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پژوهش سراي كالسي 

شوق ديدار معلمي كه با شيوه هاي بسيار جذاب و ساده، 
پژوهش را محور آموزش خود قرار داده است، آن هم 
در دورة ابتدايي، و كالسي چندپايه و روستايي كه به 
سختي مي توان نشاني از آن روي نقشه يافت، رنج و 

دوري راه را برايمان هموار مي كرد. تقريباً نيمة زمستان 
بود و هوا سرد و برفي! از تهران به مشهد رفتيم. از 

آن جا در جاده اي كوهستاني و مه گرفته عازم شهرستان 
»خليل آباد« شديم و سپس به اتفاق همكاران خوب 

آموزش وپرورش آن شهر به سمت روستاي »ايرج آباد« 
رفتيم. در راه ساختمان هاي كوچكي را ديديم؛ به صورت 

اتاقكي آجري و بي در و پنجره كه براي خشك كردن 
انگور ساخته شده بود. كشمش هاي سبز و خوشمزه اي 

كه همراه نخودچي مي خوريم، محصول ويژة اين منطقه 
است و نوع خوب و با كيفيت آن در اين منطقه به عمل 

مي آيد.
مدرسه در مدخل ورودي روستا واقع بود و اطرافش 
ساختمان هاي كمي مشاهده مي شد. حياط مدرسه 
بزرگ بود و ساختمان كوچك پنج اتاقه اي در گوشة 

حياط قرار داشت. تنها معلم مدرسه، آقاي احمد هادي، 
با چهره اي مهربان و گشاده به استقبالمان آمد و پس 
از خوشامدگويي، بالفاصله بخش هاي حياط را به ما 

معرفي كرد. هدفمان از ديدار كالس ايشان،  تهية گزارش 
از شيوة جالب تلفيق در كالسي چندپايه بود. چنان 

پرانرژي و با اشتياق از شيوه هايش مي گفت كه هركسي 
آرزو مي كرد دانش آموز كالسش باشد. او بازي را به 

خوبي به خدمت آموزش درآورده بود. مي دانيد كه بازي 
يعني زندگي كودك!

تلفيق در آموزش كالس چندپايه به دو صورت شكل 
مي گيرد:

1. تلفيق درس هاي مختلف يك پايه در هم
2. تلفيق يك درس در چندپايه

آقاي هادي هر دو نوع تلفيق را به صورت بازي ها و 
آزمايش هاي جذاب و كاربردي، براي كالسش به كار 

مي برد. سادگي و مرتبط بودن با زندگي واقعي، ويژگي 
اصلي و مهم كالس هاي ايشان است. نمونه هاي جالب 

صفحة بعد را بخوانيد.

گزارشي از تلفيق چند پايه دبستان سيدالشهداي روستاي ايرج آباد
 شهرستان خليل آباد كاشمر
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بادسنج، باران سنج و چهار جهت اصلي 
جغرافيايي

پچه ها مشاهده كردند كه اگر بادسنج 
جهت مغرب را نشان دهد، غالباً باران 

مي آيد. دماي هوا را هم با دماسنجي كه 
روي ديوار مدرسه نصب است مي توان 

اندازه گرفت. ارتفاع باران داخل 
باران سنج را هم با خط كش اندازه 

مي گيرند.

لي لي بازي كه به صورت 9 
خانه و 10 خانه رسم شده 
است، كاربردهاي متفاوتي 
دارد. بچه هاي كالس اول 

براي شمارش از آن استفاده 
مي كنند. بچه هاي كالس 

دوم شكل مربع را با آن ياد 
مي گيرند. بچه هاي كالس هاي 

باالتر براي آموزش خطوط 
موازي، گوشة راست و...

كف حياط، آزمايشگاه علوم بچه ها بود. آن را آسفالت نكرده 
بودند تا خانة مورچه ها زير قيرهاي مذاب دفن نشوند و 

بچه ها به همراه آموزگار خود، تك تك النه ها را كشف كرده 
بودند و با مشاهدة دقيِق دهانة خانه، متوجه شده بودند 
كه جهت در ورودي خانة مورچه ها به سمت جنوب است. 

مشاهدة ديگرشان ثبت ساعت به ساعت ورود و خروج 
مورچه ها از النه بود. آن ها به اين نتيجه رسيده بودند كه 
هرچه به ظهر نزديك تر مي شوند، تعداد رفت وآمدها كم 
مي شود. آيا مورچه ها در بعدازظهرها استراحت مي كنند؟!

