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باشند و نباید قباًل در جای دیگری چاپ شده باشند.  مقاله های ترجمه شده باید با متن اصلی هم خوانی داشته باشد و 
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الهام فراستي

 بهار اســت و بيداری طبيعت به خواب رفته به ما اين پيام را می دهد که ما نيز از 
خفتگی و کسالت و خستگی سالی که پشت سر گذاشتيم، بيرون بزنيم! »بيرون زدن« 

شايد اصطالحي عاميانه به شمار رود، اما بار معنايی زيبايی دارد.
اگر بتوانيم در اين فصل فرصتی برای بيرون زدن به خودمان بدهيم، و اگر اين بيرون 
زدن با هدف انجام گيرد، عالوه بر دســتاوردهای شخصی، تأثيراتي در پيرامونمان هم 
بجا خواهد گذاشــت. بيرون زدن جنبه های گوناگونی دارد. اولين جنبه اي که به ذهن 
می رسد، گردش  و تفريح در فضاهای طبيعی است که بسيار هم خوب است و می تواند 

جزو برنامه ي دائمی و هرروزه  ي ما تا پايان سال باشد.
اما آنچه منظور من اســت، بيرون زدن از خودمان است. بايد بتوانيم از خودمان بيرون 
بزنيم؛ مرور يک سال گذشته و نگاهی به آنچه کرده ايم و نوشتن آنچه نکرده ايم؛  مرور 
غم ها و شادی ها. مرور آنچه به تجربه های ما اضافه شده است؛ يادآوری آنچه خوانده ايم 

و آنچه بايد بخوانيم و نخوانده ايم.

مرور آدم هايی که به زندگی ما وارد يا از 
آن خارج شــده اند و از اين قبيل مسائل، 

مصداق بيرون زدن از خود است.
اين بيــرون زدن از خــود، به ويژه برای 
معلمان و آمــوزگاران، ضروری اســت. 
معلم بايد توانايی به روز کردن و سرحال 
آوردن خودش را داشــته باشــد. معلم 
بيشتر با آنچه خودش هست و مي نمايد، 
زندگي را به شاگردانش مي آموزد تا آنچه 

به آن ها تدريس مي كند.
بهار فرصت خوبی برای اين کار اســت. 
چون طبيعت هــم  چنين کاری را انجام 
می دهد. اين هماوايی با هســتی کار ما 
را ســاده تر می کند. اين کارها را بايد با 
شادی انجام دهيم و چه فرصتی بهتر از 
بهار که همگان در نوعی شادی طبيعی 

به سر می برند.
و نکته ي مهم اين اســت که بتوانيم اين 

وقت آن است كه بيرون بزنيم

سرمقاله

انديشه ي معلمي

 عليرضا متولی

معلم 
برای آنکه به ذهن 

دانش آموز راه یابد، 
ابتدا باید به دل او راه 

پیدا کند. 
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دانش آموز 
فقط زماني 

مي تواند درست 
فکر کند که درست 

احساس کند.  
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بيرون زدن را به کودکان هم ياد بدهيم. 
شــايد ســاده ترين روش اين باشد که 
کالس ها  را تا جايــی که امکانات اجازه 
می دهــد، در بيــرون از فضــای کالس 

تشکيل بدهيم.
گاهی درباره ی خودشــان حرف بزنيم و 
شــرايطی فراهم کنيم که آن ها درباره ی 
خودشان حرف بزنند. امکانی فراهم کنيم 
که بتوانند احســاس خود را بروز بدهند 
و افکارشــان را با مــا و ديگران در ميان 
بگذارنــد. اجازه بدهيم اشــتباه کنند و 

کمک کنيم اشتباهشان را اصالح کنند.
يادشــان بدهيــم چگونه خودشــان را 
بررسی کنند و پيش از آن، خودمان ياد 
بگيريم چگونه خود را بررسی کنيم؛ که 
به گفته ي سقراط، زندگی بررسی نشده 

ارزش زيستن ندارد.
اين فرصت بيــرون زدن را از خودمان و 

دانش آموزانمان سلب نکنيم.

یکی 
از نشانه های 

منحصربه فرد دانش 
»قدرِت آموختن« 

است.

دانش 
قدرتمندترین 

سالحی است که 
انسان برای تغییر 
دنیا می تواند از آن 

استفاده کند.  
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تا زمانی که 
فقط روی کارتان تمرکز 
می کنید، نه روی اینکه 

چه کسی هستید،
 معلم خوبی 
نخواهید شد.
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تقويم ماه
طاهره خردور

 در صفحه ي تقويم ماه تالش مي كنيم بعضي از مناسبت ها را زير ذره بين ببريم تا ببينيم 
كدام موقعيت يادگيري يا آموزشــي را مي توانيم از آن اســتخراج كنيم. گراميداشت 
مناسبت ها مي تواند هويت شــخصي، ملي و ديني دانش آموزان را شكل بدهد و آن ها 
را در جريان چگونگي بعضي شغل ها و مناسبت ها قرار بدهد. آموزگاران عزيز مي توانند 
با رجوع به نشريات رشــد دانش آموزي و جلب توجه دانش آموزان به صفحه ي تقويم، 
موقعيت يادگيري بيشــتري براي آن ها  فراهم كنند. از خوانندگان گرامي درخواست 
داريم براي پربار شدن اين صفحه تجربه ها و پيشنهاد هاي خود را در قالب ارائه شده در 

اين صفحه براي ما ارسال كنند تا به نام خودشان چاپ شود. 

1فروردین ماه

شهادت امام علي النقي )ع(، ملقب به هادي )ع(1فروردین ماه

آغاز ســال نو تولد دوباره ي زمين است. در نخستين روز سال 
خورشيدی ايرانی،  برابر با يکم فروردين ماه، جشن آغاز سال 
نوي ايرانی، يکی از کهن ترين جشن های به جا مانده از دوران 

ايران باستان است.

1 معرفي نوروز به عنوان یک میراث 
فرهنگی و جشن ملی؛

1 شناخت شرایط اجتماعي زمان امامت امام دهم )ع( و مدت امامت ایشان؛
2 بازگویی داستانی از زندگی امام دهم )ع(؛

3 آگاهی از اینکه حرم مطهر آن حضرت که در شهر سامرا در کشور عراق قرار 
دارد؛

4 رعایت احترام و انگیختن عالقه به ائمه ي اطهار؛
5 بیان شیوه ي زندگی ایشان، به منظور الگوگیري دانش آموز؛ 

6 آگاهي از نام پدر و مادر ایشان؛
7 گفت و گو درباره ي اینکه چه چیزهایي مي توانیم از امام هادي )ع( در زندگي 

خود یاد بگیریم.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

8 فروردین ماه

1 بیان شیوه ي زندگی ایشان و 
داستان هایی از زندگی این امام؛ 

2 بیان نام پدر و مادر ایشان و مدت 
امامتشان؛

3 آگاهی از القاب ایشان. امام نهم 
)ع( به جواداالئمه معروف بودند. جواد 

به معنی بخشنده است. آن حضرت 
در صفت بخشندگی و سخاوت مانند 

پدران بزرگوارشان نمونه و زبانزد 
بودند؛ 

4 آگاهی از مکان حرم مطهر آن 
حضرت که در کنار جدش، امام 

کاظم)ع(، در شهر کاظمین عراق قرار دارد.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي ايشان در نيمه ي ذيحجه ي سال 212 هجری قمری در شهر مدينه به دنيا آمدند. فرزند امام جواد)ع( و نام 
مادرشان سمانه است. لقبشان هادي است. در سن هشت سالگي به امامت رسيدند و 33 سال امامت كردند. 

سيرت امام هادي )ع( بذل و بخشش است.

ايشان در شب دهم ماه رجب سال 195 هجری قمری 
در شهر مدينه به دنيا آمدند. امام رضا )ع( پدر ايشان 
بودند. هشت يا نه ساله بودند که پدرشان از دنيا رفتند. 
امام نهم شيعيان )ع( نخســتين امامی بودند که در 
کودکی به منصب امامت رسيدند. ايشان با سن كم در 

مناظره ها و بحث های علمی شرکت كردند.
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آغاز سال نو )1397( شمسی

2 شناسایي آیین های ایرانی نوروز مثل خانه تکانی و سفره  ی هفت سین؛
3 گفت وگو درباره ي دید و بازدید، لباس نو و طبیعت گردی؛

4 آگاهی از تقویم شمسی )خورشیدی( و تفاوت آن با تقویم هاي قمری و 
میالدي؛

5 شناخت مناسبت ها و سنت های ایران و عیدهاي ایرانیان؛
6 آگاهي از زمان سال نو در ایران باستان.

والدت حضرت علی )ع( و روز پدر )13 رجب(11 فروردین ماهوالدت امام محمد تقی )ع(،  ملقب به جواداالئمه)ع(

1 آشنایی بیشتر با زندگی و مقام واالی 
آن حضرت؛

2 آگاهی از اینکه مادر آن حضرت از 
جمله بانوانی بود که به پیامبر)ص( ایمان 

آورد و مسلمان شد؛
3 آگاهی از اینکه تولد ایشان در داخل 

کعبه اتفاق افتاده است؛ 
4 گفت و گو درباره  ي چگونگی به خالفت 

رسیدن امام علی)ع(؛
5 شناخت رفتارهاي عادالنه ي ایشان 
در زمان حکومت به عنوان عادالنه ترین 

حکومت تاریخ؛
6 آشنایي با کتاب نهج البالغه که گزیده اي از سخنان، خطبه ها و نامه هاي ایشان 

است؛
7 بحث و گفت و گو در مورد روز پدر و گرامیداشت شأن پدر در جامعه.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

روز جمهوری اسالمی12 فروردین ماه

1 یادآوری ارزش رأي مردم؛
2 بیان اینکه 12 فروردین 

1358 ثمره ي مبارزات علیه ظلم و 
بي عدالتي است؛ 

3 تبیین  شعار اصلی ملت: 
استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی؛
4 تبیین معناي حکومت جمهوري 

اسالمي.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

آن حضرت 23 سال پيش از هجرت پيامبر اكرم )ص(، 
در سيزدهم ماه رجب ديده به جهان گشودند. پدرشان 

ابوطالب و مادرشان فاطمه بنت  اسد هستند.

امام خمينی )ره(، بنيان گذار جمهوری اســالمی 
ايران، روز 12 فرورديــن را از بزرگ ترين عيدهاي 
سياســي ملت ايران دانســتند. در اين روز، 98/2 
درصد مردم به برقراري نظام جمهوری اســالمی 

ايران، به جاي نظام پادشاهي، رأي دادند.

مجله ي رشد دانش آموز
شماره7- سال تحصيلي 96-97
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ترفندهايى  براى 
رام كردن احساسات

كت جادويي معلم
نوشته ِجني مك ِكي/ترجمه حبيب یوسف زاده

در شماره ي قبل، به راه هاي كنترل موقعيت هاي بحراني در كالس پرداختيم و 
گفتيم كه اولين گام در كنترل چنين اوضاعي، درنگ كردن و دادن فرصت به 
خود است تا بتوانيم گام هاي بعدي را منطقي تر برداريم. در ادامه چند روش 

ديگر را مرور مي كنيم: 

»معلـم پارسـالي خيلـي بهتـر بـود، اين 
همـه چيـز تـو مغزمـون فـرو نمي كـرد، 

انجـام تمرين  هـا اختيـاري بـود...« 
يكـي ديگـر از بچه هـا گفـت: »مـن يكي 

بـه ايـن تمرينـا دسـت نمي زنم!« 
معلم تازه كار با لحني بغض آلـود ادامه داد: 
همـه ي بچه  ها به مـن زل زده بودند. يكي 
مرتـب سـرجايش وول مي خـورد، يكـي 
تكيه داده بود به پشـتي صندلي و سـقف 
را نـگاه مي كـرد، چنـد نفـر بـه همديگر 
پوزخنـد مي زدنـد و البته بقيـه ي كالس 
منتظـر عاقبـت كار بودنـد. چند تايي هم 
انجـام  بـه  سرشـان  مي كردنـد  وانمـود 
تمرين هـا گـرم اسـت. نمي توانيـد تصور 
احساسـاتم  داشـتم.  حالـي  چـه  كنيـد 
جريحـه   دار شـده بـود. بـا تمـام وجـود 
را  آن هـا  گسـتاخي  ايـن  مي خواسـتم 

مدیریت احساسات با روش 
تخم مرغي 

تفكـر  كنـد،  غلبـه  احساسـات  هـرگاه 
فروكش مي كند. هنگام طغيان سيل آسـاي 
احساسـات چه كنترلـي مي توان داشـت؟ 
معلمـي تـازه كار تعريـف مي كـرد: چنـد 
روز پيـش يـك طـرح درس عالـي آمـاده 

كـرده بـودم و با اشـتياق تصميم داشـتم 
آن را در كالس اجرا كنم. وقتي خواسـتم 
درس را شـروع كنـم، يكـي از پسـرهاي 
تـه كالس بـا صـداي بلنـد گفـت: »ايـن 
درس كسـالت آوره! اصـاًل چـرا بايـد ايـن 

مزخرفاتـو بخونيـم!« 
بعـد يكي ديگـر دنبال حـرف او را گرفت: 
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تالفـي كنـم. هر قـدر كه من خشـمگين 
بـودم، آن هـا پـررو بودنـد و مرتب سـعي 
مي كردنـد كالس را عليـه مـن تحريـك 
تالش هايـم  قدرشـناس  اصـاًل  كننـد. 

نبودنـد. متنفـر بـودم از آن ها. 
كمي بـراي فرو دادن بغض خود سـكوت 
كـرد و بعـد بـا آه بلنـدي دنبـال حرفش 
را گرفـت: جانـم بـه لبم رسـيده بـود. آن  
پسـرهاي تـه كالس چند هفته بـود روي 
اعصابم بودند. ديگر تحملشـان را نداشتم. 
گـچ را پـرت كـردم، امـا آن هـا بـا لبخند 
موذيانـه اي به من خيره شـده بودند. اين 
كارشـان ديوانه كننـده بـود. سـِر جـوزف 
داد زدم زود بـاش برو بيـرون! او در حالي 
كـه همـان لبخنـد موذيانـه را بـه لـب 
داشـت، بـه هم كالسـي هايش چشـمكي 
زد  و رفـت بيـرون. آن قـدر از ايـن كارش 
برآشـفته شـدم كـه چيـزي نمانـده بـود 
بگيرمـش زير كتـك. اما جلوي خـودم را 
گرفتم. راسـتش احسـاس باخت داشـتم. 
ديگـر دلم نمي خواهد در آن كالس درس 
بدهـم. از آن بچه هـا خوشـم نمي آيـد. از 
گسـتاخي و لبخند هاي موذيانـه ي آن  ها 

بيزارم. 
اين معلم پريشـان احوال به جايي رسيده 
بود كه مي خواسـت قيد تدريـس را بزند. 
آن پسـرها واقعـًا شـرايط سـختي برايش 
ايجـاد كـرده بودنـد. امـا به راسـتي چـه 
اتفاقـي افتـاده بـود؟ چطور ايـن معلم به 
اينجا رسـيده بـود؟ علتش چه بود؟ وقتي 
معلم ها بـا چنين رفتارهـاي آزاردهنده و 
تحريك آميـزي مواجه مي شـوند، واكنش 
طبيعـي و آنـي ايـن اسـت كه برآشـفته 
شـوند و دانش آمـوزان را لعـن و نفريـن 
اجـازه  وقتـي  كننـد.  تنبيـه  حتـي  يـا 
مي دهيـد چنيـن احساسـاتي بـر شـما 
غلبـه كنـد، كنتـرل از دسـت مـي رود. 
ارسـطو 350 سـال قبل از ميالد مسـيح، 
در كتـاب »اخـالق نيكوماخوسـي1« ما را 
به مديريت هوشـمندانه ي احساسـاتمان 
دعـوت كـرده و گفته اسـت: »هر كس به 

راحتـي مي تواند خشـمگين شـود.« 
امـا خشـمگين شـدن در مواجهـه با 

شـخص مناسـب، به اندازه ي مناسـب، 
در زمـان مناسـب و به منظـور صحيـح 
و به طريـق درسـت، كار چنـدان راحتي 

نيسـت. ولـي ايـن كار چگونـه ممكـن 
را  احساسـات  مي تـوان  چطـور  اسـت؟ 
به طور هوشـمندانه مديريت كرد؟ پاسـخ 
در تعريـف چيسـتي احساسـات نهفتـه 
اسـت. بـراي تقريـب بـه ذهـن، در اينجا 
كرده ايـم.  اسـتفاده  تخم مـرغ  مثـال  از 
پيشـنهاد مي شـود بعد از خاتمه ي بحث، 
ايـن تخم مرغ فرضي را هميشـه در جيب 

ُكـت جادويـي خود داشـته باشـيد. 

مثال تخم مرغ 
به شـكل1 نـگاه كنيـد. در اينجـا افكار و 
احساسـات راحـت در كنار يكديگـر قرار 
گرفته انـد. هيچ كـدام بـر ديگـري غلبـه 
نـدارد. امـا بـا اوج گرفتـن احساسـات چـه 

اتفاقاتـي مي افتد؟ 
در شـكل 2 چه اتفاقي بـراي تفكر افتاده 
اسـت؟ بـراي مديريت اوضاع بايد شـدت 
احساسـات را كاهـش دهيـم و تفكـر را 
بـه جـاي اولـش برگردانيم. فقـط در اين 
صورت اسـت كـه همانند شـكل3 دوباره 
مي توانيـم كنتـرل شـرايط را بـه دسـت 

گيريم. 

شکل3                 شکل2                  شکل1

اجـازه دهيد مشـكالت آن معلـم تازه كار 
را بـار ديگـر مـرور كنيـم. او مي توانسـت 
به جاي خشمگين شـدن، براي مديريت 
احساسـات خـود، پاسـخ هاي متفاوتي به 
شـرايط بدهـد و بـه يكـي از ايـن راه هـا 

عمـل كند: 
1 مي توانسـت در جـواب اولين جمله ي 
چالش انگيز دانش آموز بگويـد: اين حرفت 

خيلي به مـن برخورد! 
گفتـن چنيـن چيـزي مي تواند طـرف را 
خلع سـالح كنـد، چـون هـم غيرمنتظره 
اسـت و هـم مالمت آميـز نيسـت، بلكـه 
بسـا  اسـت. چـه  واقعيـت  بيـان  صرفـًا 
دانش آمـوز عمدي در گسـتاخي نداشـته 
باشـد و قصـدش فقط شـيطنت كودكانه 

باشد. 
احسـاس  بـر  گذاشـتن  صحـه  بـا   2
دانش آمـوز اول، مي توانسـت كنترل خود 
را بـر اوضـاع حفظ كنـد و مثـاًل با گفتن 
چنيـن چيـزي، از بهانـه دادن به دسـت 
پيش گيـري  نظـر  مـورد  دانش آمـوزان 
كنـد: بلـه، ايـن تمرين هـا ممكـن اسـت 
برسـند و  بـه نظـر  كمـي كسـل كننده 
ُكنـد پيـش برونـد، پـس بياييـد سـريع 
بـه تمرين هـاي  تـا  از آن  هـا رد شـويم 
برسـيم.  بعـدي  هيجان انگيـز  و  جالـب 
باشـه؟! بعـد، لبخند يـا چشـمكي به آن 
دانش آمـوز بزنـد يـا انگشـت خـود را بـه 
عالمت »اليك« نشـانش دهـد. با چنين 
پاسـخي، بهانه ي ادامه ي بحث و تحريك 

نکته
از غليان احساســات خود در واكنش 
به هر رفتار آگاه باشيد. آن احساسات 
را در ذهــن خود آهســته بيان كنيد. 
مثاًل واقعًا عصبانــي ام. دارم از كوره در 
مــي روم. جانم به لب رســيده... و كم 
شدن شدت آن را حس كنيد. ممكن 
است الزم باشد اين حرف ها را چند بار 
نزد خودتان تكرار كنيد. آن گاه دست 
به اقدام بزنيد و به رفتارها و شرايط 

پاسخ دهيد، نه واكنش. 
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ممكـن اسـت بگويـد: خودتـان مركب را 
آن جا گذاشـته بوديد، يا چـرا همه اش به 

مـن گيـر مي دهيـد؟ و ... 
بـه ايـن ترتيـب اوضـاع بدتـر مي شـود، 
بعـدي  واكنش هـاي  بـه  منجـر  چـون 
معلـم مي شـود كـه حـاال بايـد با خشـم 
تالفي جويانـه ي دانش آمـوز نيـز مقابلـه 
كند. وقتي تفكر افول مي كند، احساسـات 
فـوران مي كنـد و رشـته ي امـور از دسـت 
بـه  معلـم  تـا  ايـن حالـت،  در  مـي رود. 
خـودش بيايـد، دانش آموز مثل عروسـك 
خيمه  شـب بازي سـرنخ هاي او را به دست 

گرفته اسـت. 
معلـم ب، بـدون اهانـت بـه شـخصيت 
نـگاه  واي  »واي  مي گويـد:  دانش آمـوز، 
و  ميـز  ريخـت روي  آبـي  كـن! جوهـر 
دفتـر و كـف كالس. زود كاري بكـن. اگه 
فوري تميزش نكني، خشـك مي شـود و 

مي كنـد...«   كثيـف  را  همه جـا 
بـه ايـن ترتيب، معلم توجـه دانش آموز را 
بـه رفتـار او جلب مي كند و بـه او فرصت 
مي دهـد بـدون حـس خشـم و حالـت 

دفاعـي، اشـتباه خود را جبـران كند. 

