خانم گالله حيدري درباره ي مدرسه و
فعاليت هاي خالقانه ی همكارانش مي گويد:

گالله حیدري هستم؛ مدیر مدرســه. كارشناس ارشد تاریخ و فلسفه. 23 
ســال سنوات خدمت دارم. مدرســه ی ما از مدرسه هاي پرطرفدار منطقه 
اســت. اولویت كاري مدرسه پرورش روح انســاني، و آموزش مهارت هاي 
زندگي در قالب چالش ها و برنامه هاي انگیزشــي و زیســت محیطي است. 
در این مدرســه هیچ گونه رقابتي وجود ندارد و تمــام كارها تیمي انجام 
مي شــوند. آموزش مهرباني به كودكان و حل چالش ها از اركان اولویت دار 

مدرسه هستند.
با پیشنهاد روان شناس و مشاور کودک و نوجوان و به منظور تقویت اعتماد 
به نفس و خودباوری دانش آموزان، با همکاری شــبکه ی استان کردستان 
چنــد پروژه انجام دادیم و نمونه هایی عالي از نماهنگ )كلیپ( های زیباي 
دانش آ موزان دریافت كردیم. برگزاری مسابقه ی داستان خوانی و قصه گویی 
براي تقویت مهارت های شنیداری و تفکر و بهبود مهارت کالمی و تقویت 

نیروی تخیل و خالقیت از دیگر فعالیت هاي همكاران ماست. 
براي آشنایي با فعالیت ها، با آموزگاران مدرسه مان صحبت كنید. همراهي 
خانــم هالله حیدري، معاون مدرســه، در اجراي ایده هــا و خالقیت هاي 
همكاران بسیار راهگشاست. خانم نرگس حكیمي، معاون پرورشي مدرسه 

هم كمك  حال ماست.

شمسي نوري؛
يكي از آموزگاران پايه ی اول

مــن در كالســم 29 دانش آمــوز دارم. براي 
تشویق آن ها به درس و عالقه مند كردنشان، 
روش ها و فعالیت هاي بســیاري را آزموده ام. 
براي مثال، درس فارســي را با ریاضي تلفیق 
مي كنیم و دانش آموزان را در نوشتن بخش ها 
و صداهاي كلمات تشویق مي كنیم. براي این 
كار، ایده ی بخش هــاي كفش دوزكي را اجرا 
كرده ایم. به این ترتیب كه بخش هاي هر كلمه 
را با دو رنگ ســیاه و قرمز مشخص مي كنیم. 
براي مثال، بخش اول یك كلمه ی سه بخشي را 
با مداد ســیاه، بخش دوم را با مداد قرمز و باز 
هم بعدي را باز هم با مداد ســیاه مي نویسیم؛ 
یك در میان. همین كار ساده بخش كردن را 
براي دانش آموز آسان تر مي كند. به این ترتیب، 
ســاحت زیبایي شناسي را تربیت مي كنیم، از 
طبیعت در ایده پردازي الهام مي گیریم و مفهوم 

الگو و الگویابي را بسط مي دهیم.
نتیجه چیزي نیســت جز شکوفایی خالقیت 
و ابتــکار دانش آموزان؛ جلب عالقه و انگیزه ی 
بیشتر به نوشــتن؛ آشنا شــدن با رنگ های 

رنگین کمان و ترتیب آن ها.            

رضوان دختران
مدرسهايپرازجنبوجوش
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شيوا نادری؛
يكي از آموزگاران پايه ی دوم 

هر معلم بــه اقتضای حساســیت و اهمیت 
خاص دوران ابتدایی الزم است از خصوصیات 
و ویژگی های کودکان این دوره شــناخت الزم 
و کافی داشته باشــد. مهم ترین این ویژگی ها 
برای معلمان، آگاهي از ویژگی های شناختی، 
عاطفی و اجتماعی است، و صد البته توجه به 

تفاوت های فردی دانش آموزان.
من در ارتباط با کودکان این سن، عینی گرایی 
و انگیــزه ي زیادشــان را بــرای یادگیری و 
کنجکاوی دیــده ام. آن ها انرژي زیادي دارند 
و معمــواًل یکجا بند نمي شــوند. مــدام در 
جنب و جوش هستند و به بازي عالقه دارند. 
دلشــان مي خواهد حرف بزننــد و اتفاقات 
روزمره را تعریف كنند. به شادی و تنوع، و به 

گوش شنوای معلم و دوستان نیاز دارند.
با توجه به این ویژگی ها، برای جذاب کردن 
کالس باید روش های متنوعی به کار برد. در 
عین اینكــه باید تعاملی دوطرفه بین معلم 
و دانش آموزان برقرار باشــد. دانش آموزان 
فعال باشــند و فقط معلم انتقال دهنده ي 
اطالعات نباشد و نقش هدایت گري داشته 
باشــد. اما جمعیت زیاد در كالس، کیفیت 
آموزش را تحت تأثیر قــرار مي دهد. امید 
است در راه آموزش کودکان بهترین راه ها 

و روش ها را در پی بگیریم.

پري فردوسي؛ 
يكي از آموزگاران پايه ی سوم 

در ابتداي مجازي شدن مدرسه ها، كار خیلي سخت بود، اما سعي كردیم بچه ها را با 
خودمان همراه كنیم. به آنجا رسیدیم كه حتي به صورت مجازي جشن تكلیفشان 
را گرفتیم. جشــن جدول ضرب برگزار كردیم و بچه ها گزارش هاي دیدارشان از 
مكان هایي را كه قباًل رفته بودند، به صورت فیلم و عكس تدوین  كردند. اگر معلم 
معلمي بداند، در شرایط سخت هم آموزش را پیش مي برد و ما این را تجربه كردیم. 
براي آموزش كاردستي هاي ساده و دخترانه، كیسه ی پارچه اي خرید نان درست 
كردیم؛ با نیم متر پارچه ی گل دار و مقاوم، یك متر پارچه ی ســاده و 80 سانت 
دكمه ی نواري، و نخ و سوزن. استفاده از این كیسه كمك مي كند طبیعت كمتر 

آلوده شود، نان بهداشتي تر حمل شود و بچه ها كار عملي را بیاموزند.
در فعالیتي دیگر، جعبه ی نظم درست كردیم. این ایده را از یكي از مجله هاي رشد 
دانش آموزي الهام گرفتیم. با مقداري كاغذ رنگي، كاغذ كادو، چسب مایع، قیچي 
و رنگ، جعبه ی یك كفش را به شكل آدمك تزئین كردیم. از خود جعبه به عنوان 
بدن آدمك بهره بردیم. و با در آن سر را ساختیم. بخش هاي بدن آدمك را با كاغذ 

رنگي و مقوا درآوردیم و به بدن چسباندیم.

داستانقد
چنگالكوچولو

تدریسنشانهي»وُ«
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ابراهیماصالنی
روانشناستربیتی

اين بار بحث مــا درباره ی انگيزش، به 
روان شناسی و شخصيت بسيار نزديک 
است. باور می کنيد »فاصله« هم بتواند 
موضوعی انگيزشی باشد! نويسنده، در 
ادامه ی مباحث انگيزشی، اين بار روی 
موضوع حساسی انگشت گذاشته است 
که شــايد خيلی ها مايل نباشند آن را 
مطرح کنند يا نتوانند چنين واقعيتی را 
با طرح موضوع »فاصله«  بپذيرند. وی 
در چند موقعيت، به طور مختصر چرايی 
آن را تحليل كرده و رهنمودهايی ارائه 

داده است. 

مـا
و فاصله ها

در خانواده
بیاییــد بــه چندوچون مفهــوم فاصله 
در موقعیت هــای متعــدد بپردازیم تا 
ضرورت هــای بودونبود آن را بهتر درک 
کنیم. یکی از این موقعیت ها »خانواده« 
اســت. در حالت عــادی و پیش فرض، 
افراد یک خانواده کسانی اند که همدیگر 
را بیشــتر می بینند یا حداقل فاصله ی 
کمتــری از هم دارند. بــا درنظرگرفتن 
همان معنای مجاز، خانواده هایی هستند 
که در عین نزدیکی بســیار از هم فاصله 
دارنــد. دور هم بــودِن ظاهــری اعضای 
خانواده موجب می شود فاصله   به چشم 
نیاید یا افراد متوجه آن نباشــند. گاهی 
هم اعضای خانواده از وجود فاصله آگاه اند 
و به دالیلی به آن رضایت داده اند. اصواًل 
وجود خواســته و ناخواسته ی فاصله در 
خانواده طبیعی تلقی نمی شود. فاصله ی 
بین زن و شــوهر از همدیگر، والدین با 
فرزنــدان و فرزنــدان از هــم، هر کدام 
به نوعی نشــانه ای از وجود مشــکلی در 
خانواده است و باید برای اصالح و ترمیم 

وضعیت اقداماتی صورت پذیرند.

تمرين ۱

به عنوان مدير مدرسه يا آموزگار 
الزم اســت درک مناســبی از 
مفهوم »فاصله« داشــته باشيد. 
برای اين منظور بررسی اين موارد 

کمک کننده اند:
۱. دانش آموزان شــما را چه نوع 
آدمی می شناسند: رسمی و خشک 

يا ماليم و صميمی؟
ارزيابی اين موضوع را  2. امکان 
داريد؟ يعنی اصاًل به ذهن خودتان 
را  باال  تا سؤال  فرصت می دهيد 
مطرح کند يــا به هر دليلی اين 

سؤال را موجه نمی  دانيد؟
3. نگاه شــما به مفهوم فاصله تا 
چه اندازه تغييرپذير اســت؟ اگر 
فکر می کنيد درک شما از مفهوم 
»فاصله« خيلی درست نبوده است، 
آيا می توانيــد رفتارتان را تغيير 

دهيد؟
بين  4. موضوع »فاصلــه«، چه 
مدير و معلمــان، چه بين معلم و 
دانش آمــوزان و چه بين عوامل 
مدرسه يا والدين، می تواند موضوع 
بحث جالبی در شــورای معلمان 
باشد. اگر به افراد فرصت بدهيد 
راحت حرف بزنند، شايد ناگفته های 

زيادی وجود داشته باشند. 

م |
كني

اه ن
شتب

| ا
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در مدرسه
موقعیتي دیگر برای بحث فاصله »مدرسه« 
است. فضای مدرســه یکی از انسانی ترین 
موقعیت های ارتباطی است و به نظر می رسد 
نباید فاصله ای بین عوامل انســانی آن اعم 
از دانش آمــوزان، معلمان، مدیر، کارکنان و 
اولیا موجود باشد. در روان شناسی تربیتی 
این موضوع با عنوان »جّو مدرسه« بررسی 
می شــود. یک فضای تعاملــی، صمیمانه، 
شاداب و پویا بهترین جّو مدرسه ای است. 
با این همه، مدرســه هایی هستند که انواع 
فاصله  در آن ها تشــخیص داده می شــود؛ 
فاصله بین معلمان بــا دانش آموزان، مدیر 
با معلمان، معلمــان با عوامــل اجرایی و 
مجموعه ی مدرسه با والدین. در موقعیتی 
مثل مدرســه بعضی از فاصله ها می توانند 
نشانه ای از رعایت اصول حرفه ای باشند، اما 
این موارد کم وبیش مشخص اند. بحث حاضر 
بیشتر در مورد مدرسه هایی است که فضایی 
خیلی رسمی و خشک دارند و ارتباط عوامل 
فقط از سر وظیفه و گذران امور است، اگرچه 
سعی می شود همه چیز عادی به نظر برسد. 
چنین فضایی از نظر تربیتی و مدیریتی جای 
نقد و تحلیل دارد و البته اصالح اوضاع هم 
ضروری است. فاصله ها نه تنها می توانند در 
اهداف و برنامه های تربیتی خلل ایجاد کنند، 
بلکه در اُفت انگیزشی دانش آموزان و عوامل 
مدرسه نیز تأثیر خواهند داشت. وقتی معلم، 
به عمد یا غیرعمد، بین خود و دانش آموزان 
فاصله به وجود می آورد، امکان های ارتباطی 
را محدود می کند و فرصت های تربیتی را از 
دست می دهد. وقتی مجموعه ی مدرسه با 
دالیل متعدد از والدین فاصله می گیرد، شاید 
به ظاهر اتفاق خاصــی رخ ندهد، اما امکان 
تعامل هایی هدر می رود که می توانســت 
نوعی فرصت تربیتی باشد. به همین ترتیب، 
فاصله گرفتِن مدیر از معلمان و عوامل اجرایی 
مدرسه هم به عملکرد و کارآمدی مدرسه 
لطمه می زنــد. این موضــوع را از زاویه ی 

مدیریتی بیشتر تحلیل می کنیم.

در مديريت
از موقعیت هــای دیگر انســانی که در آن 
فاصله ها نمود خود را به وضوح نشان می دهند، 
موضوع مدیریت است. چه در مدرسه و چه 
در موقعیت های دیگر، مدیریتی که بخواهد 

با فاصله گرفتن از عوامل کار کند، در عمل 
به نتایج مؤثری نخواهد رســید. هر چند 
چنین مدیرانی خود تصور کنند که بسیار 
کارآمــد و موفق اند. به طور معمول مدیری 
که به فاصله معتقد است، تصور می کند بین 
او و عوامل باید حریم و مرزی وجود داشته 
باشد و اگر این مرز رعایت نشود، سررشته ی 
امور از دست او درخواهد رفت. گاهی حتی 
معلم به عنوان مدیر کالس با چنین پنداری 
سر کالس درس می رود. او به دانش آموزان 
به اصطالح رو نمی دهــد تا جایگاه خود را 
بشناســند و از مرز رد نشوند. این ذهنیت 
را مدیران ســطوح دیگــر و حتی مدیران 
ارشد هم دارند. شاید برای همین، مدیران 
اتاق خودشان را در طبقه ی آخر ساختمان 
و حتی اگر امکان داشــت، در جایی دور از 
دسترس انتخاب می کنند تا ارباب رجوع و 
حتی همکاران مفهوم حدومرز را کاماًل درک 
کنند. بســیار دیده ایم، مدیرانی را که برای 
وقت گرفتن و دیدن آن ها باید ساعت ها وقت 
صرف کرد و حوصله به خرج داد، حتی اگر 
حوزه ی مدیریتی او چندان هم مهم نباشد. 
گاهی بخش عمده ای از طرح و تدبیر یک 
مدیر صرف آن می شــود که چه اقدامات و 
مراحلی را در پیش بگیرد تا فاصله ها را بیشتر 
و مرزها را پررنگ تر کند. سازمان معروفی 
را به یاد دارم کــه رئیس آن، طبقه آخر را 
برای اســتقرار خود برگزیــده بود و عوامل 
ســازمان و حتی معاونان و مدیران ارشــد 
باید طی مراحل اداری خاصی به حضورش 
می رســیدند، مراحلی که گاه ماه ها وقت 
می برد. کارکنان همین سازمان رئیس خود 
را »رئیس گلخانه ای« می نامیدند و مفاهیم 

فاصله و مرز را عمیقاً درک کرده بودند.
مدیریتی که با فاصله و مرز تفسیر شود و 
مدیری که بخواهد به این وســیله خود را 
قوی و باابهت بنماید، هم از نظر شخصیتی 
و هــم از نظــر مهارت هــای اجتماعی و 
ارتباطی جای نقد دارد. تجربه هم نشــان 
داده اســت که فاصله ها، البته فاصله های 
غیرمنطقــی و ناموجه، ســازمان ها را از 
فضای انسانی و اجتماعی دور می کنند و 
در نقطه ی مقابــل، کم کردن فاصله ها به 
تقویت فضای انسانی و امنیت روانی کمک 
می کند، باعث تســهیل امور می شود و به 

رضایت بیشتر مردم می انجامد.

فاصله و شخصيت
»فاصله« نشــانه ای از بخــش خصوصی 
شخصیت اســت، یعنی نشان می دهد هر 
کس در درون خود چقدر دنیای اختصاصی و 
محرمانه دارد. از نظر روان شناسی شخصیت، 
داشــتن دنیای خصوصــی و محرمانه تا 
اندازه ای الزم اســت، اما بزرگ ترشدن این 
فضا نشــانه ی خوبی نیست. هرچه بخش 
خصوصی و محرمانه ی شخصیت بزرگ تر 
شود، امکان ارتباط با دیگران و نزدیک شدن 
به آن ها کاهش خواهد یافت. کسی که در 
مواجهه با همســر، فرزند، دوست، همکار 
و افراد دیگر نتواند موضوع مناســبی برای 
صحبت بیابد یا به هر دلیل نتواند احساسات 
درونی خود را انتقال دهد، نخواهد توانست 
خود را به آن ها نزدیک کند و به این ترتیب 
فاصله ها تقویت خواهد شــد. »فاصله«ها 
همه جــا به تصورات و انتظارات ما پاســخ 
نمی دهند. شاید گاهی فاصله به نتیجه ی 
مطلوبی بینجامد، ولی زیاده روی در فکر و 
عمل به آن یا استفاده های نابجا و غیرمنطقی 
از موضوع هم به کیفیت ارتباطات انسانی و 
هم به اعتماد جمعی لطمه می زند. وقتی با 
هر توجیهی در خانواده، مدرسه، مدیریت 
و موقعیت های دیگــر به تدریج از دیگران 
فاصلــه می گیریــد و تصــور می کنید با 
»دوری« بهتر می توان »دوســتی« کرد 
یا »فاصله« را نشــانه ای برای رسیدن به 
ابهت و تعیین مرز می دانید، انتظار نداشته 

باشید، اطرافیان به شما اعتماد کنند.

تمرين 2
حاال وقت خلوت کردن است. در تنهايی 

خودتان به اين سؤال ها پاسخ دهيد: 

1. دنيای خصوصی داريد، درســت. 
وســعت اين دنيای خصوصی چقدر 
است؟ موقعيتی پيش آمده است که 

اين موضوع را بسنجيد؟ 

2. چقدر بــه »فاصله« اعتقاد داريد؟ 
همه جا يا موقعيت های خاص؟

 3. آيا الزم می دانيد کمی تا قسمتی 
فکر کنيد؟  درباره ی فاصله ها بيشتر 
مفهوم »فاصله« در زندگی شما درست 
است؟ اگر نيست، برای اصالح آن چه 

قدم هايی بايد برداريد؟ 
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زهرانصیري
آموزگارابتدایي

هر ِكشت را برداشتی است و هر تالشي را 
نتيجه ای. اگر محصولی کاشته شود، بايد 
زمان مشــخصی بگذرد تا با سپری شدن 
مراحِل داشــت، به مرحله ی برداشــت 
ِکشتی  تنها  ميان  اين  در  برسد. شــايد 
که با برداشتش هم زمان است، پرورش و 

آموزش به ويژه درباره ی کودکان است. 
ارديبهشــت آخريــن مــاه ســال تحصيلی 
اســت و آنچــه در کارنامــه ی پايانــی ثبت 
ــه ی  ــالش چندماه ــه ی ت ــود، نتيج می ش
ــن  ــا اي ــت، ام ــم اوس ــوز و معل دانش آم
دربــاره  ی  ماجراســت.  ظاهــر  فقــط 
ــت  ــه اس ــع اين گون ــم به واق تعليم وتعل
ــر اســت  ــن براب ــر لحظــه آموخت ــه ه ک
ــوع  ــن موض ــه. اي ــت و نتيج ــا برداش ب
ــت؛  ــر اس ــودکان ملموس ت ــاره ی ک درب
چراکــه هــر نقشــی بر لــوح وجودشــان 
بخــورد، در عمــق جانشــان رخنــه 
ــه اش  ــه نتيج ــان لحظ ــد و از هم می کن
ــال  ــد؛ ح ــود می بينن ــی خ را در زندگ

ــرز. ــف ه ــا عل ــد ي ــان باش گل و ريح
مجازی هم  آموزش  تجربه ی  دومين سال 
رو به اتمام است، با اين تفاوت که امسال 
می توان آن را نيمه مجازی دانست. ديگر 
چيزی تا زمان ارزيابی باقی نمانده است. 

از آنجا که ارزشــيابی در دوره ي ابتدايی 
به صورت کيفی توصيفی انجام می شــود، 
معلم تمــام فرايند يادگيــری در طول 
ســال تحصيلی را در نظــر مي گيرد تا 
امتيازی معقول و منصفانه را در کارنامه ي 
دانش آموز وارد كند. در اين اوضاع يکی 
از مهم ترين موضوعات، چگونگی استفاده 
از ماه پايانی سال تحصيلی است و اينکه 
معلم، کالس مجــازی يا حضوری خود را 
چگونه مديريت کند و چه محتوايی ارائه 
دهد تا برای تکميل و تثبيت آموخته های 

دانش آموزان مفيد واقع شود.
در اين جا نظر چند تن از معلمان دوره ي 

ابتدايی را می خوانيد:

زهره حيدری وقت درو
آموزگار پايه ی پنجم 

من بــرای تثبیت یادگیــری و نیز 
ارزشــیابی آموخته هــا از فرصــت 
تعطیالت عید بهره بــردم؛ به این 
برای بچه ها تمرین های  ترتیب که 
تــا  کــردم  تعییــن  عملکــردی 
آموخته هــای خود را با فعالیت های 
جذابــی در عمل بــه کار بگیرند و 
نتیجه را در کالس ارائه بدهند. البته 
از اهمیت مــرور و تمرین در پایان 
ســال تحصیلی نباید غافل شد. به 
نظرم باید اردیبهشت ماه به تکرار و 

تمرین اختصاص داده شود.«

فاطمه محمدی
آموزگار پايه ی پنجم  

با وجود تجربه ی دوساله در آموزش 
مجازی، هنوز خیلی راه داریم تا به 
آموزش و ارزشیابی مطلوب در این 

شرایط دست پیدا کنیم.  
بــه نظر من آموزش مجــازی برای 
کــودکان و در نهایت ارزیابی آن ها، 
به روش  تدریس مخصوص به خود 
نیاز دارد. کارشناسان این حوزه باید 
بــا جمع آموری نظــر و تجربه های 
بــه تدویــن آن روش ها  معلمان، 
بپردازند تا معلمان و دانش آموزان از 

سردرگمی  موجود بیرون بیایند.
به پایان ســال تحصیلی رسیده ایم. 
دو سال از تجربه ی آموزش مجازی 
می گذرد، اما هنوز هم کاماْل مشخص 
نیست چگونه باید ارزیابی دقیقی از 
دانش آموز انجام شود یا اینکه معلم 
چگونــه برگه هــای »برنامه ی ملی 
شــهاب« را درست و دقیق پر کند؛ 
در حالی که ایــن برگه ها آینده ی 
دانش آمــوزان را رقم می زنند و باید 
با شــناخت دقیق از توانایی های او 
پر شوند. از طرفی تجربه ی دوساله 
به ما نشــان داد که احتمال ادامه ی 
این وضعیت یا وضعیتی مشابه وجود 
دارد. بنابراین باید تدبیری اندیشید 
کــه ارزیابی های تکوینــی و پایانی 

دقیق و اصولی انجام شوند.   

ليال محبی
آموزگار پايه ی سوم 

آموزش مجازی فرصت های یادگیری 
و روش های ارزیابــی جدیدی را در 
اختیار معلمــان و دانش آموزان قرار 
داده اســت و باید برای آن برنامه ی 

مفیدی داشت.
در اســفندماه ســال 1398 وقتی 
آمــوزش مجازی آغاز شــد، فرایند 
آموزش و ارزیابی صحیح برای معلمان 
و دانش آموزان خیلی سخت بود؛ ولی 
حاال با گذشت دو سال، معلمان خالق 
به روش های خوبی دســت یافته اند 
که از طریق آن روش ها هم آموزش 
مؤثری را ارائه  و هم ارزیابی اصولی و 
درستی را انجام می دهند. این شرایط 
سخت باعث شد دانش ما در زمینه ي 
فناوری آموزشــی باالتر برود. حتی 
پس از بازگشایی کامل مدرسه ها هم 
می تــوان از این روش کمک گرفت. 
حاال که در پایان سال تحصیلی قرار 
داریم، باید ارزیابی هایمان را در همین 
راســتا انجام دهیــم؛ همان طور که 
برای تعطیالت نوروزی فعالیت هایی 
تعریف کردیم که کودکان با شوق و 
عالقه و با استفاده از فناوری آن ها را 

انجام دهند.