النة 
مورچه ها

در حياط مدرسه
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خاله بازي يكي از بازي هاي مورد عالقة دختران است. 
در اين بازي مي توان رفتارهاي اجتماعي را مشاهده 

كرد. دختران در اين بازي، خيلي از نقش ها را به خود 
مي گيرند. جالب اين است كه پسران هم از بازي آن ها 

استقبال مي كنند و با ايشان همراه مي شوند. آقاي 
هادي، به عنوان معلم كالس، به بازي بچه ها بها مي دهد. 

اين بها دادن باعث مي شود آن ها هر روز بازي تازه اي 
را از سر بگيرند و خالقيتشان رشد كند.

در مدرسه هيچ زباله اي دور ريخته نمي شود. آقاي 
هادي به بچه ها آموخته است كه زباله ها را دفن كنند 
و بسوزانند و به اين ترتيب، خاک برگ درست كنند. 

آن ها در گوشة حياط چاله درست مي كنند.

يكي از بچه ها گل داوودي به مدرسه آورده بود. معلم 
و بچه ها نتوانسته بودند به روش قلمه آن را تكثير 

كنند. در بهار متوجه شده بودند كه گل داوودي ريشة 
زايشي دارد و به اين ترتيب، تمام باغچه هاي مدرسه 

را گل داوودي كاشته بودند.

اين گل ها باعث خير شده بودند. رنگ بيشتر گل هايي 
كه درآمده بودند، سفيد بود. آقاي هادي معتقد بود كه 

آبان ماه، هم زمان با شكوفا شدن گل هاي سفيد داوودي، 
غم و اندوه جاي خود را به شادابي و نشاط داده بود و 

بچه ها از لحاظ روحي بسيار سرحال شده بودند.

معلم با گوشي سادة خود كه تنها وسيلة عكس برداري 
مدرسه است، هر اتفاق، پديده، بازي و پژوهشي را 

ثبت مي كند و پس از چاپ، گزارش ساده اي از آن 
مي نويسد و همراه عكس ها روي مقوايي مي چسباند و 
به ديوار نصب مي كند. به اين ترتيب، تعداد زيادي از 

فعاليت هاي بچه ها در اين اتاق به معرض ديد عموم 
گذاشته مي شوند.

داخل ساختمان مدرسه
اتاق دائمي نمايشگاه
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آقاي هادي در هر بازي نكته اي و مهارتي كشف مي كند. 
بنابراين، هر بازي بچه ها را با مشاهدة دقيق ثبت 

مي كند. حتي اگر با بازي آشنا نباشد، درباره اش از 
بچه ها مي پرسد و با آن آشنا مي شود؛ بازي هايي مانند 

آجربازي، جنگ جنگ يا خروس جنگي.

دانش آموزي پرندة مرده اي را به كالس آورده بود. 
معلم كه مي دانست پرهاي اين پرنده در كالس 

علوم به درد مي خورد، آن ها را جدا كرده و به روي 
كاغذ چسبانده بود. دانش آموز ديگري با ديدن 

اهميت بخشي معلم، پر بوقلمون به كالس آورده بود. 
دانش آموز ديگر تيغ خارپشت، ديگري دم روباه، 

باله هاي ماهي و... به همين ترتيب،  نمايشگاهي از 
نمونه هاي جانوري در مدرسه برپا بود.

دربارة مبارزة بيولوژيك نكاتي در كتاب علوم بچه ها 
آمده است. بچه ها با رفتن به حياط، شته را مشاهده 

كرده و به عنوان آفت شناخته اند. فهميده اند كه 
مورچه و شته با هم هم زيستي دارند و مشاهده 

كرده اند كه كفشدوزک ها شته ها را مي خورند. حشره 
مانتيس هم در مبارزه بيولوژيك سهم دارد. مارمولك 

هم نسل حشرات را كم مي كند.



انگيزه اي براي تحقيق

به آقاي هادي گفتم: »اطالعات عمومي خود شما فراتر از كتاب هاي درسي است، چگونه به اين همه اطالعات دست يافته ايد؟«
ايشان در پاسخ گفتند: »اول نمونه را جمع آوري و برايش شناسنامه درست مي كنيم )گاهي هيچ كدام اطالعي در آن باره نداريم(. 