به یاد داشته باشید 
بـا مديريـت احساسـات، بي طرفـي خود 
را حفـظ كنيـد. قاعـده ي تخم مـرغ را به 
خاطـر داشـته باشـيد و بـه جـاي اينكـه 
رفتـار  بـر  كنيـد،  شـخصي  را  مسـئله 
دانش آمـوز تمركـز كنيـد. تمريـن كنيد 
در ايـن قبيـل مـوارد فقـط مشـاهدات 
خـود را بـر زبان آوريد و شـخصيت طرف 

مقابـل را تحقيـر نكنيـد.
ادامه دارد. 

پي نوشت
1. منسوب به نيكو ماخوس، پسر ارسطو

هم كالسـي ها را از دانش آمـوز مي گيـرد. 
3 يـا اصاًل مي توانسـت با حفـظ آرامش، 
بـر احساسـات خود صحـه گـذارد و مثاًل 
پيـش خـودش بگويد ايـن بچه هـا دارند 
امـا  مي كننـد،  خط خطـي  را  اعصابـم 
هرچـه باشـد مـن بزرگ ترم و معلمشـان 

هسـتم. پـس بايد نقشـه اي بكشـم. 
معنـي  بـه  كنتـرل،  داشـتن  در دسـت 
يـا  پاسـخ ها  تمـام  داشـتن  آسـتين  در 
مـوارد  تمـام  در  مناسـب  عكس العمـل 
نيسـت. بلكه به معني مديريت احساسات 
و در دسـت داشـتن افسـار آن هاسـت تـا 
امـكان تفكـر روشـن و منطقـي را بـراي 

خودمـان حفـظ كنيـم. 
در دسـت داشـتن كنترل، نشانه ي قدرت 
يـك شـخص اسـت و طمأنينـه اي كه به 
ناخـودآگاه در  به طـور  همـراه مـي آورد، 
»زبـان بـدن« متجلـي مي شـود. چنيـن 
آرامشـي اين پيـام را به دانش آمـوزان القا 

مي كنـد كـه مـا در كار خـود وارديم. 

به یاد داشته باشید
نگيريـد.  بـه خودتـان  را  بچه هـا  رفتـار 
هسـتند.  احساسـات  نمايانگـر  رفتارهـا 
اگـر دانش آمـوزي احسـاس خشـم كند، 
خصمانـه رفتـار خواهد كـرد. در بيشـتر 
مـوارد، ميـزان خشـمي كـه بـروز داده 
و  اسـت  اغراق آميـز  معمـواًل  مي شـود، 

تناسـبي با وخامت اوضاع ندارد. چه بسـا 
خشـم او ربـط چنداني به شـما نداشـته 
و ناشـي از دعـوا بـا يـك هم كالسـي يـا 
مشـكالت خانوادگـي باشـد. حتـي اگـر 
شـما كاتاليـزور و بهانـه ي فـوران آتـش 
خشـم او باشيد، غرض شخصي پنداشتن 
و بـه خـود گرفتـن آن كمكي بـه كنترل 

اوضـاع نخواهـد كـرد.

به رفتار توجه کنید، نه به شخص
 تدريـس بـراي تغيير رفتار مسـتلزم اين 
اسـت كه بـه جـاي خـود دانش آمـوز، بر 
رفتـار او تمركـز و توصيـف كنيـد كه آن 

رفتـار چه پيامدهايي داشـته اسـت. 
دختـر  دانش آمـوز  دو  مثـال،  به طـور 
در كالس بـا هـم بگومگـو و همديگـر را 
اذيـت مي كننـد تـا اينكـه يكـي از آن ها 
شيشـه ي مركـب را واژگـون مي كنـد و 

مي شـود.  جوهـري  همه جـا 
شـخص  بـر  تمركـز  بـا  الـف،  معلـم 
كار  ايـن  »چـرا  مي گويـد:  دانش آمـوز، 
پـا  و  دسـت  بي عرضـه ي  كـردي؟  را 
چلفتـي! همـه اش گنـد مي زنـي! آدم به 
ايـن كودنـي نوبر اسـت، مگه عقـل توي 

نيسـت!«  كلـه ات 
واكنـش طبيعـي دانش آ مـوز ايـن اسـت 
تهاجـم  ايـن  و  دفـاع  خـودش  از  كـه 
شـخصي را بـه نحـوي تالفي كنـد. مثاًل 
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سپيده چمن آرا
سردبير ماه نامه ي رشد برهان رياضي متوسطه ي اول

برنامه  ي درسي - تلفيق

بادبادک هوا کنیم
دانش آموزان توانايی های متفاوتی دارند. برخی در درک مفاهيم مجرد توانمندتر 

هستند، بعضی ارتباط ها را بهتر از ديگران کشف و درک می کنند، بعضی ها 
توانايی های جسمانی بهتری دارند و بر کار با دستانشان مسلط تر هستند، و برخی 

نيز ذوق هنری و خالقيت بيشتری نسبت به هم ساالن خود دارند. فعاليت های 
آموزشی در کالس درس بايد به گونه ای باشند که همه ی دانش آموزان با هر 

توانمندی و هر نوع هوش، بتوانند در آن به نوعی فعال و سهيم شوند. فعاليت های 
تلفيقی بستر مناسبی برای اين موضوع هستند. برخی بر اين باورند که »تلفيق 

برنامه ي درسی دو جنبه دارد. نخست تلفيق در کليت و يکپارچگی، که از 
بيرون اتفاق می افتد و در محتوا يا فرايندها و شيوه ها در برنامه ي درسی است 

و ديگری که در درون اتفاق می افتد، زمانی است که دانش آموزان به صورت 
شخصي با سؤال هايی معنادار مواجه و درگير تجربه هايی می شوند که در ساختار 
و نظام معنايی فكري شان تلفيق ايجاد می کند. در واقع تلفيق واقعی اين است. 
)ملکی، رويکرد تلفيقی به برنامه درسی، 1382: 109-108(1. در مطلب پيش رو، 
يك فعاليت آموزشي را كه با هدف تلفيق دو درس رياضيات و هنر نوشته شده 

است به شما معرفي مي كنيم. ابتدا فعاليت را به طور كلي معرفي و سپس اهداف 
مربوط به موضوعات مورد نظر درس ها را مرور می کنيم. روش اجرای فعاليت و 

آنچه بايد در اجرا به آن توجه داشت، در ادامه ي مطلب می آيد. اين فعاليت برای 
دانش آموزان پايه های اول، دوم و سوم دبستان طراحی شده است. 

موضوع كلــي فعاليــت: فعاليتی 
گروهی شامل طراحی بادبادک کاغذی 
)به خصــوص تصميم گيــری درباره ی 
گوشواره ها و دنباله های زنجيره ای آن(؛ 
تقسيم کار در گروه؛ ساخت و هوا کردن 
بادبادک هــا در يک روز بهاری )می تواند 
به صورت مسابقه بين گروه ها يا کالس ها 
يا حتی پايه هاي متفاوت برگزار شــود؛ 
هم در زمينه ی زيباترين و هم باالترين 

بادبادک(؛

زمان اجرا: 
ماه فروردين که بادهای بهاری می وزد؛

زمان الزم: 
دو جلســه ي 40 دقيقه اي و يک جلسه 

خارج از مدرسه؛
روش اجرا: 

گروهي، گروه هاي سه نفره؛
پايه هاي تحصيلي مرتبط: 

اول، دوم و سوم ابتدايي.

معرفى فعالیت
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é نوارهای رنگی کاغذی به عرض2 و به طول15 تا 20 
سانتی متر )بهتر است برش اين نوارها را نيز برعهده ی خود 

دانش آموزان در گروه ها قرار دهيد تا مهارت اندازه گيری و کار 
با ابزار در آن ها توسعه يابد(؛

é شبه لوزي هايي از جنس کاغذ نازک برای بدنه ي بادبادک 
در اندازه هاي مناسب )براي هر گروه يک عدد(. )می توانيد 

ترسيم و برش اين صفحه ها را نيز برعهده ی خود دانش آموزان 
بگذاريد تا شناخت شکل های هندسی و مهارت اندازه گيری و 

کار با ابزار در آن ها توسعه يابد(؛
é وسايل تزئينی که دانش آموزان از منزل آورده اند )جلسه ي 

قبل از آن ها خواسته شده است(؛
é شابلون شکل های هندسی، خط کش و  پرگار )دانش آموزان 

پايه ی سوم برای ترسيم شکل های هندسی از ابزار استفاده 
می کنند، ولی دانش آموزان اول و دوم با شابلون  کار می کنند(؛

é چسب و قيچي؛
é ني و حصير براي اسکلت بادبادک؛

é نخ قرقره ي مناسب.

ابزارهاى الزم برای هر گروه

جدول های اهداف درس هاي تلفیق شده در فعالیت »بادبادک هوا کنیم«

)منبع جدول ها: راهنمای معلم در ارزشيابی توصيفیـ  ويژ ه ي معلمان ابتدايیـ  وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی(

اهداف کلی اول ابتدايیموضوعدرس

رياضی: هندسه و اندازه گيری

شــناخت شکل های هندسی: تشخيص شــکل ها، بيان نام شکل ها و اجزای آن ها شکل های هندسی
)ضلع و گوشه(.

درک مفهوم تقارن: تشخيص شکل هايی که خط تقارن دارند )دو نيمه ی مثل هم( و تقارن
توصيف آن دو نيمه؛ تشخيص و ترسيم خط تقارن؛ تکميل نيمه ی ديگر يک شکل 

متقارن؛ نمايش يا ساخت شکل متقارن با تا کردن و کپی کردن.
رسم شکل ها با استفاده از شابلون.استفاده از ابزار

اندازه گيری طول ها با واحدهای غيراستاندارد و مقايسه ی آن ها: بيان اندازه ی اشيا با اندازه گيری
استفاده از اشيای کوچک تر از آن؛ بيان نتيجه ی اندازه گيری با استفاده از واژه های 

مناسب.
تشخيص و ادامه ی الگوهای هندسی با استفاده از رنگ؛ تشخيص واحد تکرارشونده الگوها

و ادامه دادن الگو.
درك وجود هوا در اطراف ما و وزش باد.زمين و پيرامون ماعلوم

هنر

رعايت جنبه های زيباشناختی در توليد اثر هنری، با رعايت پاکيزگی، نظم و تناسب زيبايی شناسی
عناصر در فرايند و محصول توليد هنری.

آشنايی با طبيعت، با ايده گرفتن از آن در توليد هنری و توجه به حفظ و نگهداری ارتباط با طبيعت
آن.

آشنايی با ميراث 
فرهنگی

آشنايی با ميراث فرهنگی، با ايده گرفتن از ميراث فرهنگی ايران در توليد هنری و 
توجه به حفظ و نگهداری آن.

توانايی بيان پيام در توليد هنری با انتخاب و پرورش و اجرای ايده.توليد هنری
استفاده ي مناسب از 

ابزار
نگهداری و کاربرد درست ابزار و مواد، و رعايت بهداشت و ايمنی آن ها.

مسئوليت پذيری؛ مشارکت در کار گروهی؛ توجه به ارزش های ملی و مذهبی.شايستگی های عمومی
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صفحه هاي مرتبطاهداف کلی دوم ابتدايیموضوعدرس

رياضی: هندسه و اندازه

شکل های هندسی
آشنايی با شکل های هندسی: تشخيص شکل ها؛ 

ترسيم شکل ها، شناخت اجزای آن ها )ضلع و 
گوشه(؛ مقايسه ی شکل های هندسی.

صفحه های 38 تا 40 و 43 و 
82 و 89

تقارن

درک تقارن دو نيمه ای و چهار قسمتی )تقارن 
محوری و تقارن مركزی(: تشخيص شکل هايی 

که خط تقارن دارند )دو نيمه  ی مثل هم( و 
توصيف آن دو نيمه؛ تشخيص و ترسيم خط 

تقارن؛ تکميل نيمه ی ديگر يک شکل متقارن.

صفحه های 9 و 46 تا 52 و 66

اندازه گيری
اندازه گيری طول ها با واحدهای غيراستاندارد و 

مقايسه ی آن ها و آشنايی با واحدهای اندازه گيری 
طول.

صفحه های 74 تا 79 و 82 
تا 89

کسب مهارت مدل سازی با شکل های هندسی، الگوها
براساس الگوی داده شده.

صفحه های 12، 14، 41، 42، 
66 ،53

هنر

رعايت جنبه های زيباشناختی در توليد اثر هنری، با رعايت تعادل و توازن در زيبايی شناسی
فرايند و محصول توليد هنری.

آشنايی با طبيعت، با ايده گرفتن از آن در توليد هنری و توجه به حفظ و نگهداری ارتباط با طبيعت
آن.

آشنايی با ميراث فرهنگی، با ايده گرفتن از ميراث فرهنگی ايران در توليد هنری، و آشنايی با ميراث  فرهنگی
توجه به حفظ و نگهداری آن.

توانايی بيان پيام در توليد هنری، با انتخاب و پرورش و اجرای ايده.توليد هنری
نگهداری و کاربرد درست ابزار و مواد، و رعايت بهداشت و ايمنی آن ها.استفاده مناسب از ابزار

مسئوليت پذيری؛ مشارکت در کار گروهی؛ توجه به ارزش های ملی و مذهبی.شايستگی های عمومی

صفحه هاي مرتبطاهداف کلی سوم ابتدايیموضوعدرس

رياضی: هندسه و اندازه

شکل های هندسی
درک مفهوم چندضلعی ها و اجزای آن ها؛ 

درک مفهوم دايره و اجزای آن و رسم 
دايره با ابزارهای مختلف )اشيای گرد، نخ 

و پرگار(.

صفحه های مربوطه در کتاب رياضی 
سوم

تقارن

کسب مهارت در تشخيص شکل های 
متقارن با بيش از يک محور تقارن؛ 

تشخيص و ترسيم خط تقارن؛ تکميل 
نيمه ی ديگر يک شکل متقارن؛ کسب 

مهارت در ساخت شکل متقارن.

صفحه های 19 تا 21

صفحه های مربوطه در کتاب رياضی اندازه گيری طول ها با واحدهای استاندارد.اندازه گيری
سوم

هنر

رعايت جنبه های زيباشناختی در توليد اثر هنری با رعايت تعادل و توازن در فرايند زيبايی شناسی
و محصول توليد هنری.

آشنايی با طبيعت، با ايده گرفتن از آن در توليد هنری، و توجه به حفظ و نگهداری ارتباط با طبيعت
آن.

آشنايی با ميراث فرهنگی، با ايده گرفتن از ميراث فرهنگی ايران در توليد هنری، آشنايی با ميراث فرهنگی
و توجه به حفظ و نگهداری آن.

توانايی بيان پيام در توليد هنری با انتخاب و پرورش و اجرای ايده.توليد هنری
نگهداری و کاربرد درست ابزار و مواد، و رعايت بهداشت و ايمنی آن ها.استفاده مناسب از ابزار

مسئوليت پذيری؛ مشارکت در کار گروهی؛ توجه به ارزش های ملی و مذهبی.شايستگی های عمومی
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الف( جلســه ی اول؛ برش نوارهای کاغذی و ساخت 
دنباله های بادبادک؛ 40 دقيقه

1 دانش آموزان را به گروه هاي سه نفری تقسيم کنيد.
2 توضيح دهيد قرار است با هم گروهی هايشان يک بادبادک 
بسازند. شکلی از بادبادک را روی تخته بکشيد يا عکسی از آن 
را به دانش آموزان کالس نشان بدهيد و اجزای آن را مرور کنيد:
ـ بدنه ی اصلی: شکل شبه لوزی که دو قطر عمود بر هم دارد.

ـ اسکلت: شــامل دو نی عمود برهم که روی قطرهای بدنه 
چسبانده می شوند. 

ـ گوشواره ها: شامل حلقه های تو در تو که به تعداد برابر در 
دو طرف بدنه نصب می شوند.

ـ دنباله: شــامل حلقه های تو در تو که در پايين بدنه نصب 
می شوند.

3 کاغذهــای رنگی را در کالس و روی ميــز معلم بگذاريد. 
دانش آموزان هر گروه با مشورت هم، برای گوشواره ها، دنباله ی 
بادبادک و الگوی آن )بر اساس تعداد و رنگ زنجيره ها( تصميم 

می گيرند. 
4 انــدازه زدن روی کاغذ رنگی و بــرش نوارها به تعداد الزم 
و ســاخت زنجيــره از اين نوارهای کاغــذی، مرحله ی بعدی 
فعاليت است. در صورت لزوم، ساخت زنجيره را به دانش آموزان 

بياموزيد.
5 پــس از اتمام کار تمام گروه ها، زنجيره های همه ي گروه ها 
را رو بــه روی کالس آويزان کنيد و دربــاره ی الگوی هريک 
بحث کنيد. اگر زنجيره ای درست ساخته نشده )يعنی الگوی 
مشخصی ندارد(، يا اگر در زنجيره های دو گوشواره تقارن وجود 
ندارد و موارد مشــابه ديگر، با دانش آمــوزان گفت و گو کنيد. 

همچنين، درباره ی جنبه ی هنری رنگ های اســتفاده شده در 
زنجيره های هر گروه و ترکيب ايجاد شده نيز بحث کنيد.

ب( جلسه ی دوم؛ ساخت بدنه ي بادبادک؛ 40 دقيقه
6 وسايل را در اختيار گروه ها قرار دهيد و يادآوری کنيد قرار 
است بدنه ي بادبادك ساخته شود. مراحل ساخت را گام به گام 

آموزش دهيد و اجرا کنيد.
7 پس از ســاخت بدنه ي بادبادک ها و وصل کردن زنجيره ها، 
نوبت به تزئين بادبادک می رسد. به دانش آموزان توضيح دهيد 
که تصوير روی بادبادک بايد متقارن باشد )برای دانش آموزان 
سوم ابتدايی می توانيد متقارن بودن نسبت به دو قطر را تکليف 
کنيد(. دانش آموزان با اســتفاده از شابلون و ابزارهای ديگر، با 
کاغذ رنگی، شــکل های هندســی را می ُبَرند و روی بادبادک 
می چسبانند. همچنين مي توانند از وسايلي تزئينی که خودشان 
آورده اند نيز استفاده کنند. پس از اينكه تزئين بادبادك ها تمام 
شــد، نوبت وصل كردن نخ به بدنه ي بادبادك مي رسد. توجه 
كنيد كه اين كار بســيار حساس است و بايد به صورت مناسب 

انجام شود.
8 پــس از اينکه کار همه ی گروه ها تمام شــد، بادبادک ها را 
جلوی کالس آويزان کنيد و درباره ي تقارن های آن ها، شکل های 
استفاده شده و جنبه های هنری کارها بحث و تبادل نظر کنيد.

ج( جلسه ی سوم؛ به بادسپاري بادبادك
9 با توجه بــه گزارش هواشناســی منطقــه ي خود، 

دانش آموزان کالس را به محل مناسبی که 
درخت نداشــته باشد و هوا در 

به خوبــی جريان  آن 
داشــته باشــد، مانند 
مناطق مرتفع، ببريد و 

هوا رفتــن بادبادک ها را 
به مسابقه بگذاريد. درس 

مربوط به علوم تجربی اول 
ابتدايی )هــوا در اطراف ما 
وجــود دارد( را در اين فضا 

تدريس کنيد.

شرح مراحل اجراى فعالیت

مدير دبستان غيردولتی پسرانه ی کوروش
ناحيه ی 4 کرج

1. ملكي، حسن )1382(. رويكرد تلفيقي به برنامه ي 
درسي، انتشارات انجمن اوليا و مربيان. تهران.
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روش سخنرانی در آموزش کارامد نيست و هرگز هم نبوده است. برای ايجاد 
اشتياق بيشتر و يادگيری بهتر، دانش آموزان را بايد به نحوی با موضوع درس 

درگير کرد. البته بايد توجه داشت که به خاطر تفاوت های فردی، همه ی انسان ها 
با يک روش درگير نمی شوند. حال مسئله اين است که چگونه می توان به نياز 

افراد، به گونه ای علمی و عملی، پاسخ داد تا همه ی دانش آموزان مطالب درسی 
را به خوبی فرا بگيرند و در عين حال از رفتن به مدرسه لذت ببرند.