مينا باقری
آموزگار پايه ی چهارم 

به دلیل شیوع امیکرون در بهمن و 
اسفند کالس ها به طور کلی مجازی 
با هماهنگی  بودند. تصمیم گرفتم 
مدرســه برای دانش آموزانی که به 
تمرین بیشــتر نیاز داشتند، کالس 
رفع اشــکال حضوری برگزار کنم. 
بـــه  گونه ای برنـــامه ریزی کــرده 
بــودم که در هــر کالس  فقط یک 
یا دو نفر دانش آموز حضور داشــته 
باشند. کالس ها بسیار مفید بودند 
و اشــکاالت دانش آموزان به راحتی 

برطرف می شدند. 



ليال حيدری
آموزگار پايه ی اول 

برای اینکه از فرصت پایانی 
ســال تحصیلی استفاده ی 
الزم را ببریــم، در وهله ی 
اول باید مشکالت یادگیری 
دانش آموزان را بشناســیم. 
تمرین های  برایشان  سپس 
مربوط به مباحث را از ساده به 
مشــکل طراحی کنیم تا با انجام 
آن  ها اشکاالتشان برطرف و مباحث 

در ذهنشان تثبیت شوند. 
هــر معلمــی در ماه هــای پایانی 
ســال شــناخت الزم را دربــاره ی 
دانش آموزانش کســب می کند. به 
نظــرم با توجه به شــرایط آموزش 
مجــازی، الزم اســت معلــم بــا 
یادگیری  مشکل  که  دانش آموزانی 
دارند، تک به تک کار کند و به هرکدام 
تمرین ها و تکالیف مخصوص بدهد تا 
در پایان سال کالس سطح مشخص 

و همسانی داشته باشد.
اگرچــه در ارزشــیابِی پایانی باید 
وضعیت واقعــی دانش آموز در نظر 
گرفته شــود، ولی نبایــد فراموش 
کنیم که در ارزشیابی کیفی توصیفی 
مقایســه ی دانش آموزان با یکدیگر 
صحیح نیست و هر دانش آموز باید 
با توجه به توانایی ها و تالش خودش 

ارزیابی شود.
امید که معلمان خــالق و توانمند 
از تهدیــدی به نام »کرونا« فرصتی 
به نام »روش هــای نوین آموزش و 
ارزشــیابی« را در آموزش مجازی و 

11مجازی حضوری بیافرینند.
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زهرا اسکندری
معلم پايه ی ششم 

 تجربه ی سال ها تدریس به کودکان 
به من آموخته اســت پایان ســال 
را باید در آینه ی آغاز ســال ببینم. 
بودجه بندی و برنامه ریزی صحیح در 
آغاز سال و تعیین روش های مناسب 
برای تدریس هر مبحث، مهم ترین 
کار برای رسیدن به نتیجه ای مطلوب 
در زمینه ی فعالیت های آموزشی و 

پرورشی است.
گرچه اردیبهشــت ماِه نتیجه است 
و بــرای هر دانش آمــوز کارنامه ای 
صادر می شــود، اما به اعتقاد من در 
دوره ي ابتدایی هر لحظه از آموزش، 
همان لحظه ی نتیجه است و معلم 
هر بــذری در دل و جــان و ذهن 
کودک بکارد، همان لحظه نتیجه اي 
دریافت خواهد كرد. درست است که 
با گذر زمان و تکرار مباحث در امور 
آموزشی و پرورشی، موضوع در ذهن 
کودک تثبیت می شــود، ولی چون 
در سنین کودکی همه چیز در دل و 
جان انسان پایه گذاری می شود، مهم 
است که شالوده ی محکم و درست و 

استواري بنا نهاده شود.
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عاطفهفرهادي
كارشناسارشدادبیات

انواع  تداعی کننده ی  امتحــان  روزهای 
اضطراب ها، ترس ها و شادمانی ها هستند. 
کســب  برای  دانش آموزان  که  روزهايی 
تالش  بيش ازپيش  مطلــوب  نتيجــه ی 
منتظر  گوناگون  احــواالت  با  و  می کنند 
اعالم نتايج می مانند. اکثر اوقات کسانی 
که باور دارند مسير را درست طی کرده اند، 
ديگر نگران نتيجه نيســتند و خيالشان 
راحت اســت، اما در اين بين هســتند 
دانش آموزانی کــه هم در طول امتحان و 
هم برای دريافت کارنامه مضطرب اند. بايد 
بدانيم اين اضطــراب، چه در اثر عوامل 
محرک درونی باشد و چه عوامل بيرونی، 
مخرب و مخل آرامش فرزندمان است. در 
اين زمان والدين و معلمان آگاه بايد حال 
اين دانش آموزان را بيشتر درک کنند و با 
راهنمايی و هدايت درست، از استرس اين 
بچه ها بکاهند. اما چرا يک دانش آموز از 
تا دريافت کارنامه  زمان شروع امتحانات 

هنوز درگير و مضطرب است:

 نداشتن خودباوری
یکــی از مهم ترین دالیلی که باعث 
می شــود دانش آموز، چــه در طول 
امتحان و چــه پس از آن، همچنان 
نداشــتن  باشــد،  پریشــان خاطر 
خودبــاوری اســت. ایــن فــرد به 
همچنین  و  تالش  مقدار  توانایی ها، 
درک و دریافت خود در طول ســال 
گمان  و  نــدارد  اطمینان  تحصیلی 
می کند مطالب کتاب را یاد نگرفته 
یا خوب یاد نگرفته اســت. در طول 
امتحان هم، به دلیــل این تفکر که 
ســؤاالت برایــش درک نشــدنی و 
نامفهوم اند، نمی تواند پاسخ درستی 
بدهــد، در نتیجــه در آن امتحان 
نیز  اوقات  بعضی  نمی شــود.  موفق 
دانش آمــوز امتحان را بــا موفقیت 
پشــت ســر می گذارد، اما وسواس 
فکری او باعث می شــود گمان کند 
در امتحانــات خــود موفــق نبوده 
است. این وسواس فکری تا حدودی 
از همــان نبود خودباوری نشــئت 

می گیرد.

مشاهده ي استرس والدین
جالب اســت بدانید کــه در برخی 
خانواده ها، والدین بیشــتر از بچه ها 
مضطرب انــد و این حــِس بد را به 
فرزندانشــان نیز منتقــل می کنند. 
انتقال این اضطــراب، چه در طول 
امتحانات و چه بعد از آن، با پرسش 
مــداوم دربارة کیفیــت امتحانات، 
منفی بافی کــردن دربــارة نتیجــه 
و شــمارش روزها تا اعــام نتایج 
و رفتارهایــی از ایــن قبیل، باعث 
می شوند کودک پریشان و مضطرب 
شــود و حتی از دریافــت کارنامه 

بترسد. 

داشتن توقعات غیرمنطقی
هرکس به فراخور اوضاع فیزیکی، روحی 
و خانوادگی توانایی های مختص به خود 
را دارد، اما بیشتِر ما بدون درنظرگرفتن 
ایــن توانایی هــا و امکانات فــردی از 
خودمان توقعات زیــاد و غیرمنطقی 
داریم. توجه به برقراری هماهنگی بین 
توانایی ها و خواســته ها تا حد زیادی 
می تواند اضطراب دانش آموز را کنترل 
کند. مثــْا دانش آموزی که اضافه وزن 
دارد، نباید انتظار داشته باشد در امتحان 
پرش )درس تربیت بدنی( رکورد باالیی 

را ثبت کند. 
از طرفی گاهی این والدین هستند که 
از دانش آموزشان توقعات غیرمنطقی 
دارند. آن ها مدام فرزندانشان را به سمتی 
سوق می دهند که خودشان می پسندند 
و بعد انتظار دارند که بچه هایشان در این 
مسیر به موفقیت برسند، اما نمی دانند 
که ایــن کار ممکن اســت چه ضربة 

مهلکی را به آن ها وارد کند.
 به هرحال وقتی پای انتظارات و توقعات 
غیرمعقول به زندگی افراد باز  شــود، 
ممکن است اتفاقات ناگواری، هم برای 

جسم و هم روح آن افراد، پیش بیاید. 

مقایسه ي خود با دیگران
یکی از مهم ترین آفت هایی که می تواند 
خرمن زندگــی را به آتش بکشــد، 
مقایســه کردن خود با دیگران است. 
دانش آموزی که خودش را با دیگران 
مقایسه می کند، اعتمادبه نفس خویش 
را از بین می برد و آتش حســادت را 
افسردگی  خشــم،  می کند.  شعله ور 
پیامدهــای  دیگــر  از  اضطــراب  و 
مقایسه کردن هستند. فرقی نمی کند 
خود دانش آموز دست به مقایسه  بزند 
یا والدینش. به هر حال میزان خسارات 
وارده به روح و جسم فرد در این مواقع 
بسیار باالست. دانش آموزانی که پس 
از امتحان، کیفیــت عملکرد خود را 
با بقیه مقایسه می کنند، استرس خود 
را افزایــش و اعتمادبه نفــس خود را 
کاهش می دهند. همچنین والدینی که 
همواره فرزندشان را با دیگران مقایسه 
می کننــد، در واقــع روح و روان او را 

تحقیر و تخریب می کنند. 

آرامش 
ببخشيم

عکاس: مهدي حيدري نژاد 
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چه باید کرد؟
 اعتماد به نفــس را پرورش دهید: تقویــت اعتمادبه نفس و 
خودباوری کودک در طول سال تحصیلی و در ایام امتحانات موضوع 
مهمی است که می تواند برای رشد و پیشرفت او مفید باشد. والدین 
و معلمان همواره باید نقاط قوت دانش آموز را به او گوشــزد کنند 
و در برطرف کردن نقاط ضعف او همراهش باشــند. فعالیت هایی را 

به او محول کنند که به افزایش اعتماد به نفس او منتهی می شود.
 انعطاف پذيری را ياد بدهيد: اینکه فرزند یا دانش آموز شــما 
آمادگی پذیرش هر اتفاقی را داشــته باشــد و در برابر سختی ها و 
شکست های احتمالی از خودش ضعف نشان ندهد، یعنی شخصیت 
منعطفی دارد و می تواند با شــرایط متفاوت کنار بیاید. برای اینکه 
فرزند منعطفی داشــته باشید، در اطراف او جو مثبتی ایجاد کنید. 
به ناراحتی های او بها بدهید و او را با احساسات منفی درونش تنها 
نگذارید. هدف های مهم زندگی او را به یادش بیاورید. فرزندتان را 
به سمت انجام فعالیت های پرنشاط سوق بدهید. با او شوخی کنید و 

به او کمک کنید تا همه چیز را همان گونه که هست بپذیرد.
 تشويق کنيد: تشویق آری، تحقیر نه! هرگز بچه ها را به خاطر 
ناکامی شان در امور گوناگون تحقیر نکنید و توانایی هایشان را نادیده 
نگیرید. این کار به اعتماد به نفس فرزندتان ضربه می زند و احساس 
خشــم و ناکارآمدی را در او پرورش می دهد. همواره ســعی کنید 
حس حمایت را در آن ها برانگیزید و بگذارید باور کنند شما همیشه 
و در هر وضعیتی همدل و همراهشان هستید. به آن ها کمک کنید 
دالیل شکســت خــود را بیابند و با تکیه بر توانایی هایشــان برای 

رسیدن به موفقیت بیشتر تالش کنند. 
 گفت وگو کنيد: به یاد داشته باشید هرگز نباید پس از امتحان 
دربــاره ي کیفیت عملکرد فرزندتان از او ســؤال کنید. بگذارید از 
حال و هــوای امتحان دور شــود. او را به گــردش ببرید و درباره ي 
مسائل مهیج و نشاط آور با هم صحبت کنید. این کار باعث می شود 

اضطراب از او و خودتان دور بماند. 

کالم آخر
تمام اضطراب های پیدا و پنهان درون والدین و فرزندانشان عاملی 
است که می تواند زندگی عادی آن ها را مختل كند. اضطرابی که 
در روزهای امتحان تا حدودی عادی است، در برخی افراد به اوج 
خود می رسد و آن ها را فلج می کند. پس باید به فکر بود و دالیل 
این اضطراب ها را شناســایی و آن ها را برطرف کرد. عواملی چون 
مقایسه کردن، نداشــتن خودباوری و داشتن توقعات غیرمنطقی 
باعث می شوند استرس کودکان و والدین آن ها در طول امتحانات 
افزایــش پیدا کند و عملکردشــان را تحت تأثیر خود قرار  دهد. با 
انجام فعالیت ها و ترفندهای گوناگون می توان عوامل استرس زا را 
شناسایی و برطرف کرد. گاهی هم الزم است با کمک مشاور این 
چالش را پشت سر گذاشت. لطفْا محافظت از سالمت روح و روان 

خود و فرزندانتان را جدی بگیرید!

�گزيده اي از سند برنامه ی درسی مّلی�

بنـد دهـم از اصـول ناظـر بـر برنامه هـاي 
تأكيـد  نكتـه  ايـن  بـر  تربيتـي  و  درسـي 
و  درسـی  برنامه ريـزی  فراينـد  مي كنـد: 
تربيتـی بايـد زمينـه ي مشـارکت و تعامـل 
مؤثـر معلمـان، دانش آمـوزان، خانواده هـا و 
سـايرگروه های ذی نفـع، ذيربـط و ذی صالح 
ارزشـيابی  و  اجـرا  توليـد،  طراحـی،  در  را 

كنـد. فراهـم  برنامه هـا 
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فرانامه نويسي 
بـه  رفتـن  بـرای  معلمـان  کـه  همان طـور 
کالسـی که قرار اسـت فردا، هفته ي بعد، ماه 
آینـده یـا در نهایـت در طول سـال تحصیلی 
)سـناریو( هاي  »فرانامـه«  شـود،  تشـکیل 
متفاوتـی طراحـي می كنند که مـا در ادبیات 
تربیتـی از آن هـا با عنـوان »طـرح درس« نام 
می بریـم، آینده پژوهـان هـم فرانامه نویسـي 
فرانـامه هــا  مــی کنند.  )سناریـوپــردازی( 
تصویرهایـی از آینده هـای محتمـل هسـتند 
کـه بـه شـکل درونـی بـه هـم وابسـته اند. 
فرانامـه از اطالعـات مربـوط به احتمـاالت و 
روندهـای متنـوع )و گاه واگـرا(، تصویرهایی 
باورپذیـر و از لحـاظ درونـی سـازگار از آینده 
ایجـاد می کند. هدف از به کارگیـری فرانامه، 
ایجـاد فضایـی اسـت از آنچـه ممکـن اسـت 
رخ دهــد که در آن کــارایی سیـاست هـای 

اتخاذشـده در برابـر چالش هـای موجـود در 
آینـده در بوتـه ي آزمایـش قـرار می گیـرد. 
فرانامه هـا همچنیـن کمـک می کننـد هـم 
ولـی  بالقـوه  فرصت هـای  و هـم  چالش هـا 
غیرمنتظـره شناسـایی شـوند. فرانامه هـا بـا 
فرصت هـای  و  چالش هـا  نظـام دار  کشـف 
راهبرد هـا  تدویـن  خدمـت  در  رو،  پیـش 
قرارمی گیرنـد. فرانامه هـا تنهـا حدسـیات در 
مـورد آینـده نیسـتند. فرانامه نویسـي کمک 
شـرایط  در  چگونـه  بیندیشـیم  می کنـد 
محیطـی متفـاوت آینـده، پیروزمندانـه بـه 
هدایـت امـور بپردازیـم. ممکـن اسـت برای 
یـک آینـده چنـد فرانامـه پیش بینی شـود. 
مجموعـه ای از چندیـن فرانامـه ی متمایـز و 
مقیدکـردن »عدم قطعیت الیتناهی« به یک 
حـد و مـرز، برنامه ریـزی نظام دار بـرای انجام 
اقدام هـای الزم در سـازمان را ممکن می کند.

تمريني ساده برای
فرانامه نويسی دانش آموزان

کتاب داســتان جذابی را که حتمًا می دانید 
دانش آموزانتــان آن را ندیده و نخوانده اند، در 
کالس برای بچه ها بخوانید، ولی بخش پایانی 
داستان را برایشان تعریف نکنید. حال از بچه ها 
بخواهید پایان مناســبی برای این داســتان 
انتخاب کنند. اگر داستان چالش برانگیز باشد، 
در یــک کالس 30 نفری بیــش از 20 پایان 

متفاوت را شاهد خواهید بود.
)راهنمایی: می توانید به جای داستان، قصه ي 
پیشــرفت تدریجی وسیله اي مانند تلفن را 
برایشــان تعریف کنید و از آن ها بخواهید 
آینده ي تلفن های همراه نســل امروزی را 
البته فرانامه نویسی به  فرانامه نویسی کنند. 
این سادگی هم نیست، ولی چون قرار است 

تمرین کنیم، آن را ساده بیان کردیم.(

آينده  پژوهان  هم
طرح درس می نويسند!
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چشم اندازسازی
»چشم اندازســازی« تجســم و 
ایجاد تصویــری غنی و البته نه 
چنــدان دقیق از آینده  اســت. 
چشــم انداز بر خالف فرانامه که 
ردپا از اکنون به آینده مشــهود 
اســت، بیشتر شــبیه پرش به 
آینده  اســت و لزومــًا نمی توان 
نحوه ي تدوین چشم انداز را دید. 
برای مثمرثمربودن، چشــم انداز 
باید مقرون به واقعیات و به دور 

از خیال پردازی باشد.

تمرين

چشــم انداز معمواًل در جمله اي 
کوتاه بیان می شود. مثاًل من در 
یک کارگاه تولیدی با سه نفر کار 
می کنم. از من خواسته می شود 
چشــم اندازی  کارگاه  این  برای 
چشم انداز  می گویم،  من  بسازم. 
20 ســال آینــده ي کـارگـــاه 
تولیدی ما، تبدیل شــدن به یک 
که  است  تولیدی  بزرگ  شرکت 
ساختمانی20 طبقه دارد و دفتر 
کار من در طبقه ي بیســتم  آن 
قــرار دارد. اکنــون تمرین های 
مشــخص و قابل لمســی برای 
بچه ها طراحــی کنید و از آن ها 
بخواهید بــرای این موردی که 
بیان کردید، چشم اندازهای 20، 

30 و 50 ساله بنویسند.

نقشه ي راه
»نقشــه ي راه« گام هایی را که باید برای نیل 
به یک هدف برداشت، تعیین می کند و غالبًا 
در صنعت کاربرد دارد. طیف وســیعی از انواع 
نقشة راه وجود دارد. برای مثال، هر نقشه ي راه 
مربوط به فناوري معمواًل شامل ارزیابی از این 

چند مقوله است:
  پیشگام های اجتماعی

  پیشگام های علوم گوناگون
  فناوري  ها و کاربردهای آن ها

نقشه ي راه به گمانه زنی درکشف محصوالت 
گوناگون ممکــن در آینده کمک می کند و 
در عیــن حال بخش های کلیدی علوم را که 
برای ایجاد این محصوالت الزم است مشخص 
می کنــد. ایــن روش، به ویژه بــرای تعیین 
فهرســت اقدام های الزم که باید برای ظهور 
یک فناوری جدید به انجام رســانده شــود، 

بسیار مفید است.

پس نگری
پس نگری با تصور آینده ي مطلوب شــروع 
می شود و ســپس با تعیین قدم های الزم 
برای افزایش فرصت رســیدن به آن آینده 
ادامه می یابد. این رویکرد تنها زمانی عملی 
اســت که اهداف آینده به روشنی و به دور 
از هر گونه ابهام تعیین شده با شند. در غیر 
ایــن صورت و در جایی که تعدادی اهداف 
بالقوه ي متناقض وجود داشــته باشند، به 
کارگیری فرانامه )سناریو( مناسب تر است.

نمونه سازی
کاربرد این روش در بررســی آینده ي سیستم 
و نیز جایی اســت که درکی از عوامل مؤثر بر 
تغییرات سیستم در طول زمان وجود دارد. این 
روش ابزار ارزشمندی است براي بررسی موضوع 
پیچیده، و در آن بررســی ها بیشتر بر پایه ي 
ادراک هاي افراد صورت می گیرد تا شــواهد. 
در نتیجه ي استفاده از این روش، »سنجه ها«  
در اختیار قرار می گیرند. این سنجه ها کمک 
می کنند تأثیر نسبی گزینه های گوناگون ارزیابی 
شــود. ولی در اتکا به سنجه های به دست آمده 
از  نمونه هــا باید محتاط بود و محدودیت های 
آن ها را در نظر داشــت. نکتــه ي مهم در این 
روش آن اســت که برای ساختن و واسنجي 
)کالیبره کردن(  نمونه ها، الزم اســت داده های 
خوبی در اختیار باشند. برای مثال، انتخاب معلم 
نمونه با روش سرمشق سازی صورت می گیرد 
)انتخاب چند معلم نمونه بــرای آینده ای نه 
چندان دور(. ولی شاهدیم شاکیان فراوانی دارد 

که مي گویند سنجه ها معتبر نیستند.

تمرين
برای امور انضباطی کالس خود یک نمونه 
طراحــی کنید. برای تعیین ســنجه ها، از 
دانش آمــوزان، اولیا، همــکاران و كاركنان 
به  کنید.  نظرســنجی  مدرســه  مدیریتی 
نظرتــان چطور می توانیــد مدلی طراحی 
کنید که تا سال ها و در کالس های گوناگون 

جواب بدهد و کارایی داشته باشد؟

شبيه سازی
در این رویکــرد مثل بازی های رایانه اي، 
از متولیان موضوع خواسته می شود خود 
را بازیگران یک فرانامه فرض کنند و در 
مــورد واکنش های خود تصمیم بگیرند. 
بدین ترتیب، ایــن رویکرد روش خوبی 
برای سیاست گذاران است تا نحوه ي تأثیر 
سیاست های فعلی خود را بر آینده و میزان 
کارایی این سیاســت ها را در درازمدت 
شبیه ســازی کنند. شبیه ســازی حتی 
می تواند در مدلي رایانه اي شکل بگیرد. 

با کارکردن با این مدل، امکان مشاهده ي 
تأثیر تصمیمات بر مجموعه ای پیچیده 
فراهم می شود. شبیه سازی روش خوبی 
برای مفاهمه با طیف وسیعی از مخاطبان 
درباره ي ماهیت پیچیده ي تصمیمات و 
سیاست ها و ایجاد تصویر گسترده ای از 

تأثیر اجرای این سیاست هاست.