سپس دربارة آن تحقيق و اطالعات جمع مي كنيم.
 آيا  از اين كار خسته نمي شويد كه مدام جواب كنجكاوي هاي بچه ها را بدهيد و اطالعات جمع كنيد؟

 اگر به بچه ها عالقه داشته باشيد و آن ها را مانند فرزند خود بدانيد، اصاًل اين كارها خسته كننده نخواهند بود. حال كه در جريان 
تحقيقات افتاده ام، ديگر نمي توانم از كنار موضوع ها بي تفاوت بگذرم و اطالعاتي در آن زمينه به دست نياورم.

فضاي سبزي كه معلم در حياط مدرسه ايجاد كرده، 
باعث شده است خودبه خود دانش آموز همه جور 
مشاهدات علمي داشته باشد. اتاق نمايشگاه هم 

بيانگر اين واقعيت است كه دانش آموزان دبستان 
سيدالشهدا از لحاظ مهارت مشاهده كه مهم ترين 

مهارت دورة ابتدايي است، رشد خيلي خوبي 
داشته اند.

دانش آموزان در همين فضا تخم پروانه پيدا كرده اند 
و مراحل پيله شدن و سپس پروانه شدن آن را از 

نزديك و با مشاهدة دقيق ديده اند.

 مشاهده، شاه كليد تحقيق و كاوش است. در اين 
زمان است كه دايرئ المعارف جايگاه واقعي خود را 
پيدا مي كند. بچه ها پس از مشاهدات عملي، به 

دايرئ المعارف مراجعه و اطالعات خود را كامل مي كنند.

من فكر مي كنم اگر ديگران نمونه هاي ما 
را ببينند كه با دستان خالي چه كارها انجام 
داده ايم، انگيزه پيدا مي كنند تا آن ها هم 

مشابه اين كارها را انجام دهند
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روش تحقيق

دانش آموزان از پاية اول تا پاية سوم بيشتر مشغول جمع آوري اطالعات هستند. آن ها از پاية چهارم به بعد با روش تحقيق آشنا 
مي شوند و تحقيق مي كنند.

البته روش تحقيق دانش آموزان پايه هاي باالتر، حس كنجكاوي بچه هاي پايين تر را بيشتر مي كند. به اين ترتيب، روي هم اثر 
مثبت مي گذارند.

آقاي هادي از اطالعات مادر خود دربارة گياهان 
دارويي كمك گرفته است و به كمك بچه ها در 

هر اردوي علمي، گياهان دارويي كوه هاي اطراف 
مدرسه را جمع آوري مي كند. آن ها با كمك اطالعات 

بومي، نمونه ها را بسته بندي مي كنند و به عنوان 
محصوالت دارويي مدرسه در اختيار ديگران قرار 

مي دهند.

معلم مقداري پودر آهن از كارخانة ذوب آهن 
اطراف مدرسه تهيه كرده و در اختيار بچه ها قرار 

داده است. به بچه ها آهن ربا داده است و از آن ها 
خواسته است ماسه ها را از آهن جدا كنند.

انواع سنگ ها را از كف رودخانة نزديك مدرسه 
جمع كرده و دربارة رنگ آن ها و ميزان و نوع 

رسوبشان، تحقيق كرده اند.

آقاي هادي اطالعات دقيق تر در اين زمينه را از 
اينترنت به دست آورده است.

از ایشان یک سؤال مهم پرسیدیم:
فرض: من به عنوان معلمي كه در منطقه اي محروم و 
روستايي درس مي دهم و كالس چندپايه دارم، چگونه 
مي توانم از اين شيوه در كالس خود بهره ببرم؟ از كجا 

بايد شروع كنم؟
ایشان پاسخ دادند:

پيشنهاد من اين است كه هر مدرسه اي درخور امكانات 
اطراف خود، به پژوهش و شناخت مسائل طبيعي خود 
بپردازد و در طول سال،  هر هم منطقه، مستندات خود 
را به اشتراك بگذارند. اين گونه با مجموعة بزرگ تري 
از اطالعات و پژوهش ها آشنا مي شوند. در حال حاضر، 
سرانة هر دانش آموز 1500 تومان است. با اين پول هيچ 
كاري نمي توان كرد، اما وقتي از ظرفيت دانش آموزي 
و ظرفيت هاي بومي اس��تفاده مي كنيم، خيلي كارها 
ممكن مي ش��ود. االن ديگر زماني نيست كه از صنايع 
آموزش��ي وس��ايل بياوريم. ما فناوري آموزش��ي را بر 
اساس نياز خودمان مي سازيم. مثاًل كيت علوم صنايع 
آموزشي را داشتيم، اما خيلي از قطعات آن به دردمان 
نمي خورد. در حال حاضر بر مبناي مش��اهدات علمي 