بهرام قاسمی نژاد
مدير دبستان غيردولتی پسرانه ی کوروش
ناحيه ی 4 کرج

نوشتار

کاربرد هوش های چندگانه 
در مدرسه

هوش های چندگانه چيست؟
اکنون چند سالی است که بحث هوش های 
چندگانه  مطرح شده و نظر روان شناسان، 
معلمان و متخصصان علوم تربيتی را به خود 
جلب کرده است. از زمانی که روان شناس 
معاصر هــوارد گاردنر  نظريه ی هوش های 
چندگانــه را مطرح کرد، طولی نکشــيد 
که اين نظريه دنيای روان شناســی و علوم 
تربيتی را متحول کرد و به ابزاری نيرومند 
در دســتان معلمــان و دســت اندرکاران 

آموزشی تبديل شد.
پيش از اين، هوش عمدتــًا توانايی درک 
منطقی ـ رياضــی و زبانی ـ کالمی تلقی 
می شــد. تصور بر اين بود که هوش ثابت 
است و با انجام آزمون هوش قابل سنجش. 
گاردنــر با انجام آزمايش هــای مختلف و 
ســال ها تحقيق به اين نتيجه رســيد که 
هوش فراتر از اين است و هشت نوع هوش 

يا استعداد وجود دارد.

برخــی از افراد ترجيح می دهند نقاشــی 
بکشــند و طراحی کنند )هوش فضايی(. 
برخی ترجيح می دهند دست ورزی کنند 
و فعاليت های حرکتی انجام دهند )هوش 
بدنیـ  حرکتی(. برخی نســبت به ريتم و 
موسيقی حساس ترند )هوش موسيقايی(. 
برخی با استدالل بهتر ياد می گيرند )هوش 
منطقی ـ رياضی(. برخی ترجيح می دهند 
دربــاره ی موضوعی بخوانند يا بنويســند 

)هوش زبانیـ  کالمی(. 
برخی با تفکر و در تنهايی بهتر ياد می گيرند 
)هوش درون فردی(. برخی در گفت وگو با 
ديگران و انجــام کارهای گروهی بهتر ياد 
می گيرند )هوش بين فــردی(. برخی نيز 
به طبيعت و محيط زيست عالقه مندند و 
طبقه بندی حيوانات و گياهان را دوســت 
دارند )هوش طبيعت گرا(. )برای كســب 
اطالعــات بيشــتر می توانيد بــه جدول 
»هوش هــای چندگانه در يــک نگاه« در 

صفحه ي ماقبل پشت جلد مجله مراجعه 
کنيد.(

نظريه ی هوش هــای چندگانه کاربردهای 
در  کــه  دارد  درس  در کالس  فراوانــی 
سال های اخير مورد توجه مدارس پيشرو 
دنيا قرار گرفته است. از نظر گاردنر، به دليل 
تفاوت های فردی، توانايی ها و شــيوه های 
يادگيری در اشــخاص متفاوت اســت و 
عادالنه نيست که آموزش و ارزشيابی برای 
همه ی افراد به شيوه ای يکسان انجام شود. 
به راحتــی و با کمی خالقيــت می توان از 
توانايی های متنوع دانش آموزان در آموزش 

و ارزشيابی بهره جست.
»هر چيــزی را که ارزش آمــوزش دارد 
می توان به بيش از يک روش ارائه داد. براي 
تنوع در روش ارائــه، هوش هاي چندگانه 

ابزار مؤثري است.«
هوارد گاردنر

به طور مرسوم، هوش های چندگانه معمواًل 
در سايه ی »هوش های تحصيلی«  )يعنی 
دو هوش منطقــی ـ رياضــی، و زبانی ـ 
کالمی( قرار می گيرند و رنگ می بازند. به 
اين دليل، به اين دو »هوش های تحصيلی« 
گفته می شود که معمواًل در مدارس بيشتر 

از ساير هوش ها مورد توجه هستند.
بايد توجه داشت، ابعاد توانايی های انسان 
فراتر از تنها دو هــوش منطقی ـ رياضی 
و زبانــیـ  کالمــی اســت و در آموزش و 
ارزشــيابی می توان از آن ها نيز بهره برد. 
دانش آمــوزان را می تــوان در آمــوزش و 
ارزشيابی به شــکل های متنوع با موضوع 
درس درگير کرد و جذابيت مدرسه را برای 

آن ها افزايش داد.
قدرت اســتفاده از هوش های چندگانه در 
اين اســت که اگر درس هوشــمندانه و با 
توجه به ويژگی های فردی طراحی شــود، 
دانش آموزان همه جانبه درگير می شوند و 
می توانند به روش دلخواه خود و با استفاده 
از هوش يا هوش هايی که ترجيح می دهند، 
درک خود را از موضوع مورد بحث نشــان 

»بزرگ ترین اشتباه قرن های گذشته در آموزش این بوده که 
با همه ی دانش آموزان به گونه ای برخورد می شده است که 
گویی همگی مانند هم هستند. با این توجیه، همه ی مطالب به 
شیوه ای یکسان آموزش داده می شد.«
هوارد گاردنر
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دهند. بــا به کارگيری هوش های چندگانه 
جان تازه ای به کالس بخشيده می شود و 
فرايند ياددهیـ  يادگيری، خالقانه، متنوع 

و لذت بخش می  شود.

هوش های چندگانه در عمل
هوش های چندگانه ابزار نيرومندی است 
کــه با ايجــاد تنوع در طراحــی و ارائه ی 
درس، فضای آموزشــی را شادتر و غنی تر 
می کنــد. در ضمن، از نظر شــيوه ی بيان 
نيز به دانش آموزان آزادی عمل می دهد تا 
تکاليفی را که به صورت پروژه و عملکردی 
داده می شــود، بــا تکيه بــر توانايی های 
خود انجام دهنــد. در اينجا چند نمونه از 
روش هايی کــه از هوش های چندگانه در 
دبســتان کوروش اجرا می شــود معرفی 

می گردد. احتمااًل بسياری از اين فعاليت ها 
و فعاليت هايی مشابه اين ها را معلمان هم 
اكنون انجام می دهند. نکته اين اســت که 
هوش های چندگانه به طراحی آموزشــی 
نظم فکری بيشتری می دهد و به معلمان 
کمــک می کند به خالقيــت خود جهت 
بدهند. به ايــن صورت، معلمان می توانند 
طراحی آموزشــی را قوی تر و با توجه به 
نيازها و تفاوت های فــردی دانش آموزان 

انجام دهند.
لطفًا توجه داشــته باشــيد کــه گرچه 
هوش های چندگانه هر يک بر توانايی کاماًل 
متفاوتی داللت دارند، در عمل، در ترکيب 
با هم اســتفاده می شــوند. به طور مثال، 
نوازنده ی ارکستر مسلمًا از هوش موسيقايی 
خود استفاده می کند. اما او در عين حال، 
برای بيان احساس خود از طريق موسيقی 
از هوش درون فردی، بــرای هماهنگی با 
ديگر افــراد گروه از هوش بين فردی، برای 
اســتدالل قطعه ای که می نوازد از هوش 
منطقی ـ رياضی، و برای نواختن ســاز از 
هوش بدنیـ  حرکتی خود، به طور هم زمان 

با هوش های ديگر، استفاده می کند.
 استفاده از هوش های منطقی ـ رياضی، 
بدنــی ـ حرکتی، فضايــی، و بين فردی، با 
انجام بازی ورچين )بندبازی( در گروه های 
دونفره، برای آموزش اشــکال هندسی در 

درس رياضی. )عكس 1(
 استفاده از هوش های منطقی ـ رياضی، 

بدنــیـ  حرکتی، فضايــی، و بين فردی با 
انجام فعاليــت حرکتی و پيدا کردن جای 
درست اعداد به طور گروهی، برای آموزش 
جدول سودوکو در درس رياضی.)عكس 2(
 استفاده از هوش های منطقی ـ رياضی، 
بدنــیـ  حرکتی، فضايــی، و بين فردی با 
حرکت دادن ماشــين های اسباب بازی در 
جهت های گوناگون، بــرای تقويت درک 
فضايی و آموزش جهت های چپ و راست 

در درس رياضی. )عكس 3(
 اســتفاده از هوش های بدنیـ  حرکتی، 
فضايی، و طبيعت گرايی با پاشيدن آب در 
هوا، برای بحث تجزيه ی نور هنگام تشکيل 

رنگين کمان در درس علوم. )عكس 4(
 استفاده از هوش های منطقی ـ رياضی، 
بدنــیـ  حرکتی، فضايــی، و بين فردی با 
کشيدن مثلث و اشکال ديگر هندسی روی 
زمين و ايستادن روی آن ها به طور گروهی، 
برای آموزش اشــکال هندســی در درس 

رياضی. )عكس 5(
 استفاده از هوش های منطقی ـ رياضی، 
بدنــیـ  حرکتی، و فضايی، بــا باد کردن 
بادکنک به عنوان کره ی زمين، کشــيدن 
خط استوا و نوشــتن روی بادکنک، برای 
آموزش خط اســتوا، نيم کره های شمالی 
و جنوبــی، و موقعيت کشــورها از جمله 
 ايــران روی کره ی زميــن در درس علوم. 

)عكس 6(
 استفاده از هوش های منطقیـ  رياضی، 

 عکس 3 عکس 1

 عکس 6 عکس 4 عکس 2

در جامعه باور نادرستی فراگیر 
شده است که تنها راه یادگیری 
مطالب از طریق مطالعه یا گوش 
دادن به سخنان معلم است، و 
تنها راه ارزیابي آموخته ها پاسخ 
دادن به سؤال های چندگزینه ای 
یا تشریحی است. این اصاًل 
درست نیست. برای آموزش هر 
موضوعی بیش از یک راه وجود 
دارد. برای ارزیابي آموخته ها 
هم بیش از یک راه وجود دارد.
هوارد گاردنر
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بدنــی ـ حرکتی، فضايــی، و بين فردی 
بــا کار گروهی در ســاخت ماکت، برای 
موضوع شــهروندی و انــواع خانه ها در 

درس اجتماعی. )عكس 7(
 استفاده از هوش های بدنی- حرکتی، 
فضايی، بين فردی، و طبيعت گرايی برای 
آموزش تغيير زاويه ی تابش نور خورشيد 
به زمين در فصل های مختلف در درس 
علــوم. در ايــن فعاليــت، دانش آموزان 
جهت گيری های مختلف کره ی زمين را 
در فصل های مختلف با حالت بدن خود 

نشان می دهند. )عكس 8(
 اســتفاده از هوش هــای منطقــی ـ 
رياضــی، بدنی ـ حرکتــی، و فضايی با 
حرکت روی محور اعداد مطابق با مسئله 
يا الگوی داده شده، برای آموزش جمع و 
تفريق اعداد صحيح و الگويابی در محور 

اعداد در درس رياضی. )عكس 9(
 استفاده از هوش های منطقیـ  رياضی، 
بدنــیـ  حرکتی، فضايــی، درون فردی، 
بين فردی، و زبانی ـ کالمی با کشــيدن 
نقاشــی نيمه ی ديگر تصوير خود، برای 
تمرين تقــارن در درس رياضی. در اين 
تمرين، دانش آموزان بايد عکس خود را 
از وسط نصف كنند، نيمه ی بريده شده 
را بــا رعايت تقارن بكشــند و درباره ی 
 حالت چهــره ی يکديگر گفت وگو  کنند. 

)عكس 10(
 استفاده از هوش های فضايی، بدنی ـ 

حرکتی، درون فردی، و زبانی ـ کالمی با 
کشــيدن نقاشی مرتبط با مفهوم شعر و 
بيان منظور خود از نقاشــی، برای نشان 
دادن درک ادبی به عنوان ارزشــيابی در 

درس فارسی. 
 در قسمت باالی نقاشی، دانش آموزی 
حضرت يوســف)ع( را در ته چاه کشيده 
کــه به خاطر وجــود او نورانی شــده و 
کلبه ای کــه به خاطر نبــودن او تاريک 
است. از ســوی ديگر، در قسمت پايين 
نقاشــی، با پيدا شــدن و خارج شــدن 
حضــرت يوســف، چــاه ديگــر نورانی 
نيســت و کلبه روشــن شــده است. به 
اين ترتيــب، اين دانش آموز ترجيح داده 
برای بيان منظور خــود، عالوه بر هوش 
زبانی ـ کالمی، از هوش های ديگری نيز 
استفاده کند. اين روش به دانش آموزان 
حس خوبی می دهــد، چون می توانند با 
اســتفاده از توانمندی های منحصربه فرد 
 خــود کارهــای متفاوتی ارائــه دهند. 

)عكس 11(
 اســتفاده از هوش های فضايی، بدنی 
ـ حرکتــی، درون فــردی، بين فــردی، 
طبيعت گرايــی، و زبانــی ـ کالمــی با 
درســت کردن صورتک هــای چوبی در 
حالت های مختلف، برای بيان احســاس 
و گفت وگــو درباره ی انواع احساســات 
زندگــی.  مهارت هــای  آمــوزش   در 

)عكس 12(

 عکس 5

 عکس 8

 عکس 9

 عکس 10

 عکس 12 عکس 11 عکس 7

سخن پایانی
به کمک هوش های چندگانه می توان 
در نــگارش طــرح درس و چگونگی 
ارائــه ی مطلــب از تنوع بيشــتری 
توانايی های  از  تــا  اســتفاده کــرد 
متنــوع دانش آموزان بهره جســت. 
اگر در تدريس از روش های ســنتی 
و معلم محور اســتفاده شود، هميشه 
عده ای از دانش آمــوزان موفق جلوه 
می کنند )آن ها که از نظر هوش های 
تحصيلی، يعنــی منطقی ـ رياضی و 
زبانی ـ کالمــی قوی ترند(، و عده ای 
هم )که توانايی هــای ديگری دارند( 
ناتوان جلوه می کنند، چرا که به تدريج 
دچار درماندگی می شــوند. استفاده 
از هوش هــای چندگانــه و توجه به 
توانايی های فردی، توانمندی معلمان 
را در طراحی آموزشی و ارائه ی درس 
يادگيری  ميــزان  می کند،  بيشــتر 
و اشــتياق دانش آمــوزان را افزايش 
می دهد و موجب شــادابی و طراوت 

فضای آموزشی مدرسه می شود.
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دكتر محسن وحداني
دكتراي مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني دانشگاه تهران، 
رئيس گروه برنامه ريزي درس تربيت بدني دوره ي ابتدايي 
معاونت تربيت بدني و سالمت

 برنامه ي درسي-تربيت بدني 

سواد حرکتى 
سواد حركتي مفهومي به نسبت جديد است كه با اندازه گيري، تغيير، سالمت 

و حال خوب در طول عمر ارتباط دارد. در حال حاضر، سواد حركتي با ظرفيت 
فرد براي داشتن زندگي سالم و فعال تعريف مي شود. سواد حركتي توسعه ي 

مهارت هاي بنيادين حركتي و ورزشي است كه به كودك اجازه مي دهد با انگيزه، 
اعتماد به نفس و كنترل، در طيف وسيعي از فعاليت هاي بدني و موزون و شرايط 

ورزشي حركت كند و در قبال شرايط محيطي موجود و براساس ادراك خود، 
واكنش مناسب نشان دهد. سواد حركتي تركيبي از تسلط بر مهارت هاي بنيادين 

حركتي و ورزشي است كه كودك را قادر مي سازد حركات مداوم محيط پيرامونش 
را نگاه كند و براساس دركش از محيط تصميم  دقيقي بگيرد. 

ویژگي هاي افراد باسواد حرکتي
é نه تنها توانمند هستند، بلكه به ظرفيت هاي 
حركتي كه به آن ها ارزاني شده اعتماد دارند.

é انگيزه ي آنان با تمركز بر بعد جســماني 
بيشتر مي شود.

é از انجام حركات لذت  مي برند. 
é توانايي و قابليت هاي جسماني خود را به 

نمايش مي گذارند. 
é از برخورد با چالش ها لذت مي برند.

é خــود را بــراي تالش و مشــاركت در 
فعاليت هاي بدني آماده مي كنند.

é با داشتن دامنه اي از قابليت هاي حركتي، 
قادرنــد با انواع محيط هاي آشــنا و جديد 

تعامل مؤثر و پويا برقرار كنند.
هرچه دامنه ي ايــن قابليت ها و توانايي ها 
بيشتر باشند، افراد بهتر مي توانند به نيازهاي 
جســمي خود در محيط مورد نظر پاسخ 
دهند. اين موضوع اهميت زيادي دارد، زيرا 
انسان ها در نتيجه ي تعامل با محيط رشد و 

پيشرفت مي كنند. 
توســعه دادن ســواد حركتي به همكاري 
همه ي افراد از جمله اوليا، پرسنل مدرسه، 

مسئوالن محلي و شهر نياز دارد. 
در دوران كودكي تا قبل از سنين مدرسه، 
مهم ترين افرادي كه وظيفه ي رشــد سواد 

حركتي را برعهده دارند، والدين يا سرپرستان 
هستند، چرا كه اين دوره مرحله اي بحراني 
در پايه گذاري سواد حركتي است. والدين يا 
سرپرستان فرصت هاي زيادي را در اختيار 
نوجوانان قــرار مي دهند و آن  هــا را براي 
حركت و ورزش در منزل و بيرون تشــويق 

مي كنند. 
زماني كه كودك به مدرســه مي رود، گروه 
جديدي از افراد شــاخص به انجام وظيفه 
مي پردازند. اين گروه همان معلمان هستند. 
همــه ي معلمان، اعم از معلمــان آموزش 
ابتدايي و معلمان تربيت بدني، بايد اهميت 
و ارزش سواد حركتي را بشناسند و بدانند 
كه وظيفه ي آن ها در برنامه هاي تربيتي و 

آموزشي اهميت ويژه اي دارد. 

آنچه در مدرسه قابل انتظار است: 
1. تلفيق درس ها با تربيت بدني: تلفيق 
تربيت بدني با موضوعات درسي، صرف نظر 
از افزايش ميزان يادگيري، به دانش آموزان، 
معلمان و اولياي مدرسه فرصتي مي دهد تا 
با هم به صــورت تيمي و گروهي كار كنند 
و با شــناختي كه از اثربخشــي و كارايي 
اين برنامه به دســت مي آورند، تربيت بدني 
و ورزش را بــازي تلقــي نكنند، بلكه آن را 

يك موضوع درسي واقعي به حساب آورند. 
مهارت هــاي ادراكي- حركتي، مهارت هاي 
و  غيرحركتــي  مهارت هــاي  حركتــي، 
مهارت هاي دستكاري، چهار ستون اصلي 
ساخت ســواد حركتي را تشكيل مي دهند 
كه مي توانند عــالوه بر ارتقاي مهارت هاي 
ورزشي، يادگيري بقيه ي درس ها و علوم را 

در دانش آموزان افزايش دهند. 

شهر

منزل

محله
کانون هاي  
ارتقاي سواد

حرکتي
مدرسه

تسلط بر مهارت های بنيادين تحرك و ورزش
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2. توجه به كالس درس تربيت بدني: 
كالس درس تربيت بدنــي يكــي ديگر از 
فرصت هايي اســت كــه در آن، با رعايت 
ملزومــات منــدرج در محتــواي كتــاب 
راهنما، مي توان شرايطي را براي توسعه ي 
ســواد حركتي دانش آمــوزان فراهم كرد. 
دانش آمــوزان در دوره ي ابتدايي، عالوه بر 
آمادگي جســماني، با مهارت هاي بنيادين 
حركتي و مهارت هاي پايه  ي ورزشي آشنا 
مي شــوند )براي آشــنايي بيشتر به كتاب 
راهنماي معلــم درس تربيت بدني مراجعه 
فرماييد كه از پايگاه اينترنتي دفتر تربيت بدني 
tb.shs. و فعاليت هاي ورزشــي به نشاني
medu.ir  قابل دريافت اســت(. معلمان 
تربيت بدني و آموزگاران پايه، با اجراي شاد، 
مفــرح و فعال ســاعت درس تربيت بدني، 
قادرند شرايطي را براي توسعه ي مهارت هاي 
بنيادين حركتي و ورزشي و افزايش نشاط 

و شادابي دانش آموزان فراهم كنند. از آنان 
انتظار مي رود، بــا ارائه ي تكاليف حركتي 
در كالس درس تربيت بدني )مطابق كتاب 
راهنما( شرايط انجام فعاليت هاي حركتي در 
منزل را نيز براي دانش آموزان فراهم كنند. 

ریاضیات

زبان

هنر

علوم

اجتماعي

فارسي

کار و 
فناوري

تفکر و 
پژوهش

تربیت
بدني

فــوق  فعاليت هــاي  اجــراي   .3
برنامه ي ورزشــي: المپياد هاي ورزشي 
درون مدرســه اي، نرمــش صبحگاهــي و 
كانون هاي ورزشــي از جمله فعاليت هايي 

هستند كه دانش  آموزان مي توانند در آن ها 
شركت كنند. 