ترکيب روش های آينده پژوهی
بهترین کار، بهره گیری از تعداد متنوعی 

از رویکردها در یک پروژه  است.
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مقصودوليپور
مدیرآموزگار،بیجار

در ۸۵ کیلومتری شهرستان بیجار، روستایی هست به اسم »کچه 
گنبد جعفرآباد«، با امکانات محدودی مثل آنتن دهی ضعیف تلفن 

همراه، کمبود آب شرب و جاده ي نامناسب. مدیرآموزگار مدرسه ي 
این روستا هستم و در مدرسه بیتوته می کنم. گاهي به دلیل وضعیت 

آب و هوایی و جاده ای مجبورم هفته ها در آنجا بمانم. 
سال گذشته هم در همین روستا بودم. وضعیت بیماری کرونا اجازه ي 
تدریس تمام وقت را نمی داد و دانش آمــوزان به صورت گروه گروه در 
مدرسه حضور می یافتند. دو نفر از بچه های من در کالس اول ضعیف 
بودند. امسال برای کمک به آن دو نفر دوباره همین روستا را انتخاب 

كردم تا بتوانم ضعف هایشان را جبران کنم.
با توجه به اینکه امکاناتی براي تشویق دانش آموزان نداشتم، برنامه ای 
با عنوان »سینما مدرسه« برایشان تدارک دیدم. هر ماه در روز اجراي 
این برنامه، بچه ها در کنار هم برنامة کارتونی می بینند و این  برایشان 
بسیار لذت بخش است. این گونه تشویق ها می توانند بسیار لذت بخش تر 

از دادن یک دفتر یا مداد به عنوان جایزه باشند.
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16
دبستان دخترانه-پسرانه ي كچه گنبدجعفرآباد مدرسه اي روستايی است كه 
در استان کردستان، شهرستان بيجار، روستاي کچه گنبد جعفرآباد قرار دارد 
و آقاي مقصود ولی پور مدير آن اســت. مدرسه 41 دانش آموز دارد و 2 كالس 
درس. جمعيت تقريبي هر كالس 20 نفر است. آقاي ولی پور آموزگار پايه هاي 

)دوم، سوم و ششم( است و در كالسش 21 دانش آموز دارد.
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 روزی که من آموزگاري را بر عهده گرفتم، 
احســاس ســنگینی عجیبی بر شانه هایم 
داشتم. گویا کاري بسیار مضاعف به وظایفم 
اضافه شــده بود. دلم می خواســت بتوانم 
نیازهای شــاگردانم را برآورده سازم؛ حتی 
نیاز کودکی که در حسرت نداشتن مادر به 
ســر می برد! اما مادربودن وظیفه ي سختی 
است و به اعتقاد راسخ من، کسی جز مادر 
نمی تواند این وظیفه ي سنگین را بر دوش 
بکشد. راستش را بگویم، من توان این کار را 
نداشتم. مادري تنها الیق بانوان و روحیه ي 
پرمهر و محبتی است که خداوند در وجود 

آن ها نهاده است.
 ماجراي احســاس مادري من از آنجا آغاز 
می شود که به رسم هر ساله، در روز مادر، در 
کالس هنر برنامه ای با عنوان »کادویی برای 
مادر« ترتیب دادیم. قرار بود هر دانش آموز 
کار هنری خودش را که یک کارت تبریک 
بــود، بعد از پایان، به مــادرش هدیه دهد. 
از بچه هــا خواســتم مقواهــا و کاغذهای 
رنگی شــان را که از قبل تهیه کرده بودند، 
به مدرسه بیاورند. ســاعت هنر فرا رسید. 
همه مشــغول انجام کار هنری بودند. همه 
با شــور و ذوق خاصی مشغول اندازه گرفتن 
مقــوا و کاغذرنگی ها بودند تا بهترین کار را 
برای مادرشــان آماده کنند. نگاهم به یکی 

از شــاگردان افتاد. هیچ کاری انجام نمی داد 
و لبه های قیچی را بر هم می مالید. با خودم 
گفتم کار ســختی که نیســت! چرا انجام 
نمی دهد؟ آرام آرام به سویش حرکت کردم. 
در کنار نیمکتش  قرار گرفتم. دســتم را بر 
شانه اش گذاشــتم و پرسیدم: »پسر خوب، 

چرا انجام نمی دهی؟«
 اشــک در چشــمانش حلقــه بســت و 
هق هق کنان گفت: »آق، آق، آقا، من کسی 
را بــرای هدیــه دادن ندارم، بــرای همین 
انجــام نمی دهم.« تازه یــادم افتاد كه این 
دانش آموز، بعــد از فوت پدر، مادرش، تنها 
چراغ روشنی بخش دنیای کودکی اش را هم 

از دست داده بود.
گفتم اشــکالی نــدارد. امروز مــن مادر تو 
هستم و تو در پایان، کار هنری خودت را به 
من هدیه بده. با اینکه اشــک در چشمانش 
بود، خنده ي زیبایی کرد. انگار با این خنده 

می گفت: »آقا، شما کجا، مادربودن کجا؟«
 به هر حال با شورو شوق شروع به انجام کار 
کرد. وقتی هم کارش را به پایان رساند، آن 

را به من هدیه داد.
 آن روز من نقشــی را برعهده گرفته بودم 
که هرگز توان انجام آن را نخواهم داشــت، 
زیرا رســالت مادربودن فقط و فقط مختص 

بانوان است. 
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علیرضاصالحی
آموزگار،نوشهر

حوالی ساعت 11 بود. زنگ چهارم را تازه شروع کرده بوديم. 
زنگ های قبل درس های سنگينی داشتيم، آن هم در کالس 
دوپايه. خستگی بيشتر از نشــاط در چهره ی بچه ها ديده 
می شد. اين زنگ، برنامه ی چهارمی ها هنر و پنجمی ها نگارش 
بود، اما آن طور که من می ديدم، نه چهارمی  ها حس نقاشی و 
خط داشتند و نه پنجمی ها حال انجام تکليف فارسی نوشتاری. 
اينجا ديگر پافشاری بر برنامه ی کالسی هميشگی عين ظلم به 
بچه ها بود. چون آمادگی يادگيری نداشتند، ياد نمی گرفتند و 
از درس هم زده می شدند و اين چيزی نبود که من می خواستم. 

 در فکر بودم که چگونه این ســاعت را بگذرانیــم. یادم آمد می توانم 
به شیوه ی تلفیقی تدریس کنم، اما مسئله  این بود که بچه ها حس و حال 
نداشتند. باید راه حلی پیدا می کردم. متوجه منظره ی سرسبز بیرون 
پنجره شدم. من از آنچه می دیدم لذت می بردم، ولي نمی دانستم بچه ها 
چقدر واکنششان مثبت خواهد بود. لذت بردن و پیداکردن حس خوب 
هم مهارتی است که انسان باید تمرین بکند. مسئله ی بعدی این بود که 
این بچه ها هر روز در دل همین طبیعت بودند و حضور و دیدن مناظر 
برایشــان عادی شده بود، پس باید به نحو جدیدی آن ها را با طبیعت 
روبه رو می کردم، جوری که تــا االن آن را ندیده بودند. نفس عمیقی 
کشیدم، صدایم را با سرفه ی کوچکی صاف کردم و کف دستانم را به 
نشانه ی توجه دو بار بلند به هم زدم. بچه ها سرشان باال آمد. شروع کردم: 
»خــب، بچه های کالس همه دقت کنند! امروز درِس کالس چهارم و 
پنجم مشترک است. می خواهیم کار جالبی انجام دهیم، اما قبل از آن 
از پنجمی ها می پرســم که یادتان هست ما درباره ی تفاوت شنیدن و 
گوش کــردن چه گفتیم؟ و همین طور تفاوت دیــدن و نگاه کردن؟« 
جوابی نشنیدم. برای اینکه کمی غیرت پنجمی ها را قلقلک دهم، رو 
کردم به چهارمی ها و گفتم: »از این پنجمی ها که بخاری بلند نشــد، 
شما وقتی به آن ها تدریس می کردم، یادگرفتید؟ می توانید بگویید؟« 
به محض اینکه یکی از دانش آموزان کالس چهارم از جایش برخاست، 
صدای محمدجواد از میزهای آخر کالس پنجم بلند شد و گفت: »آقا، 
گوش دادن یعنی ما به صدایی دقت و توجه کنیم.« تشــویقش کردم 
و خواســتم مثالی بزند. گفت: »آقا، ما صدای خانم الهی )معلم کالس 
بغلی( را می شــنویم، اما داریم به صدای شما و صحبت هایتان گوش 
می کنیم. یعنی دقت می کنیم تا یاد بگیریم.« گفتم: »به به! عالی بود، 
تشویق بچه ها!« کالس دوباره روح گرفت. ادامه دادم: »بله، تفاوت دیدن 
با نگاه کردن هم همین است، ما در نگاه کردن دقت و به جزئیات توجه 
می کنیم، اما ممکن است در خیابان خیلی چیزها را ببینیم و یادمان هم 

چشم و گوش بسته
 عقل و هوش باز

دبستان دخترانه- پسرانه ي صفا مدرسه ای چند پايه است 
در استان مازندران، شهرستان نوشهر، روستاي کهنه سرا.
خانم حسينی مدير آن است. مدرسه 55 دانش آموز دارد و 
چهار كالس درس. جمعيت تقريبي هر كالس 13 نفر است.  
آقاي صالحی آموزگار پايه ها ي چهارم و پنجم اســت و در 

كالسش 16 دانش آموز دارد.
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نماند. حاال برویم سراغ کاری که می خواهیم انجام دهیم.«
 بچه ها با چشم های باز و سراپا گوش منتظر بودند تا ببینند معلم چه 
می خواهد از آستینش در بیاورد و معلم مطمئن، قدری بیش از آنچه 
واقعاْ بود، به کارش ادامه می داد. او دانش آموزان چهارم و پنجم را به پنج 
گروه سه تایی تقسیم کرد. بچه ها هنوز نمی دانستند که معلم چه در سر 
دارد. بعد از تقسیم گروه ها، با کشیدن خطی تخته را نیز دو قسمت کرد: 
چهارمی ها و پنجمی ها. برای پایه ی چهارم نوشت: »نقاشی بکشید.« 
و پایین قسمت پنجمی ها نوشت: »دو بند بنویسید.« سپس به سراغ 
چهارمی  ها رفت که سنشــان کمتر بود و دو گروه سه نفره بودند. یک 
صندلی را نزدیک پنجره گذاشت. به پنجمی ها گفت: »خوب دقت کنید 
به آن ها )کالس چهارم( چه می گویم.« رو به چهارمی ها کرد و گفت: »از 
شما می خواهم چشم هایتان را ببندید و خوب گوش کنید، می خواهم 
چیزی را که شنیدید، نقاشی کنید.« ابوالفضل خواست بگوید آقا ما بلد 
نیس... که معلم انگشت راهگشای اشاره را بر بینی گذاشت و با تعجب 
و حیرت گفت: »می شنوی؟« چشم های خودش را بست و وانمود به 
گوش دادن کرد. ابوالفضل هم حاال فقط گوش می کرد و آرام چیزهایی را 
که می شنید، زیر لب می گفت: »صدای جیرجیرک، صدای گنجشکان، 
صــدای باد که برگ های درخت بزرگ نارنِج روبه رو را تکان می دهد.« 
اندکی بعد، عطر بهار نارنج بود که مشام من و ابوالفضل را نوازش می  داد.
جالب پنجمی ها بودندکه خودشان را ساکت می کردند تا ابوالفضل بتواند 
خوب بشنود. خب، چهل ثانیه زمانش به پایان رسید. آمد پایین و عرفان 
رفت باال. عرفان صدای زنگوله ي گاوها را که پشــت حیاط روبه رویی 
بودند، شنید و صدای گنجشکان و... . لحظاتی نگذشت که عرفان گفت: 
»آقا اجازه، چرا... چرا ما چشم ها را بستیم، صدای گنجشک ها می آمد؟« 
اول نفهمیــدم، ولی بعد، یک لحظه ماتم برد، حرف عرفان برایم خود 
عرفان بود. جا خوردم از این سؤال. چرا؟ چون وقتی یک حس) بینایی( 
از کار افتاد، تازه راه برای شنیدن آنچه قباْل بود و شنیده نمی شد، باز شده 

بود. یاد بیتی از موالنا  افتادم.
 این دهان بستی، دهانی باز شد/ کو خورنده ی لقمه های راز شد

 به خودم آمدم، توی دلم قند آب شده بود، گفتم: »عرفان، چه خوب 
پرسیدی. بهت می گم. خوبم می گم.«

 چهارمی ها مشغول نقاشی آنچه در ذهنشان با گوش دادن به صداها 
ایجاد شــده بود، شدند. نوبت پنجمی ها رســید. از قبل می خواستم 
پنجمی ها هم همین کار را تکرار کنند. چشم هایشان را ببندند و تصویر 
و تصوری را که از شــنیدن و حتی از سایر حواس در ذهن آن ها ایجاد 
می شــود، در حد دوسه بند بنویسند، اما تصمیمم عوض شد. از آن ها 
خواستم که گوششان را بگیرند و این  بار با چشمشان چیزهایی را در 
منظره ی پشــت پنجره ببینند که تا به حال نمی دیدند و بنویسند از 
چیزهایی که این گونه دیدند. شاید این تمرینی باشد که یادشان بماند 
بزرگ تر که شدند، برای دیدن و شنیدن بعضی چیزهای جدید، اتفاقْا 

گاهی نیاز است چشم وگوششان را نگه دارند تا ببینند، تا بشنوند.

�گزيده اي از سند برنامه ی درسی مّلی�

در برنامـه ي درسـی ملـی، در داللـت ششـم، در توضيـح مباني 
روان شـناختي و در بند  3-6-1 آمده اسـت: فرايندهای شناختی 
از عملکـرد سـاده ي حـواس پنجگانه ي ظاهـری آغاز شـده و به 

دريافـت و اسـتنتاج پيچيـده ي انتزاعی و عقالنی می رسـد.
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     غير آخر          آخر

جدول حروف الفبا )راهنمای اوليا(

به جز جدول الفبا، فعالیتي هم براي مشــخص كردن صداهاي كلمه داریم با عنوان »صداهاي رنگین كماني«. 
صداهاي كلمات با رنگ هاي قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نیلي و بنفش نوشته مي شوند. با این تمرین، رنگ هاي 

رنگین كمان را به ترتیب حفظ مي كنیم و یاد مي گیریم.

شمسینوری
آموزگار،مریوان

باتوجــه به وضعیــت حاکم بر کشــور 
)بیماری کرونا(، والدین به طور مســتقیم 
درگیر آموزش فرزندانشان شده اند. لذا براي 

هم سو شدن آموزش های اولیا به فرزندان با 
آموزش های معلم، در رابطه با نام کاربردی 
نشــانه ها، در جدول حروف الفبا، طراحی 
و تدویــن جدولي مخصــوص اولیا خیلی 
ضروری اســت. جدولي که درنهایت بعد 
از تدویــن و چاپ دراختیار والدین محترم 
قرار گیرد. این جــدول كمك مي كند نام 
کاربردی حروف الفبا به صورت درســت به 

دانش آموزان آموزش داده شود.

راهنماي جدول
  

 مصوت هـا با رنـگ قرمز و به ترتیبی قرار 
گرفته انـد كه با کامل شـدن جـدول، هنگام 
 خوانـدن، ریتـم و آهنـگ داشـته باشـند.

ترتیـب  بـه  چـون  سـبزرنگ،  حـروف   
صداهـای او، اِ ، ای هـم می دهنـد، بـا رنگ 

سـبز نوشـته شـده اند.

راهنمای اوليا
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شیوانادری
آموزگار،مریوان

تقریباْ اواخــر مردادماه، بعد از تعیین شــدن 
مدرسه ی محل تدریسم که در محل سکونت 
خودم بود، به آنجا رفتم. خوشبختانه با مسئوالن 
اجرایی مدرسه آشــنایی خوبی برقرار کردم. 
برخورد و استقبال شایسته ی مدیر و معاون ها 
بسیار رضایت بخش بود و بر بنده تأثیر مثبت 
فراوانی داشت. پس از آشنایی، از مدیر خواستم 
که فهرست دانش آموزان کالس را به من بدهد، 
چون با توجه به وجود کرونا، وضعیت برگزاری 
کالس ها به صورت حضوری نامشــخص بود. 
تصمیم گرفتم، قبل از شــروع مدرسه، کانال 
کالســی را در بستر فضای مجازی آماده کنم 
و با بچه ها و اولیا آشنا شوم. نخست به صورت 
تماس تلفنی خودم را به اولیا معرفی و مقداری 
از وضعیــت یادگیری بچه هــا در خواندن و 
نوشتن اطالع کسب کردم. سپس با برداشتن 
قدم های آغازین و تشکیل کالس مجازی خود 
را به دانش آموزانم نیز معرفی کرده و از آنان هم 
خواستم خودشان را به من و هم کالسی هایشان 
معرفی کنند. خوشــبختانه هفته ي اول مهر 
که از راه رسید، مدرسه ی ما اجازه ی تشکیل 
کالس به صورت حضــوری را داد. این فرصت 
به نظرم فرصتی طالیی بود که می توانســتم 

به صورت حضوری و رودرُرو با دانش آموزانم 
ارتباط برقرار کنم. مــن آن را فال نیکی 
می پنداشتم برای برقراری ارتباط چشمی و 

قلبی با دانش آموزان و بیشتِر سعی و تالشم 
رســوخ در قلب آنان بود، چون در ســابقه ي 
دوساله ي تدریسم، تأثیر مثبت این نثار محبت 
بر دانش آمــوزان و نیاز آنان به محبت دیدن را 
فراتر از حس دریافته بودم. با محبت و عشق با 
دانش آموزان رفتار کردن، محیط کالس، خود را 
همچون محیطی امن به آن ها نشان می دهد و 
جایگاهی برای واالشدن آنان از منظر آموزشی 
و تربیتی خواهد شد. ایجاد بستر امن آموزشی 
از طرف خودم را به عنوان قدم آغازین و اساسی 

تجربه کرده ام و هر روز ســعی بر پیشرفت آن 
خواهم داشت. امیدوارم خداوند هم مرا در این 

امر خطیر یاری دهد.
هر روز که وارد کالس می شوم سعی می کنم با 
دانش آموزانم ارتباط مؤثر برقرار کنم. فقط کافی 
است نگاهمان به این کودکان معصوم مهربانانه 
باشد،  کودکانی دوست داشتنی که برای ساختن 
آینده شان در این ایام ویروسی کرونا، با دل های 
پر از امید به مدرســه قدم گذاشته اند. آیا حق 
آن ها نیســت با آغوش باز ما روبه رو شوند؟ به 
نظر بنــده بهترین صدقه ای که ما معلمان هر 
روز می توانیم بدهیم، تقدیم محبت و امن کردن 

کالس درس است. 
این تجربه ي شــیرین که هر روز بچه ها پس 

تقديم
تـو باد!

از پایان کالس با دل های شــاد و پرانرژی شان 
و با بیان جمالت ســاده امــا پر از معنا و مثل 
نگاه هایشــان پر از شــوق، از من خداحافظی 
می کنند، انگیزه و شــوق تدریس من است و 
کار با کودکان را برایم لذت بخش می کند. من 
رضایت آنان را در کالم و نگاه هایشان بازخوردی 

می بینم که خودم هم نیازمند آن هستم.
معلم شایسته، با همه ی عشقی که به حرفه اش 
دارد، هرگز فراموش نمی کند که خودش انسان 
اســت و مانند سایر افراد بشر نیازمند محبت، 
احترام متقابل، احساس ارزشمندی، سالمت 
همه جانبه، افزایش مداوم حکمت و معرفت و 
ایجاد تناسب زمان با تقویت علمی و حرفه ای 

خویش است.

�گزيده اي از سند تحول بنيادين�

در جامعـة اسـالمی کـه مظهـر تحقـق بعـد اجتماعـی حيـات طيبـه به شـمار 
می آيـد، پيوندهـا  خشـونت آميز نيسـت، بلکـه ارتباط ميـان اعضـای جامعه به 
ارزش هـای انسـانی واخالقـی، معرفت، محبـت واطاعـت از خدا معطوف اسـت. 
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ارزشیابی توصیفی از تغییرات مهم آموزشی 
بود که از سال 1381 به صورت آزمایشی در 
5 اســتان ایران و در 25 کالس اجرا شد و 
بالفاصله از سال های بعد در همه ی استان ها 
به صــورت پلکانی از پایه ی اول شــروع و تا 
پایان دوره ی ابتدایی )پایه ی ششــم( ادامه 
یافــت. هــدف از اجرای این طــرح ارتقای 
همکاری و کار گروهی در بین دانش آموزان، 
کاهش رقابت، افزایش مشارکت و گفت وگو 
در کالس، رفــع اضطــراب امتحان و تحقق 
نتایج یادگیری سطح های باالی شناختی و 

 والدين  
 و ارزشيابی توصيفی

نگرشی بود )صالحی و دیگران، 1394(.
 بــرای اجرای ایــن طرح اغلــب معلمان و 
مدیراِن مدرسه های ابتدایی آموزش های الزم 
را دریافت کردند و آیین نامه های اجرایی آن 
نیز تهیه و تنظیم شــد، اما بر اساس نتایج 
پژوهش ها ارزشیابي توصیفي نه تنها تاکنون 
در تحقق هدف های خود موفق نبوده، بلکه 
موجب کاهش سطح سواد، کاهش انگیزه ی 
تحصیلــی در دانش آموزان و کاهش شــوق 
معلمان به تدریس و تنزل جایگاه آموزشــی 

آن ها نیز شده است )پیشین(. 
با شکل گیری مدرســه های نوین، به تدریج 
از نقــش والدین در عرصه ي تربیت فرزندان 
کاسته شــد. مدرســه ها و معلمان با تأکید 
بر برنامه های درســی رسمی، عرصه ي نفوذ 
والدین در تربیت فرزندان را محدودتر کردند 
تا جایی که والدین نیز سهم مدرسه ها را در 
تربیت فرزندان مهم تر از خودشان می دانند.

لیکــن در دهه های اخیر، دوبــاره به نقش 
تربیتــی والدین و خانواده ها توجه شــده و 
پژوهشگران  به همراه  تربیتی  سیاستگذاران 

در تدوین سیاســت ها و راهبردهای خود به 
ظرفیت خانواده ها تکیه می کنند. 

والدین  مانند سایر عناصر آموزشی می توانند 
در ارزشــیابی نیز نقش فعال داشته باشند. 
مشــارکت والدین در ارزشــیابی فرزندان، 
افزون بر کمــک به مستندســازی و تأمل 
روی داده های ارزشــیابی، اطالعات غنی و 
ارزشــمندی برای معلمان فراهم می سازد و 
به خود والدین نیــز کمک می کند ضعف ها 
و قوت های فرزندان خود را بهتر بشناسند و 
روی آن تأمل کنند )بیرلی و تزیکا، 2014 (. 
تقویــت فرهنــگ مشــارکت والدیــن در 
فرایندهــای مدیریتــی و تربیتی مدارس از 
نشانه های نظام آموزشــی کارآمد به شمار 

می رود. 
بســیاری از محققــان تالش خــود را روی 
طبقه بنــدی انــواع خاصــی از مشــارکت 
والدین در سطح مدرســه متمرکز کرده اند. 
مشــارکت  صورت پذیرفته  طبقه بندی های 
والدین را در ســه بعد مشــارکت مبتنی بر 
خانه، مشــارکت مبتنی بر مدرسه و اداره ی 
مدرسه تقسیم می کنند )واشنگتن، 2001؛ 
گررینــوود و اپســتین، 1995؛ فن و چن، 
2011(. لیکــن والدیــن به دالیلــی مانند 
کمبود وقــت، تجربه هاي منفی مدرســه، 
پایین بودن ســطح تحصیالت و پایین بودن 
درآمد اقتصادی به طور مؤثر در فعالیت های 
آموزشی مشــارکت نمی کنند )میلز و گال ، 

 .)2004
بــرای درک موانــع مشــارکت والدین در 
ارزشیابی توصیفی از چارچوب ها و مدل های 
توضیح دهنــده ی موانع مشــارکت والدین 
اســتفاده شــده اســت که در این مدل ها 
اجتماعی،  بســتر  والدین،  ویژگی هــای  به 
نقش معلمان، وضعیت خانوادگی، شــغل و 
مسئولیت های والدین و فضای مدرسه اشاره 
شده است.  بر اســاس آن موانع، مشارکت 
والدین در ارزشــیابی توصیفی را می توان به 
دو دســته ی کلِی موانع اختصاصی و موانع 
عمومی طبقه بندی کــرد. موانع فرهنگی و 
اجتماعی به عنوان هســته و مبنا بر تمامی 

موانع عمومی و اختصاصی تأثیر می گذارند.
 

 موانع مشاركت والدين از ديدگاه معلمان
مشــغله های روزانــه، عوامــل شــناختی 
و  فرهنگــی   عوامــل  )آگاهی نداشــتن(، 
اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل مربوط به 

معلم )نمودار1( .