كه براي بچه ها ملموس تر است پيش مي رويم.
مث��اًل در علوم چهارم ابتدايي، درس��ي با عنوان فايدة 
گياه��ان داريم ك��ه در آن به دم كردة چ��اي و قهوه 
اش��اره ش��ده اس��ت. ما به جاي آن به دم ك��ردة گياه 
اسطوخودوس كه آرامش بخش و از گياهان بومي است 

اشاره مي كنيم.

هيچ وقت به اداره شكايتي نكردم كه امكاناتي ندارم. 
ابتدا وسايل كمك آموزشي را با خالقيت و ابزارهاي 
خيلي ساده ساخته ام و سپس در آموزش از آن ها 
استفاده كرده ام.
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استفاده از مسائل بومي به عنوان 
موضوع جشنوارة جابربن حيان

تنها مدرسه اي كه در جشنوارة 
جابر بن حيان مقام استاني آورده، 
دبستان سيدالشهداست

نكته هاي كالس چندپايه

شاه كليد آموزش در كالس چندپايه برنامه ريزي است. وقتي اول 
مهر بخواهيم وارد كالس شويم، بايد برنامه اي محوري- گروهي 
داشته باش��يم. س��پس برنامة هر پايه را باالسرشان روي ديوار 

نصب مي كنيم.
نكتة ديگر تقس��يم وظايف اس��ت. ه��ر روز صب��ح وظيفة هر 
دانش آموز مشخص اس��ت. مثاًل يك دانش آموز كالس پنجمي 
در مدرسه را باز و بخاري را روشن مي كند )مدرسة ما مستخدم 
ندارد(. دانش آموز ديگري بهداش��ت بچه ها را بررس��ي مي كند. 
يك��ي از دانش آموزان كالس چه��ارم تكاليف بچه ها را مي بيند. 
وقت تقسيم شير، بچه ها خودشان شير را از يخچال برمي دارند. 
چهارش��نبه ها روز نظاف��ت اس��ت و بچه ها مدرس��ه را نظافت 
مي كنند. يكي از آن ها مس��ئول بس��تن ش��ير فلكه و بستن در 

دستشويي هاست.

بچه هاي ما بسيار سخت كوش بار آمده اند و مسئوليت پذيرند.
نكتة ديگ��ر، توجه خاص به پاية اول اس��ت. در آموزش كالس 
اول از روش تركيبي اس��تفاده مي كن��م. هر دانش آموز پاية اول 
جدول حروف صامت و مصوت را خوب ياد گرفته اس��ت؛ مانند 

آموزش قرآن
به اين ترتيب همة كلمات را مي تواند بنويسد.

يعن��ي در آموزش پاية اول از تركي��ب روش كل به جزء و جزء 
به كل استفاده مي كنم. هر روز صبح، در نيم ساعت اول، بچه ها 
صبحانه مي خوردند و فقط بچه هاي پاية اول در كالس هستند و 
در سكوت و آرامش، درس خود را مي گيرند. بچه هاي كالس اول 

از ساعت 9 و 10 صبح به بعد گيرايي كمتري دارند.
نكتة ديگر اين اس��ت ك��ه از كالس دوم به بعد، در هر پايه، هر 

دفعه يكي از دانش آموزان به بقيه امال مي گويد.

در آموزش رياضي در پايه هاي گوناگون، با ساختن 
ابزار ساده و تلفيق موضوعات، مفاهيم رياضي به 
بازي هاي ساده تبديل مي شوند:

نمونة الف. ساخت ساعت از وسايل دورريز، براي 
آموزش قسمت هاي گوناگون آن

نمونة ب. اسفندهايي كه از حياط مدرسه برداشت 
شده اند، به همراه ظرف هاي كوچكي كه از شانة 

تخم مرغ ساخته شده اند، بسته هايي هستند كه در 
آموزش جمع، تفريق و ضرب از آن ها استفاده مي شود.

نمونة ج. سكه هايي كه به عنوان صدقه، در جعبه اي 
در گوشة كالس نگهداري مي شوند، براي مسئله هاي 

ساخته شدة بانك بازي نيز به كار مي روند.