4. برگزاري اردوها و تفريحات ورزشي: 
تــدارك فرصت هاي بازي و جســت وجو 
در اردوهــا و تفريحــات ورزشــي و انجام 
فعاليت هاي ماجراجويانــه در فضاهاي باز 
و مفرح، زمينه ســاز افزايــش مهارت هاي 
شخصي، اجتماعي، عاطفي )افزايش سالمت 
اندام و تن درســتي، افزايــش مهارت هاي 
كليدي مانند تفكر و ارتباطات، ايجاد انگيزه 
و عالقه ي همة دانش آموزان( و توانمند سازي 
دانش آموزان در جهت مسئوليت پذيري آنان 

است. 
5. پويا كردن حياط مدرســه: ترسيم 
شكل هاي هندسي و تصوير ها دركف حياط 
و ديوارهاي مدرسه فرصتي فراهم مي كند 
كه دانش آموزان در زنــگ تفريح به انجام 
فعاليت هــاي حركتي ترغيب شــوند. اين 
شكل ها و تصويرها بايد به گونه اي باشند كه 
ضمن ايجاد تحرك و نشاط در  دانش آموزان، 
بتوانند زمينه ي تلفيــق تفكر و حركت را 
ايجاد كنند تا روحيه ي ماجراجويانه و تفكر 

در آنان پرورش يابد.

منابع:
1. Whitehead, M., & Murdoch, E.(2006). Phys-

 ical literacy and physical education: Conceptual
mapping. Physical Education Matters, 1(1),6-9.
2. Whitehead, M. (Ed). (2010). Physical litera-
cy: Throughout the life course. Routledge.

 3. Longmuir, P.E., Boyer, C., Lloyd, M., Yang,
 Y., Boiarskaia, E., Zhu, w., & Tremblay, M.S.
 (2016). The Canadian Assessment of Physical
 Literacy: methods for children in grades 4 to 6
(8 to 12 years). BMC Public Health, 15(1), 767.
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رشد روانى - حرکتى
با فعالیت بدنى

حركت وســيله اي اســت كه از طريق آن 
تربيت بدنــي و ورزش به اهداف خود نائل 
مي شود. چهار هدف عمده ي تربيت بدني، 
به ويژه در مدارس، شامل تكامل جسماني، 
تكامل شناختي، تكامل عاطفي اجتماعي و 

تكامل رواني- حركتي است. 
فعاليت جسماني منظم و هدفمند اساس 
نيل به اهداف خطير تربيت بدني و ورزش 

است. 
برنامه هــاي تربيت بدني در مــدارس در 
نهادينه شــدن برنامه ي ورزشي منظم در 
زندگي دانش آموزان تأثير بسزايي خواهند 
داشــت، چرا كه عادات رفتاري در سنين 
كودكي شكل مي گيرند و مدرسه به عنوان 
مرجع، نقش تعيين كننــده اي در اين باره 

دارد. 
لذا الزم است هر يك از معلمان به نوبه ي 
خود با كاركردهاي تربيت بدني در مدارس 
و آثار كوتاه و بلند مدت آن آشــنا شوند و 

نقش خود را در اين زمينه ايفا كنند. 

رشد و توسعه ي جسماني
هدف از رشد و توسعه ي جسماني كسب 
آمادگي جسماني، سالمت و تندرستي، و 
توانايي مقاومت در برابر خســتگي است. 
فعاليت بدني كار تغذيه ي اندام ها را بهبود 
مي بخشــد و باعث مي شــود فرد با صرف 
انرژي كمتر مــدت طوالني تري كار كند. 
تحقق اين هدف باعث فعال تر شدن فرد، 
اجراي بهتر مهارت ها و ســالم تر بودن او 
خواهد شد كه چنين حالتي براي داشتن 
زندگي ســالم و مفيد ضروري اســت. در 
تحقــق اين هدف، بــر مفاهيمي از قبيل 
افزايــش قدرت و تــوان عضالني، افزايش 
انعطاف پذيري، ســرعت، چابكي و ســاير 

عوامل آمادگي جسماني تأكيد مي شود. 

رشد و توسعه ي شناختي و 
تفسیري 

رشد و توسعه ي تفسيري شامل معلومات، 
درك و تشــخيص ارزش هايي است كه با 

فعاليت بدني منظم و آمادگي جسماني مطلوب مي تواند سالمت فرد را ارتقا 
بخشد، به پيشگيري از بيماري  كمك كند و يا بخشي از درمان بيماري باشد. 

امروزه مجموعه عالئمي به نام »مرِگ نشسته« تعريف شده اند كه عالئم مربوط 
به زندگي بي تحرك را نشان مي دهند. از جمله ي اين عالئم عضالت ضعيف، 

پوكي استخوان، نبود تعادل متابوليك )قند و چربي خون باال، فشار خون باال(، 
آمادگي قلبي و عروقي پايين، و افسردگي هستند. چاقي و اضافه وزن نيز يكي 

ديگر از معضالت جامعه ي ايراني به ويژه كودكان است كه مي تواند در شيوع 
بيماري هاي غيرواگير نقش زيادي داشته باشد. شيوع چاقي و بيماري هاي 

غيرواگير در درازمدت مي تواند هر كشوري را با بحران هاي جدي روبه رو سازد 
و هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيمي را در بر داشته باشد. بهترين راه براي 

كاهش چنين صدماتي، آموزش سبك زندگي فعال به دانش آموزان است. 

زهرا تسليمي

سالمت

دكتراي مديريت ورزشي

اجراي فعاليت هاي جسماني همراه است. 
در واقــع، درك و تشــخيص بــه موقع و 
قضاوت هاي بجا، در پرتو رشد و توسعه ي 
اين بعد حاصل مي شود. اين هدف زماني 
تحقق مي يابد كه فرد اطالعات مربوط به 
بــدن را به كار گيرد و به اهميت تمرينات 
ورزشي، رژيم غذايي خوب، ارزش سالمت 
و تندرستي و عادات خوب پي برده باشد. 
همچنين، توســعه و رشد شناختي شامل 
آگاهي از معلومات بهداشتي، پيشگيري از 
بيماري ها، قوانين و مقررات ورزشي و فنون 
و روش هاي مربوط به آن هاســت. فعاليت 
بدني منظم و تغذيه ي سالم، عالوه بر اثرات 
فيزيولوژيك مثبت، به بهبود هوش، رشد 
ذهني و تعميق يادگيري نيز كمك مي كند. 

رشد و توسعه ي اجتماعي و عاطفي 
منظور و هدف رشد و توسعه ي اجتماعي- 
عاطفي، سازگاري فرد با خود و با ديگران 
و با ارزش هاي جامعه است. تربيت حركتي 
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و ورزش از طريــق برنامه ها و فعاليت هاي 
متنوع مي تواند بســتر خوبــي براي بروز، 
تمرين، اصالح، تغيير و تقويت توانايي هاي 
بالقوه ي عاطفــي و اجتماعي دانش آموزان 
فراهم كند. دانش آموزان، ضمن شــركت 
در فعاليت هاي ورزشي، با مفاهيمي مثل 
اخــالق خوب، احترام به پيشكســوت ها، 
رعايت انصاف و عدالت در داوري و قضاوت، 
حس همــكاري در امــور زندگي و حس 
رهبري و مسئوليت پذيري آشنا مي شوند. 

اهداف اخالقي و معنوي را مي توان بخشي 
از اهداف فردي و اجتماعي تلقي كرد. اين 
اهداف مانند اهداف اجتماعي و عاطفي، با 
اهداف عمومي تعليم و تربيت ارتباط بسيار 
نزديكي دارنــد. دانش آموزان با شــركت 
در فعاليت هــاي ورزشــي مي توانند اين 
ارزش ها را تمرين كنند، چرا كه كالس هاي 
تربيت بدني بستر مناسبي را براي نمايش و 
عرضه ي عملي ارزش هايي مانند دوستي، 
احترام متقابل، تحمل شكست، فداكاري و 

غيره فراهم مي كنند و تمرين عملي چنين 
مهارت هايي در درازمدت مي تواند از بروز 
بسياري از آسيب هاي اجتماعي پيشگيري 

كند. 

رشد و توسعه ي 
رواني- حرکتي

منظور از رشــد و توسعه ي 
روانــي- حركتــي، تبحــر 

و كارايــي فــرد در اجــراي 
است.  جســماني  فعاليت هاي 

به عبارت ديگر، توسعه ي رواني- 
حركتي به معني پرهيز از حركات 

اضافــي و بيهــوده در اجراي 
انجام  و  ورزشي  مهارت هاي 
حركات با اســتادي، تبحر، 
زيبايي و ظرافت و با صرف 
انــرژي ممكن در  حداقل 
مرحله ي اجراســت. توسعه 

و رشد عصبي- عضالني براي 

اجراي حركات بدني بسيار ضروري است. 
زيرا هر چه كنترل سيستم عصبي بر حركات 
افزايش يابد، به همان نسبت حركات زائد 
و غيرضروري كاهش و هماهنگي و مهارت 
افزايش مي يابد. بنابراين، در راستاي تحقق 
اين هــدف، دانش آموزان با شــركت در 
فعاليت هاي ورزشي و انجام تمرينات بدني 
قادر خواهند بود حركات را با دقت، ظرافت، 

موزون و هماهنگ انجام دهند. 
 بــا توجه بــه آنچــه ذكر شــد، يكي از 
مهم تريــن وظايف مديــران و معلمان در 
مدرسه، بستر ســازي و برنامه ريزي براي 
افزايش ميــزان تحرك بدني دانش آموزان 
در راستاي نيل به اهداف پيش بيني شده 
اســت. قطعًا هفته اي يك جلســه كالس 
درس تربيت بدنــي در مدرســه نمي تواند 
چشــم اندازهاي پيش بيني شده را محقق 
سازد. اما معلمان خالق و توانمند مي توانند 
با برنامه هاي مكمل و تلفيق ساير درس ها 
بــا تربيت بدني، بــراي افزايــش تحرك 

دانش آموزان فرصت سازي كنند.
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كبری محمودی/تصویرگر: سام سلماسي

تجربه ی مادرانه

آه اي  آزمایشگاه!
 مادر: پسرم بيا از خير اين يه آزمايش بگذر. نتونستم كاغذ »پي اچ«1  

پيدا كنم. 
 پسر: خب، پس چرا آزمايش »اسيد و باز« تو كتابمون اومده؟ اگر ما 

وسيله ي آزمايشي رو نداشته باشيم، چطور انجامش بديم آخه!
مادر: جوهر ليمو و جوهرنمك رو تو ببر، شايد يكي از دوستات تونسته 

باشه كاغذ پي اچ پيدا كنه. اونوقت آزمايش رو چند نفري انجام بدين. 
 پسر: مامان يه حرفي مي زني ها! كجا انجام بديم؟ مگه سر كالس 

مي شه آزمايش انجام داد!
 مادر: بابا ناســالمتي مدرســه تون يه اتاق بزرگ داره كه اسمش 

آزمايشگاهه. بايد بريد اونجا. از معلمتون بخواهي قبول مي كنه.
 پسر: دفعه ي قبل كه برای آزمايش رنگ بری، »پتاسيم پر منگنات« 
مي خواســتيم، خانممون همه اش گفت يه روز مي برمتون آزمايشگاه 
و آخرشــم نبرد. حاال اين يكي هم همين طور. يكدفعه همه تون بگيد 

آزمايش نكن و خالص ديگه! 

 پسر: تو يه ورقي بزن، ببين فقط تو همين 
فصل ســوم چند صفحه كاغذ هدر شده واسه 
آزمايش؟ خــب اينا رو نمي آوردن اينجا و فقط 
جوابا رو مي آوردن و مي گفتن حفظ كنيم ديگه! 
دانشمندا تا آزمايش نكنن كه دانشمند نمي شن 

آخه! 
 مادر: حاال شــلوغش نكن بچه! من و تو كه 
تا اينجا بيشــتر آزمايشا رو انجام داديم. پس ما 
نذاشتيم كاغذ هدر بشه. كلي چيزم ياد گرفتيم. 
خودت حســاب كن تا حاال چقــدر پول خرج 

كرديم تا وسايل آزمايش هاي تو رو بخريم!
 پسر: مامــان باور كن هيچ كدوم از دوستام 
تا حاال حتي دو تا آزمايشم انجام ندادن. به من 

مي گن عجب حوصله اي داري دانشمند! 

مراحل  روش علمي 
1. مشاهده

2.طرح مسئله
3.فرضيه سازي

4.طراحي و آزمايش
5.نتيجه گيري

گشت مفصلي در اينترنت زدم. با كمال مسرت متوجه شدم كيت 
كامل لوازم آزمايش هاي دوره ي ابتدايي در بازار موجود اســت. 

عصر آن روز به سرعت يك بسته خريدم و به خانه بردم.
 حال ديگر خيالمان از بابت وســيله هاي آزمايش ها راحت بود. 

راستش هزينه  هم خيلي سبك تر شد. 
من يكي كه خيلي خوش حال بودم.

 تنها نگراني ام اين بود كه به لحاظ رعايت موارد ايمني، پســرم 
نبايد به تنهايي آزمايش ها را انجام مي داد.

 از طرف ديگر، حال كه وسيله ها را اين همه ارزان و يكجا خريده 
بودم، دلم نمي آمد تنها پسر خودم از آ ن ها استفاده كند.
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 مادر: آقاي مدير، مي شه اين كيت آزمايشاي علوم رو تو آزمايشگاه 
مدرسه بذاريد تا بچه ها بتونن راحت آزمايشا رو انجام بدن؟ 

مدير: خانم، ما تو آزمايشــگاه كلي از اين وســيله ها داريم. بهتر و 
بزرگ ترش رو هم داريم. زيره به كرمون آورديد شما!

 مادر: پســرم گفت معلمشون بهشون گفته كه تاريخ استفاده ي 
بعضي از وسايل آزمايشگاه گذشته و چند تا وسيله هم خرابه. 

مدير: طبيعيه خب، چون معلما نمي رســن برن آزمايشگاه، بعضي 
وسايل خيلي وقته استفاده نشدن.

 مادر: خب، چرا بچه ها براي انجام آزمايش نمي رن آزمايشگاه؟ 
مدير: مدرسه داليل خودش رو داره. شما كه عالقه منديد، وسايل رو 

هم داريد، خودتون تو خونه كار كنيد ديگه. 
 مادر: من همين كار رو كردم و بازم مشــكلي ندارم. منتها انجام 
بعضــي آزمايش ها به حضور يه بزرگ تر نياز داره و فضاي مخصوص 
آزمايش. خونه مناسب اين كار نيست و من متخصص علوم نيستم. من 

نمي دونم چطور بايد نتيجه ي آزمايش رو به درس ربط بدم. 
مدير: زمونه  اين طور شــده خانم. خانواده ها مي خوان خودشون رو 
راحت كنند، همه چي رو گردن مدرســه مي ندازن! اين طوري پيش 

بريم، فردا مي گن مدرسه به اوليا هم آموزش بده!

 مادر:  آيا معلم وظيفه نداره كتاب درسي رو كامل درس بده؟
مدير: شما كه خودتون بايد متوجه باشيد. همين كتاب علوم ششم، 
حدود صد صفحه  است. معلم كتاب رو درس بده يا آزمايش ها رو انجام 

بده؟ وقت كمه خانم. 
 مادر: آقاي مدير شــما يه نگاهي به كتاب بندازيد. از صد صفحه ي 
كتاب، نزديك چهل صفحه ي اون آزمايش و كاوشگريه. آزمايشا همه به 
موضوع فصل مربوط هستن. مي مونه 60 صفحه كه تو بيشتر اين 60 

صفحه هم »فكركنيد، فعاليت و گفت وگو كنيد« اومده.  
مدير: منظور شما از اين آمارگيري ها چيه؟ مگه معلم كتاب رو نوشته.

 مادر: نه آقاي مدير. ســوء تعبير نشــه. خب اگر نويســنده  هاي 
كتاب درسي كه كارشناس موضوع هســتن، اين موضوع رو ضروري 

نمي دونستن، اين همه از حجم كتاب رو صرف آزمايش نمي كردن!  
مدير: خانم حاال شما از ما چه توقعي دارين؟

 مادر: بنده از شما خواهش مي كنم مطابق كتاب درسي درس بديد. 
وقتــي گفته آزمايش  كنيد، آزمايش كنيد و وقتي گفته فعاليت، لطفًا 

فعاليت كنيد. 
مدير: مي تونيد با معلمش صحبت كنيد و خواســته تون رو به ايشون 

بگيد.

 مادر: خانم از حرف هاي من ناراحت نشيد، نمي خوام تو كار شما دخالت كنم. فقط 
نمي دونم چرا به اين موضوع چندان اهميت نمي ديد.

معلم: من ناراحت نمي شم. متوجه دلسوزي شما هستم. آزمايشگاه مدرسه اشكال 
داره و نمي تونيم ازش استفاده كنيم. چاره اي نداريم.

 مادر: خب مثل كتابخونه ي كالسي، آزمايشگاه كالسي داشته باشيد. 
معلم با خوش حالي: منو ببخشيد. بس كه سرم تو كالس با درسا گرمه، راستش 
تا به حال خيلي به اهميت موضوع آزمايش توجه نكرده بودم. شما حق دارين، با اين 

كيت مي شه تو كالس آزمايش هاي علوم رو انجام داد.
 مادر: خدا خيرتون بده خانم. مامانا هم حاضرن به شما كمك كنند.
معلم: خيلي خوبه. حداقل  تو انجام بعضي آزمايشا به كمكمون بياييد. 

درد دل مادرانه و معلمانه
هر ســاله، به تعداد تمام دانش آموزان ابتدايي كشــورمان، كتاب هاي 
علومي منتشر مي شوند كه نزديك نيمي از حجم آن ها آزمايش است. 
در شرايطي كه مدرســه ها خود را موظف نمي دانند اين آزمايش ها را 
با دانش آموزان انجــام دهند، آيا اين همه برگ كاغذ هدر نمي رود؟ آيا 
چندين متخصص بــراي طراحي اين آزمايش ها وقت صرف نكرده اند؟ 
نويسنده، ويراستار، گرافيست و كارشناسان دست در كار تأليف كتاب، 

براي انجام اين كار هزينه و وقت صرف نكرده اند؟ 

آيا براي تهيه ي اين همه كاغذ مبلغ هنگفتي هزينه نشــده است؟ آيا 
نظارتي بر اجراي كامل همه ي بخش هاي كتاب درســي در مدرسه ها 
اعمال نمي شــود؟ آيا وزارت آموزش و پــرورش قانوني در اين  زمينه 
تعيين نكرده است؟ آيا طراحان كتاب درسي به موضوع زمان الزم براي 
آزمايش هاي كتاب انديشيده اند؟ آيا در علوم تجربي، يكي از مهم ترين 
مراحل روش علمي، انجام آزمايش نيست. خوب است چاره اي بينديشيم 

و مدرسه ها را از اين بي آزمايشگاهي نجات دهيم.
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همه چیز حل شد! 
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نصراهلل دادار/عکاس: مجتبي گرگي

گفت وگو

 زند گي نامه ي آقاي محمد ديمه ور
 آقاي محمد ديمه ور در سال 1344 شمسي در بيرجند متولد شد. پس از 
گذراندن دوران تحصيالت ابتدايي و متوسطه در دانشگاه ادامه ي تحصيل داد.

آخرين مدرك تحصيلي ايشان، كارشناسي ارشد در رشته ي زمين شناسي 
اقتصادي از دانشگاه تربيت مدرس است.

  سوابق آموزشي و اجرايي
 از سال 1368 به استخدام وزارت آموزش وپرورش درآمد و دبير دبيرستان هاي 
بيرجند شد. هم زمان با دبيري، در مراكز تربيت معلم آن وقت الزهرا)س( و 

باهنر نيز تدريس مي كرد. 
سپس مسئوليت آموزش وپرورش شهرستان بيرجند را برعهده گرفت و به 

مدت سه سال در اين پست سازماني انجام وظيفه كرد. 

پس از آن، به مدت سه سال، مدير كل آموزش وپرورش استان سمنان شد و 
سپس مديركل آموزش فني وحرفه اي استان خراسان )قبل از تقسيم شدن 
به سه استان فعلي(. ايشان بعد از تقسيم خراسان به سه استان )رضوي، 
شمالي و جنوبي( مدير كل آموزش وپرورش استان خراسان جنوبي شد و 
از سال 1392 تا 1395 هم به مدت سه سال معاون آموزش ابتدايي وزارت 

آموزش وپرورش شد.
پس از معاونت آموزش ابتدايي، دوباره به دانشگاه فرهنگيانـ  واحد بيرجند 
)مراكز تربيت معلم استان خراسان جنوبي( آمد و به كارهاي آموزشي و 

پژوهشي پرداخت و اين راه همچنان ادامه دارد.
آقاي ديمه ور يكي از مؤلفان كتاب هاي درس پژوهي و آموزشي چند پايه است 

كه معاونت آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش به چاپ رسانده است.