محمدهادیقاسمیان
دانشجويدكترايمدیریتآموزشی

فرحنازقاسمیان
دكترايمدیریتورزشی

استانمازندران

دورهیبیستوپنجم
شمارهی8|1401
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موانع مشاركت والدين از ديدگاه والدين
مشــغله های روزانه، عوامل فرهنگی و 
اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل مربوط 

به معلم و ناآگاهی والدين )شكل1(. 
موانع متعددی در مســیر مشــارکت وجود 
دارند که برخی از آن ها فقط به ارزشــیابی 

توصیفی مربوط می شوند. 
موانعــی مانند ناآگاهی والدیــن از ماهیت 
توصیفــی،  ارزشــیابی  ویژگی هــای  و 
معرفت شناختی  باورهای  تناسب نداشــتن 
والدیــن، ناآشــنایی معلمان با شــیوه های 
جلب مشارکت والدین در تکالیف آموزشی، 
اختصاص ندادن وقت کافی برای مشــارکت 
در تکالیف آموزشــی در خانه یا مدرســه، 
تأکیــد والدین بر حیطة  شــناختی به جای 
حیطه های متعدد یادگیری، تناسب نداشتن 
ویژگی هــای  بــا  ارزشــیابی  شــیوه های 
دانش آمــوزان و تجربه هــای مثبت والدین 
از ارزشــیابی کمی و ســنتی در این طبقه 
قــرار می گیرند که در این پژوهش به عنوان 
موانع اختصاصی ارزشــیابی توصیفی تلقی 

می شوند )نمودار1(. 
دســته ی دیگر موانعی هســتند که والدین 
به دالیلــی ماننــد کمبود وقــت، ناآگاهی از 
ویژگی هــای روان شــناختی دانش آموزان و 
تجارب ناخوشــایند مربوط به دوران تحصیل 
از مشــارکت در برخی از مسائل آموزشی از 
ارزشیابی توصیفی خودداری می کنند که به 
آن ها موانع عمومی گفته می شود )نمودار 1(. 
عوامل فرهنگی، اجتماعــی و تاریخی موانع 
دیگری هســتند که بر عوامــل اختصاصی و 
عمومی ســایه می اندازند. در واقع، ریشــه ی 
برخی از موانــع اختصاصی و عمومی مربوط 
به مشــارکت والدین در ارزشیابی توصیفی را 
باید در عوامل فرهنگی و اجتماعی و تاریخی 

جست وجو کرد )شكل1(.
به طــور کلــی، شناســایی و طبقه بنــدی 
موانــع مشــارکت والدیــن در ارزشــیابی 
ــش  ــن پژوه ــتاوردهای ای ــی از دس توصیف
ــی را  ــی و اجتماع ــع فرهنگ ــه موان اســت ک
در مرکــز قــرار داده اســت و ریشــه ی موانــع 
ــور  ــا تص ــی را در آن ه ــی و عموم اختصاص

می کنــد.
ــی  ــیابی توصیف ــن در ارزش ــارکت والدی مش
ــورد  ــا در م ــازی آن ه ــا آگاه س ــوان ب را می ت
ارزشیابی توصیـــفی و مشارکـــت دادنشان در 
حیطه هـــای گوناگــون ارزشــیابی توصیفــی 

ــش داد. افزای

عوامل اجتماعي، تاريخي، مردم شناختي، 
سياسي و اقتصادي

ي
يخ

ار
ي، ت

اع
تم

اج
ي، 

نگ
ره

ع ف
وان

م

عوامل اجتماعي، تاريخي، مردم شناختي، 
سياسي و اقتصادي

عوامل مربوط به فرزند: 
سن، مشكالت و ناتواني هاي 

يادگيري، استعداد و 
توانايي ها، مسائل رفتاري

عوامل خانوادگي و ويژگي هاي والدين: باورهاي 
والدين در مورد مشاركت، تصورات والدين از 
دعوت  به مشاركت، بسترهاي فعلي زندگي 
والدين، طبقه ي اجتماعي، قومي و جنسيت

مشاركت 
والدين

عوامل مرتبط با معلم-والدين: 
متفاوت بودن هدف ها و انتظارات، 

تفاوت در نگرش ها، تفاوت در 
به كارگيري زبان و اصطالحات

درك نكردن ويژگي هاي كمبود وقت
ارزشيابي

تناسب نداشتن باورهاي 
معرفت شناختي

همكاري نكردن معلمان

تناسب نداشتن با 
خرده نظام هاي ارزشيابي

تجربه هاي مثبت از 
نمره هاي كمي

تأكيد والدين بر 
حيطه  شناختي

ناآگاهي از 
ويژگي هاي 

روان شناختي 
دانش آموزان

تجارب ناخوشايند
دوران

ناآشنايي به 
مسئوليت هاي تربيتي

شکل )1(:  مدل موانع مشارکت والدين 
)اقتباس از هورنبی و بلکول، 2018 (

نمودار)1(: نمايش موانع و روابط بين آن ها 
)سراجی و شکوری، 1399(

موانع اختصاصيموانع عمومي
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كبريمحموديكدام كتاب؟
تصویرگر:سامسلماسي

مامان خواهش مي كنم. 
اینا خیلي پاره هستن. آبروم 

مي ره!  

خودت خوب 
نگهداري نكردي 

ازشون!

اگر جدیدش 
رو بخري، دیگه 
مواظبت مي كنم. 

نه مامان. 
بچه ها بیشتر 

آوردن.

دو تا كافیه دیگه! 
پولش زیاد مي شه! 

من نمي دونم كتاب داستان رو 
مي خواي ببري مدرسه چكار؟ 

خانممون مي خواد 
برامون داستان بخونه.

مدرسه كه داره 
تموم مي شه!

 خانممون 
گفته تابستون 
هر هفته یه بار 
برامون كتاب 

مي خونه!

بچه ها اسم هاتون رو روي هرجلد 
بنویسید.

خانم، 
روي جلد 
بنویسیم؟ 

نه پسرم. توي صفحه ي 
اول بنویسید. هر چندجلد 

كتاب كه دارید.

كتاب رو با جلدش 
مي شمارن! نمي دونستي؟

1

5

4 3

2
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تأییدآموزشوپرورش

25
ارديبهشتمـاه

دورهیبیستوپنجم
شمارهی8|1401

مهدي درست مي گه. جلد 
واحد شمارش كتابه. 

خانم، صابونم با قالب مي شماریم. 
مثاًل سه قالب صابون.

حاال كه بلدي، 
واحد شمارش تخم 

مرغ و كفش رو 
هم بگو 

 بچه ها این كتابا كه سمت 
راستم هستن، كتاباي خوبي 
هستن و مي تونیم اونا رو تو 
كتابخونه ي كالسي بگذاریم.

 خانم، سمت 
چپي ها چي؟

پارسا این دو تا كه 
كتاباي خودت نیستن!

مامان خانم، دو تا نه، دو 
جلد! واحد شمارش كتاب 

جلده!

خب خب، چه پسر 
دقیقي! داري باسواد 

مي شي دیگه!
حاال بگو این دو جلدكتاِب 

اضافي چي هستن؟

 امانت هستن؛ 
از كتابخونه ي 

كالسي. عوضش 
یكي از كتاباي 

من رو گذاشت تو 
كتابخونه ي كالس تا 

همه بخونن

 این دو جلد رو چرا 
نگذاشت؟

گفت چون اینا رو نمي شناسه، 
تو كتابخونه نمي گذاره.

ممكنه بگید اون دو تا كتاب پارسا 
چه اشكالي داشتن؟ 

اشكال نداشتن. فقط من اونا رو 
نمي شناختم.

یعني شما بقیه ي كتابا رو 
خوندید؟

 نخیر. من فقط كتابایي رو كه توي 
فهرست كتاباي تأییدشده هست،  توي 

كتابخونه ي كالسي پذیرفتم. 

 خب، دفعه ي 
بعد من از كجا 
تشخیص بدم 

كدوم كتاب خوبه؟

شما هم مي تونید از فهرست من
استفاده كنید.  این نشاني رو ببینید:

http://samanketab.roshd.ir/school-books  
 اینجا فهرست كتاباي مناسب براي دوره ي ابتدایي 

رو داره. حتي معرفي كوتاهي از هر كتابم تو اون 
هست. این  طوري تصمیم گیري براي خرید راحت تره.  

10

9 8

7 6

خب، اینا كتاباي 
خوبي هستن.

11
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لیالسلیقهدار
مشاورآموزشي

سال  پايان  روزهای  به  نزديک شــدن  با 
تحصيلی، يکی از اقدامات معلم، جمع آوری 
اطالعات برای تصميم گيری های نهايی در 
برنامه ريزی سال آينده  نيز  سال جاری و 
اســت. به  همين  سبب از دريافت نظرات 
و نقدهای کالس درس اســتفاده می کند. 
ممکن اســت در طول ســال تحصيلی 
نيز از اين اقدام مهم اســتفاده کند، اما 
بررســی های نهايی نمای روشن تری را از 
راه نشان می دهد. تفکر انتقادی و توانايی 
نقــادی  از جمله مهارت هايی اســت که 
می تواند برای معلم مفيد و نيز در طراحی 

آموزشی مؤثر واقع شود.

منتقدانه فكر كنيم
نقادانــه1  تفکــر  یــا  انتقــادی  تفکــر   
برخــالف تصور عمــوم به معنــی انتقاد یا 

از من انتقاد كنيد!
معلموتفکرانتقادیدرکالسدرس

با دیگر توانایی های زندگی آمیختگی دارد. 
در جدول شــماره 1بــه مهارت های فرعی 
مرتبط با تفکر انتقادی اشــاره شده است. 
برای مطالعه ي بیشتر، منابع پیشنهادی در 

رمزینه توصیه می شود.

 تأمل، يار انتقاد 
در فرایند یاددهی یادگیــری، معلم بازوی اوِل 
نقادی است. او می تواند از طریق توانایی حرفه ای 
خود، کالس درس و فرایند آموزشــی را نقد و 
بررسی کند و صرفاْ نیازی به رسیدن روزهای 
پایانی سال تحصیلی ندارد. در نقطه ي مقابل، 
اتفاقاْ الزم است معلم بتواند با تب سنجی مداوم 
جریانات آموزشی، از آنچه در حال انجام است، 
اطمینان حاصل کند و گام بعدی را با قدرت و 
قوت بیشتری بردارد. تدریس تأملی از جمله ي 

این حرفه مندی هاست. 
تدریس تأملی فرایندی اســت کــه در طول 
آن معلم درباره ي آنچــه در کالس انجام داده 
یا مشــغول ارائه ي آن اســت، تفکر می کند. 
این فرایند شامل تجزیه و تحلیل تمام روندی 
اســت که معلم به منظور ایجــاد یادگیری در 

دانش آموزان طی می کند.
بررســی این روند و تفکر و تأمل در آن با تکیه 
بر برخی پرسش های اساسی صورت می گیرد. 
این پرسش ها غالباًْ بر اجزا و بخش های گوناگون 
و مؤثر بــر فراینــد یاددهی یادگیری مبتنی 
هستند. برای نمونه دو پرسش صفحه ي بعد از 

پرتکرارترین و مهم ترین مواردند:

مهارت هاي رديف
خرده مهارت هااصلي

تفسير 1
كردن

طبقه بندي كردن

پرده برداشتن از داللت ها

تبيين معنا

تحليل 2
كردن

بررسي ايده ها/ افكار

روشن سازي و درك ادله

تحليل ادله

ارزشيابي 3
كردن

ارزيابي ادعاها

ارزيابي ادله

استنباط 4
كردن

جست وجو/ درخواست 
شواهد

گمانه زني درباره ي 
جايگزين ها

نتيجه گيري

امکان  این  نقادی  نیست.  عیب جویی کردن 
را می دهد که موقعیتی را بر اساس همه ي 
حقایق و اطالعات موجود درک کنیم. تفکر 
انتقادی موجب می شــود حقایق، داده ها و 
سایر اطالعات مرتب و سازمان دهی شوند، 
مســئله بر اســاس آن ها بررسی شود و در 
نهایت راه حل های مؤثری به دست آیند. با 
این نگاه، حقایق و اطالعات مربوط به مسیر 
یادگیری در کالس شــما چگونه است؟ آیا 
نشــانه ها مؤید این هســتند کــه طراحی 
آموزشــی بی نقصی در اختیار دارید یا الزم 
اســت در برخی موارد اصالحاتی داشــته 

باشید؟

خرده مهارت های تفكر انتقادی
تفکر انتقادی در دسته ي مهارت های زندگی 
قــرار دارد و شــامل مجموعه توانایی هایی 
اســت که هریــک مبنای شــکل گیری و 
تقویت نقادی است. گستردگی این مهارت 
به گونه ای است که در برخی خرده مهارت ها 

جدول 1
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 انتقاد بدون معطلی
به منظــور تکمیل رویه ي بررســی، نقادی 
اثرگذاری بــر طراحی آموزشــی، معلم  و 
می توانــد مواردی را به صــورت دوجانبه از 
ســوی خود و نیز دانش آمــوزان در کالس 
درس دنبال کند و در نظر داشــته باشــد. 
این اطالعات ناب نتایج فوری را برای تغییر 

مسیر معلم به همراه دارد.
مثال های جدول شماره 2 راهنمای خوبی 

برای حصول این نتیجه هستند.
  

در آينه ي مخاطب
خــود  تحصیــل  دوران  در  هــم  شــما 
صندوق های نظرخواهــی را به خاطر دارید 
که به طور معمول در ســالن مدرســه قرار 
داده می شــدند؟ از دیرباز دریافت نظرات 
دانش آموزان و مخاطبان به صورت ناشناس 
مطرح بوده است و برای اینکه دانش آموزان 
از شناســایی خود  بتوانند بــدون نگرانی 
نقادانه به بررســی و نظردهــی بپردازند، 
شیوه هایی به کار می رفت. اما امروزه دیگر 

نیــازی به این عملیات نیســت، زیرا انتقاد 
و بررســی های نقادانه یکــی از روش های 
حرفه ای در پیشــبرد کالس درس و فرایند 
بهره مندی  ازاین رو  است.  یاددهی یادگیری 
و تکیــه بر نقادی بســیار ارزشــمند و از 
نقاط قوت در طراحی آموزشــی اســت. به 

نمونه های زیر توجه کنید. 

اعالم وضعيت 
درخواست معلم از دانش آموزان برای اعالم 
وضعیت یادگیری یا احساس و برداشت خود 
از کالس و رخدادهای آن، یکی از شیوه های 
نقادی  اســت. ممکن است این کار از طریق 
پرسش شفاهی صورت گیرد. برخی معلمان 
نمادهایــی را برای اعالم وضعیت توســط 
دانش آمــوزان تعیین می کننــد و از همین 
طریق به شناسایی و بررسی روند می پردازند. 
در آمــوزش مجــازی، این اتفــاق می تواند 
از طریــق نظرســنجی الکترونیک صورت 
گیــرد و در کمترین زمــان، نظرات مربوط 
به دانش آمــوزان به صورت نمودار دریافت و 

مشاهده شود. برای این منظور می توانیم از 
دریافت نظرات، بدون مشخص بودن نام هر 
دانش آموز، بهره مند شــویم. اما ارزشمندی 
این قبیــل اقدامات وقتی اســت که معلم 
تالش کند تا به دانش آموزان شیوه ي نقادی 
را آمــوزش دهــد و در عین حــال از آن ها 
درباره ي مواردی سؤال کند که در حیطه و 

محدوده ي دانش و توانایی شان است.

بارش فكری
از دیگــر مــواردی کــه موجب مي شــود 
نظرات دانش آموزان همــراه با راه حل های 
پیشــنهادی به دســت آید، بهره مندی از 
روش بارش فکــری یــا ایده گرفتن از آن 
است. در چنین شــرایطی دانش آموزان در 
یک گفت وگوی کالسی شرکت می کنند و 
پیرامون یک موضوع به ارائه ي نظرات خود 
می پردازند. برای مثال معلم از دانش آموزان 
می خواهد درباره ي چنین سؤال یا جمله ي 

ناتمامی نظر دهند:
کالس  تا  دهيــم  انجام  کاری  چــه 

شادتری داشته باشيم؟
اگر می توانســتيد چيزی را در کالس 

تغييردهيد، ......
مجموع نظــرات دریافتی بــه معلم کمک 
می کند بررســی دقیق تری از روند کالسی 

داشته باشد.

دنيای تازه؛ يادگيری منتقدانه
از جمله ضرورت ها در فرایند یاددهی یادگیری 
این است که معلم با اصالح و غنی سازی این 
فرایند زمینه را برای یادگیری آسان و عمیق 
دانش آموزان فراهم آورد. این موضوع نیازمند 
آن است که عالوه بر معلم، دانش آموزان نیز 
دربــاره ي یادگیری خود تأمــل و با نقادی، 
مســیر یادگیری را تحلیل و بررسی کنند. 
از ایــن اقدام می توان با عنــوان »یادگیری 

تأملی« یاد کرد.
بدیــن طریــق دانش آموزان نیــز در روند 
یادگیری  فعالیت  تأمل می کنند،  یادگیری 
خود را بررســی کرده و شیوه های اصالحی 
را همان زمان به کار می گیرند. با یادگیری 
تأملــی، دانش آموزان می تواننــد درباره ي 
یادگیرِی خود آگاهی بیشتری کسب کنند 
و در حین یادگیری، تغییرات سودمندی را 
ایجاد کنند. معلمان در کنار دانش آموزانی 
که اهل تأمل و تفکرند، نتیجه ي یادگیری 

اثربخش را محقق می کنند. 

آيا دانش آموزانم به خوبي ياد مي گيرند؟

چه چيزي موجب عملكرد خوب يا بد من و دانش آموزانم مي شود؟

مشاهده در كالسپرسش معلم از خود

در تدريسم چه تغييراتي بدهم تا 
جذاب شود؟

در رفتار دانش آموزان نشانه اي از جذابيت 
تدريس مشاهده مي كنم؟

در سطوح يادگيري چه تغييري ايجاد كنم تا 
يادگيري را عميق تر كند؟

كدام بخش از مطالب را دانش آموزان 
بهتر ياد گرفته اند؟

چه چيزي را كم و زياد كنم تا نتيجه 
بهتري به دست آيد؟

دانش آموزان از كدام بخش از كالس 
بيشتر لذت مي برند؟

براي ايجاد تعامل بيشتر در كالس چه 
اقداماتي انجام دهم؟

آيا دانش آموزان در تعامل با يكديگر و 
كالس درس هستند؟

وضعيت فعاليت هاي مشاركتي در 
كالس چگونه است؟

آيا همه ي دانش آموزان در تمام فعاليت هاي 
يادگيري شما مشاركت دارند؟
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 فاطمه دولتی
كارشناستعلیموتربیت

مدت ها بود با خــودش کلنجار می رفت. 
مدام به خــودش می گفت: »تو بايد ادامه 
بدهی«، اما خيلی وقت ها نمی توانست. با 
اينکه می دانســت عمل به دانسته هايش 
کار درستی ا ست و اگر به دنبال موفقيت 
و سعادت است بايد در مسيِر آن ها حرکت 
کند، اما پايپند نبود. ســؤالی در سرش 
چرخ می زد که پاســخی برايش نداشت: 
»اگر شش ســاحت تربيتی را سرمشــق 
زندگی قــرار بدهم چه می شــود؟« اگر 
پاسخ اين ســؤال  را می يافت، با عالقه و 
انرژی بيشتر و با آگاهی و چشمانی باز به 

دانسته هايش عمل می کرد.

بلندمدت
عادت هــاي خوب و بــد در بلندمدت خود 
را نشــان می دهند. اگر شما مقید به انجام 
کاری خوب باشید، نمی توانید انتظار داشته 
باشــید بعد از سه روز تغییر شگفت انگیزی 
در زندگی تان رخ دهــد. یا اگر عادت بدي 
را تکــرار کنید، در عــرض یک هفته ضرر 
چشــمگیری نمی بینید. امــا در بلند مدت 
چطور؟ عادت های خوب و بد در بلندمدت 
اثری قابل توجــه در زندگی مان دارند. اگر 
شما عادت خوب کوچکی را در خود ایجاد 
کنید و مقید به آن باشــید، بعد از ماه ها و 
گاهی سال ها بازتابش را در زندگی شخصی 
خود خواهیــد دید. برای مثال، شــما در 
ساحت تربیت زیستی و بدنی آموختید که 
باید به فکر سالمت خود باشید و عادت های 

کوچکی در خود ایجاد کنید، مانند: 
لقمه هــای کوچک بر می داریــد و هنگام 
جویدن به طعم و مزه ي آن توجه بیشتری 

می کنید.
در طول صرف غــذا  تلویزیون را خاموش 

می کنید.
هنگام صرف غذا تا حد امکان آب و مایعات 

دیگر نمي نوشید.
 در طــول صرف غذا، گوشــي همراه را در 

فاصله ای دور از دسترس قرار می دهید.
ــر  ــه تأثی ــد ک ــل درمی یابی ــی تأم ــا کم ب
رعایــت ایــن مــوارد در میان ســالی یــا 
ــد  ــان خواه ــود را نش ــالی خ ــی کهن س حت
داد. پــس بــا قــدرت بــه عادت هــای درســت 

ــد. ــه دهی ــود ادام کوچــک خ

تربيت 
دانش آموز متعادل
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تأثيرگذاری
شما آموزگار هســتید. این را به یاد داشته 
آموزگار روی  اعمال  باشــید. کوچک ترین 
دانش آموزانــش اثر می گذارد. وقتی شــما 
بــا ایمان به درســتِی عملی بــه آن مقید 
می شوید، نمود این عادت در گفتار و رفتار 
بچه ها نمایان می شــود. دانش آموزان شما 
بر کردار شــما دقت زیادی دارند و متوجه 
این نــکات ریز می شــوند. آن ها از شــما 
الگو می گیرند و اگر شــما الگویی شایسته 
باشــید، در زندگی شان تغییر ایجاد خواهد 
شــد. برای مثال، شما در ساحت اجتماعی 
آموختید که با دیگران تعاملی نیکو داشته 
باشید. یکی از نمودهای این تعامل درست، 
تقدیر و تشــکر از افراد اطرافمان اســت. 
اغلب ما عــادت کرده ایم که مدام ُغر بزنیم 
و فرامــوش می کنیم گاهی الزم اســت از 
کارها و خدمات خوب تشــکر کنیم. اگر ما 
به خدمات و آدم هــای خوبی که تا کنون 
بــه ما کمــک کرده اند، کمی فکــر کنیم، 
می بینیم باید قدردان آن افراد باشیم. دادن 
هدیه ی مناســب برای تقدیر از یک کار یا 
خدمات خوب، نه تنها شایســته است، بلکه 
كمــك مي كند افراد در مواجهه با ما رابطه  

و احساس بهتری داشــته باشند. اگر شما 
در مواجهــه با دانش آموزانتــان این عادت 
خوب را بــروز دهید، آن ها نیز تقدیرکردن 
از دیگران را می آموزند. كم كم این خصلت 
در آن ها ملکه خواهد شد و حتی در دنیای 

بزرگ سالی هم به کارشان خواهد آمد. 
عادت خوب امروز شــما فــردای آن ها را 
می ســازد، چرا که عادت هاي خوب مانند 
مزرعه ي گندم است. شما در قلب دیگران 
بذرهایی را پخش می کنید و هرگز نخواهید 
فهمید نتیجه ي کدام کار و رفتار خوب شما 

به زمیني حاصلخیز تبدیل شده است.

حس خوب
اگــر چشــممان را بر دو مورد گفته شــده 
از  یکــی  بگویــم  می توانیــم  ببندیــدم، 
مهم ترین تأثیرات عادت خوب، ایجاد حس 

خوشایندی و رضایت است. 
آدمی دوســت دارد در مســیر توسعه قدم 
بــردارد و عمر خود را صــرف زیبایی ها و 
كســب ارزش ها کند. پس اگر شما عادت 
خوبی را در خود نهادیه کنید، نســبت به 
خود احســاس رضایت پیدا می کنید و هر 
روز زندگی تان شــیرین خواهد شد. برای 

مثال، شــما در ســاحت علمی و فناوری 
به یادگیری مهارت هــای علمی و فناورانه 
تشویق شدید. یادگیری هر مهارت می تواند 
شما را به انسانی شادتر بدل کند. یادگیری 
در حوزه های جدید یا جایی که قباًل تجربه 
نکرده ایــد، تأثیر شــگفت انگیزی بر ذهن 
و روح دارد و می تواند به پیشــرفت ســایر 
مهارت ها هم کمک کند. اگر شــما مهارتی 
جدید یاد بگیرید، احساس ارزشمندی پیدا 
می کنید و خود را پویا و مفید می پندارید. 
چه چیز بهتر از اینکه آدمی در دنیای پر از 
چالش امروز بتواند به طریقی شادی درونی 

را به خودش هدیه بدهد.

نكته ي پايانی
بــه نظــر مي رســد عمیق شــدن در ســه 
نکتــه ي بــاال بتوانــد شــما را بــه پاســخی قابل 
قبــول بــه ســؤال »چــرا بایــد بــه ســاحت های 
ــس  ــاند. پ ــم« برس ــد باش ــش گانه پایبن ش
همیــن امــروز چنــد دقیقــه بــا خــود خلــوت 
ــر  ــا ب ــرات آن ه ــه ســاحت ها و تأثی ــد، ب کنی
ــام  ــا تم ــپس ب ــید و س ــان بیندیش زندگی ت
تــوان بــه ایجــاد عادت هــای خــوب و رعایــت 

دائمــی آن هــا مشــغول شــوید.
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نکته ی مهم : معلم برای آغازکردن تدریس 
در شیوه ی »محوری« باید از قبل برنامه ریزی 
کند که در زمان تدریس مســتقیم با یکي از 
محورها، هر کــدام از دیگر محورهای اصلي 
تدریس تا رسیدن زمان تدریس مستقیمشان  
و پایه هاي محور فرعي باید چه کنند؟ یعني 
محورهاي دو و سه، قبل از تدریس مستقیم 
و مســتقل یا حتی پس از آن، چه فعالیت یا 

تکلیف درسی را باید انجام دهند؟ 
برنامه ریزی کــردن بــرای ایــن بخــش از 
اداره ی کالس چندپایــه بســیار حســاس، 
مهم و راهبــردي و از جمله کارهای اصلی و 
خاص کالس چندپایه اســت. تدوین چنین 
برنامه ای اســت کــه كالس چندپایــه را از 
کالس های عادی  به طور کامل متمایز می کند 

)میرشفیعي لنگري، 1395: 24(. 

مراحل اجرای شيوه ی محوری
)چگونگي انجام فعاليت( 

معلــم به منظور اجــرای برنامه به شــیوه ی 
محوری براي یك جلســه ی آموزشــي در 
کالس شــش پایه، کارهای زیــر را به ترتیب 

انجام می دهد:
۱. در این جلســه ی آموزشی، دانش آ موزان 
پایــه ی اول محور نخســت تدریس تعیین 
شده  اند. در شیوه ی محوری، به طور معمول 
پایه ی پایین تــر از میان چندین پایه، محور 
اول تدریس مســتقیم تعیین می شود، زیرا 
دانش آموزان آن تحمل کمتری برای شروع 
فعالیت آموزشــی دارنــد و به ترتیب دیگر 
پایه های کالس به عنــوان محورهای بعدی 
تدریس مشخص می شوند؛ مثاًل معلم تصمیم 
دارد درس ریاضــی را در 15 دقیقه از وقت 
اول این جلســه، به محور نخســت آموزش 
دهد، لذا از وقت این جلســه ی آموزشی 35 

دقیقه باقی می ماند.
2. پایــه ی دوم این کالس محور شــمار ه ی 
دوم تدریس تعیین می شــود. معلم تصمیم 
دارد درس علوم تجربــی را در 15 دقیقه از 
وقت دوم همین جلســه ی آموزشی به آن ها 
آموزش دهد. از وقت این جلســه 20 دقیقه 

باقی می ماند.
3. پایه ی ســوم این کالس محور شماره ی 
ســوم تدریس تعیین می شود و معلم درس 
مطالعات اجتماعــی را با موضوع زندگي در 
15 دقیقه از وقت ســوم همین جلســه به 
آن ها آموزش می دهد. از وقت این جلســه 5 

دقیقه ی دیگر باقی می ماند.
4.  برای پایه های چهارم، پنجم و ششــم در 
همین جلسه ی آموزشــی مهارت نوشتاری، 

تدریس قرار گیرند. دلیل تعیین حداکثر سه 
پایه این اســت که از حداقــِل زمان آموزش 
مستقیم در یک ماده ی درسی استفاده شود. 
زمان پذیرفتنی می تواند بین 10 تا 15 دقیقه 
براي یك ماده ی درسي باشد؛ زیرا در زمانی 
کمتر از این نمی توان به اهداف آموزشی مورد 

نظر دست یافت.
در کالس های بیش از سه پایه، آموزِش دیگر 
پایه ها در همان جلســه ی آموزشی و به طور 
غیرمســتقیم و به عنوان محور فرعی خواهد 
بود. در کالس هایي با حضور دو یا سه پایه هم 
گاهی بعضی از پایه ها، به تشخیص معلم، محور 

فرعی تدریس خواهند بود.
امــا منظور از شــیوه ی محــوری در کالس 
چندپایــه این اســت که در یک جلســه ی 
آموزشی به ترتیبی که معلم تعیین می کند، 
تدریس مســتقیِم هر یک از پایه ها در زمان 
معینی صــورت می گیرد. یعنــی معلم یک 
جلسه ی 45 یا 50 دقیقه ای را به سه قسمت 
مفیــد 15 دقیقه ای تقســیم می کند و هر 
قســمت آن را به یکی از پایه های مورد نظر 
به طور مستقل اختصاص می دهد. زمان کوتاه 
پایان آن جلسه هم به محور فرعی اختصاص 
می یابد. بنابراین چــون زمان معینی از یک 
جلســه ی آموزشی را دانش آموزان در پایه ای 
به طور مستقیم با معلم کار می کنند، آن پایه 

محور تدریس نام می گیرد.

معصومهفرهوش
برنامهریزدرسي

در شــماره ی قبل دربــاره ی رويكردها و 
راهبردهاي ياددهي يادگيري، نقش معلمان و 
دانش آموزان در اين دو رويكرد، زمان مناسب  
اســتفاده از هر رويکرد و چرايي ارجحيت 
يك رويكــرد بر ديگري با توجه به موقعيت 
يادگيري صحبت كرديم. در اين شماره قصد 
داريم به تبيين اولين راهبرد ياددهي يادگيري 

تحت اين رويكردها بپردازيم.

راهبرد محوري، گروهي و تركيبي
این راهبرد كــه از پركاربردترین راهبردهاي 
كالس هاي چندپایه اســت، به ســه شیوه ي 
محــوري، گروهي و تركیبي اجرا مي شــود. 
به منظور آشنایي معلماني كه به تازگي تدریس 
در این كالس ها را بر عهده گرفته اند، شیوه ی 
اجرا، نمونه، چالش ها و فرصت هاي شیوه هاي 

زیرمجموعه ی این راهبرد ارائه مي  شود.

الف( شيوه ی محوري 
به دلیل حجم زیاد کار آموزشــی در کالس 
چندپایه، الزم اســت در اجرای این دسته از 
شیوه های آموزش برای یک جلسه ، چندین 
پایــه از دانش آموزان کالس )حداکثر ســه 
پایــه ی تحصیلی و حداقــل دو پایه( محور 

تدريس اصلي، تدريس فرعي
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مطالعه و انجام تمرین خودآموزي پیش بینی 
شده است. در این جلسه، پایه های چهارم، پنجم 
و ششم محور اصلی تدریس نیستند و اصطالحًا 
»محور فرعی« نامیده می شــوند، زیرا در این 
پایه ها تدریس مستقیم معلم صورت نمی گیرد، 
زیرا حداکثر ســه تدریس برای یک جلسه ي 

آموزشی مناسب است )همان، 25 و26(.
برای اینکه دانش آمــوزان به تخته ی کالس 
و معلم دسترســی بهتری داشــته باشــند، 
هــر پایه ای که تدریس مســتقیم دارد، باید 
در جلوی کالس باشــد. شــكل 1 چینش 
دانش آموزان را نشان می دهد. در صورتی که 
تابلوی کالس یکی باشد، معلم آن را با توجه 
بــه زمان آموزش محورهــای اصلی تدریس 
در یک جلســه، با خط های عمودی از سمت 
راســت، سه قسمت می کند تا آنچه در زمان 
آموزش مستقیم هر یک از محورها روی تخته 
یادداشــت می شــود یا دانش آموزان چیزی 
می نویسند، تا پایان تدریس آن پایه و بعد از 

آن، روی تخته بماند )همان، 32(.

چالش ها و موانع اجرای شيوه ی محوري 
 حجم کار آموزشــی برای هــر روز در این 
کالس ها به دلیــل تنوع پایه ها بســیار زیاد 
اســت. به خصوص تعیین فعالیت های قبل و 
بعد از تدریــس محورهای اصلی و فرعی، در 
کالس هایی با ترکیب سه پایه یا بیشتر، نیاز به 
معلمی دارد که کالس چندپایه را به درستی 
تجربه کرده باشد و از قبل شیوه ها را بشناسد.

 فعال نگه داشــتن همه ی دانش آموزان در 
پایه های گوناگون، قبل از فرارســیدن زمان 
تدریس مســتقیم بــه آن ها، کار به نســبت 

دشواری است.
 تعیین فعالیت هایی تحت عنوان»خودآموز«، 
یعنی فعالیتی بدون حضور مســتقیم معلم، 
موجب مي شود دانش آموزان به سرعت آن ها را 
انجام دهند و مــدت زمان زیادي را در انتظار 
تدریس مستقیم بمانند. این زماِن انتظار براي 
پایه هایي كه محور پایاني تدریس مســتقیم 
هستند، بیشتر است و به طور قطع این انتظار 
خســتگي دانش آموزان را به همراه دارد. پس 
معلم باید در تعیین فعالیت هاي قبل از تدریِس 

محورها نهایت سعي خود را به عمل آورد.
 اگــر معلم كالس چندپایه بدون تقســیم 
مناســب زمان و طبق برنامــه ی كالس هاي 
تك پایــه و عادي به تدریس بپردازد، یا به طور 
سلیقه اي و بدون درنظرگرفتن اصول انتخاب 
براي ترتیب مناسب پایه ها در تدریس محوري، 
ماده ی درسي خاص یا پایه ی باالتر را به عنوان 
محور یك براي شروع تدریس در نظر بگیرد، 
این شرایط باعث عقب ماندن در اجراي برنامه 
و افت آموزشــي دانش آموزان مي شود. چنین 
كالس هایي افراد را به این نتیجه گیري سوق 
مي دهند كه كالس هاي چندپایه حتماً با افت 

آموزشي همراه هستند )همان، 35 و36(.

ب( شيوه ی گروهي
در این شیوه، برخالف شــیوه ی »محوری«، 
ماده ی درسی و موضوعی که در یک جلسه ی 
آموزشــی در همه ی پایه های کالس تدریس 
می شود، واحد یا مشترك است. روش گروهي 

را مي توان به دو شكل اجرا كرد )همان، 39(.

روش اول: شيوه ی گروهی
با اهداف مشترک

گاهی معلم به گونه ای برنامه ریزی می کند که 
در یک جلسه ی آموزشی، برای همه ی پایه ها 
یک ماده ی درسی واحد مثاًل قرآن یا ریاضي 
تدریس شود. اما الزمه اش این است که اهداف 
مشترکی بین آن ها وجود داشته باشند. به طور 

مثال به این موارد می توان اشاره کرد:
  هدف آموزش قرآن: كسب مهارت روخواني 

و روان   خواني و ...؛
 هدف هدیه هاي آسمان: خداشناسي، نبوت، 

اخالق، احكام و ...؛ 
 هدف هنر: تقویت حواس، زیباشناسي و ...؛ 

 هدف تربیت بدني: توسعه و بهبود سرعت، 
توسعه و بهبود قدرت و استقامت عضالني و ... . 
معلم در این حالت از شــیوه ي گروهی، وقت 
یک جلســه ي آموزشی را دو قسمت می کند. 
در وقــت اول، تدریس خود را طوری شــروع 
می کند کــه محتوا در همــه ي پایه ها هدف 

مشترک دارند، لذا آموزش مستقیم را هم زمان 
برای همه ي پایه ها در کالس خود آغاز می کند.  
سپس در وقت دوم به آموزش هدف اختصاصی 
آن ماده ي درســی در هر پایه به طور جداگانه 

می پردازد )همان، 39(.

روش دوم: شيوه ی گروهی
با ماده ی درسی مشترک

گاهی در یک جلســه ی آموزشی، معلم برای 
همه ی پایه ها یک ماده ی درســی واحد مثاًل 
درس علوم تجربی یا درس ریاضی را به منظور 
آموزش تعیین می کند، اما برخالف شیوه ی اول 
فقط نام ماده ی درسی پایه ها مشترک است، 
ولی هدف مشــترکی ندارند. بلكه موضوعی 
که در هر پایه ارائه می شــود، مستقل از دیگر 

پایه هاست.
به طور مثال در یک کالس با حضور ســه پایه 
)ســوم، چهارم و پنجم(، همه ی پایه ها درس 
علوم تجربی دارند، اما موضوع علوم در پایه ی 
ســوم »گیاهان«، در پایه ی چهارم »تغییرات 
مــاده« و در پایه ی پنجم »ســاختمان بدن 

انسان« است )همان،43(.

ج( شيوه ی ترکيبی
در این روش معلم در برنامه ریزي یک جلسه از 
آموزش، ترکیبی از هر دو شیوه ی »محوری« و 
»گروهي« را به  کار می برد. یعنی ممکن است 
معلم در یك جلســه ی درس براي بعضی از 
پایه ها از شیوه ی »محوري« استفاده کند، اما 
در همین جلسه، آموزش درس های مشترک 
بعضی از پایه ها را به روش »گروهي« انجام دهد. 
بنابراین چون هر دو شیوه ی آموزش )محوری و 
گروهی( در یک جلسه  به  کار گرفته می شوند، 
روش اداره ی کالس»تركیبي« نامیده مي شود.

مثــاْل کالس چندپایه ای را در نظر بگیرید که 
پایه های اول تا ششــم را دارد. معلم، از قبل، 
یک جلســه ی آموزشی به شیوه ی ترکیبی را 
برنامه ریزی و طراحی می كند. در این جلسه ی 

آموزشي درس ها این گونه ارائه می شوند:
•  پایه ی اول: درس ریاضی؛

•  پایه ی دوم: درس علوم تجربی؛
•  پایه ی سوم: درس فارسی؛

•  پایه های چهــارم، پنجم و ششــم : درس 
مشترک قرآن.

 در این جلسه، برای آموزش سه پایه ی اول، دوم 
و ســوم از شیوه ی »محوري« و در سه پایه ی 
 چهارم، پنجم و ششــم از شیوه ی »گروهی« 
استفاده می  شود که عالوه بر واحدبودن ماده  ی 
درســی، هدف مشترک و نزدیکی هم در سه 

پایه وجود دارد )همان، 44(.

۱

نماد دانش آموزان: پایه ی اول ، پایه ی دوم  ، پایه ی سوم ، پایه ی 
چهارم  ، پایه ی پنجم  ، پایه ی ششم 
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حكايت همچنان 
باقي  است

سعیدهنادرپور

 رسم است در انتهای هر کاری، مروری 
آنچه حاصل شده  و  انجام شده  آنچه  بر 
صورت گيــرد تــا از تجربه ها درس 
گرفته شود. در واقع اين خودش نوعی 
ارزشيابی است؛ منتها ارزشيابی معلم از 
خودش. هميشه که نبايد دانش آموزمان 
را ارزشيابی کنيم! بياييد ببينيم امسال 
شــوق  دانش آموزانمان  در  اندازه  چه 
ايجاد کرده ايم. حتــی باتجربه ترين و 
آموزگاران هم گاهی  تحصيلکرده ترين 
دانش آموزان  همراه کــردن  در  اوقات 
بــا روند درس و کالس دچار مشــکل 
می شوند. انگيزه و عالقه ي دانش آموزان 
در دوره ي ابتدايــی بيــش از هر چيز 
ديگری بــه روابط شــخصی آن ها با 
مديريتی  شــيوه های  و  آموزگارشان 
وی بســتگی دارد. البته عوامل ديگر 
را نمی توان ناديــده گرفت. تأثيری که 
کودک از خانواده، رسانه های اجتماعی و 
گروه های دوستی می پذيرد، بسيار زياد 
اســت، اما اين تأثيرات به پای تأثيری 
که از آموزگار می پذيرد، نمی رســد. در 
واقع اين آموزگار اســت که می تواند 

خاص،  نکته ي  چند  مدنظرقراردادن  با 
ميزان شوق و انگيزه ي دانش آموزانش را 
برای همراهی با کالس افزايش دهد. به 
مواردی که در ادامه می آيند، مثل يک 
فهرست وارسی )چک ليست( نگاه کنيد 

و خودتان را بسنجيد.

برقراری عدالت و انصاف
به تدریج که کودکان رشد می کنند و به پایه های 
باالتر می روند، با حس انصاف و عدالت بیشتر 
آشنا می شــوند. گرچه شاید خودشان انصاف 
را درســت رعایت نکنند، اما قادرند انصاف یا 
بی انصافی دیگران را به درستی تشخیص دهند. 
درست مثل اینکه کسی بگوید »می توانم فالن 
زبان را بفهمم، اما نمی توانم به آن زبان صحبت 
کنم.« جمله ي »این نامردیه« جمله ای است 
که در بسیاری از مدرسه هاي ابتدایی در میان 
دانش آمــوزان به گوش می خورد. اگر آموزگار 
رفتاری دور از انصاف داشــته باشد، کودکان 
خیلی زود نســبت به درس و مدرسه دلسرد 
می شوند. آن ها از حضور در کالس هایی لذت 
می برند که خواســته های آموزگار از ایشــان 
منطقی باشد، با همه به طور یکسان برخورد 
شــود، به مصادیق برابــری و انصاف توجه، و 
بر این ویژگی اخالقی تأکید شــود. امسال و 
در شــرایط آموزش نیمه حضوری، چه اندازه 

توانستید در کالس انصاف را رعایت کنید؟

دسترسي به آموزگار
کــودکان از حضور در فضایــی که به راحتی 
می توانند با آموزگار خود ارتباط برقرار کنند، 
او در دسترسشان است و به حرف های آن ها 
توجه می کنــد، لذت می برنــد و به درس و 

کالس توجه بیشتری نشان می دهند. بیشتر 
دانش آموزان دوســت ندارند فاصله ي زیادی 
میان آن ها با آموزگارشان وجود داشته باشد. 
امــا به علت های متفاوت از جمله ســن کم، 
حدود رابطه با آموزگار را تشخیص نمی دهند. 
پس این آموزگار اســت کــه تعیین می کند 
دانش آموزان تا چه حد به نزدیک شــدن به او 
مجاز هســتند. در واقع، روابط بین آموزگار و 
دانش آموزان باید به گونه ای باشد که نه ترس 
بر کالس درس حاکم باشــد و نه چاپلوسی و 
بی حرمتی. دانش آموزانی که از آموزگار خود 
می ترسند، انگیزه شان را از دست می دهند و 
در نتیجه نتایج تحصیلی ضعیف تری کسب 
می کنند. همچنیــن، دانش آموزانــی که با 
رفتار خــود حرمت آموزگار و کالس را حفظ 
نمي كنند، حرمت خود را نیز از بین می برند 
و این خود باعث تحقیرشدن از طرف سایرین 
می شــود و نتایج روانی منفی برای وی در بر 
خواهد داشــت. باز هم پرسش این است که 
در شــرایط آموزش مجازی، آیا دسترســی 

دانش آموزان کالستان به شما راحت بود؟

شفافيت
آموزگاران می توانند با شــفاف بودن در مورد 
آنچه از دانش آموزان انتظــار دارند، انگیزه ي 
آن ها را افزایش دهند. این انتظارات می تواند 
در زمینه ي موضوعات درســی، یا کمک های 
فــردی به معلم، یا دســتورالعمل انجام یک 
فعالیت و یا حتی در مورد رفتارهایی باشــد 
که نباید از دانش آموز سر بزند. چنانچه برای 
دانش آموز مشخص شود آموزگار دقیقًا از وی 
چه می خواهد، مدت زمانی که طول می کشد 
به راهنمایی های آموزگار خود عمل کند، بسیار 
کمتر خواهد شد، چرا که دانش آموز وقت خود 
را صرف آزمون و خطاهای بی موردی نخواهد 
کرد که خود صلب  انگیزه مي كنند. در واقع، هر 
بار که دانش آموز در اثر شفاف نبودن انتظارات 
و خواسته های آموزگار و سردرگمی های ناشی 
از آن، در انجام کاری با شکست مواجه شود، 
نه معلم خود، بلکه خــود را مقصر می داند و 
احساس می کند مشکل از قوه ي درک و فهم 
خود اوست. بنابراین، رفته رفته اعتماد به نفس 
خود را  از دست می دهد و این موضوع خود به 
کم رنگ شدن انگیزه ي او می انجامد. پس اگر 
معلم صراحت داشته باشد و برای روشن کردن 
ذهــن دانش آموزانــش وقت صــرف کند، 
دانش آموزان در مراحل اجرای خواسته ها وقت 
کمتری تلف می کنند و اعتماد به نفسشــان 
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خدشه دار نمی شود. صراحت و شفافیت شما 
در برخــورد با دانش آموزانتان تا چه حد مؤثر 

بوده است؟

ايجاد هيجان در كالس
به طور معمــول، کــودکان از هیجان آفرینی 
معلم خــود در کالس لذت می برند. مســلم 
است، آرامش و سکوت کالس بسیار اهمیت 
دارد، اما این آرامش نباید به رخوت و سکون 
کالس معنا شود. داشتن هیجان عنصر اصلی 
کنجکاوی، و کنجکاوی از عناصر اصلی الزم 
برای یادگیری اســت. به عبارت دیگر، بدون 
هیجان، کنجکاوی، و بدون کنجکاوی، توجه 
وجود نخواهد داشت. بدون توجه هم یادگیری 
به وقوع نخواهد پیوست و چیزی در ذهن ثبت 
نخواهد شد. تحقیقات نشــان داده اند، خلق 
فضای آموزشــی جذاب، شاد و درگیرکننده 
برای دانش آموزان، کنجکاوی آنان را افزایش 
می دهد و ســطح توجهشان را )در مقایسه با 
روش های آموزش سنتی( باال می برد. بنابراین، 
ایجاد هیجــان یکــی از اصلی ترین مراحل 
آغازین آموزش اســت. بر اســاس تحقیقات 
عصب شناســی، برانگیختن احساساتی چون 
شــادی، لذت و هیجــان، مغــز را در حالت 
»آمادگی« برای یادگیــری و به خاطرآوردن 
اطالعات قرار می دهد. همچنین، برای تجدید 
انگیزه و انــرژی برای یادگیری مطالب، بردن 
دانش آموزان بــه اردوهای درســی یا حتی 
کتابخانه، برای انجام تحقیقی ساده، بسیار مؤثر 
است. ذهن انسان مشتاق چیزهای جدید است 
و به همین دلیــل قرارگرفتن در محیط های 
جدید می تواند انگیزه ي دانش آموزان را تقویت 
کند. آیا شما امکان این را داشته اید که هیجان 

بیشتری به کالس بدهید؟

استفاده از شوخ طبعی
شوخ طبعی واکنش اصیل، درست، انسانی با 
نگاهی موشکافانه به زندگی است. حضور در 
فضایــی صمیمی که در شــوخ طبعی و طنز 
در جریان باشــد، دانش آموز را جذب موضوع 
یادگیــری می کند و انگیزه ي او را باال می برد. 
شوخ طبعی در کالس درس، نقش گرم کنندة 
رابطه میان آموزگار و دانش آمــوزان را دارد. 
این خصوصیت اوضاع پراســترس و عجیبی 
را کــه گاهی بــر کالس حاکم اســت، برای 
دانش آموزان قابل تحمل و خوشایند می کند 
و كمك مي كند آن ها هر روز برای شروع شدن 
کالسشان لحظه شــماری کنند و در نتیجه 

توجه و انگیزه شان برای پیگیری درس هایشان 
بیشتر شود. به طور معمول، دانش آموزان پنج 
تا شش ســاعت از روز خود را با آموزگارشان 
ســپری می کنند و چنانچه رونــد آموزش 
به صورت خشــک و بی روح ســپری شــود، 
انگیزه ي دانش آموزان در هر جلســه کمتر از 
قبل خواهد شد. البته حفظ حدود شوخ طبعی 
بر عهده ي آموزگار اســت و نباید حکم یک 
طنزپرداز در کالس را پیدا کرد. در واقع نباید 
اجازه داد شوخ طبعی کنترل کالس را از دست 
معلم خارج كند، چرا که شــوخ طبعِی بیش 
از حــد به حرمت کالس و کم اهمیت شــدن 
درس می انجامد. آیا فضای کالس شما آن قدر 
صمیمی اســت که شــوخ طبعِی بجا داشته 

باشید؟

تشويق و تحسين
تحسین و تشویق یکی از اهرم های پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان به شمار می رود. انسان ها 
به طور فطری خواهان مورد قبول واقع شدن و 
تحسین شدن هســتند و از این طریق برای 
ادامه ي کار خود انگیزه ي بیشــتری کســب 
می کنند. تحســین دانش آمــوزان در کالس 
باعث می شود آن ها نظر و واکنش مثبتی به 
درس ها و تکالیفشان داشته باشند. تحسین، 
دانش آموزان را در جهت های متعددي انگیزه 
می بخشــد و توجه آن ها به جزئیــات را باال 
می برد و شــوق بیشــتری برای فعالیت های 
هرچند دشــوارتر در آن ها به وجود می آورد. 