بازتعريِف  تربیِت  متوازن

گفت وگو با آقاي محمد ديمه ور، معاون پيشين آموزش  ابتدايي وزارت 
آموزش وپرورش و مدرس فعلي دانشگاه فرهنگيان بيرجند
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 آقـاي ديمـه ور، بيـش از 28 سـال اسـت كـه جناب 
ن  و گوناگـ حوزه هـاي  در  آموزش وپـرورش،  در  عالـي 
مشـغول به كار هسـتيد، آمـوزش  ابتدايي چـه نقش  و 

جايگاهـي در توسـعه ي كشـور دارد؟
 هدف گذاري هـا در دوره ي ابتدايـي به صـورت كالن ايـن اسـت 
كـه بايـد به دنبـال ايجاد، توسـعه وتقويت شايسـتگي هاي پايه و 
مهارت هاي اساسـي زندگي باشـيم. ما در دوره ي ابتدايي چيزي 
بـا عنـوان آموزش محض رياضي و سـاير علـوم تخصصي نداريم 
و همـه ي درس هـا ابزار شـكل گيري مهارت ها و شايسـتگي هاي 
پايـه هسـتند. از همين حيث اسـت كـه آموزش ابتدايي بسـيار 
اهميـت دارد. اگـر دوره ي يـك يا دو سـاله ي پيش از دبسـتان را 
بـه دوره ي شـش سـاله ي دبسـتان اضافـه كنيـد، در طـول اين 
دوره ي هفـت هشـت سـاله، آنچـه بايد مركـز توجه قـرار گيرد، 
و  نوآمـوزان  دانش آمـوزان،  شايسـتگي هاي  تقويـت   و  توسـعه 

كودكان اسـت.
 منظور از شايستگي ها چيست؟

 براسـاس سـند برنامـه ي درسـي، يك حـوزه از شايسـتگي هاي 
پايـه، حـوزه ي »ايمـان« اسـت. بخشـي از ايـن شايسـتگي ها به 
رشـد باورهـاي مذهبـي معطـوف مي شـود و بخشـي بـه رشـد 
تعلـق خاطـر بـه خداونـد تبـارك و تعالـي. همان چيـزي كه در 
سـند حيـات طيبـه، قرب الي اهلل ذكر شـده اسـت. يكـي  ديگر از 
شايسـتگي هاي پايـه »عمـل« اسـت. تـا چـه حـد دانش آموزان 
نيـاز دارنـد انجـام دادن، فعاليـت  كـردن يـا بـه تعبيـر امـروزي 
منابـع درسـي و غيردرسـي، مهارت هـاي زندگـي را بدانند. مثاًل 
مهارت هايـي كـه يك انسـان سـالم براي داشـتن زندگي سـالم 
نيـاز دارد، چيسـت؟ مـا به آمـوزش انواع مهارت هـاي تفكر مثل 

خـالق، انتقـادي و واگرا نيـاز داريم. ما طـرح مهارت هاي زندگي 
ايرانـي- اسـالمي را در مـدارس ابتدايـي، بـراي آمـوزش سـبك 
زندگـي و نـوع تعامـل و زيسـتن در فضـاي فرهنگـي اجتماعي 
جمهـوري اسـالمي داريـم. شايسـتگي بعـدي علم اسـت. البته 
علـم بـه معناي خـاص آن بـراي دوره ي ابتدايي خيلي مناسـب 
نيسـت. منظـور ما از علم،  خـردورزي، خردگرايي و تعقل اسـت. 
بچه هـا بايد نسـبت بـه پديده هاي محيطي و اتفاقـات موجود در 
جهان وكل دنيا شـناخت داشـته باشـند و حوزه هـاي مكانيكي، 
فيزيكـي، علـوم زيسـتي، علـوم زميـن و آنچـه را در كتاب هـاي 

علـوم  ابتدايي آمده اسـت، بشناسـند.
موارد ذكر شـده بخشـي از شايسـتگي هايي هسـتند كـه بچه ها 
بايـد به آن ها دسـت پيدا كننـد. منتها همه ي اين شايسـتگي ها 
بايد به تربيت فردي داراي زيسـت مسـلماني متـوازن در جامعه 
كمـك كننـد. يعني ما به گونـه اي تربيت شـويم و زندگي كنيم 
كـه مسـلمان بـودن مـا و باورهـاي اعتقـادي مـا در رفتارمـان 

تجلي پيـدا كند.
 بـراي اينكـه نقـش آمـوزش ابتدايـي در توسـعه ي 

كشـور پررنگ  تـر شـود، چـه توصيه هايـي داريـد؟
بخواهـد  تعليم وتربيـت رسـمي  نظـام  اگـر  مـن،  اعتقـاد  بـه   
محاسـبه ي  لحـاظ  بـه  را  خـود  سـرمايه گذاري  بزرگ تريـن 
ابتدايـي  اثربخشـي و كارامـدي انجـام دهـد، بايـد در دوره ي 
بكنـد.  را  كار  ايـن  پيش دبسـتاني،  دوره ي  در  به خصـوص  و 
حتـي تجربـه ي شـخصي مـن مي گويـد كـه پيش دبسـتاني از 
دوره ي ابتدايـي مهم تـر اسـت. متأسـفانه در حـال حاضـر در 
كشـور مـا كمتريـن توجه و عنايـت بـه دوره ي ابتدايـي صورت 
مي پذيـرد. يعنـي آن قدر كه يـك كارگاه فني وحرفـه اي در فالن 
هنرسـتان حائـز  اهميت اسـت، مـدارس ابتدايي اهميـت ندارند. 
اهميـت كارگاه بـه جـاي خـودش محفـوظ، چـون مـا به دنبـال 
مهارت آمـوزي هسـتيم و حتمـًا بايد فرزندانمـان آن مهارت ها را 
يـاد بگيرنـد، ولـي در تـرازوي نگاه مـا، كفه ها برابر نيسـتند. من 
معتقـدم، تـا زماني كه به زيرسـاخت هاي توسـعه توجـه نكنيم، 
توسـعه اتفـاق نمي افتـد و مهم تريـن زيرسـاخت توسـعه آدم ها 
هسـتند. فضـاي فعلـي بيانگـر دسـت نيافتنـي بودن توسـعه ي 
همه جانبـه اسـت، زيـرا بـه دوره ي ابتدايـي، توجهـي كـه بايـد 

بشـود، نمي شـود.
اگـر مـا بخواهيـم توسـعه ي ملـي را رقـم بزنيـم و در منطقـه 
رتبـه ي اول را از شـاخص هاي بين المللـي كسـب كنيـم، بايـد 
ابتدايـي شـروع كنيـم و زمينـه ي آموزش وپـرورش  از دوره ي 
بـا كيفيـت دوره ي ابتدايـي و پيش دبسـتاني را فراهـم سـازيم. 
نكتـه ي ديگـري كـه بايـد به آن اشـاره كنـم، اين اسـت كه اگر 
آموزش وپـرورش بخواهـد مقـّوم برنامـه ي توسـعه باشـد، بايـد 

گفت وگوي اين شماره ي مجله در حوزه ي آموزش  ابتدايي 
و توسعه، به آقاي محمد ديمه ور، معاون آموزش  ابتدايي 

وزارت آموزش وپرورش در طول  سال هاي 1392 تا 1395، 
اختصاص پيدا كرده است. او هم  اينك در دانشگاه 

فرهنگيان به تدريس مشغول است.
آقاي ديمه ور آموزش را امري فرهنگي مي داند و معتقد 

است تا زماني كه ما به آموزش با ديد فرهنگ نگاه نكنيم 
و تلقي ما از آموزش كاري اجرايي باشد، گرفتاري ها، 

كمبودها و كاستي هاي اجرايي ، حتي در تحقق اهداف 
يادگيري، به  قوت خود باقي  است و در آن صورت، 

فاصله ي ما با توسعه زياد خواهد بود.
آنچه در پي مي آيد، حاصل گفت وگوي ما با ايشان است: 
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اهـداف كالن توسـعه ي ملـي بـا اهـداف كالن آموزش وپـرورش 
و سـند تحـول هم خواني داشـته باشـند. شـما نمي توانيد سـند 
توسـعه ي ملي يا برنامه ي پنج سـاله ي توسـعه ي ملـي را طوري 
طراحـي كنيـد كـه مسـير جداگانـه اي را از نظـام تعليم وتربيت 
كشـور طـي كنـد و هر كـدام به مسـير جداگانـه اي بـرود. آنچه 
را سـند تحـول مي ناميـم، نمي توانـد و نبايـد زير يـك برنامه ي 
توسـعه ي ميـان مـدت پنج سـاله باشـد، بلكـه بايـد جـزو روح 
حاكـم برنامـه باشـد. اهـداف موجـود در سـند تحـول )جـدا از 
نقـدي كـه بـر آن داريـم(، بايـد بـر روح برنامه ي توسـعه حاكم 
باشـد؛ در حالي كـه ما عكـس آن عمل مي كنيـم. برنامه اي براي 
بخش هـاي گوناگـون كشـور، مثـل حـوزه ي فضاي شهرسـازي، 
مي نويسـيم، در صورتي كـه امـروزه طرح هايـي در سـطح شـهر 
انجـام مي شـوند كـه هيچ گونـه ارتباطـي بـا زندگـي و فرهنـگ 

ندارند. مـردم 
االن آنچـه در مدرسـه دربـاره ي خانـواده مي گوييـم، اگـر بـا 
مواجـه  و  مخالـف  اجتمـاع،  بخش هـاي  سـاير  در  رفتارمـان 

نباشـند، حداقـل زاويـه ي جـدي بـا هـم دارنـد.
 ما درك درستي از تربيت متوازن داريم؟

نكتـه ي ديگـري كه بايـد به آن بپردازم، اين اسـت كـه ما درك 
درسـتي از تربيـت متـوازن نداريم. وقتي تربيـت را به عنوان يك 
مفهـوم جامـع در نظـر مي گيريـم، همان قـدر كـه تربيـت بدني 
و جسـمي برايمـان مهـم اسـت، بايد تربيـت علمـي و اجتماعي 
هـم برايمـان مهـم باشـد و همان قدر كـه تربيت علمـي برايمان 
مهـم اسـت، تربيت اخالقـي و اعتقـادي برايمان مهم باشـد. اما 
آيـا اين هـا در كشـور مـا به طور متـوازن اجرا مي شـوند؟ پاسـخ 
مـن خير اسـت. چـون درك درسـتي از توازن در تربيـت نداريم 
و فقـط در برخـي مـوارد، يـك بعـد از تربيـت را رشـد داده ايـم. 
مثـاًل در دوره ي متوسـطه كـه امـروز كم كـم بـه دوره ي ابتدايي 
هم كشـيده شـده اسـت، نگاه به كنكور به شـدت پررنگ شـده 
اسـت، يعنـي آنچـه خـودش را بيشـتر نشـان مي دهـد، تربيـت 

علمـي اسـت و حتـي مهارت ها كنـار زده شـده اند.
 محتـواي كتاب هـاي درسـي دوره ي ابتدايـي چقدر 
بچه ها را به سـمت اسـتقالل و رشـد و توسـعه ي كشور 

مي كند؟ هدايـت 

به خصـوص  تأليـف  دفتـر  عزيـزان  تمـام  بـه  احتـرام  ضمـن 
دوسـتاني كـه در گـروه تأليـف كتاب هـاي ابتدايـي مشـغول به 
كارنـد، بايـد عـرض كنـم، برنامـه ي درسـي ابتدايـي و تأليـف 
كتاب هـاي درسـي در دوره ي ابتدايـي كمي با عجله انجام شـد.

در سـال 1391، براسـاس سـند تحـول، بالفاصلـه تغييـر در 
كتاب هـاي درسـي پايه ي ششـم و بعـد از آن پايـه ي دوم انجام 
شـد و بعـد از آنهـا تغييـرات پايـه بـه پايـه اعمـال شـدند. ايـن 
تغييـرات تا حـدودي با عجله صـورت گرفتنـد.  در اين تعجيل، 
برخـي اولويت هـا و برخي مسـائل بـا اهميتي كه بايد برجسـته 
مي شـدند بـه توجـه جـدي و بازنگـري در محتـوا و شـيوه ي 
تدويـن منابـع آموزشـي نيـاز دارنـد. بنابرايـن، به اعتقـاد من: 

1. كتاب هاي درسي به بازنگري نياز دارند. 
2. بـراي تأليـف كتاب هاي درسـي، ضروري اسـت چنـد تأليفي 

داشـته باشـيم تا از حالـت تك تأليفي خارج شـويم.
3. نتايـج تأثيـرات كتاب هاي درسـي فعلي در توسـعه ي آموزش 
بررسـي شـود و بـه خروجي هـاي دوره ي ابتدايـي توجـه شـود. 

ببينيـم آيـا اهـداف محقق شـده اند يـا نه؟
بچه هـا  متـوازن  بـراي رشـد  آيـا كتاب هـاي درسـي موجـود 
مناسـب هسـتند يا خيـر؟ يعني همان انـدازه كه بـه كتاب هاي 
فارسـي و رياضـي توجـه شـده اسـت، بـه آمـوزش مهارت هـاي 

زندگـي، هنـر و تربيـت بدنـي نيـز توجه شـده اسـت؟
4. در همـه ي كشـورها، موضوعات يادگيـري در دوره ي ابتدايي 
تلفيقـي هسـتند. يعنـي حوزه هاي يادگيـري رياضيـات، علوم و 

... در هـم آميخته انـد.
بررسـي شـود آيا ايـن كار در كتاب هـاي درسـي دوره ي ابتدايي 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت؟ مـا از آمـوزش تلفيقي سـخن 
مي گوييـم، ولـي كماكان موضوعات درسـي كتاب هـا از هم جدا 
هسـتند. نكتـه ي ديگر در رابطه با كتاب هاي درسـي اين اسـت 
كـه بـراي نمونه، ما درسـي به عنوان كار و فنـاوري را وارد پايه ي 
ششـم كرده ايـم كـه در عمل بيش از يك كتاب درسـي نيسـت 
و ابـزار اجـراي ايـن بخـش از برنامه ي درسـي اصـاًل در مدارس 
وجـود ندارد. چند سـالي كـه در وزارتخانه بوديـم، تالش زيادي 
كرديـم كـه درصـدي از مـدارس از امكانـات الزم بـراي تدريس 
ايـن كتـاب برخوردار شـوند، اما هنـوز 50 تـا 60 درصد مدارس 
امكانـات الزم بـراي تدريـس ايـن كتـاب را ندارنـد. االن زمـان 
مناسـبي اسـت كـه تيم هـاي جديـد بـا نگاهـي نقادانـه دسـت 
بـه كار شـوند و محتـواي كتاب هـاي درسـي را بررسـي كننـد. 
االن سـاعات درسـي هـم خودش محل سـؤال اسـت. چـرا براي 
يـك درسـي مثـاًل سـه سـاعت و بـراي درس ديگـر دو سـاعت 
و بـراي برخـي ديگـر از درس هـا زمـان كمتـري در نظـر گرفته 

شـده است؟

شما نمي توانيد سند توسعه ي ملي یا برنامه ي 
پنج ساله ي توسعه ي ملي را طوري طراحي كنيد كه 
مسير جداگانه اي را از نظام تعليم وتربيت كشور طي 
كند و هر كدام به مسير جداگانه اي برود
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 نظرتان دربـاره ي روش ارزشـيابي در دوره ي ابتدايي 
؟ چيست

اگـر ارزشـيابي توصيفي درسـت انجام شـود و معلم بـراي انجام 
آن بـه درسـتي آمـوزش داده شـود و ابـزار مناسـب بـراي انجام 
آن در مـدارس باشـد، از جملـه فضاي فيزيكـي، كالس، آموزش 
خانـواده و ... فراهـم باشـد، روش ارزشـيابي توصيفـي بسـيار 

مناسـب تر از ارزشـيابي هاي كمـي و نتيجه گـر خواهـد بـود.
  فـرض كنيـد در همين شـرايط و با هميـن امكانات، 
معلـم يـك مدرسـه ي ابتدايـي باشـيد، بـراي اينكـه 
بچه هـا در آينده سـرپاي خود و مسـتقل تربيت شـوند 
و در جهـت رشـد و توسـعه ي كشـور بهـره وري بااليي 

داشـته باشـند، چـه مي كنيد؟
خـدا مي دانـد ايـن جملـه اي را كـه مي خواهـم بگويم، شـعاري 
آموزش وپـرورش  در  كـه  مسـئوليت هايي  دليـل  بـه  نيسـت، 
داشـتم و ارتباطـي كـه به عنوان رئيـس اداره با معلمان داشـتم، 
مـن هـم همـان كاري را مي كردم كـه خيلي از معلمـان ابتدايي 
انجـام مي دهنـد. بـاور دارم كه بخـش عمده ي معلمـان ابتدايي 
مـا از جانشـان مايـه مي گذارنـد و اصـالً  كاري بـه بحث هـاي ما 

ندارنـد و آنچـه را مي داننـد درسـت اسـت انجـام مي دهند. 
اگـر چيـزي را نمي داننـد، مقصـر مـا هسـتيم كـه بـه آن هـا 
نگفته ايـم. اگـر امـكان اجـرا كـردن برخـي كارهـا را ندارنـد، به 
دليـل ايـن اسـت كـه مـا امـكان را برايشـان فراهـم نكرده ايـم. 
تعـداد قليلـي هسـتند كـه طبـق توقـع ما بـه وظايفشـان عمل 
نمي كننـد، ولـي بخش عمـده ي معلم ها كارشـان را خوب انجام 

مي دهنـد.
در پاسـخ بـه سـؤال شـما، اگـر من جـاي هـر كـدام از معلمان 
ابتدايـي بـودم، اول سـعي مي كـردم خـودم را به عنـوان معلمي 
حرفـه اي )به صـورت اعـم( آمـاده كنـم و دوره هايـي را كـه بايد، 
بگذرانـم و آموزش هـا و مهارت هايـي را كـه بايـد، كسـب كنـم. 
طرحـي در دوره ي ابتدايـي بـود كـه كارش بـه سـامان نرسـيد. 
قـرار بـود نقـش مشـاوره اي معلمـان را پررنگ تـر ببينيـم. مـا 

معلمـان بايـد همه جانبه نگـري را در خودمـان ايجـاد كنيم و به 
روزامـدي توجه كنيم. ايـن روزامدي را بايد هـم در فعاليت هاي 
تدريـس و هـم در ارتباط با خانواده و دانش آموز داشـته باشـيم. 
محيـط يادگيـري را بـه كالس درس و مدرسـه محـدود نكنيم. 
تـالش كنيم محيط هـاي اثرگذار ديگـري، به خصـوص خانواده، 
را فراهـم كنيـم. اگـر در دوره ي ابتدايـي ايـن اتفـاق نيفتـد، 
يادگيـري ناقـص خواهـد بـود. بخشـي از ارزشـيابي بازخـوردي 
اسـت كـه خانـواده مي گيـرد. به هميـن دليـل، بايـد بـا خانواده 
ارتبـاط مناسـب برقـرار كنيم. من اگـر معلم بـودم، حتماً  تالش 
مي كـردم يادگيـري مادام العمـري بـراي خـودم و دانش آموزانم 
فراهـم كنـم. سـعي مي كردم بـه بچه هـا ماهي گيري يـاد بدهم. 
خيلـي به دنبـال محفوظات نبـودم و از روش هـاي تدريس فعال 
اسـتفاده مي كردم. با اكسـير محبت در كالس ها وارد مي شـدم. 
ارتبـاط بـا خانـواده را، بـه خصـوص نقـش مهـم مـادران را در 
تربيـت فرزنـدان جـدي مي گرفتـم. يكـي از يافته هـاي مهـم 
پايـه ي  از  رياضـي،  درس  در  كـه  بچه هايـي  مي دهـد،  نشـان 
چهـارم تـا هشـتم، موفـق بوده انـد، بيشـتر موفقيتشـان حاصل 
كار و تـالش مـادران باسـواد آن هـا در خانـه بوده اسـت و كمك 
آن هـا در يادگيـري فرزندانشـان. بنابراين، نبايـد از نقش  تربيتي 

و يادگيـري و مربيگـري پـدران و مـادران غفلـت كرد.
 بـا سـپاس از شـما كـه وقتـي بـراي ايـن گفت و گو 

اختصـاص داديد.