واقعًا چقدر از عنصر تحسین بهره برده اید؟

اختياردادن
با وجود اینکه آموزگار سکاندار کشتی کالس 
اســت، چنانچه به دانش آموزان کمی قدرت 
کنترل شــرایط را بدهد، انگیــزه ي آن ها را 
برای فعالیت بیشــتر باال می برد. مثاًل خوب 
اســت اجازه دهد خودشان انتخاب کنند چه 
نوع تکلیفی انجام دهند یا روی کدام مسئله 
کار کنند. داشتن مسئولیت بعضی کارها، نه 
تنها برای دانش آموزان ســخت نیست، بلکه 
آن ها مشــتاقانه به انجــام آن اقدام می کنند 
تا ثابت کنند می تواننــد انتظارات آموزگار را 
برآورند. واگذاشتن مســئولیت برخی کارها 
به دانش آموزان، حس مهم و باارزش بودن به 
آن ها می بخشد. كمك مي كند انجام وظایف 
درسی شان را مهم تلقی کنند و به بهترین نحو 
انجام دهند. دانش آموزان کالس شــما تا چه 

اندازه اختیار دارند؟



34
ارديبهشتمـاه
دورهیبیستوپنجم
شمارهی8|1401

ن|
ستا

 دا
|

ترجمهيحبیبیوسفزاده

آن شــب، مارجی تا دیروقت درباره اش فکر 
می کرد و آخر ســر در دفترچه ي یادداشت 
خود نوشــت: »17 ماه مــه 2155، امروز 
برادرم و تامی یک کتاب واقعی پیدا کردند.« 
کتاب خیلی کهنه ای بود. یک بار پدربزرِگ 
مارجــی از قول پدربزرِگ خودش گفته بود 
که در گذشــته همه ي داســتان ها را روی 

کاغذ چاپ می کردند.
آن روز باورکردن چنین چیزی برای مارجی 
خیلی ســخت بــود، اما حاال کــه با تامی 
ورق های زردشده و پوسیده ي کتاب را ورق 
می زدنــد، به نظرش خیلی عجیب بود که با 
ورق زدن و رفتن بــه صفحه ي بعد، مطالب 
صفحه ي قبل هنوز ســر جایشان بودند و از 

روی صفحه پاک نمی شدند!
همین طــور که بــا تعجب به کتــاب نگاه 
می کردند، تامی گفت: »عجب کار بی خودی! 
حتمًا آن روزها بعد از خواندن و تمام کردن 
یک کتاب، آن را دور می انداختند، اما حاال 
روی صفحــه ي تلویزیــون می توانیم یک 
میلیون کتاب بخوانیم؛ شــاید هم بیشــتر. 
من که هیچ وقت حاضر نیســتم آن را دور 

بیندازم.«
مارجی گفت: »من هم همین طور.«

او یازده ساله بود و هنوز به اندازه ي تامی که 
سیزده سال داشت، »تله کتاب« ندیده بود. 

از تامی پرسید: »کجا پیدایش کردی؟«
او بدون اینکه ســرش را از روی کتاب بلند 

کند، جواب داد: »در خانه، توی انباری.«
- درباره ي چیه؟ 

- مدرسه.
مارجی سر در نمی آورد. پرسید: »مدرسه؟ 
درباره ي مدرســه چی نوشــته؟ من که از 

مدرسه بدم می آید.« 
مارجی همیشــه از مدرســه بدش می آمد، 
به خصــوص از وقتــی که معلِم ماشــینی 
پشت ســرهم از او امتحان جغرافیا گرفته و 

نمره های او روزبه روز بدتر شده بود تا اینکه 
چندوقت پیش، مادرش متوجه موضوع شد 
و در حالی که ســرش را به عالمت تأســف 

تکان می داد، به دنبال تعمیرکار فرستاد.
او که مرد کوتاه قدی بود و گونه های سرخی 
داشــت، جعبه ابــزار مفیدی پر از ســیم و 
وسایل عجیب وغریب با خود آورده بود. اول 
لبخندی به مارجی زد و یک سیب به او داد. 
بعد همه ي پیچ ومهره های معلم را از هم باز 
کرد. مارجي خداخــدا می کرد نتواند آن را 
دوباره ســر هم کند، اما تعمیرکار در عرض 
یک ســاعت آن را مثل اولش درست کرد؛ 
یک دستگاه بزرگ و سیاه یا صفحه ای بزرگ 
که تمام درس ها در آن نمایش داده می شد 
و همه ي ســؤال ها روی آن نوشته می شد. 
همه ي این ها به کنار، قســمتي که مارجی 
بیشــتر از همه از آن بدش می آمد، شکافی 
بود کــه از آنجا تکالیف و پاســخ نامه های 
امتحانی خود را داخل ماشــین می گذاشت 
و ماشین در یک چشــم به هم زدن تكالیف 
او را بررســی می کرد و به ورقه هایش نمره 
می داد. مارجی از شش سالگی یاد گرفته بود 

تکالیفش را به زبان ماشین بنویسد.
تعمیرکار بعــد از اینکه کارش را تمام کرد، 
دستی به ســر مارجی کشید و با لبخند به 
مــادر او گفت: »تقصیر ایــن کوچولو نبود 
خانم جونز. به نظرم تنظیم بخش جغرافیا به 
هم خورده بود و کمی تندتر از حد معمول 
کار می کرد، این طــور چیزها بعضی وقت ها 
پیش می آید. من ســرعت آن را در حد یک 
دانش آموز ده ســاله تنظیم کردم. یعنی در 
واقع درس دختر شــما خوب بوده است.« 

دوباره دستی به سر مارجی کشید.
مارجی ناراحت بود. فکر می کرد دســت کم 
مدتی از شــر این معلم راحت خواهد شد. 
همان طــور که قباًل معلم تامــی را به دلیل 
خراب بودن قسمت تاریخ، یک ماه تمام در 
تعمیرگاه خوابانده بود. بنابراین، مارجی که 
دل خوشی از مدرسه نداشت، پرسید: »اصاًل 

چرا باید درباره ي مدرسه چیز بنویسند؟«
تامــی مثل کســانی کــه خیلــی چیزها 

سرشــان می شــود، قیافه ای جدی به خود 
گرفت و گفت: »چون که این مدرســه از آن 
مدرســه هایی که تو فکر می کنی نیســت. 
اصــاًل تو چــه می فهمی؟ اینجــا درباره ي 
مدرسه هایی نوشته شده که صدها سال قبل 
وجود داشته اند.« با غرور خاصی ادامه داد: 

»قرن ها قبل از این، می فهمی؟«
مارجی که دلخور شــده بود، گفت: »خب، 
مــن از کجــا بدانــم آن همه ســال قبل، 

مدرسه ها چه جور بودند؟«
بعد روی شانه ي تامی خم شد. چند خطی 
از کتاب کهنه را خواند و گفت: »به هر حال 

معلم که داشتند، مگر نه؟«
- البته که داشتند، اما نه یک معلم معمولی، 

معلم آن ها آدم بود.
 - یــک آدم؟ چطور یک آدم می تواند معلم 

باشد؟!
- چطــور نــدارد؟ او به پســرها و دخترها 
چیــز یاد می داد، از آن ها ســؤال می کرد و 

تکالیفشان را نگاه می کرد. 
- امــا آدم که نمی تواند مثــل معلم زرنگ 

باشد.
چــرا نمی تواند؟ پدر به انــدازه ي یک معلم 
چیزبلد اســت. اگر بــاور نمی کنی، حاضرم 

شرط ببندم.
مارجي که آمادگی بحث بر سر این موضوع 
را نداشت، گفت: »اصاًل دلم نمی خواهد یک 
آدم غریبه بیاید توی خانه به من درس یاد 

بدهد.«
تامــي یک دفعه زد زیر خنــده و گفت: »تو 
خیلــی از مرحله پرتــي. معلم که به داخل 
خانــه نمی آمد، یك ســاختمان مخصوص 

داشتند و همه بچه ها به آنجا می رفتند.«
-یعنــی همــه ي بچه هــا یــك درس را 

می خواندند؟
-خب، معلوم اســت. درس همه ي آن هایی 

که در یک سن بودند، یک جور بود.
-ولی مادر می گوید که معلم باید خودش را 
با سطح درك بچه تطبیق بدهد. باید به هر 

بچه ای جداگانه درس داد.
-همین که گفتــم. آن وقت ها فرق می کرد. 
اگر خوشــت نمی آید، مجبور نیســتی این 

کتاب را بخوانی.
مارجی با دستپاچگی جواب داد: »من ِکی 

گفتم خوشم نمي آید!«
او می خواست چیزهای بیشتری درباره ي آن 
مدرسه هاي جالب بخواند. وقتی نصف کتاب 
را خوانــده بودند، مادر صــدا زد: »مارجی! 

 وقتي معلم ها برقي نبودند!
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مارجی! مدرسه.«
مارجی با التماس گفت: »هنوز که وقتش 

نشده است!«
خانم جونز گفت: »بلند شو! همین االن! 

تامی، تو هم همین طور.«
پرســید: »می گذاری  تامــی  از  مارجی 
بعد از مدرســه دوباره بــا هم این کتاب 
را بخوانیم؟« تامی به ســردی جواب داد: 
»شــاید! حاال ببینم چــه کار می کنم.« 
ســپس در حالی که سوت می زد، کتاب 
کهنه و غبارآلــود را زیر بغل زد و از آنجا 

رفت.
اتاق مدرسه کنار اتاق خواب مارجی بود. 
معلِم ماشینی روشــن شده بود و انتظار 
او را می کشید. همیشــه غیر از روزهای 

تعطیل، سر وقت روشن می شد.
مادرش می گفت بهتر اســت دخترهای 
کوچولو درسشان را سر ساعت بخوانند و 
نظم داشته باشند. روی صفحه ي ماشین 

نوشته شد:
»توجــه! درس ریاضی امــروز درباره ي 
جمع کردن اعداد کســری اســت. لطفًا 
تکالیــف دیــروز را داخل شــکاف قرار 

بدهید.«
مارجی آهــی کشــید و تکالیفش را به 
پیش  داد. همه ي حواســش  دســتگاه 
مدرسه های قدیمی بود؛ آن روزهایی که 
پدربزرِگ پدربزرگش پسر کوچکی بود. 
بچه های همســایه باخنــده و هیاهو در 
حیاط مدرسه جمع می شدند و همه در 
یک کالس می نشستند و با هم به خانه 
بر می گشتند. هم کالسی ها می توانستند 
در درس هــا به همدیگــر کمک کنند؛ 

روزگاری که معلم ها آدم بودند.
معلِم ماشینی به کارش ادامه داد و روی 
صفحه نوشت: »وقتی که بخواهیم عدد 
کسری 1/4 را با 1/2 جمع کنیم...«، اما 
مارجــی همچنان غرق در خیاالت بود و 
با خود فکــر می کرد بچه های آن روزگار 
چقدر از درس لذت می بردند و چه اوقات 

خوشی داشتند!
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تربیت و یادگیری نیز حامی مالی شماست. 
این مؤسســه بــه ازای انتشــار آگهی های 
تبلیغاتــی اش، مبالغــی به شــما پرداخت 
می کنــد. در همین بین، خبــری درباره ي 
عملکرد ناثواب این مؤسســه به دســتتان 
می رسد که چنانچه آن خبر را در صفحه ي 
اجتماعی تان منتشر کنید، مؤسسه ي مذکور 
ارتباط اقتصادی اش را با شما قطع می کند. 

با این شرایط:
  آیا خبر را منتشــر می کنیــد؟ اگر خبر 
را منتشــر کنیــد، خود را ملــزم به رعایت 

بی طرفی می دانید؟
  به نظر شــما رعایت بی طرفی برای یک 
كاربر، خبرنگار یا رسانه ای که منافع اقتصادی، 

سیاسی و ... دارد، چه پیامدهایی دارد؟
رعایت اصل بی طرفی یعنی ارائه ي تصویری 
منصفانه از رویداد. این شــرایط به انصاف، 
بی غرض بودن و واقع گرایی برمی گردد. هدف 
از بی طرفی خبــری، کمک به افکارعمومی 
برای داشــتن نظر مســتقل درباره ي یک 
رویداد اســت. بــه این معنی کــه خبرنگار 
واقعیت را روایت مي كند و به کاربران امکان 
می دهد تفســیر خود را از موضوع داشــته 
باشند. البته خبرنگار نیز چون دیگران نظر 

شخصی خود را دارد، اما برای پوشش خبری 
باید تالش کند دیدگاه هــای فردی را کنار 
بگذارد، چراکه کاربران تنها با دریافت دقیق 
و منصفانــه ي موضــوع می توانند تصویری 
واقعــی از رویداد را در ذهن خود ترســیم 
کنند. لذا منظور از بی طرفی این اســت که 
رسانه هیچ گاه نباید طرفدار یکی از طرفین 

درگیری شود.
  تصور کنید دوست دوران کودکی شما که 
به شدت نیز از او دلگیرید، در اداره ي آموزش 
و پــرورش منطقه مســئولیتی دارد. در پی 
شیوع امیکرون و حضور متربیان در واحدهای 
آموزشــی، حوادثی رخ می دهد که او نیز در 
آن سهیم است. چنانچه شما شهروند خبرنگار 
یا خبرنگارید، چگونه بین مسائل شخصی و 

کاری مرز قائل می شوید؟
پرسش های مذکور در پی تبیین این مفهوم اند 
که مسائل و عوامل گوناگوني می توانند پایه ي 
اصــل بی طرفــی را متزلزل کننــد، چراکه 
رسانه ها براي فعالیت حرفه ای خود، با آنانی 
که قدرت اقتصادی دارنــد، به نحوی از انحا 
مرتبط اند. صاحبان زر و زور هم از وابستگی 
رسانه به ثروت و قدرت سود می برند، چراکه 
دسترســی و انتفاع ایــن نهادها از رســانه 

سیدغالمرضافلسفي
ارتباطپژوه

هفتمين و در واقـع آخرين پرسـش 
کليدی سواد خـبری اين است:

»آيــا در خبــر اصــل بی طرفی رعـــايت 
شــده اســت؟« 

فرض کنیــد یکی از دوســتانتان از اعضای 
کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر 
اســت و شــما نیز کانالی در یک پیام رسان 
ایرانی درباره ي مســائل مربوط به آموزش و 
پرورش دارید. خبری به دستتان می رسد که 
اگر منتشر شــود جایگاه آن دوست در شورا 
زیر ســؤال می رود، تا جایی که ممکن است 
موقعیت شغلی اش به خطر بیفتد. با این حال:

 آیا خبر را منتشر می کنید؟ اگر پاسختان 
مثبت است، عین واقعیت را منتشر می کنید 
یا مطابق تمایالت خود خبر را دســتکاری 

می کنید؟
حال ایــن بار تصــور کنید شــما در یک 
پیام رســان ایرانــی، صفحــه ای اجتماعی 
بــا حدود هــزار دنبال کننــده دارید و یک 
مؤسســه ي تولیدکننده ي اجزای بسته های 
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با عنايت به توضيحات ارائه شده، 
لطفًا خبری را در رسانه ها بيابيد
و پس از مطالعه، به اين سؤال ها 

جواب بله يا خير بدهيد:

1. آيا در آن از منابع متفاوت 
استفاده  شده است؟ 

2. به نظر شما خبرنگار نظر شخصی 
خود را در خبر وارد کرده است؟ 

3. آيا خبرنگار تالش کرده است 
اصل بی طرفی را رعايت کند؟ 

4. آيا در ان از نظرات موافق و 
مخالف استفاده شده است؟ 

5. آيا در آن از »صفت« استفاده  
شده است؟  

6. آيا در خبر به عناصر خبری پاسخ 
 داده  شده است؟  

7. آيا مطالب از منابع معتبر نقل  
قول شده اند؟ 

8. آيا سابقه ي مرتبط )همسو( با 
رويداد ارائه شده است؟

9. به نظر شما خبرنگار در پوشش 
خبری موضوع با محدوديت مواجه 

بوده است؟

10. آيا خبرنگار از بيان نظرات 
مغرضانه و ديدگاه های يکجانبه پرهيز 

کرده است؟

11. آيا اين موضوع خبری جزو 
مواردي است که امکان داشته باشد 

پرداختن به آن قشری خاص
را برنجاند؟ 

12. آيا پاسخ و نظرات همه ي 
طرف هايی که از آنان نام برده شده در 

خبر آمده است؟

13. به نظر شما در تنظيم اين خبر 
بی طرفی به طور متناسب و کافی 

رعايت شده است؟

14. آيا خبرنگار نظرات و واقعيت 
موضوع را از هم جدا کرده است؟

15. آيا پايان بندی مطلب سوگيری 
دارد؟ 

می تواند به شناخته شدن و رشد بیشتر آن ها 
منجر شــود. لذا رســانه از خواسته ي آنانی 
که تأمین کننده ي منابع مالی اش محســوب 
می شوند، پیروی و حمایت می کند. بنابراین، 
بســیاری از صاحب نظــران معتقدند، منافع 
اقتصادی و سیاســی اجازه ي بی طرفی را به 
رسانه نمی دهند و آنچه وجود دارد، تظاهر به 

رعایت بی طرفی است تا بی طرفی!
در رســانه های اجتماعی هم این شرایط به 
شکلی دیگر حاکم است، چراکه رسانه های 
نوین بــه امکانی بــرای دریافت و ارســال 
ســریع تر خبر توســط افراد تبدیل شده اند. 
دورانی که دیگر مخاطب نداریم و کســانی 
که در گذشــته تنها مصرف کننــده بودند، 
امروزه بــا اســتفاده از این امــکان، کاربر 
به حساب می آیند؛ کاربرشهروندانی که توجه 
صاحبــان زر و زور را به خود جلب مي كنند 
و با دریافت پیشنهادهای مالی، در حمایت 
از سیاست ها و دیدگاه های صاحبان ثروت و 
قدرت حرکت می کنند و بســیاری از آن ها 
به همین دلیل خود را ملزم به رعایت اصل 

بی طرفی نمی دانند.
صاحب نظــران حــوزه ي علــوم ارتباطات 
معتقدنــد، بیــن بی طرفــی و عینی بودن 

خبر رابطه ای مســتقیم وجود دارد. برخی 
نشانه های رعایت بی طرفی در رسانه و توسط 

خبرنگار عبارت اند از:
  در تهیــه ي خبر یا گــزارش، از نظرات 
موافــق و مخالف بــه یک انــدازه، چه به 
لحاظ زمانی )در رســانه های جمعی صوتی 
و تصویــری( و چه به لحاظ میزان ســطر 
اختصاص داده شــده و سطح زیر چاپ )در 
رســانه های چاپی( و چه فضای اختصاص 
داده شــده )در رســانه های اجتماعی( در 

موضوع موردبحث استفاده شود؛
 در جمع بندی موضوع، به جریانی خاص 
گرایش وجود نداشته باشــد، بلکه نظرات 
هــر دو طرف عرضه شــود تا خــود کاربر 

نتیجه گیری کند؛
  از منابع خبــری و تصویری بی طرف یا 

شامل هر دو جریان استفاده شود؛
   اجازه ي گفت وگو همراه با زمان یکسان 
به طرفین داده شــود )به ویژه در قالب های 

تلویزیونی(؛
 در تلویزیــون، ســاعت هاي پربیننده به 
نظِر همســو با رســانه و از آن طرف، زمان 
نامناســب به طــرف مقابل داده نشــود و 

اعتدال برقرار شود.
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پرورش هوش منطقی رياضی

کودکانی با هوش منطقي و ریاضی از الگوها، رابطه ي اعداد، اعمال یا 

نمادها درک و شناخت خوبي دارند. آنان در مهارت های محاسباتی 

و حل مشــکالت متعدد از طریــق منطق توانمندنــد. همچنین 

کودکانی که از دســتان خویش به خوبی اســتفاده می کنند، عالوه 

بر اســتعداد فنی، در علم ریاضی نیز توانایی بهتری دارند. بنابراین، 

هنر »کاغذ و تا« به سبب استفاده از دستان، تأثیر خوبی بر پرورش 

استعداد ریاضی دارد. رابطه ی عمیق و تنگاتنگ ریاضی و این مهارت 

انکارناپذیر اســت. معلم ها می توانند از هنر کاغذتایی در شناخت و 

توضیح بحث هاي هندسي مانند معرفی شکل های گوناگون )مربع، 

مستطیل، مثلث و چندضلعی های منتظم و غیرمنتظم(، شناساندن 

مفهوم هایي همانند حجم، محیط، مســاحت و تبدیل شــکل های 

متفاوت به یکدیگر استفاده کنند. در دوره ي ابتدایی، ساخت مربع 

و تبدیل مســتطیل به مربع یا انواع مثلث از طریق هنر کاغذتایی، 

بــه کودکان کمک می کند مفهوم واقعی و ویژگی های شــکل های 

هندســی را یاد بگیرند. از دیگر موضوع هاي هندسه مفاهیم زاویه، 

نیم ســاز و عمودمنصف است که به خوبی با کاغذتایی آموزش داده 

می شود. عالوه بر مفاهیم هندسی، مفهوم هاي دیگری نظیر اعداد، 

کسر، اعشار، جمع، ضرب، توان، تقارن و انواع الگوهای چندگانه را 

به راحتی می توان از طریق کاغذتایی آموزش داد و استعداد ریاضی 

کودکان را تقویت کرد.
 

پرورش هوش موسيقايی و استعداد هنری

هوش موسیقایی میزان ارتباط ضرب آهنگ )ریتم( را با  نغمه )ملودی( 

تعیین مي كند. انجام هنر كاغذتایي با به کارگیری انگشــتان دســت 

می تواند در توانمندی و هماهنگی اســتفاده از ابزارآالت موسیقی به 

کودکان کمک کند. الگوها، توالی و توازن طرح های کاغذتایی به حفظ 

ضرب آهنگ، الگوها و توازن موسیقی نیز کمک می کنند. 

کاغذتایی یکی از شــاخه های هنرهای تجسمی است. پس به خوبی 

می تواند این مهارت )تجســم( را تقویت  کند. کودکان غالبًا دیدگاه 

خوبــی به هنر ندارند، اما زمانی که شــباهت انتزاعی شــکل های 

حاصــل از کاغذتایی را با نمونه ی واقعی آن در طبیعت مشــاهده 

می کنند، کم کم تجســم هنری آن ها ارتقــا می یابد و به مرور زمان 

دیدگاهی هنری در ذهنشــان پرورش داده می شود. همچنین، از 

طریق کاغذتایی می توان به خوبی هنرهایی نظیر نقاشــی، طراحی، 

مجسمه ســازی و ماکت ســازی را به کودکان آموزش داد و چنین 

هنرهایی را به خوبی ارتقا بخشید.

از دیگر فایده های هنر کاغذتایی توانایی ترکیب آن با ســایر هنرهای 

دستِی نظیر هنرهای تجسمی اســت. آموزگار مي تواند در کالس  از 

دانش آموزان بخواهد با ترکیب این هنر با هنرهای دیگر، جذابیت کار 

خــود را باال ببرند. با توجه به ویژگی خــاص این هنر که ارزان بودن 

وسایل کار )کاغذ( و دسترسی آسان به آن است، در هر موقعیتی و با 

هر امکاناتی می توان آن را برای همه ی کودکان، حتی کودکان مرزی 

یا دارای اختالل یادگیری، استفاده کرد. 

پرورش هوش طبيعت گرا

افراد داراي هوش طبیعت گرا توانایی مشــاهده گری دارند، به شناسایی 

و تبیین طبیعت می پردازند، دوست طبیعت اند و به خوبی از آن مراقبت 

می کنند. این هوش همچنین در زمینه هایی مانند گیاه شناسی، جانورشناسی 
و طبیعت گردی بــه درد می خورد. از جمله فایده های کاغذتایی پرورش 
استعداد طبیعت گراست. هنر کاغذتایی که تاریخچه ی زیبایی از صلح و 
دوستی دارد، به دلیل استفاده از کاغذ، خللی به طبیعت وارد نمی کند. حتی 
در مواردی می توان به کودکان یاد داد از کاغذهای باطله به عنوان روشــی 
برای بازیافت بهره ببرند و طرح های اوریگامی را روی کاغذهای باطله اجرا 
کنند. کاغذتایی با تقویت  مشاهده گری از همان ابتدا به سازه های طبیعت 
توجه خاصی داشته است. لذا الگوبرداری از طبیعت و ساخت طرح هایی از 
حیوان ها، درخت ها، گل ها و سایر اجزای طبیعت نظیر برگ درخت یکی 
از مرســوم ترین مدل های کاغذتایی است. آموزگاران از طریق بازی کاغذ 
و تا می توانند »طرح مولکول ها و ترکیب های شیمیایی ساده« را آموزش 
دهند و با ســاخت برخي اجزای طبیعت، کالس درس خویش را جذاب 
نیز فرا می گیرند. کنند.  کودکان با ســاخت کاغذتاییِ یك حیوان، نحوه ی مراقبت از آن  را 

پرورش هوش فضايی

اصلی ترین ویژگی های استعداد تجسم فضایی درک تصویرهای ذهنی، 
اســتدالل فضایی، مهارت های گرافیکی و هنری و تخیل فعال اســت. 
هوش فضایی همچنین شامل حساسیت به رنگ، خط، شکل، ترکیب، 
فضا و رابطه ی  این مؤلفه هاســت. این نوع هوش نیازمند ظرفیت باال در 
تصویرسازی و گرافیک برای ارائه ی اندیشه ها و طرح ها به صورت دیداری و 
فضایی است.  می توان گفت، مهم ترین عرصه ی پرورش استعداد کاغذتایی 
استعداد تجسم فضایی است. با این بازی درک فضایی و تجسم سه بعدی 
کودک تقویت می شود. تجسم فضایی از طریق اصطالحات فضایی نظیر 
»وســیع، کوچک، دراز، کوتاه، بزرگ، ریز، بلند، مستقیم، خمیده شده، 
دارای انحنا، گوشه، کنار، خط، نوک تیز، تیز، لبه، داخل، خارج، زیر، اطراف، 
گوشه، باال، پایین، جلو، پشــت و موّرب« توسعه و پرورش می یابد. این 
اصطالحات از طریق بازی کاغذتایی به خوبی آموزش داده و به کار گرفته 
می شود. همچنین کودکان با مشاهده ی نمونه کارهای این هنر و تقلید آن 
و نیز از طریق تمرین پی درپی و هماهنگی چشم و دست، ادراک دیداری 
فضایی خود را تقویت می کنند. هنگامی که فرد بدون مشاهده و فقط بر 
اساس آموخته های قبلی شکل های متعدد کاغذتایی را می سازد، حافظه ی 
واقعی شکل می گیرد.تصویری و فضایی وی تقویت می شود و در اینجاست که تجسم فضایی 

هنر
كاغذتايی

مرتضيفاضل
مشاورخانواده

تاکردن کاغذ يا همان »اوريگامی« هنری است که 
در کشور ژاپن متولد شــد و اکنون در تمام جهان 
گسترش پيدا کرده و به صورت علم جديدی در آمده 
است. از آنجا که اين فعاليت مفرح و سالم به امکانات 
خاصی نياز ندارد، در اوضاع کرونايی جايگزين مفيدی 
برای بازی های رايانه ای و ديجيتال امروز و بخشــی 
از فعاليت تکميلی در تدريس معلمان است. از اين 
طريق هوش های چندگانه ی دانش آموزان نيز پرورش 
می يابند. در اين يادداشت تأثيرات هنر کاغذتايی را 
در پرورش انواع هوش ها به اختصار بررسی می کنيم: 
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پرورش هوش منطقی رياضی

کودکانی با هوش منطقي و ریاضی از الگوها، رابطه ي اعداد، اعمال یا 

نمادها درک و شناخت خوبي دارند. آنان در مهارت های محاسباتی 

و حل مشــکالت متعدد از طریــق منطق توانمندنــد. همچنین 

کودکانی که از دســتان خویش به خوبی اســتفاده می کنند، عالوه 

بر اســتعداد فنی، در علم ریاضی نیز توانایی بهتری دارند. بنابراین، 

هنر »کاغذ و تا« به سبب استفاده از دستان، تأثیر خوبی بر پرورش 

استعداد ریاضی دارد. رابطه ی عمیق و تنگاتنگ ریاضی و این مهارت 

انکارناپذیر اســت. معلم ها می توانند از هنر کاغذتایی در شناخت و 

توضیح بحث هاي هندسي مانند معرفی شکل های گوناگون )مربع، 

مستطیل، مثلث و چندضلعی های منتظم و غیرمنتظم(، شناساندن 

مفهوم هایي همانند حجم، محیط، مســاحت و تبدیل شــکل های 

متفاوت به یکدیگر استفاده کنند. در دوره ي ابتدایی، ساخت مربع 

و تبدیل مســتطیل به مربع یا انواع مثلث از طریق هنر کاغذتایی، 

بــه کودکان کمک می کند مفهوم واقعی و ویژگی های شــکل های 

هندســی را یاد بگیرند. از دیگر موضوع هاي هندسه مفاهیم زاویه، 

نیم ســاز و عمودمنصف است که به خوبی با کاغذتایی آموزش داده 

می شود. عالوه بر مفاهیم هندسی، مفهوم هاي دیگری نظیر اعداد، 

کسر، اعشار، جمع، ضرب، توان، تقارن و انواع الگوهای چندگانه را 

به راحتی می توان از طریق کاغذتایی آموزش داد و استعداد ریاضی 

کودکان را تقویت کرد.
 

پرورش هوش موسيقايی و استعداد هنری

هوش موسیقایی میزان ارتباط ضرب آهنگ )ریتم( را با  نغمه )ملودی( 

تعیین مي كند. انجام هنر كاغذتایي با به کارگیری انگشــتان دســت 

می تواند در توانمندی و هماهنگی اســتفاده از ابزارآالت موسیقی به 

کودکان کمک کند. الگوها، توالی و توازن طرح های کاغذتایی به حفظ 

ضرب آهنگ، الگوها و توازن موسیقی نیز کمک می کنند. 

کاغذتایی یکی از شــاخه های هنرهای تجسمی است. پس به خوبی 

می تواند این مهارت )تجســم( را تقویت  کند. کودکان غالبًا دیدگاه 

خوبــی به هنر ندارند، اما زمانی که شــباهت انتزاعی شــکل های 

حاصــل از کاغذتایی را با نمونه ی واقعی آن در طبیعت مشــاهده 

می کنند، کم کم تجســم هنری آن ها ارتقــا می یابد و به مرور زمان 

دیدگاهی هنری در ذهنشــان پرورش داده می شود. همچنین، از 

طریق کاغذتایی می توان به خوبی هنرهایی نظیر نقاشــی، طراحی، 

مجسمه ســازی و ماکت ســازی را به کودکان آموزش داد و چنین 

هنرهایی را به خوبی ارتقا بخشید.

از دیگر فایده های هنر کاغذتایی توانایی ترکیب آن با ســایر هنرهای 

دستِی نظیر هنرهای تجسمی اســت. آموزگار مي تواند در کالس  از 

دانش آموزان بخواهد با ترکیب این هنر با هنرهای دیگر، جذابیت کار 

خــود را باال ببرند. با توجه به ویژگی خــاص این هنر که ارزان بودن 

وسایل کار )کاغذ( و دسترسی آسان به آن است، در هر موقعیتی و با 

هر امکاناتی می توان آن را برای همه ی کودکان، حتی کودکان مرزی 

یا دارای اختالل یادگیری، استفاده کرد. 

پرورش هوش طبيعت گرا

افراد داراي هوش طبیعت گرا توانایی مشــاهده گری دارند، به شناسایی 

و تبیین طبیعت می پردازند، دوست طبیعت اند و به خوبی از آن مراقبت 

می کنند. این هوش همچنین در زمینه هایی مانند گیاه شناسی، جانورشناسی 
و طبیعت گردی بــه درد می خورد. از جمله فایده های کاغذتایی پرورش 
استعداد طبیعت گراست. هنر کاغذتایی که تاریخچه ی زیبایی از صلح و 
دوستی دارد، به دلیل استفاده از کاغذ، خللی به طبیعت وارد نمی کند. حتی 
در مواردی می توان به کودکان یاد داد از کاغذهای باطله به عنوان روشــی 
برای بازیافت بهره ببرند و طرح های اوریگامی را روی کاغذهای باطله اجرا 
کنند. کاغذتایی با تقویت  مشاهده گری از همان ابتدا به سازه های طبیعت 
توجه خاصی داشته است. لذا الگوبرداری از طبیعت و ساخت طرح هایی از 
حیوان ها، درخت ها، گل ها و سایر اجزای طبیعت نظیر برگ درخت یکی 
از مرســوم ترین مدل های کاغذتایی است. آموزگاران از طریق بازی کاغذ 
و تا می توانند »طرح مولکول ها و ترکیب های شیمیایی ساده« را آموزش 
دهند و با ســاخت برخي اجزای طبیعت، کالس درس خویش را جذاب 
نیز فرا می گیرند. کنند.  کودکان با ســاخت کاغذتاییِ یك حیوان، نحوه ی مراقبت از آن  را 

پرورش هوش فضايی

اصلی ترین ویژگی های استعداد تجسم فضایی درک تصویرهای ذهنی، 
اســتدالل فضایی، مهارت های گرافیکی و هنری و تخیل فعال اســت. 
هوش فضایی همچنین شامل حساسیت به رنگ، خط، شکل، ترکیب، 
فضا و رابطه ی  این مؤلفه هاســت. این نوع هوش نیازمند ظرفیت باال در 
تصویرسازی و گرافیک برای ارائه ی اندیشه ها و طرح ها به صورت دیداری و 
فضایی است.  می توان گفت، مهم ترین عرصه ی پرورش استعداد کاغذتایی 
استعداد تجسم فضایی است. با این بازی درک فضایی و تجسم سه بعدی 
کودک تقویت می شود. تجسم فضایی از طریق اصطالحات فضایی نظیر 
»وســیع، کوچک، دراز، کوتاه، بزرگ، ریز، بلند، مستقیم، خمیده شده، 
دارای انحنا، گوشه، کنار، خط، نوک تیز، تیز، لبه، داخل، خارج، زیر، اطراف، 
گوشه، باال، پایین، جلو، پشــت و موّرب« توسعه و پرورش می یابد. این 
اصطالحات از طریق بازی کاغذتایی به خوبی آموزش داده و به کار گرفته 
می شود. همچنین کودکان با مشاهده ی نمونه کارهای این هنر و تقلید آن 
و نیز از طریق تمرین پی درپی و هماهنگی چشم و دست، ادراک دیداری 
فضایی خود را تقویت می کنند. هنگامی که فرد بدون مشاهده و فقط بر 
اساس آموخته های قبلی شکل های متعدد کاغذتایی را می سازد، حافظه ی 
واقعی شکل می گیرد.تصویری و فضایی وی تقویت می شود و در اینجاست که تجسم فضایی 

پرورش هوش بدني حركتی

هوش بدنی حرکتی شــامل هماهنگی، مهارت و استفاده از همه ی بدن 

یا قســمتی از بدن مانند دست هاست. کاغذتایی هنر دست ورزی است.  

در کاغذتایی الزم است دست ها و چشم ها با هماهنگی کامل کار کنند. 

حرکت های ظریف و پیچیده ی این مهارت، حرکت انگشــتان دســت 

کودک را تقویت و انعطاف پذیر می  كند. متأسفانه امروزه به دلیل استفاده ی 

بیش ازحد از ابزار دیجیتال، کودکان مهارت های دست ورزی اندکی دارند. 

برخی از آن ها ممکن اســت در آینده تحصیــالت باالیی در زمینه های 

مهندسی پیدا کنند، ولی به دلیل نداشتن مهارت دست ورزی، ناتوانی فنی 

پیدا می کنند. لذا فعالیت دست ورزی كاغذتایي برای توانمندی های فنی 

آینده ی کودکان فعالیتی ضروری است.

پرورش هوش درون فردی

داشــتن هوش درون فردی به معنای آگاهی فرد از احساســات، فکرها، 

اضطراب ها و ویژگی های خود است. همچنین توانایی استفاده از این هوش 

در کنترل انگیزه ها، رفتارها، تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها کمک بسیاری 

می کند. کاغذتایی فعالیتی عملی اســت که بر مؤلفه های روان شناختی 

تأثیرگذار بر ساختار هوش درونی کودکان مؤثر است و آن ها را به خوبی 

تقویت می کند. 
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کاغذتایی به دلیل اســتفاده از کمتریــن امکانات )کاغذ( قناعت را . پرورش روحيه ی قناعت گری، سازگاری و خالقيتبرخی از مؤلفه های روان شناختِی تحت تأثیر کاغذتایی  عبارت اند از:
به خوبی آموزش می دهد. کــودکان در این هنر از امکانات کمکی 
مثل دوخت و چسب استفاده نمی کنند و مجبورند به همان کاغذ 
و خالقیت و سازگاری را افزایش می دهد.اکتفا کنند. این شرایط به نوعی باعث پذیرش محدودیت ها می شود 

کــودکان با تاکردن های پی درپی کاغذ، طبق الگوها و نقشــه های . افزايش صبر، حوصله و پشتکار
موجود، یاد می گیرند تا پایان کار صبور باشند و کار خود را پیگیری 
فرایندی طبیعی در روند کارشان است.کننــد. از این طریق به طــور عملی درک می کنند اشــتباه کردن 

انجام طرح های کاغذتایی با مشغول  كردن ذهن به تاکردن مکرر و تمرکز . کاهش استرس و اضطراب 
بر ســاخت شکلی مشخص، ذهن را از اســترس، اضطراب و تنش های 
روزانــه رها مي كند. همچنین، این هنر با تکیه بر حافظه ی تصویری و 
انجام تاکردن های متوالی، ذهن فرد را از نشخوارهای ذهنی ناخوشایند دو ر 

می کند. لذا انجام کاغذتایی حتی برای بزرگ ساالن با هدف تقویت حافظه 

و رهایی از نشخوارهای ذهنی بسیار مفید است. 

. بهبود توجه و تمرکز 
 هنگامی که دانش آموز به فعالیت های کاغذتایی می پردازد،  با تمام ذهن 

و فکر خود به دنبال یافتن بهترین روش برای ساختن اجسام مورد نظر 

است و دقت و تمرکز الزم را هنگام آموزش تاکردن به روش های متعدد 

به دســت خواهد آورد. مثاًل برای ساخت مجسمه های کاغذی با روش 

کاغذتایی، یک برگ کاغذ باید مرحله به مرحله و بدون امکان گذرکردن 

از مرحله ای یا حذف مرحله ی قبلی تا شــود و الزم است از شیوه نامه ي 

کار به دقت پیروی شود. این نظم و توالی در افزایش دقت و تمرکز تأثیر 

بسزایی دارد. همچنین بازی های کاغذتایی کودک را مجبور به حفظ توجه 

و تمرکز می کنند، زیرا کودک با کوچک ترین اشتباه در تازدن به مشکل 

بر می خورد و در ادامه ی کار شکل موردنظر به دست نمی آید. به همین 

دلیل برای کودکانی با زمینه ی بیش فعالی یا اختالالت یادگیری بهترین 

روِش ایجاد توجه و تمرکز فعالیت های کاغذتایی است. البته الزم است 

آمــوزش به این کودکان به صورت حضوری صورت بگیرد و از طرح های 

ساده آغاز شود، سپس طرح های پیچیده تر آموزش داده شوند.

. تصميم گيری، برنامه ريزی و حل مسئله 
كاغذتایي هنری اســت که به کودکان کمــک می کند برنامه ریزی و 

تصمیم گیری خوبی داشته باشند. انجام فعالیت های متوالی و منظم 

کاغذتایی موجب نظم بخشــی ذهن می شود. به طور معمول کودکان 

برای مسئله هایی که در کالس  درس با آن ها مواجه می شوند، راه حل 

و پاســخ واحدی دارند، اما کاغذتایی به کودکان کمک می کند تفکر 

جانبی و واگرا را در خود تقویت کنند. دانش آموزان می توانند از طریق 

انجام این بازی و مهارت، مثاًل برای بازسازی الگو یا شکلی نهایی، انواع 

راه هــا را بیازمایند و از طریق آزمون و خطا و کســب تجربه، راه های 

متعدد حل مسئله را تمرین کنند. 

. خالقيت 
کاغذتایی هنری است که به کودک کمک می کند با کاغذی ساده و گاهی 

کاغذی بازیافتی خالقیت های خود را ابراز کند. می توان کودکانی را که در 
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می کند. لذا انجام کاغذتایی حتی برای بزرگ ساالن با هدف تقویت حافظه 

و رهایی از نشخوارهای ذهنی بسیار مفید است. 

. بهبود توجه و تمرکز 
 هنگامی که دانش آموز به فعالیت های کاغذتایی می پردازد،  با تمام ذهن 

و فکر خود به دنبال یافتن بهترین روش برای ساختن اجسام مورد نظر 

است و دقت و تمرکز الزم را هنگام آموزش تاکردن به روش های متعدد 

به دســت خواهد آورد. مثاًل برای ساخت مجسمه های کاغذی با روش 

کاغذتایی، یک برگ کاغذ باید مرحله به مرحله و بدون امکان گذرکردن 

از مرحله ای یا حذف مرحله ی قبلی تا شــود و الزم است از شیوه نامه ي 

کار به دقت پیروی شود. این نظم و توالی در افزایش دقت و تمرکز تأثیر 

بسزایی دارد. همچنین بازی های کاغذتایی کودک را مجبور به حفظ توجه 

و تمرکز می کنند، زیرا کودک با کوچک ترین اشتباه در تازدن به مشکل 

بر می خورد و در ادامه ی کار شکل موردنظر به دست نمی آید. به همین 

دلیل برای کودکانی با زمینه ی بیش فعالی یا اختالالت یادگیری بهترین 

روِش ایجاد توجه و تمرکز فعالیت های کاغذتایی است. البته الزم است 

آمــوزش به این کودکان به صورت حضوری صورت بگیرد و از طرح های 

ساده آغاز شود، سپس طرح های پیچیده تر آموزش داده شوند.

. تصميم گيری، برنامه ريزی و حل مسئله 
كاغذتایي هنری اســت که به کودکان کمــک می کند برنامه ریزی و 

تصمیم گیری خوبی داشته باشند. انجام فعالیت های متوالی و منظم 

کاغذتایی موجب نظم بخشــی ذهن می شود. به طور معمول کودکان 

برای مسئله هایی که در کالس  درس با آن ها مواجه می شوند، راه حل 

و پاســخ واحدی دارند، اما کاغذتایی به کودکان کمک می کند تفکر 

جانبی و واگرا را در خود تقویت کنند. دانش آموزان می توانند از طریق 

انجام این بازی و مهارت، مثاًل برای بازسازی الگو یا شکلی نهایی، انواع 

راه هــا را بیازمایند و از طریق آزمون و خطا و کســب تجربه، راه های 

متعدد حل مسئله را تمرین کنند. 

. خالقيت 
کاغذتایی هنری است که به کودک کمک می کند با کاغذی ساده و گاهی 

کاغذی بازیافتی خالقیت های خود را ابراز کند. می توان کودکانی را که در 

هنر کاغذتایی تسلط پیدا کرده اند، کم کم تشویق کرد در طرح های خود 
تغییراتی ایجاد کنند و شکل های نوینی بیافرینند. حتی ممکن است در 
مسیر انجام برخی طرح ها کودکان اشتباهاتی در تازدن داشته باشند و 
شکوفا می شود. به طور تصادفی شکل جدیدی را ایجاد کنند. بدین طریق خالقیت آنان 

پرورش هوش برون فردی يا اجتماعی

هوش بین فردی به ســازگاری فرد با احساسات، عواطف و خلق وخوی 
دیگران كمك مي كنــد. افراد با هوش بین فردی بــاال غالبًا در ارتباط 
برقرارکردن با دیگران بســیار خوب عمل می کنند. گاهی اوقات از این 
هوش به عنوان هوش اجتماعی نیز یاد می شود. در اوضاع کرونایی، یکی 
دیگر از فایده های کاغذتایی برای کودکان، تقویت مهارت های اجتماعی 
اســت. کاغذتایی قابلیت اجرای گروهی در خانواده یا در کالس درس را 
دارد. می تــوان برخی از مدل های ایــن بازی را که از ترکیب چند طرح 
ساخته می شوند، به راحتی در جمع خانواده و دوستان به شکل گروهی 
اجرا کرد و مهارت های گروهی نظیر دیدن مسئله از نقطه نظر دیگران، 
گوش کردن، همدلی، مشــورت، همکاری با گــروه، ایجاد ارتباط مؤثر 
کودکان آموزش داد.با دیگران، اعتمادســازی و حل وفصل آرام مشکالت و درگیری ها را به 

پرورش هوش كالمی

هوش کالمی به چهار مؤلفه ی معناشناسی، آواشناسی، شناخت قواعد و 
دستور زبان و شناخت کاربرد زبان در وضعیت های متفاوت مرتبط است. 
می توان از مهارت کاغذتایی به عنوان ابزاری جالب و جذاب در راســتای 
پرورش هوش کالمی نهایت اســتفاده را بــرد. مثاًل می توان از کودکان 
خواست انشا یا نامه ای بنویسند و آن را درون پاکت های طرح دار کاغذتایی 
قرار دهند، یا کلمات و ترکیبات تازه ی درس را روی شكل هاي کاغذتایی 
و ادبیات کالمی به غنا و زیبایی هر دو مي افزاید.ساخته شده نظیر گل ها و برگ ها یادداشت کنند. ترکیب مهارت کاغذتایی 

پيشنهادهايی به آموزگاران

نظر بگیرید؛ مثاًل سه شنبه های کاغذتایی.۱. یکی از روزهای هفته را برای فعالیتی با استفاده از مهارت کاغذتایی در 
و قطعه فیلم های )کلیپ های( آن را بفرستند.2. از دانش آموزان بخواهید با اجرای سرعتی، شکلی را با کاغذتایی بسازند 
3. به دانش آموزانتان بگویید در طرح های کاغذتایی تغییراتی ایجاد کنند. 

سپس این تغییرات را به دوستان و هم کالسی های خود معرفی کنند.
4. از دانش آموزان بخواهید هنر کاغذتایی را با دیگر رشته ها و فعالیت های 
نقاشی و خط را با کاغذتایی ترکیب کنند.هنری ترکیب کنند؛ مثاًل طرح هــای کاغذتایی را رنگ آمیزی کنند یا 
به عنوان ابزار آموزشی نهایت استفاده را ببرید. 5. در تدریس درس هایی نظیر ریاضی و علوم تجربی از هنر کاغذتایی 
و از طریق فیلم کوتاه آن را آموزش دهند.6. از دانش آموزان بخواهید هر کدام طرح کاغذتایی جدیدی را یاد بگیرند 
7. مسابقه ها ی کاغذتایی بین دانش آموزان به صورت مجازی یا حضوری 

برگزار کنید.