اگر ما بخواهيم توسعه ي ملي را رقم بزنيم و در 
منطقه رتبه ي اول را از شاخص هاي بين المللي 

كسب كنيم، باید از دوره ي ابتدایي شروع كنيم و 
زمينه ي آموزش وپرورش با كيفيت دوره ي ابتدایي 

و پيش دبستاني را فراهم سازیم
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دانيل گاه1/ ترجمه: بهار رضائی

آينده

كالس درس قرن بیست و يكم
تغييرات آموزش در اثر فناوري غيرقابل انکار است. در حال حاضر نيز می توان اثرات 
آن را به سادگی مشاهده کرد. تصور کنيد در 20 سال آينده، کالس های درس با اين 
سرعت پيشرفت تکنولوژی فناوري به چه شکل خواهند بود. اكنون بياييد اطالعات 

بيشتری در مورد پيشرفت های کليدی کالس درس قرن بيست ويكم کسب کنيم. 
91 درصد از معلمان در کالس درس خود رايانه دارند. اما تنها 1 نفر از 5 نفر احساس 

مي كند کالسش در سطح مناسبی از فناوري برخوردار است. افزايش وجود فناوری های 
زير می تواند به صورت چشم گيری نسبت فوق را تغيير دهد.

در آموزش پروژه محور )PBL(، عالوه  بر محتوا، 
طبقه بندی، طرز گفتار، مديريت و همکاری نيز ياد 

گرفته می شود. 

تلفيق مهارت های زندگی با آموزش موجب 
تقويت تعهد و به ياد ماندن دانسته ها 

در دانش آموزان مي شود و آنان را برای 
شغل های قرن بيست ويكم آماده می سازد.

افزايش وجود فناوری های زير می تواند به صورت چشم گيری نسبت 
فوق را تغيير دهد.

تقريبًا يک سوم 
دانشجويان 
حداقل يک 

کالس را 
به صورت برخط 

می گذرانند.

ثبت نام های برخط، رشد 21 
درصدی داشته اند و اين 

در حالی  است که جمعيت 
دانشجويان آموزش عالی 

تنها رشد 2 درصدی 
داشته  است.

کالس های برخط

بيش از 65 درصد از مؤسسات آموزشی آموزش های برخط 
را برای موفقيت آموزش بلند مدت ضروری می دانند.

43 درصد از معلمان 
در کالس درس خود 

از بازی های برخط 
استفاده کرده اند.

بازی و بازی سازی

بدون استفاده از بازی های ديجيتال

در يک مطالعه ی تحقيقی، 
نشان داده شد که بازی ها ميانگين 

نمرات آزمون را رشد دادند.
91/5 درصد

79/5 درصد 
با استفاده از بازی های ديجيتال

به معلمان کمک می کند 
مهم ترين دغدغه ها و 

دستاوردهای دانش آموزان 
خود را شناسايی کنند.

یادگیری تحلیلی

81 درصد از معلمان بر اين باورند 
که پشت نيمکت ها يادگيری کالسی 
پرمايه تر می شود.

آموزش در دنیای واقعی

 91
درصد

معلمان در كالس 
درس شان  رايانه دارند.

... اما از هر 5 نفر تنها يك نفر احساس 
مي كند سطح فن آوري در كالس 

درست است.
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 76
درصد

 70
درصد

 77
درصد

 76
درصد

چندتألیفی

سه دلیل مهم استفاده ي معلمان 
از تکنولوژی در کالس درس 

ثبت نام برای يادگيری 
تحليلی و گردهمايی های 
علمی بين سال های 2011 و 
2012 دو برابر شده اند.

2012
2011

انتظار می رود در دهه ی 
آينده چندتأليفی رشد 25 

درصدی بازار کتاب هاي 
درسی را داشته باشد.

6 دانش آموز از هر 10 دانش آموز از 
کتاب های درسی ديجيتال استفاده 
کرده اند. در حالي كه در سال 2011 

تنها 4 نفر از 10 نفر از اين امکان 
استفاده می کردند.

86 درصد از دانش آموزان 
بر اين باورند که پشت 

ميز، مطالعه ی کارامدتری 
را تجربه می کنند.

1 دانش آموز از هر 
5 دانش آموز برای 

مرتب  کردن کارهای 
کالسی خود از 

برنامه های موبايلي 
استفاده کرده است.

59 درصد از 
دانش آموزان برای بهبود 

بخشيدن به آموزش 
مايل اند از موبايل 

استفاده کنند.

با شيوه های متعدد 
يادگيری وفق پيدا می کند.

انگيزه ی دانش آموز را 
زيادتر می کند.

مواد آموزشی را ارتقا 
می بخشد.

در مقايسه با 80 درصد استادان 
دانشگاه، 29 درصد از معلمان برای 
فعاليت های کالسی از رسانه ي 
اجتماعی استفاده می کنند.

از دانشجويان اذعان کرده اند که به روزرسانی های بدون سيم، 
به عنوان اولويت فناورانه ی آن ها در سال های 2011 و 2012، 

افزايش 60 درصدی کارايی تلفن های همراه در محوطه ی 
دانشگاه را در سال گذشته در پي داشته است.

بیش از 51 درصد

از هر 10 دانش آموز، 4 نفر 
بر اين باورند که تلفيق 

شبکه های اجتماعی با کالس 
درس می تواند برای آموزش 

آن ها منافعی داشته باشد.

در يک اجرای آزمايشی، 
با استفاده از برنامه ای 

اجتماعی در يک کالس 
درس، نمره ها 50 درصد 

رشد کردند.

تلفیق با شبکه های اجتماعی 
درگير کردن دانش آموزان با ابزارهای رايگانی که پيش از اين از آن ها استفاده کرده اند،

 می تواند به يادگيری آنان به روش های جديد، متمرکز کردن توجه آن ها و باال بردن ميزان
 مشارکت آنان کمک کند.

از درامد كتاب هاي 
درسي را به خود 

اختصاص دهد.

تا سال 2013، 
كتاب هاي درسي 

الكترونيك
 ممكن است

 11
درصد

منبع: 
1-Daniel Goh
www.youngupstarts.com

پي نوشت: آمارهاي اين اينفوگراف مربوط به سال  2012 است و براي ارائه ي 
تصوير كلي از تغييرات آموزشي در قرن حاضر منتشر شده است.

یک سیستم ادعا کرده است که می تواند 
با دقت 70 درصدی عالقه ی دانش آموزان 

به دوره های درسی پر بازده، با نشان دادن 
فاکتورهای ریسک پذیر منحصر به هر 

دانش آموز را پیش بینی کند.
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نغمه حاجی صادقی

تجربه ي آموزشي

é ارائه ی مطالب به گونه ای كه رياضيات 
در مسائل عيني تجربه شود.

é خارج شدن آموزش از فضاي كالس
é توجه به رياضيات در کنار مطالب ديگر 
و  تاريخ، محيط زيســت، معماري  مانند 

ادبيات.
تجربه ی جديــد با چالش هايــی مانند 
محدود بودن فضا و زمان کالس ها، زياد 
بودن تعداد دانش آموزان کالس و نگرانی 
از واکنش خانواده ها و مســئوالن مدرسه 
همراه بود که مانع از انجام اين کار  شدند 
و خواســته ی ما را به آرزو تبديل کردند. 
از طرفی ديگر، متأســفانه آگاهی ناکافی 
از نظريه های آموزش رياضی و ناآشنايی 
با رويکردهای متنوع آموزشی مانع از آن 
بود که بتــوان تجربه های متفاوت تری با 

پشتوانه ی علمی داشت. 
اين ســؤال مهم در ذهنم می چرخيد که 
داشتن کالســی با موارد باال در حيطه ی 
کدام رويکرد و نظريه ی آموزشــی است؟ 
نقش معلم و محتوای آموزشــی مطلوب 
چيســت؟ و چه ويژگي هايي بايد داشته 

باشد؟ پس نياز بود دستم پرتر باشد.
با مطالعه ی مداوم و شــرکت در جلسات 

تغییر در كالس رياضى

در هشت قدم

با توجه بــه گاليه های کودکان و واکاوی 
کتاب رياضی، چند مــورد زير به عنوان 
مهم ترين داليل نارضايتی و مشــکالت 

درس رياضی عنوان شدند:
é بی توجهی به مســائل مــورد عالقه ی 

کودکان؛
éکم توجهی به تفاوت هــا و ويژگی های 

فردی کودکان؛
é اســتفاده نکردن از اين درس به عنوان 

ابزاری کاربردی در زندگی کودکان؛
é تأکيد کتاب های آموزشــی به شيوه ی 

تکرار و تمرين؛
é جــدا بــودن رياضيات مدرســه ای از 

واقعيت های زندگي روزمره.
با توجه به آنچه گفته شــد، با مطالعه ی 
مقاله های فارسی زبان در زمينه ی آموزش 
رياضی به صورت کاربردی، بر آن شدم در 
کنار کودکان دســت به تجربه ای جديد 
بزنم و کالســی رياضی با شــرايط زير را 

تجربه کنم:
é شاد و فعاليت محور 

é كاربردي بودن موضوع ها
é توجــه به تفاوت های فردي در نحوه ی 

يادگيري

کارگاه هــای آموزش رياضــی تصميم و 
تالشم اين بود که بتوانم آموزش رياضی را 
به گونه ای متفاوت تجربه و اجرا کنم. برای 
مطالعه از مجالت رشــد آموزش رياضی 
و برهان رياضــی و مقاالتی در زمينه ی 
آموزش رياضی با اســتفاده از موتورهای 
جســت وجو مانند گوگل آغاز کردم. بعد 
به ســمت منابع معرفی شده در مقاالت 
آن ها رفتم. به مــوازات آن از کتاب های 
برنامه ريزی درسی و رويکردهای آموزشی 
و روان شناســی تربيتــی و آموزشــی و 
کتاب های فلســفه ی آموزش نيز کمک 

گرفتم.
اما گاهی کسب اطالعات جديد هم مانعی 
برای قدم برداشــتن به سمت تجربه های 
متفاوت بود، زيرا هرچه بيشتر می خواندم، 
به دســت خالی بودن خود بيشــتر آگاه 
می شدم. آغاز فعاليت جديد برايم دشوار 
بود، اما اگرچه نياز بــه مطالعه بود، نياز 
بــه تغيير و تجربه هم حس می شــد. با 
مســئله ای مواجه بودم کــه نياز به حل 
آن در من ايجاد شــده بود و می خواستم 
در شــيوه ی آموزشم و در خودم به عنوان 
معلم تغيير ايجاد کنم. شــاگردانم ديگر 

آموزش رياضيات برايم با چالش های زيادی همراه است. در طول سال های 
تدريسم، دانش آموزان بارها نارضايتی خود را از درس و کالس رياضی با 

جمالتی چون »رياضيات به چه كاري می آيد؟«، »رياضيات سخت و دشوار 
است«، »رياضيات در زندگي كاربردي ندارد« و »رياضيات خشك و کسالت آور 

است« اعالم  کرده اند. بدفهمی ها از رياضيات بر نگاه کودکان، والدين و گاهی 
ما معلم ها و فعاليت های اين حوزه اثر گذاشته است. رياضيات در ذهن اغلب 

مردم فعاليتی مجرد و انفرادی است که با دنيای واقعی و مسائل جدي آن 
ارتباطی ندارد و شايد اين يکی از عواملی باشد که سبب شده است کودکان 

کمتر به درس رياضيات عالقه مند شوند.
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خواهان شــيوه های نوينی بودند که من 
معلم مســئول به کارگيــری آن ها بودم. 
به خاطر کودکان سرزمينم  می خواستم 
تجربه ای متفاوت داشته باشم. برای ايجاد 
تغيير به شــيوه ی تجربه، گاهی از روش 

آزمون و خطا قدم های زير را برداشتم:

قدم اول: نیاز به گفت وگوی 
بیشتر با کودکان

از مشاهداتم به اين نتيجه رسيدم که يکی 
از موانع اصلی من فضای کم گفت وگو با 
کودکان است. شايد اگر بيشتر کودکانم 
را بشــنوم، بتوانم فضای سهل تری برای 
آموزش رياضی در کالس داشته باشم. در 
گفت وگو با کودکان، ما با سؤاالت فراوانی 
مواجه می شويم. اين سؤاالت می توانستند 
موضوع کار ما شوند. ما از طريق رياضيات 
می توانيم اين سؤال ها را تحليل و بررسی 
کنيم و پاســخ دهيم. از ايــن راه، عالوه 
بر آنکه کــودک از پنجره ی رياضيات به 
موضوعی نگاه می کند، اين امکان فراهم 
 می شــود کــه از ديگر دريچه هــا مانند 
ادبيات، تاريخ و جغرافی و ديگر علوم نيز 

به همان موضوع نگاه کند.

قدم دوم: تغییر در چیدمان 
کالس

فاصله ی زياد بيــن ميز معلم و کودکانم 
مانعی برای گفت وشنود بود. نياز بود برای 
گفت وگــو و نزديکی به کودکان تغييری 
در چيدمان کالس ايجاد شود. ميز معلم 
برايــم خيلی مفيد نبود، چرا که در طول 
زنگ با سرپا ايستادن های طوالنی بسيار 
خسته می شــدم و از ميز فقط برای قرار 
دادن کيفم استفاده می کردم. در مجالت 
آموزشــی و کتاب ها با نحوه ی چيدمان 
صندلی ها در کالس آشنا شده بودم. تغيير 
چيدمان کالس به  شکل دايره  اين امکان 
را فراهم کرد کــه در کنار کودکانم قرار 
بگيرم. در اين نوع چيدمان، صندلی هم 
برای نشستن داشتم و اين موضوع قابليت 
نزديک بودن به کودکان و دسترســی به 
آن ها را برايم فراهــم می کرد. اما آيا کم 
کردن فاصله بين ما باعث می شد کودک 
بيشــتر ياد بگيرد؟ آيا کم شــدن فاصله 
باعث از بين رفتن کــوه قدرت و احترام 
من نمی شد؟ خوشبختانه هرچه بيشتر به 
کودکانم نزديک تر شدم، عالقه و احترام 
بين ما بيشتر شد. شناخت دنياهای هم 

باعث شــد تفاوت های هم را بشناسيم و 
شرايط گفت وگو بيشتر فراهم شود.

قدم سوم: برنامه ی زمانی
 دو روز در هفته

بــرای مواجه  شــدن با مانع مســئوالن 
آموزشــی فرصــت دو روز در هفته را در 
نظر گرفتم تا بتوانم فعاليتی متفاوت را در 
آموزش رياضی تجربه کنم و به آرزوهايم 
نزديک شوم. تغييراتی را در کالس هايم 
ايجــاد کــردم. گاهی برای ايــن دو روز 
برنامه ی جداگانه تدارک ديده می شــد 
و گاهــی چندين هفته بــه يک موضوع 

می پرداختيم.

قدم چهارم: توجه به بازی
با گوش دادن به کودکان توانستم متوجه 
عالقه ی آن ها به بازی شوم و با استفاده از 
بازي های محاسباتي و فعاليت های ساخت 
کاردستی کالسی شــاد و متنوع داشته 
باشــم. در اين نــوع کالس و فعاليت ها 
کودکان مشــارکت بيشــتری داشتند، 
چــرا که بازی نياز آن هــا در اين دوره ی 
سنی اســت. درگيركردن دانش آموزان با 
فعاليت هايي كه به تجربه ی مستقيم آن ها 
مربوط می شود، كمك مي كند دركشان از 
دانش رياضي افزايش يابد و نگرش مثبتي 
نسبت به رياضيات داشته باشند. برای اين 
کار از کتاب های کمک آموزشــی موجود 
در بازار و کتابخانه ی مدرســه اســتفاده 
می كردم. تا حدی فضای کالس شاد شده 
بود، اما اين برای من و دانش آموزانم کافی 
نبود. پس به دنبال راهی بودم که بيشتر 
به خواســت آن ها نزديک باشد. ناگفته 
نماند، صدای بچه ها در اين نوع برنامه ها، 
به دليل مشــارکت بچه ها در کار بيشتر 
می شــود. گاهی از صداها کالفه می شدم 
و دلم می خواست در لحظه کار را متوقف 
کنــم، اما همچنان گفت وگــو و توضيح 
درباره ی مشکالت کار اين امکان را فراهم 
می کرد که آن ها نيز دغدغه و مشــکالت 
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 قدم ششم: تغییر در خودم
 ســخت ترين و مهم ترين قدم تغيير در 
خودم بود. در واقع، هر قدمی که برداشتم، 
نيــاز بود تغييری در خــودم ايجاد کنم. 
تغيير در خــودم کم کم در فضای کالس 
و کودکانــم تغيير ايجــاد می کرد. تکرار 
الگوهای آموزشی که ياد گرفته بودم، کار 
تدريس را برايم ساده می کرد، اما تغيير در 
اين نگاه دشواری هايی نيز داشت. اطالعات 
عمومی ناکافی نيز گاهی مانع هم کالمی و 
هم صدايی با گروه سنی کودکان می شد. 
منی که در نظرم معلم دانای تمام و کمال 
بــود، با نزديکی به بچه ها متوجه شــدم 
چقدر تا دنيای آن ها فاصله دارم. با توجه 
به زندگی کودکان که هر لحظه در برابر 
اطالعات نوين قرار می گيرند، نياز بود هر 
روز بيشتر و بيشتر بخوانم و بدانم. گاهی 
از اينکه دانش آموزانم در موضوعی از من 
آگاه ترند عصبانی هم می شدم. عصبانی از 
اينکه چرا نمی دانم و چرا هرچه می خوانم 

کم است!

و ناراحتی های من را بشــنوند. گفت وگو 
فرايندی دو طرفه بود.

قدم پنجم: استفاده از منابع 
متعدد

برای ايجــاد تنوع در منابع آموزشــی و 
عالقه مندی کــودکان به  انــواع کتاب،  
به جای اســتفاده ی صــرف از کتاب های 
مدرســه و فقط يک منبع، از کتاب های 
متعددی کمک گرفتم؛ مثاًل دانستنی های 
رياضی، تاريخ رياضی و فرهنگ رياضيات. 
خوانــدن متــون متنــوع در ارتباط با 
موضوع هــای مورد عالقــه ی کودکان و 
رياضی باعث می شد کالس از يکنواختی 
خارج شود و کودکانم مشارکت بيشتری 

داشته باشند. 
گاهی کتاب های متعددی داشتند که در 
گروه های کوچک  آن ها را ورق می زدند و 
می خواندند. در آخر، هر گروه برای گروه 
ديگر اطالعات جديــد خود را در اختيار 

می گذاشت.

قدم هفتم: عرضه ی تکلیف های 
متنوع

کودکان معمواًل از انجام تکاليف تکراری 
ناراضی بودند. الزم بــود در تکاليف هم 
تنوعی ايجاد شــود. اما چه نوع تکليفی 
می تواند شــور و هيجان ايجــاد کند تا 
کودک با عالقه حاضر به انجام آن شود؟ 
برای اين کار گاهــی بازی هايی را که در 
کالس کار می کرديم، به عنوان تکليف به 
خانه نيز می کشــاندند تا با والدين بازی 
کنند و گزارش بازی خود را يا با گرفتن 
عکس يا يادداشــت برايم بياورند. بازی با 
والدين بازخوردهای جالبی برايم داشت. 
والدينی که به علت خستگی روزانه کمتر 
فرصتی برای کودکانشان داشتند، به علت 
تکليف بودن ماجــرا، وقتی را با کودکان 
خــود می گذراندند. در واقع هم  بازی بود 
و هم تکــرار و تمرين و برقراری رابطه ی 

عاطفی با والدين.

قدم هشتم: صبوری و آرامش
برای ايجاد تغيير در مدل آموزشی خودم 
به صبوری و آرامش نياز داشتم. قرار نبود 
يک شبه اتفاقی برای من رخ بدهد. قرار 
نبود همه ی آموخته های جديد يک شبه 
در من بنشينند و راهنمای کار من شوند. 
در هر برنامه ای که در کالس اجرا می شد، 
کم و کاستی هايی بود که نياز بود با دقت 
روی آن تمرکــز کنم تا در مرحله ی بعد 
به اين شيوه مسلط تر باشم. پس فرصتی 
برايــم فراهم بود تا صبــر و آرامش را در 
کنار شاگردانم تمرين کنم. و اما همچنان 
تجربه ی جديد، يادگيری شيوه های نوين 
آموزش رياضی و فراهم کردن شــرايطی 
که کودکانم در آن راحت تر به رياضيات 
بپردازنــد دغدغه ی من اســت. به عنوان 
معلم، مسئوليت خودم می دانم که بيشتر 
بخوانم، بيشتر خطا کنم، بيشتر ياد بگيرم 
و فضاهای متنوع آموزشی بيشتری برای 

کودکان سرزمينم ايجاد کنم.
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براساس يافته های مطالعه ی بين المللی 
پيشرفت سواد خواندن »پرلز«

عبدالعظيم كریمی
مدير ملی مطالعات تيمز و پرلز

نوشتار

نقش مهارت خواندن 
در دوران كودكى

روان شناسان و زبان شناسان بر اين باورند که ريشه ها و بنيادهای اوليه ی يادگيری 
خواندن، شنيدن، گفتن و نوشتن از آموزه ها و الگوهای ارتباطی والدين با کودک 

شکل می گيرند. يکی از مهم ترين توانايی های اکتسابی کودکان در جريان رشد 
و پيشرفت، سواد خواندن است و هر قدر اين جريان طبيعی تر و درونی تر باشد، 

عمق يادگيری خواندن بيشتر می شود. مهارت خواندن، در مراحل بعدی رشد، 
پايه ی يادگيری همه ی موضوعات درسی و غيردرسی در مدرسه و جامعه نيز 

هست. هرچند، مطالعه در کودکان می تواند تفريح يا رشد فردی نيز قلمداد شود. 
اتفاقًا اگر مطالعه چنين قالبی داشته باشد، اين مهارت ماندگارتر و بالغ تر می شود. 
يادگيری »مهارت خواندن و درک مطلب« کليد يادگيری همه ی يادگيری هاست و 

دوران کودکی بهترين دوران برای نهادينه کردن مهارت خواندن و درک مطالب 
است؛ دورانی که خانواده در آن نقش دوران ساز دارد. هرچند آموزش رسمی 

خواندن از وظايف و مسئوليت های اصلی مدرسه است، اما شالوده ی مهارت های 
اوليه ی سواد خواندن بر سال های آغازينی استوار است که والدين در تعامل با 

فرزند خود ارتباط کالمی برقرار می کنند.