مریمشهرآبادي
كارشناسآموزشابتدایي
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آخرين گام ها

استان اصفهان

 نگيـــن مقصودي،آموزگـار 
پايه ي چهارم ابتدايي: »شناسایی 
دانش آموز ضعیف، طراحی تمرین، 
همــکاری والدیــن و عملی کردن 
تمرین از برنامه های آخر سال است؛ 
مثاْل تهیه ی جدول مطالعه ی روزانه 
از طرف آموزگار، تكمیل آن توسط 
والدین و تحویل آن در پایان هفته 

به آموزگار.«

آمــوزگار  احمدي،  زهــرا   
»من  ابتدايي:  ششــم  پايه ي 
برنامه ی دوره ی تمام درس ها را به 
دانش آموزان می دهــم و از مادرها 
هم می خواهم طبق برنامه ی روزانه 
پرســش داشته باشــند و نتایج را 
ثبت کننــد. براي درس ریاضی هم  
در اردیبهشــت ماه شروع به دوره ي 

فصل ها می کنم.«

استان زنجان

 فريده گلبن، آموزگار پايه ي 
چهارم: »بــا تعداد کمی از بچه ها 
کــه نیاز به تمریــن دارند، كالس 
جبرانــي مي گــذارم و هــر هفته 
یــک فصل ریاضی را بــا آن ها کار 

می کنم.«

آموزگار  قلــي زاده،  فاطمه   
پايــه ي پنجم: »در طــول ایام 
عید، بچه ها بایــد با مرور درس ها، 
یادداشــت کنند مفاهیم فارسی و 
علومی را که امسال خوانده اند، در 

کجاها به کار گرفته اند.«

 زهره نعيمي، آموزگار پايه ي 
دوم: »هفتــه ی اول بعــد از عید 
دوره و یــادآوری داریــم. هفته ی 
اول اردیبهشــت هم وقــت پایان 
بودجه بندی کتاب هاســت. در سه 
هفته ی آخــر، تمامی کتاب ها را با 
توجه به صفحــات آن ها به تعداد 

روزها تقسیم و مرور می كنیم.«

آموزگار  اســالميان،  ثروت   
پايه ي ششــم: »بعــد از عید، 
با برگــزاری آزمون هــای هفتگی 
یــا انجــام مســابقات علمــی یا 
دانش آموزان  گروهی،  فعالیت های 
را به  مرور كــردن درس ها ترغیب 

می کنیم.«

 تهمينه درگاهــي، آموزگار 
پايه ي اول: »ابتدا باید نقاط ضعف 
و مشکالت هر دانش آموز به صورت 
انفرادی شناســایی شوند و تا حد 

امکان با او کار شود.«

       روزهاي پاياني سال تحصيلي از 
چندنظر حساس هستند و دو سه 
سالي است حساس تر هم شده اند. 
شما آموزگاران باتجربه و كم تجربه 
چگونه از اين روزها اســتفاده ي 
را  درس ها  آيــا  مي كنيد.  مفيد 
مرور مي كنيد يا به رفع اشــكال  
مي رسيد؟ آيا مثل دوران آموزش 
و  شناخته ايد  را  بچه ها  حضوري 
براي توصيف و روشن كردن نقاط 
ضعف و قوتشــان آماده ايد؟ آيا 
بودجه بندي عمل كرده ايد؟  طبق 
كالس جبرانــي برگزار مي كنيد؟ 
برگزار  عملكــردي  را  آزمون ها 

مي كنيد يا مدادكاغذي؟

ماهوفصلامتحاناتراچگونهبرگزارميکنيد؟
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تهران و شهرستان های استان

 مريم فرهادي، آموزگار پايه ي ششم: 
»برای هر کتاب اهدافی در نظر گرفته شده 
است. بهتر اســت آموزگار پیش نیازهاي 
درسي هر ســال را با دانش آموزان تمرین 

و تكرار كند.«

آموزگار  ســلطانی پور،  معصومه   
پايه ی پنجم: »بعد از تکــرار و تمرین 
آزمون  اشــکاالت دانش آمــوزان،  و رفع 
می گیریــم. این آزمون ها در طول ســال 
تحصیلي جمع آوری می شــوند و عملکرد 

دانش آموز را نشان مي دهند.«

آموزگار  صديقی،  معصومه  سيده   
پايه ی ششم: »سعی می کنم از اول سال 
با تدبیــر برنامه ریزی کنم تا دانش آموزان 
برای امتحانات آماده شوند. به طور معمول 
درس هایی را که آن هــا کمتر عالقه مند 
هســتند، به عنوان اولین یا دومین درس 

برای تکرار و تمرین انتخاب می کنم.«

 فريبــا عقلــی، معــاون آموزش 
ابتدايی: »درس هایی را که سنگین ترند یا 
دانش آموزان در آن ها ضعیف اند، زودتر شروع 
می کنیم و بعد به سراغ درس هایی می رویم 

که قرار است زودتر امتحان بدهیم.« 

 ثريا دالوند، آموزگار پايه ی ششــم 
منطقه ی واوان اسالمشهر: »بودجه بندی 
را مطابق با وضعیت یادگیری دانش آموزان 
در نظر می گیرم. برای درسی مثل ریاضی در 
پایان هر فصل آزمون کتبی گرفته می شود. 
االن که شرایط مجازی است، سعي مي كنم 
در یک ســاعت،۲۰ دقیقه را  به تدریس یا 
مرور اختصاص  دهم  و در۳۰ دقیقه ی دیگر 
طي گفت وگویی صوتی، حداقل یک سؤال از 

هر دانش آموز بپرسم.«

 اميره جواليی، آموزگار پايه ی سوم: 
»دانش آموزان دوره ی ابتدایی از زمانی که 
وارد مدرسه می شوند بر اساس فعالیت های 
کالسی و تکلیف ها و پرسش ها  و پاسخ ها 
مورد سنجش قرار مي گیرند. آزمونک هایی 

نیز به صورت کتبی شــامل آزمونک های 
مدادکاغذی و آزمون های عملکردی برای 

این منظور برگزار  می شوند.« 

فاطمه مکرم رفتــاری، آموزگار    
پايه ی چهارم: » امتحان را نه به عنوان 
دردســر و مانع، بلکه به   عنــوان فرصتی 
برای نشــان دادن توانایی ها و قابلیت ها به 
دانش آموزان معرفی نمایید. با عالقه و لذت 
درس هــا را تدریس، تکرار و تمرین کنید 
تا موجبات یادگیــری عمیق درس ها در 
دانش آموزان فراهم شود. با ایجاد هماهنگی 
و انسجام درخانه و مدرسه، محیط را برای 

درس   خواندن و مطالعه آماده سازید.« 

 ناهيد خسروآبادی، آموزگار پايه ی 
سوم: »در وضعیت تشکیل کالس ها به طور 
مجازی، باید روزانه از دانش آموزان پرسش 
 شود. مزیت این روش آن است که مطمئن 
می شویم دانش آموز بدون کمِک خانواده ی 
خود هر آنچه را آموخته است، بیان می کند. 
آزمــون به   صورت کتبی و با در نظرگرفتن 

زمان مشخص نیز باید برگزار  شود.«

  فرخ شــيخ بابايی، آموزگار پايه ی 
دوم: »شــرایط امتحان بــا توجه به این 
محدودیت ها باید در قالب ساده تری طراحی 
شود. نگاه ســختگیرانه کاهش پیدا کند، 
اما معلم باید اطمینــان یابد دانش آموزان 
محتوایی را که قرار است در قالب امتحان 

طرح شود، به خوبی یاد گرفته اند.«

کيالن،  طباطبايی  آزيتاســادات   
آمــوزگار پايه ی چهارم: »ارزشــیابی 
توصیفی بــه زمانی خاص محدود نخواهد 
شد. بنابراین چیزی به نام فصل امتحانات 
نداریــم. امــا در اواخر دی مــاه اطالعات 
دانش آمــوزان را جمع مي كنیم. در واقع با 
بازخورد پایانــی،  وضعیت دانش آموز را به 

اولیا اعالم می کنیم.« 

 آرزو دلداري، آموزگار پايه ي پنجم: 
»در پایان هر هفته از دانش آموزانم آزمون 
می گیرم تا به نحوه ی امتحان دادن عادت 
کنند و نگراني شان از بین برود. با همكارم 

تصمیم گرفتیم مطابق بودجه  بندی کتاب 
و با مشــورت معلمان هم پایه، سؤاالتی را 
طرح  كنیم و به شــکل آزمون مدادکاغذی 
از دانش آموزان امتحــان  بگیریم. بقیه ي 
سؤاالت را نیز به عنوان برگه ی کار در منزل 
به دانش آموزان دادیم تا در خانه به كمك 
كتاب و اولیا جــواب دهند. این کار باعث 

می شود دوره ای هم کرده باشند.« 

اول:  پايه ي  آموزگار  اميني،  ناهيد   
»در طول سال از هر چهار درس یك آزمون 
مي گیرم و به طور دائم نیــز از درس هاي 
قبلي پرسش وپاســخ دارم تا بچه ها را در 

چالش شرایط اضطراب آمیز قرار ندهم.«

 رقيه موسيوند، آموزگار پايه ي سوم: 
»بنــده هر ماه از درِس داده شــده آزمون 
مدادكاغذي مي گیــرم. در روزهاي پایاني 
سال هم كتاب را تقسیم بندي مي كنم و 
هر روز صفحات مشخص شده را با بچه ها 

دوره و مرور مي كنیم.« 

 ســيده شهال موســوي، آموزگار 
پايه ي ششم: »از نیمه ي دي ماه برنامه اي 
منســجم و هماهنگ بــراي آزمون آخر 
سال می فرستم. با بچه ها كتاب ها را دوره 

مي كنیم و مرتب پرسش وپاسخ داریم.«

 مريم سرلكيان، آموزگار پايه ي دوم: 
»در دوره ي كرونا با  آزمون های دست ورزي ، 
انجام آزمایــش، فیلم  و امتحان های طول 

سال  دانش آموزان را می آزماییم.«

 سميه خان محمدي، آموزگار پايه ي 
سوم: »شناخت عمیق و دقیق دانش آموز، 
توجه به تالش های او، كاهش اســترس، 
شناســایي مشــكالت یادگیري در زمان 
مناسب، تالش براي رفع آن و ایجاد فضاي 
محبت آمیز به جاي رقابت باید در برنامه ریزي 

پیش از امتحانات گنجانده شود.«

  فاطمه سعيد ي نسب، آموزگار پايه ي 
دوم: »طبق برنامه  ، هر هفته آزمونك برگزار 
مي کنم. در  شرایط مجازي هم مناسب ترین 

راه پرسش وپاسخ شفاهي است.« 



تمنارستگار
پزوهشگروطراحآموزشی

44
ارديبهشتمـاه
دورهیبیستوپنجم
شمارهی8|1401

ي|
زش

مو
يآ

باز
 |

خوانش پريشي
طراحی بازی های آموزشی برای

بهبود نشانه های اختالالت یادگیری

بديهی است،  در وضعيت آموزش از راه دور که امکان 
تعامــل معلم با دانش آموز به مراتــب کمتر از آموزش 
حضوری است، بهترين راهکار، طراحی بازی آموزشِی 
برخوردار از اثرگذاری در اختالالت يادگيری اســت. 
طراحي اين بازي هاي آموزشي برای همه ی کالس به طور 
عام، و توســعه و تداوم اين فعاليت برای دانش آموزان 
هدف به شکل اختصاصی و در قالب فعاليت های يادگيری 
انجام مي شــود. از اين طريق، ضمــن اينکه به بهبود 
اختالالت يادگيری در موارد مبتالبه کمک می کنيم، به 
دانش آموزان با امکان ابتالي پنهان به اختالالت يادگيری 
که شناسايی نشــده اند نيز ياری می رسانيم. همچنين 
مهارت ها و توانايی های دانش آموزان ديگر را نيز ارتقا 
می دهيم. براي اجرای اين فعاليت، اختالالت يادگيری را 

به شکل موضوعی بررسي مي كنيم:

خوانش پريشی يا  ديسلكسيا
خوانش پریشي اختاللی زبانی شــامل خواندن، نوشتن و درک 
مطلب اســت که فراوان ترین و شــایع ترین اختالل یادگیری 

محسوب می شود و مهارت های زبانی را در بر می گیرد.
دانش آموزان مبتال به این عارضه در »کدگذاری« واژگان، درک و 
تلفظ واج ها اشکال دارند و صداها را به دشواری تشخیص می دهند. 
گاهی خوانش پریشي برای سال ها پنهان می ماند و کشف نمی شود. 
مهم ترین کار برای کاهش و بهبود نشــانه های خوانش پریشي، 
تالش در ایجاد تمرکز چشــمی ابتدا روی یک نقطه از صفحه و 
سپس کل صفحه است. چشمان افراد مبتال به خوانش پریشي 

به اصطالح »می دود«، می لرزد، می لغزد و حرکات پی درپی دارد.
برخی از این افراد حرکات چشــمی فراوانی دارند. چشــم آن ها 
به جــای 150 حرکت در فرد عادی، روی 1000 نقطه در دقیقه 
حرکــت می کند. این زیادِی حرکت باعث می شــود آن ها روی 
نقطه ی صحیح متمرکز نشوند و تصویرهاي مخلوط، پریشان و 
غلطی دریافت کنند. افراد مبتال به این اختالل، تصویرهاي متنوع 
و گوناگونی را در یک زمان دریافت می کنند، در حالی که نمی دانند 
کدام تصویر صحیح و کدام خطاست. حروف الفبا به نظرشان یا 
تار و ناواضح هســتند یا حرکت می کنند. هنگام خواندن، چشم  
آن ها روی تمام صفحه به ســرعت می چرخد. بنابراین کلمه ها و 
خط ها را گم می کنند. اغلب دانش آموزانی که هنگام خواندن، 
خطی را که می خوانند فراموش مي كنند یا خط بعدی را جا 

می اندازند، دچار این عارضه هستند.

فرد مبتال به ديسلكسيا

فرد عادي
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بازی های آموزشی مؤثر در بهبود خوانش پریشي
بازی هایی که از تمرکز روی یک نقطه یا یک موضوع آغاز مي شــوند و ســپس برای ادامه ی فعالیت توســعه می یابند، در بهبود این 

اختالل مؤثرند. برخی از این بازی ها عبارت اند از:
۱. کلمه ســازی با چند نشــانه ی الفبایی محدود؛ مثاًل با پنج حرف که روی مربع ها نوشته شده باشد، کلمه های متفاوت بسازند )بازی 

تک نفره(؛
2. کلمه سازی جدولی با استفاده از مربع های حروف )بازی دو یا چندنفره(؛ 

3. بازي كردن با کارت های حافظه؛
4. یافتن کاستی و نقص یک تصویر و کامل کردن آن؛

5. ساختن هم قافیه ها )کلمات هم پایان(؛
6. پیداکردن شکل مشابه شکل الگو در میان مجموعه ای از شکل های به ظاهر همانند و پیداکردن شکل غیرمشابه با شکل الگو در 

میان مجموعه ای از شكل هاي به ظاهر یکسان؛
7. کشف کردن شکل های درهم ریخته در یک تصویر؛

8. پیداکردن شکلي معین از میان تصویری با انواع شکل ها یا همان بازی »بگرد و پیدا کن«.

م
ك ا و س

ب
د

م
ا
درف
ا
ت
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با پنجمي ها

احمدرضااعرابی
دبیرفیزیك

همان انــدازه که آموزش بايد به صورت 
مفهومــی صورت گيرد، پرســش نيز 
بايد مكمل آموزش باشــد و به صورت 
کاماًل مفهومی و استاندارد انجام شود؛ 
به گونه ای که فقــط به مخزن حفظيات 
دانش آموز نظر نداشــته باشــد، بلکه 
آموخته های او را به درســتی بسنجد. 
از اين  در گفتار زير برآنيــم نمونه ای 
را معرفی کنيم.  استاندارد  پرسش های 

اميد اينکه مقبول افتد.

علوم ســال پنجم دانش آموز را به طور دقیق با 
فرایند آزمایش آشنا مي كند. سعی بر این است 
که در حین سقوط یک وسیله، عوامل مؤثر بر 
حرکت آن را بررسی و با تنظیم جدولی مناسب، 
داده های به دســت آمده را دســته بندی کند. 
بنابراین می توان پرسش زیر را از دانش آموز به 

عمل آورد:

1. اگــر یک پر را از بلنــدی رها کنیم، چگونه 
سقوط می کند و چه عواملی بر سقوط آن تأثیر 
می گذارنــد؟ اگر این کار را با یک ســکه انجام 
دهیم، به نظر شما چه اتفاقی می افتد و چرا این 

جریان با سقوط پر متفاوت است؟

کتاب در درس دوم تفاوت فرایندهایی فیزیکی 
و شــیمیایی را مي گوید و ویژگی هر فرایند را 

برمی شمارد.

2. کدام یک از فرایندهای زیر فیزیکی و کدام یک 
شیمیایی است؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید.

یخ بستن آب ـ روشــن كردن کبریت ـ بافتن 
دستکشـ  پختن نانـ  تهیه ي پنیر از شیر.

3. به آشــپزخانه بروید و در حالي که به مادر 
خود کمک می کنید، بررسی کنید چند فرایند 
فیزیکی و چند فرایند شیمیایی در آنجا اتفاق 

می افتد؟ این فرایندها را بنویسید.

بخش ســوم پدیده ي رنگین کمان را شرح 
مي دهــد. ویژگی شکســت نــور را مطالعه 
مي كند و آزمایش های بسیار جالبی در این 
باره انجام می دهد. در این فصل می توان از 

دانش آموز پرسید:

4. چگونه می توانید در آزمایشگاه رنگین کمان 
مصنوعی تولید کنید.

5. چند وسیله نام ببرید که در آن ها از عدسی 
استفاده شده باشد.

6. چگونه می توان جهت پیكانه را برعکس کرد.
7. درون کادر زیر نام وســیله ای را بنویسید که 

تصویر شمع را روی دیوار وارونه کرده است.

در بخش چهارم کتاب از علم زمین شناســی 
صحبت شده و چگونگی ایجاد فسیل جانوران 
در الیه های مختلف زمین آمده است. به عنوان 
نمونه، می توان ســؤاالت زیــر را از دانش آموز 

پرسید:

8. در ســاحل، حســین با مشــاهده ي زمین 
تشخیص داد یک تراکتور و یک ماشین سواری 
از آنجا عبور کرده اند. اثر باقی مانده از هر ماشین 

را رسم کنید.
9. هریک از جای پاهــای زیر به کدام حیوان 

مربوط است؟

10. در داخل کادر شكل فسیل خواسته شده را 
رسم کنید.

فسیل ماهي

فسیل صدف

فسیل گیاه سرخس

11. چرا با اینکه حشــرات از بقیه ي موجودات 
بیشترند، ولی فسیل آن ها بسیار کمتر است!

در سه بخش بعد، بدن و اعضای آن و چگونگی 
کارکرد هریک بررسي مي شود. این موضوع برای 
دانش آموزان بسیار جذاب و آموزنده است. گاهی 
اوقات آموزگار با پرســش های مناسب آینده ي 
دانش آموز را رقم می زند و او را به این موضوعات 
عالقه مند می کند. همین فصل ممكن اســت 
دانش آموز را به انتخاب رشــته ي علوم تجربی 
عالقه مند كند. پرسش های این سه بخش را باید 
از حالت حفظی در آورد و جنبه ي مفهومی به 
آن ها داد. به نمونه هاي این سؤاالت توجه كنید.

12. دست خود را باال بیاورید و به باالآمدن آن 
توجه کنید. در این فرایند چه اتفاقاتی می افتد و 

چگونه دست باال می آید؟

13. هریک از ماهیچه های زیر چه کارهایی 
انجام می دهند؟

ماهیچــه ي بازو؛ ماهیچــه ي قلب؛ ماهیچه ي 
چشم؛ ماهیچه ي معده.

14. در تصویــر زیر کنار هــر پیكانه نام آن 
را بنویسید.

15. در این تصویر ببینید چه اتفاقی افتاده است 
و چه کار باید کرد؟

16. یک ســلول عصبی رســم كنیــد و نام 
قسمت های آن را بنویسید.

17. هریک از جاهای خالی را با کلمات مناسب 
پر کنید.



كتابعلوم
پنجمابتدایي
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جمجمه/ ســتون مهره/ مفصــل/ ماهیچه ي 
معده/ مغز/ نخاع

به جایی که دو استخوان به هم وصل می شوند، 
.................... می گویند. در مفصل بین استخوان ها 
.................. وجود دارد. ..................... و ...................... نرم 
و آسیب پذیرند. به همین دلیل درون .................. 
و ............ قــرار گرفته اند. برای گــوارش غذا از 

...................... استفاده می شود.

18. در شــکل زیر توضیــح دهید دانش آموز 
چگونه دست خود را باال می آورد.

19. نام گذاری کنید.

20. با توجه به شکل، فرایند دیده شدن توپ 
را توضیح دهید.

21. نام گذاری کنید.

22. کــدام تصویر به فراینــد بویایی، کدام 
به فرایند چشــایی و کدام  به فرایند المسه 
مربوط اســت. زیر هر تصویر شیوه ي انجام 

فرایند را توضیح دهید.

23. چگونه می توانید از هریک از اعضایي که در 
زیر نام برده شده است محافظت کنید؟

الف. پوست ب. چشم
ج. گوش د. ستون فقرات

24. هریک از وســایل زیر بــه کدام عضو بدن 
کمک می کند.

الف( عینک؛  ب( سمعک؛  د( دستکش؛ 
هـ( ماسک؛  و( کاله ایمنی.

در دو فصل بعدی در مورد جنبه های فیزیکی 
پدیده ها و وســایل اطــراف دانش آموز بحث 
می شــود و اهرم ها، قرقره ها و سطح شیب دار 
بررسي مي شوند. برای این دو فصل سؤاالت زیر 

مناسب به نظر می رسند:
25. در االکلنگ های زیر کدام جسم سنگین تر 
و کدام یک ســبک تر است. آیا دو جسم با وزن 

مساوی هم داریم؟

2۱
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26. در اهرم زیر نام هر قسمت را بنویسید.

27. در این شکل محل نیرو، تکیه گاه و جسم را 
مشخص کنید.

28. در شکل زیر نام وسیله و چگونگی طرز کار 
و کمک آن را بنویسید.

29. یک سطح شیب دار رسم کنید و بنویسید 
چگونه به ما کمک می کند.

30. به وســایلی که یک لبه ی آن ها از لبه ی 
دیگر نازک تر باشد چه می گویند؟ چندوسیله 
را که این طور کارها را برای ما آسان می کنند، 

نام ببرید.
31. یک قرقره رسم کنید و چگونگی کار آن را 

روی شکلی که رسم کرده اید توضیح دهید.
32. پیچ ها چگونه کارها را آسان می کنند؟

33. در هریک از وسایل زیر از چه وسیله ای برای 
آسان شدن کارها کمک می گیریم:

از فصل دهم تا آخر كتاب، وضعیت خاک و 
کاشتن گیاهان و ویژگی های آن ها بررسي و 
اطالعات بسیار مهمی به دانش آموزان داده 
مي شود که بســیار کاربردی و زیبا هستند. 
پرسش های زیر مناسب این فصل ها به نظر 

می رسند:

34. تصویر زیر چه فرایندی را نشان می دهد 
و چه فایده هایی دارد؟
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اعظمالریجاني

گاهي احساس مي كني باید كاري متفاوت انجام دهي؛ همان زمان كه كسالت گریبان بچه ها را گرفته یا آن وقتي كه ارتباط 
برخي از آن ها دچار مشــكل شده است. همان زماني كه برخي از آن ها قفلي بزرگ روي ذهن خود زده اند یا آن وقتي كه 
آرام و قرار ندارند. حتي آن زماني كه مي خواهي با لحن و شیوه اي متفاوت مطلبي را آموزش دهي، یا نه! فقط مي خواهي 

ذهن  و قلبشان كمي آرام شود... 
همان گاه دست كودكان را بگیر و سفر را آغاز كن. مسافرت فقط به معني رفتن از محلي به محل دیگر نیست. باید حركت 
كني و از جایي كه هستي، فاصله بگیري. الزم است چندوقتي از درس و تكلیف دور شوي. شاید الزم باشد با انجام چند 
فعالیت  فیزیكي به آن ها كمك كني انرژي فروخورده ي خود را آزاد كنند! یا از دانش آموزانت كمك بگیري تا سروساماني 
به وضع كالس بدهي. دانش آموزان رشــد خواهند كرد، اگر به آن ها یاري برســاني و بیشــتر خواهند بالید، اگر خود نیز 

یاري كردن را بیاموزند. 
رویارویي با چالش ها به آن ها كمك مي كند بتوانند احساســات خود را مدیریت كنند. مشاركت در كار به آن ها مي آموزد 
چگونه تعارضات را حل كنند و روابطشــان را بهبود بخشند. با سپردن مسئولیت به آن ها، احساس مهم بودنشان را منتقل 
مي كني. اگر خود را عامل تغییري مثبت ببینند، دیدگاهشان نسبت به جهان گسترش پیدا مي كند. با در معرض مشكالت 
قرارگرفتن، به همدلي و بروز خالقیت تشــویق مي شــوند. در بینابین همین ســفر، خواهند آموخت چگونه از دریچه ي 

اختصاصي خود جهان را ببینند و به حد وسع بر آن تأثیر بگذارند.

سفري كوتاه



با ياد دانش آموز دبستاني 9 ساله اي كه در اثر سرطان پر كشيد، تقدير مي كنيم 
از مادرش  خانم »نرگس دهقان« كه آموزگار دبستان است. ا و ساعت 9 صبح 
روز بعد از فوت فرزند، در كالس مجازي اش حاضر شد و با ادامه دادن فرايند 

تدريس، مهر آموزگاري را به محبت مادري گره زد.
 آموزگارم روزت مبارك!



وقتي معلم ها  برقي  نبودند! 
 رضوان دختران
 روزي كه مادر شدم

 شرح چگونگي بازي
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