ضرورت توجه به بنيادها و ســاختارهای 
اوليه ی شــکل گيری زبان و سوادآموزی، 
نظام های آموزشــی جهــان را به اين فکر 
واداشــته اســت که چگونه، چه موقع، با 
چه شــرايطی و در چه مرحله ای از تحول 
ذهنی کودک، بايد فرايند سوادآموزی را در 

سطوح خانه و مدرسه گسترش دهند.
يکی از مطالعات جهانی که در ســال های 
اخير مهارت  ســواد خوانــدن را به صورت 
روشمند و نظام دار، در ابعاد متفاوت بررسی 
کرده اســت و داده های آن منبع معتبری 
بــرای تعيين جايگاه کشــورها در ميزان 
پيشرفت مهارت خواندن به شمار می رود، 
مطالعه ی بين المللی پيشرفت سواد خواندن 
)پرلز PIRLS( اســت که از سال 2001 
تاکنون، هر پنج سال يک بار، در کشورهای 
عضو انجمن بين المللی ارزشيابی پيشرفت 

تحصيلی به اجرا در می آيد.

معرفی مطالعه ی بین المللی 
پیشرفت سواد خواندن )پرلز(

پرلز نوعی مطالعه ی بين المللی در زمينه ی 
سنجش سواد خواندن دانش آموزان پايه ی 
چهارم ابتدايی است که تحت نظر انجمن 
بين المللی ارزشيابی تحصيلی IEA اجرا 
 IEA می شود. يکی از اهداف اصلی انجمن
در انجام پژوهش های تطبيقی نيز اين است 
که کشورها بتوانند کاستی ها و توانايی های 
نظام آموزشی خود را در گستره ی جهانی 

مقايسه و ارزيابی کنند.
IEA در ســال 1959 تأســيس شده و 
تاکنون بيش از 25 مطالعه ی تطبيقی در 
زمينــه ی علوم، رياضيات، زبــان، ادبيات، 
تربيت اجتماعی، نگارش، کامپيوتر، آموزش 
پيش دبستان، درک مطلب و سواد خواندن 
انجام داده است. مرکز بين المللی مطالعه ی 
پرلــز و تيمز در کالج بوســتون آمريکا و 
دبيرخانه ی اجرايی IEA در آمســتردام 
هلند مســتقرند که اهداف زيــر را دنبال 

می کنند:
الف( ارزشيابی کيفيت نظام آموزشی کشورها؛
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ب( ارتقای ســطح يادگيــری نظام های 
آموزشی جهان؛

برنامه ريزی های  بهبود سياســت ها و  ج( 
آموزشــی مربوط بــه فراينــد تدريس و 

يادگيری.
هدف نهايــی اين انجمن ارتقای ســطح 
يادگيــری در درون نظام های آموزشــی 
کشورها از طريق انجام مطالعات تطبيقی 
در مورد سياست های آموزشی و شيوه های 
اجرايی مربوط به آن هاست. در واقع، انجمن 
بين المللی ارزشــيابی پيشرفت تحصيلی 
تالش هــای خود را به انجام مجموعه ای از 
مطالعات يادگيری در موضوع های درسی 
پايه در مدارس و بعضی بررسی های ديگر 
در موضوع های مورد عالقه ی اعضای خود 
معطوف کرده اســت. داده های پرلز نشان 
می دهد، اين موضوع در تمام کشــورهای 
شرکت کننده  صادق اســت. اين داده ها 
تأييد می کنند، زمان اختصاص داده 
شــده به فعاليت های اوليه ی سواد 
خواندن، دسترســی به منابع و مواد 
خواندن در محيط خانه و وجود جوی 
فعــال و ياری بخش، از عوامل مهم و 
اساسی در پيشرفت خواندن به شمار 
می آيند. در اين مقاله تالش شــده است 
با تأکيد بر يافته های اســتخراج شــده از 
پرسش نامه ی والدين، رابطه ی بين عوامل 
آموزشی و تربيتی خانواده با پيشرفت سواد 

خواندن، براساس نتايج پرلز، بررسی شود.
از ميان عوامل مؤثر در سواد خواندن، 
نخستين  منزله ی  به  خانواده،  عامل 
نهاد تربيتــی، نقش تعيين کننده ای 
دارد. به همين منظــور، در اينجا تالش 
شده اســت به استناد يافته های مطالعه ی 
بين المللی پيشــرفت سواد خواندن، نقش 
خانواده در گســتره ی مقايســه ی ملی و 

جهانی بررسی شود.
بررســی و تحليــل شــرايط اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی خانواده ها و الگوهای 
تعاملی آن هــا با فرزندان تا قبــل از آغاز 
آموزش رسمی نشان دهنده ی تفاوت های 

آشکار ميان خانواده های محروم و برخوردار 
از يک ســو و تحصيل کرده و بی ســواد از 
ســوی ديگر اســت. مقايســه ی عملکرد 
دانش آموزان برتر در پرلز 2001 و 2006 
و 2011 و دانش آمــوزان ضعيف تر، يکی 
ديگر از بررســی های اين گزارش است که 
نتايج آن می تواند زمينه های تقويت کننده 
يــا تضعيف کننده ی شــکل گيری زبان و 
مهارت های خواندن در قبل از مدرســه را 

نشان دهد.
تعريف ســواد خواندن  در مطالعه عبارت 
است از: توانايی درک و استفاده از قالب های 
متنی مورد نياز جامعه يا ارزشــمند برای 
فرد. مطالعه ی متن به شکل های گوناگون 

و معنابخشی آن.
خواندن برای يادگرفتن، آن ها می خوانند 
تا در اجتماعات مدرســه يا زندگی روزانه 
شــرکت کنند. يا برای ســرگرمی و لذت 

بردن مطالعه می کنند )کمپل، 2001(.
آزمون خوانــدن پرلز به دو هدف عمده ی 

کودکان از مطالعه و خواندن توجه دارد:
é خواندن برای تجربه ی ادبی؛

é خواندن برای به دست آوردن اطالعات و 
استفاده از آن ها.

پرلز به چهار فرايند درک مطلب به شرح 
زير نيز توجه دارد:

é تمرکز و بازيابــی اطالعاتی که صريحاً  
بيان شده اند؛

é رسيدن به استنباط های مستقيم؛
é تعبير و تلفيق ايده ها و اطالعات؛

é بررسی و ارزيابی ويژگی های محتوا، زبان 
و متن.

به منظور ارزيابی اهداف و فرايندهای مطرح 
شده ی خواندن، آزمون پرلز مجموعه ای از 
متون روايی و اطالعی و پرســش هايی را 
در بر دارد که دانش آموزان را به اســتفاده 
از فرايندهای متفــاوت درک مطلب ملزم 

می کنند.

مهم ترین یافته های ملی پرلز از 
سال 2001 تا 2016

نگاهی به نتايج به دســت آمــده در پرلز 
2016 و سقوط به نسبت شديد و غيرقابل 
انتظار عملکرد دانش آموزان ايرانی نسبت به 
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دوره های قبل و مشاهده ی نتايج مطالعه ی 
بين المللی روند علــوم و رياضيات )تيمز 
2015( و رونــد کاهشــی آن )به ويژه در 
درس علوم هر دو پايه ی تحصيلی چهارم 
و هشــتم(، »اتفاقی معنی دار« و »خطايی 
نظام مند« اما ناخوشــايند و قابل تأمل را 
در نظام آموزشی ما نشان می دهد که بايد 
هرچه ســريع تر اما عميق تر و علمی تر به 
شناسايی عوامل و داليل اين »افت آشکار« 

همت گمارد.
اين روند کاهشی در تيمز و پرلز به گونه ای 
اســت که 30 نمره کاهش در پرلز 2016 
نســبت به دوره ی قبل )از 457 به 428(، 
32 نمره کاهش در علــوم پايه ی چهارم 
تيمز 2015 نسبت به دوره ی قبل )از 453 
به 421(، 18 نمره کاهش در علوم پايه ی 
هشتم نســبت به دوره ی قبل )از 474 به 
456(، نبــود تغييــر در رياضيات پايه ی 
چهارم تيمــز 2015 )همان 431( و فقط 

18 نمره افزايش در رياضيات پايه ی هشتم 
تيمز 2015 حاصل شده است. اين در حالی 
اســت که در هيچ يک از دوره های قبلی 
تيمز )از 1995 ميالدی تا کنون( و در هيچ 
دوره ای از پرلــز )از 2001 تاکنون( چنين 
کاهشی با اين وسعت و جامعيت نداشته ايم. 
در حالی که در گزارش بين المللی تيمز و 
پرلز 2011 انجمن بين المللی ارزشــيابی 
پيشرفت تحصيلی )IEA(، کشور ايران را 
به عنوان کشوری معرفی کرده که در طول 
ده سال گذشــته )از 2000 تا 2011(، از 
نظر عملکرد آموزشــی روند افزايشی قابل 
مالحظه ای داشته است. برای مثال، از روند 
عملکرد دانش آموزان ايران در تيمز 2011 
و مقايســه ی آن با دوره هــای قبلی تيمز 
)1999، 1995، 2007، 2003(، و نيز پرلز 
2011 در مقايســه با پرلز 2001 و 2006 
مشاهده می شــود، عملکرد دانش آموزان 
ايران در مطالعه ی تيمز 2011 به ترتيب 

در درس علوم پايــه ی چهارم ابتدايی 73 
نمره، رياضيات پايه ی چهارم 44 نمره علوم 
پايه ی سوم راهنمايی 12 نمره و عملکرد 
رياضــی دانش آموزان ســوم راهنمايی از 
ســال 2007 تا 2011 به ميزان 12 نمره 
افزايش يافته است. اين عملکرد از 1995 تا 
2011 در مجموع سه نمره کاهش را نشان 
می دهد، امــا در مطالعه ی پرلز 2011، در 
درس سواد خواندن، نسبت به دوره ی قبل 

)2006(، 44 نمره پيشرفت داشته است.
با نگاهی به مهم ترين يافته های به دســت 
آمــده در گزارش های ملــی و بين المللی 
کشــورهای شــرکت کننده در مطالعه ی 
پرلز مشــخص می شــود، پژوهشــگران، 
آموزشی،  سياست گذاران  و  تصميم سازان 
معلمان و مديران مدارس و اعضای جامعه 
به طــور عام، تالش هايی انجــام داده اند تا 
از اين يافته ها در ســطوح خانه، مدرســه 
و جامعه، در جهت بهبود و تقويت ســواد 
خواندن بهــره  بگيرند. از جمله، هر يک از 
کشورها، پس از انتشار نتايج تالش کرده اند 
با تهيــه ی گزارش های توصيفی، تحليلی 
و تشــخيصی، متناســب با نيازهای گروه 
هدف، روش هــا و راهکارهای تأثيرگذار بر 
پيشرفت تحصيلی را ارائه دهند. بروشورها، 
چکيده هــا، گزارش هايی همراه با جزئيات 
و خبرهای اطالعاتــی نيز برای متوليان و 
کارشناسان و مؤلفان و برنامه ريزان درسی 

و آموزشی تهيه کرده اند.
با مــروری بــر يافته های پرلــز در طول 
15 ســال گذشــته )2001 تــا 2016( 
می توان چند عامل تأثيرگــذار بر توانايی 
دستاوردهای آموزشی و تربيتی را شناسايی 
کرد. تعــدادی از عوامل معتبــر در بافت 
ارزشيابی پرلز عبارت اند از: جنسيت، زبان 
مادری، پيشــينه های مرتبط با مهاجرت، 
نگرش نســبت به خواندن، تصــور فرد از 
توانايی هايــش در خوانــدن و عادت های 
مطالعه در خانواده. تعامل و درهم تنيدگی 
برخی از عوامل در شکل روبه رو به تصوير 

کشيده شده است.
پیشرفت خواندن دانش آموز 

مدرسه

کالس

خانه

آموزش و تجربیات
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نكاتی براى برنامه ريزى هفتگی در كالس هاى چند پايه

1. فضاي فیزیکي 
فضاي كالس درس تأثير بسزايي در تهيه ي 
برنامه ي هفتگي كالس هاي چند پايه دارد. 
معلم بايد متناسب با فضاي كم يا زياد كالس 
درس، روش تدريــس خود را انتخاب كند. 
در فضاهاي بزرگ تــر مي توان فعاليت هاي 
بيشتري انجام داد. مثاًل تحرك دانش آموزان 
بيشتر مي شــود و در ســاعاتي كه بايد به 
انجام آزمايــش پرداخت يــا دانش آموزان 
را گروه بنــدي كــرد، بــازده و يادگيــري 
دانش آمــوزان افزايش مي يابد. وجود فضاي 
ســبز در محيط آموزشگاه نيز در پيشرفت 
تحصيلي دانش آموزان )به ويژه درس علوم( 

تأثير زيادي دارد. 

2. امکانات و تجهیزات آموزشي
وسايلي فيزيكي هستند كه توسط آن ها پيام 
آموزشي منتقل مي شود. براساس اين تعريف، 
يك متن ساده ي چاپ شده تا پيچيده ترين 
دستگاه ها، همه رسانه محسوب مي شوند. در 
كالس چند پايه ي شما چه امكاناتي وجود 

دارد؟ از امكانات موجود بهترين استفاده را 
ببريد. 

3. تعداد دانش آموزان
هر چه تعداد دانش آموزان بيشــتر باشــد، 
راحت تر مي توانيم آن ها را گروه بندي كنيم. 
تعداد بيشــتر دانش آموزان در درس ورزش 
مؤثر است و فعاليت هاي متنوع و بيشتري 

را مي طلبد.

4. ارتباط عمودي و افقي درس ها 
با توجه به ارتباط عمــودي مي توانيم مثاًل 
درس رياضي ســه پايه ي نزديك به هم را 
در يك ساعت تدريس كنيم. براي اين كار 
مي توانيم با روش تلفيقي، مطالب را طوري 

بيان كنيم كه به هر سه پايه تدريس شود. 
ارتباط افقي هر پايه مي تواند پيش زمينه  اي 

باشد براي پايه هاي باالتر. 

5. موقعیت جغرافیایي 
در مناطق سردسير، به دليل سرما و يخبندان 

يكي از مهم ترين مهارت هاي آموزگار چند پايه، مهارت برنامه ريزي است. منظور 
از برنامه ريزي همان برنامه ي هفتگي است كه با كالس هاي تك پايه فرق دارد. 

در تهيه ي برنامه ي هفتگي كالس هاي چند پايه، توجه به چند زمينه الزم است: 

فرانك محمدي- عادل ظفري نژاد

چند پايه

زياد فصل زمستان، در پايان سال، كالس ها 
ديرتر از مناطق گرمسير تعطيل مي شوند. 
اردوها و امتحانــات و فعاليت هاي خارج از 
كالس و جشــن ها بايد متناسب با وضعيت 
آب و هوا تنظيم شــوند. در تأثير موقعيت 
جغرافيايي بر يادگيــري مثاًل دانش آموزان 
مناطق شمال كشــور مطالب مربوط به آن 
منطقه و آب و هوا را راحت تر ياد مي گيرند، 
زيــرا در آن شــرايط آب و هوايــي زندگي 
مي كنند. اما اگــر بخواهيم مطالب مربوط 
به شمال كشــور را به دانش آموزاني كه در 
جنوب كشور زندگي مي كنند تدريس كنيم 

زمان بيشتري الزم است.

6. محتواي کتاب درسي
معلم كالس چند پايه در هر جلسه دو تا پنج 
پايه را آموزش مي دهد و هم زمان به كارهاي 
اداري، آموزشــي و پرورشــي نيز رسيدگي 
مي كند. هــر كالس تك پايه 25 ســاعت 
تدريــس هفتگــي دارد و كالس چندپايه 
)متشكل از دو تا پنج يا شش پايه( نيز همين 
تعداد ســاعت هفتگي را براي هر پايه دارد. 
تراكم درس   ها و پايه ها موجب تنوع در نوع 
فعاليت هاي ياددهي- يادگيري مي شود. زيرا 
سطح تنوع در كالس هاي چند پايه مشكلي 
بزرگ در راه رسيدن به يادگيري ديده شده 

است. 

7. تفاوت هاي فردي
وقتي دانش آمــوزي را از لحاظ ويژگي هايي 
مثل قد، وزن، نمره ي درسي، دامنه ي توجه 
با ميزان مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي با 

كالس چند پايه
برنامه ريزى پُرمايه
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ديگران مقايسه مي كنيم، موضوع تفاوت هاي 
بيــن فردي مــورد نظر ماســت. توجه به 
تفاوت هــاي بيــن فــردي، به خصوص در 
سال هاي اول دبستان، اهميت فوق العاده اي 
دارد. معلم بايد امكانات موجود را براي بهبود 
كيفيت آموزش و يادگيري به كار گيرد و با 
به كارگيري دانش آموزان فعال و توانمند به 
عنوان معلم يار يا جانشين، هم حس وحدت 
و مسئوليت پذيري را در دانش آموزان ايجاد 
و تقويت كند و هم كار هاي آموزشي خود را 

راحت تر پيش ببرد. 

ساعت اول هر روز چه درسي قرار 
گیرد؟ چرا؟ 

در جلسه ي هم انديشي با معلمان با تجربه ي 
كالس هاي چند پايه، بيشــتر آن ها ترجيح 
مي دادند كــه ســاعت اول روز، درس هاي 
رياضــي، علــوم و بخوانيم و بنويســيم در 
برنامــه ي  هفتگي قرار گيــرد. با وجود اين 
بهتر است ســاعت اوليه ي پايه ي مختلف 

درس هاي متفاوتي قرار داده شود. 

انواع برنامه هاي هفتگي در 
کالس هاي چند پایه

تعداد ســاعاتي كه براي هــر درس در نظر 
گرفته مي شود، با توجه به مصوبه ي شوراي 
عالي آموزش و پرورش در نظر گرفته شــده 

است. 
با توجه به توصيفي شدن آموزش، مي توان 
بيشتر به جنبه ي تفكر خالق و ريسك پذيري 
برنامه هــا فكر كرد و با توجــه به وضعيت 
كالســي و نوع پايه ها، برنامه هاي متنوع و 

جذابي را براي يك هفته تدارك ديد. 
با توجه به تعداد پايه هاي هر كالس، مي توان 
معلم محور يــا دانش آموز محور برنامه ريزي 
كــرد. البته بهتر اســت به تدريــج ميزان 
برنامه هــاي دانش آموز محور افزايش يابد تا 
دانش آموز محور و مركز يادگيري باشــد و 

معلم ناظر و راهنما. 
دانش آموزان بايد اين قانون را ياد بگيرند كه: 

»اول از دوستت بپرس، بعد از معلم«. 
وجود برنامه هاي مشــاركتي نيــز در اين 
كالس ها مهم است تا تعدادي از دانش آموزان 
به عنوان معلم يار، معلم را در تدريس و تداوم 

و پيگيري آن ياري دهند. 

برنامه تربیت بدني هر پایه را چگونه 
در برنامه قرار مي دهیم؟ 

تربيت بدني و ورزش از اموري است كه گاهي 
در مدارس چندان مورد توجه قرار نمي گيرد. 
برنامــه ي تربيت بدنــي نيز بايد توســط 
كارشناس آشنا به امور و عالقه ها و استعداد ها 
و توانايي هاي بچه ها تنظيم شــود. ساعت 
تربيت بدني بايد بين هفته پخش شود و مثاًل 
در يك روز انجام نگيرد تا در حين آموزش 
مواد سنگين مثل رياضي، تنوع حاصل شود 
و مغز بچه ها استراحتي داشته باشد تا براي 
يادگيري هــاي بعدي آماده شــود. ورزش 
بايد مورد توجه قرار گيــرد و از برنامه هاي 
ورزشي، به بهانه ي آموزش مواد درسي، نبايد 
صرف نظر كرد. اســتفاده از ساعات ورزشي 
براي آموزش مواد درسي عقب افتاده، به نظر 
مفيد نمي آيد، چون بچه ها خودشان را براي 
تفريح و ورزش آماده كرده اند و تمركز الزم را 

نخواهند داشت. 
ســعي كنيم در كنار درس هاي مشكل در 
يك روز، ساعتي را به ورزش اختصاص دهيم 
تا دانش آموزان در آن روز از لذت يادگيري 

برخوردار باشند. 
اگر تعداد كم باشد، پايه هاي پايين را با هم 
ورزش مي دهيم )اول، دوم، سوم( و پايه هاي 

باالتر را با هم )چهارم، پنجم، ششم( 

براي كالس هاي چند پايه نيز از 
همين ابتداي سال تحصيلي مي توان 

برنامه اي هفتگي در نظر گرفت و طبق 
آن پيش رفت. كالس هاي چند پايه 

تنها به كشور ما اختصاص ندارد، بلكه 
بسيارند كشورهاي در حال توسعه 
و توسعه يافته ي داراي كالس هاي 

چند پايه اي كه برخي به صورت 
اختياري و برخي به صورت اجباري 

اين كالس ها را تشكيل مي دهند. هدف 
از تشكيل اين كالس ها زير پوشش قرار 
دادن كودكان واجب التعليم در مناطق 

دورافتاده و روستايي است. 

فضاي آموزشي دو بعد فيزيكي و 
فرهنگي دارد. بعد فيزيكي فضاي 
آموزشي شامل محوطه ي مدرسه، 
فضاي سبز، كالس ها، آزمايشگاه ، 
نمازخانه، زمين ورزش، سرويس 

بهداشتي، كتاب خانه و مراكز ديداري و 
شنيداري است كه براي محيط آموزش 

و يادگيري در نظر گرفته شده اند. 
بيشتر مدارس چندپايه فضاي آموزشي 
مناسبي ندارند و گاهي فضاي فيزيكي 

آن ها هيچ شباهتي با كالس درس 
ندارد. حتي معلم با مشكل نظافت 

كالس ها نيز روبه روست. 

نگاه هاي متفاوتي به كالس هاي درس 
چند پايه وجود دارد. برخي آن ها را 

جزو معضالت نظام آموزشي مي دانند 
كه بايد از ميان برداشته شود و بعضي 

ديگر، وجود اين كالس ها را فرصتي 
براي عملكرد بهتر آموزش و پرورش به 

شمار مي آورند. در كشورهاي پيشرفته، 
با وجود امكان دسترسي به آموزش و 

تسهيالت براي برگزاري كالس هاي 
درس تك پايه، در دوره ي ابتدايي 

نگاه ها به سمت ايجاد كالس هاي درس 
چند پايه معطوف است. 
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صديق كهرازهي، آموزگار دبستان حضرت هود )ع( سارتاپ دن، در خانواده اي 
فرهنگي بزرگ شده و پدر ايشان از معلمان باسابقه ي شهرستان ايرانشهر 

است. بسياري از مسئوالن امروز آموزش و پرورش شهرستان ايرانشهر، تا قبل 
از سال 83 كه ايشان بازنشسته شود، توفيق درك محضر ايشان را داشته اند. 
صديق 12 سال پيش از مركز تربيت معلم شهيد مطهري زاهدان فارغ التحصيل 

شده و از آن زمان تاكنون در روستاهاي حوزه ي الشار شهرستان نيك شهر 
كه تا محل زندگي او 100 كيلومتر فاصله دارد، وي معلم مدارس روستايي و 

كالس هاي چند پايه است. وقتي به تدريس در يك مدرسه ي روستايي مأمور 
مي شود، كدخداي ده مانع از حضور بچه ها در كالس او مي شود، اما صديق 

كهرازهي از پا نمي نشيند و امروز 50 شاگرد دارد كه به سختي مدرسه را ترك 
مي كنند. 

محمد رضا حشمتي 
سردبير مجله ي رشد معلم

گزارش

صبـح روز چهارشـنبه، پانـزده آذرمـاه، 
زادروز  ربيـع االول،  هفـده  بـا  مصـادف 
تولـد حضرت محمـد )ص(، بـه زاهدان 
رسـيدم. بالفاصلـه به سـمت ايرانشـهر 
حركـت كـردم و از آنجـا بـه روسـتاي 
هـود سـارتاپ دن راهي شـدم تا صديق 
كهرازهـي را ببينـم و نـوآوري او را از 
زبـان خـودش بشـنوم كـه بـراي جذب 
دانش آمـوزان به  حضور در مدرسـه، چه 
فعاليت هايـي انجـام داده اسـت. مسـير 
هفت سـاعته تا مدرسـه خسـته ام كرده 
بـود، اما شـنيدن حرف هـاي او و ديدن 
تنـم  از  را  خسـتگي  مدرسـه،  محيـط 
خـارج كـرد. آنچـه را انجـام داده بود از 

زبـان خـودش بخوانيم: 
بــراي   94-95 تحصيلــي  »ســال 
ابــالغ  دبســتان هــود ســارتاپ دن 

انديشه ى زيبا
مدرسه ى زيبا
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محروم تريــن  در  دبســتاني  گرفتــم؛ 
كــه  منطقــه اي  منطقــه ي هبــودان؛ 
ــن  ــاده، آنت ــات )ج ــن امكان ابتدايي تري
ــت.  ــي و ...( نداش ــل، آب لوله كش موباي
بــراي اوليــن بــار بــه ايــن روســتا 
مي رفتــم. چهــارم مهرمــاه ابــالغ را 
الشــار  آموزش و پــرورش  اداره ي  از 
دريافــت كــردم و بــا موتورســيكلت بــه 
روســتاي هــود ســارتاپ حركــت كردم. 
بعــد از 45 دقيقــه بــه روســتا رســيدم. 
دانش آمــوزان  مي  كــردم  تصــور 
منتظــر معلــم هســتند، ولــي خبــري از 
دانش آمــوزان نبــود! بعــد از ده دقيقــه، 
ــد و  ــه آم ــه مدرس ــتا ب كدخــداي روس
گفــت مــا شــما را به عنــوان معلــم ايــن 
روســتا قبــول نداريــم و بايــد از اينجــا 
بــروي. خيلــي تعجــب كــردم. در پاســخ 

ــم  ــق حك ــن طب ــم، م ــه ايشــان گفت ب
ــن مدرســه هســتم و  ــم اي دولتــي معل

ــت.  ــم رف ــي نخواه جاي
شـنيدن  از  پـس  هـم  روسـتا  مـردم 
گفت وگوهـاي مـن و كدخـدا گفتند، ما 
تـو را نمي خواهيم. اگر قرار اسـت شـما 
مـا  فرزنـدان  حاضريـم  باشـيد،  معلـم 
تـرك تحصيـل كننـد و درس نخوانند! 
سـال تحصيلـي جديـد بـه ايـن زيبايي 
شـروع شـد. يكشـنبه سـاعت 7 صبـح 
منتظـر  و  كـردم  بـاز  را  مدرسـه  در 
دانش آمـوزان شـدم. عقربه هاي سـاعت 
بـه تنـدي مي گذشـتند و زمـان شـروع 
هيـچ  امـا  مي دادنـد،  نشـان  را  كالس 
مدرسـه  بـه  دانش آمـوزان  از  يـك 
كنـم.  چـه كار  نمي دانسـتم  نيامدنـد! 
بـا  و  بـروم  اسـت  بهتـر  كـردم  فكـر 

مـردم روسـتا صحبـت كنم. ايـن كار را 
انجـام دادم، امـا مـردم حرف خودشـان 
مي گفتنـد  و  مي كردنـد  تكـرار  را 
نيـازي بـه معلـم نداريـم! تلفـن 
همراهـم در منطقه آنتـن نمي داد 
آموزش و پـرورش  اداره ي  بـه  تـا 
بدهـم.  اطـالع  الشـار  منطقـه ي 
خـودم هـم خسـته شـده بـودم. در اين 
و حسـابي  درسـت  غـذاي  نـه  مـدت، 
مي خـوردم نـه كسـي بـه مـن توجـه 
مي كـرد. از طـرف ديگـر، نمي توانسـتم 
برگـردم،  منطقـه ي الشـار  اداره ي  بـه 
چـون وسـيله ي نقليـه ام خـراب شـده 
بـود. در آخرين روز هفته ي اول شـروع 
سـال تحصيلـي، مجبور شـدم پيـاده به 
سـمت جـاده ي اصلـي حركـت كنـم. 
تـا آنجـا سـه سـاعت پيـاده روي كـردم 
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بـه شـهر  عبـوري  ماشـين هاي  بـا  تـا 
خـودم ايرانشـهر، كـه در فاصله ي 110 
كيلومتـري بـود، برگـردم. يـك هفته ي 
خسـته كننده گذشـته بود، ولـي نااميد 
نشـدم. هفتـه ي بعـد دوبـاره به سـمت 
روسـتا حركت كـردم. به خـودم گفتم، 
هر كـس جلوي دانش آمـوزان را بگيرد، 
از طريـق قانونـي اقـدام مي كنـم و اگـر 
ايـن  تـا  باشـد شـكايت مي كنـم  الزم 
مشـكل حل شـود. با اين فكر، توانسـتم 

تـا حـدودي مشـكل را حـل كنـم. 
از 55 دانش آمـوز، 20 دانش آمـوز وارد 
به طـور  راه حـل  ايـن  شـدند.  كالس 
موقتي جواب داد. شـنبه ي هفته ي دوم 
بچه هـا  را شـروع كـردم.  كالس درس 
خوانـدن  درس  بـه  زيـادي  عالقـه ي 
داشـتند، ولـي والديـن كـه تحت تأثيـر 

كدخـداي روسـتا بودنـد، مخالف درس 
خواندن فرزندانشـان بودند. هيچ دليلي 
مي گفتنـد  فقـط  نمي آوردنـد!  هـم 
معلـم قبلـي را دوسـت داريـم. صبـح 
بـه  دانش آمـوزي  هيـچ  هـم  بعـد  روز 
مدرسـه نيامـد! تصميـم گرفتـم خودم 
بـه تك تـك خانه هـا مراجعـه كنـم و از 
بچه هـا بـراي آمدن بـه مدرسـه دعوت 
كنـم. خوشـبختانه تقريبـًا 30 نفـر بـه 
مدرسـه آمدند. مـن خيلـي خوش حال 
بـودم كه توانسـتم بچه ها را به مدرسـه 
بيـاورم. امـا مشـكل اساسـي ديگري در 
هيچ يـك  اينكـه  آن  و  داشـتم  كالس 
از دانش آمـوزان انگيـزه ي كافـي بـراي 

مدرسـه آمـدن نداشـتند! 
البتـه حـق هـم بـا آن هـا بـود، چـون 
مدرسـه ي ما مدرسـه اي به هـم ريخته 

مي كـردم  كاري  بايـد  بـود.  بـي روح  و 
تـا فضـاي مدرسـه را عـوض كنـم. بـه 
فكـرم رسـيد مدرسـه را رنـگ كنـم. از 
ايـن طريـق، مي توانسـتم هـم ظاهر آن 
را تغييـر بدهـم و هـم انگيـزه و شـور 
ببـرم.  بـاال  را  دانش آمـوزان  شـوق  و 
هفتـه ي سـوم شـروع بـه رنگ آميـزي 
مدرسـه كـردم. از همـه دعـوت كـردم 
بـراي ديدن مدرسـه بـه آنجـا بيايند. از 
صحبت هـاي بيـن دانش آمـوزان متوجه 
شـدم از ايـن كار خوش حـال هسـتند. 
مرتب مي گفتند: مدرسـه مون داره قشنگ 
مي شـه!  وقتـي تأثيـر ايـن كار را ديدم، 
تالشـم بيشتر شـد. مطالب مهم درسي 
را روي ديوارهـاي مدرسـه نوشـتم تـا 
بـاال  را  دانش آمـوزان  انگيـزه ي  بتوانـم 

ببـرم. تقريبـًا موفق شـدم.  
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تمــام  توانســتم  چهــارم  هفتــه ي 
دانش آمــوزان  حتــي  دانش آمــوزان، 
تــرك تحصيــل كــرده ي چنــد ســال قبل 
را هــم بــه مدرســه بيــاورم. ايــن مشــكل 
بحمــداهلل حــل شــد. مــردم روســتا هنــوز 
ــا مــن همــكاري  مخالــف مــن بودنــد و ب
ــه  ــاي مدرس ــي خريده ــد.  حت نمي كردن
روســتا  بــه  ماشين هايشــان  بــا  را 
ــودم  ــور ب ــم مجب ــن ه ــد.  م نمي آوردن
فلــزي  ورق هــاي  و  وايت بــرد  تختــه 
الســتيك هاي  و  مدرســه  حيــاط  دور 
آن هــا  از  كــه  را  ماشــين  فرســوده ي 
به عنــوان گلــدان در مدرســه اســتفاده 
مي كــردم، بــا موتور از مســيرهاي ســخت 
ــي  ــن تنهاي ــل اي ــرم. حاص ــا بب ــه آنج ب
ــه كمــر درد و  در مســير، مبتــال شــدن ب
ــان ســخت  ــا همچن ــو درد شــد. روزه زان

ــا  ــتم ب ــكر توانس ــدا را ش ــت. خ مي گذش
صبــر و تــوكل بــر خــدا و بــا رنگ آميــزي 
ســاده ي مدرســه، دانش آمــوزان را جــذب 
مدرســه و تحصيــل كنــم. همچنيــن، نظر 
اوليــا را نســبت بــه خــودم تغييــر بدهــم. 
بــه خانــه ي  اوايــل ســال تحصيلــي 
ــار  ــه اجب ــم و ب ــتا مي رفت ــاي روس بچه ه
آن هــا را به مدرســه مــي آوردم، امــا پس از 
گذشــت چنــد مــاه تــالش، دانش آمــوزان 
ــه  ــن ك ــه ي م ــه خان ــح، ب ــاعت 6 صب س
ــد و مــرا بيــدار  ــود، مي آمدن در مدرســه ب
ــاي  ــر كليده ــاي مدي ــه آق ــد ك مي كردن
ــاز كنيــم!  ــا كالس را ب ــده ت مدرســه را ب
از  مدرسـه  ارديبهشـت،  پايـان  تـا 
سـاعت 6 صبـح تـا غـروب آفتـاب بـاز 
تـا  دوازده  سـاعت  فقـط  بچه هـا  بـود. 
ناهـار  بـراي صـرف  بعـد از ظهـر  يـك 

بـه خانه هايشـان مي رفتنـد و دوبـاره به 
برمي گشـتند.  مدرسـه 

حتـي روزهـاي تعطيـل رسـمي هم به 
مدرسـه مي آمدنـد، چـون تنهـا محيط 
زيبا و شـاد روسـتا مدرسـه بـود. همين 
هـم عاملـي بـراي جـذب دانش آموزان 
روسـتا بـود. در ايـن راه خيلي سـختي 
اميـدوارم وظيفـه اي را  كشـيدم، ولـي 
كـه به عنـوان معلـم بـر گردنم هسـت، 

بـه نحو احسـن انجـام داده باشـم. 
وقت برگشـتن به تهران، بـه معلم هايي 
مي انديشـيدم كه با دسـت خالـي اما با 
انديشـه و تالش عالي و تدبـر، كارهايي 
انجـام مي  دهنـد كـه در واقـع وظيفه ي 
شـغلي آن ها بـه حسـاب نمي آيـد، اما با 
عشـق همان كاري را مي كنند كه طفالن 

را جمعـه هـم به مكتـب مي آورند.
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خاطره  - تجربه

كالس پنجــم ابتدايي بــودم. در مدرســه ي ابوعمار 

شهرستان سروآباد درس مي خواندم. فصل بارش برف 

و باران بود. همه ي پدر و مادرها براي فرزندانشان چتر 

خريده بودنــد. من هم چندين بار به پدرم گفتم برايم 

چتر بخرد، اما او عصباني مي شــد و مي گفت آخر پول 

از كجا بيــاورم؟ چتر مي خواهي چــه كار؟ در روزهاي 

باراني، روي مقنعه ات روسري سر كن و وقتي به مدرسه 

رسيدي روسري را از سرت بردار تا مريض نشوي. مادرم 

هم با نگاهي غصــه دار گفت: دخترم ناراحت نباش. تو 

فقط درست را بخوان. اگر صبر داشته باشي، يك كاله 

قديمي )به زبان كردي فه يس( دارم. آن را مي فروشم و 

با پولش برايت چتر مي خرم. وقتي لحن غم آلود مادرم را 

شنيدم، از گفته ي خودم پشيمان شدم و در دلم گفتم، 

خدا جان من ســرما را ترجيح مي دهم. يك روز صبح، 

با صداي بارش تند باران از خواب بيدار شدم. خودم را 

براي رفتن به مدرســه آماده كردم. وقتي از خانه خارج 

شــدم، مادرم يك پالســتيك آورد و در حالي كه سرم 

مي كرد، گفت، الهي برايت بميرم. چتر كه نداري با خود 

ببري، الاقل اين نايلون را سرت كن خيس نشوي. من 

هم براي اينكه مادرم ناراحت نشود، نايلون را روي سرم 

گذاشتم. مادرم ناراحتي قلبي داشت و دوست نداشتم 

ناراحتي او را ببينم. چند قدمي به مدرسه مانده بود كه 

پالستيك را از سرم برداشتم با عجله خودم را به داخل 

سالن مدرسه رساندم. چند بار دوستانم پيشنهاد كردند 

با هم به حياط مدرسه برويم و زير باران بازي كنيم، اما 

من هر بار با بهانه اي پيشنهادشان را رد كردم. تا اينكه 

مدير مدرســه اعالم كرد به خاطر بارش باران برنامه ي 

صبحگاهي نداريم و بچه ها بايد به كالس هايشان بروند. 

البته من هنوز دلم مي خواست يك چتر داشته باشم و 

با آن تا مي توانستم زير باران بازي كنم.

زنگ اول رياضي داشتيم. خانم مرادي به كالس آمد و 

بعد از حضور و غياب گفت: دختران عزيزم، در امتحان 

امروز، هر دانش آموزي نمره ي باالي 17 بگيرد، يك چتر 

هفت رنگ جايزه مي گيرد. من با خودم گفتم، اين همه 

دانش آموز زرنگ در كالس هست. آن ها به تمام سؤال ها 

جواب درست مي دهند. خوش به حال دانش آموزي كه 

چتــر جايزه مي گيرد.  خانم مرادي ورقه هاي رياضي را 

پخش كرد. هر دو نفر را روي يك ميز و نيمكت نشاند 

كه راه تقلب را بســته باشــد. من هم ورقه را برداشتم 

و از خدا خواســتم كمكم كند. سؤال اول را كه راحت 

بود جواب دادم. به طور تعجب آوري ســؤال دوم هم در 

نظرم راحــت آمد و به آن جواب دادم. همين طور يكي 

پس از ديگري، تا سؤال آخر، همه را جواب دادم. خانم 

مرادي را هم متعجب كــرده بودم. مي گفت ابراهيمي 

خوب به ســؤال ها جواب مي دهي، در حالي كه همه ي 

دانش آموزان از سخت بودن امتحان شكايت مي كردند.

دوباره جواب ها را چك كردم تا مبادا عددي را اشــتباه 

نوشــته باشــم. با چك كردن هر جواب، چتر را هم در 

ذهنم تصور مي كردم. باالخره زنگ به صدا درآمد و خانم 

مرادي ورقه ها را گرفت. همه به حياط مدرســه رفتيم. 

هركدام از دانش آموزان جواب هاي درســتش را به رخ 

مي كشــيد و مي گفت من صاحب چتر هستم. به من 

هم مي گفتند چرا ســاكتي؟ امتحانت چطور بود؟ من 

مي گفتم شماها كه از من خيلي زرنگ تريد، من هرگز 
به پاي شما نمي رسم.

زنگ تفريح تمام شد و به كالس برگشتيم. خانم مرادي 

مرا صدا زد و گفت تو بهترين نمره ي كالس را گرفتي. 

چتــر را هم به عنــوان جايزه به مــن داد و گفت همه 

ابراهيمي را تشويق كنيد. در حالي كه بچه ها برايم كف 

مي زدند، چتر را تحويل گرفتم. خدا را شكر كردم كه به 
آرزويم رسيده بودم.

به خانه كه رســيدم، مــادرم در را باز كرد، در حالي كه 

يك نايلون در دستش بود؟ پرسيدم مادر اين چيست؟ 

گفــت كاله قديمي ام، مي روم آن را بفروشــم و برايت 

چتر بخرم. چترم را نشانش دادم. غافلگير شد. ماجرا را 

برايــش تعريف كردم. مادرم دعا كرد، فرزندم خدا كند 

روزي خودت هم معلم شوي و اين گونه دانش آموزانت 

را خوش حال كني. بعدها فكر كردم، شــايد معلمم سر 

راه مدرسه ديده بود كه من با خجالت نايلون را از روي 

سرم برداشته و به مدرسه آمده ام. براي همين تصميم 

گرفت به بهانه ي امتحان به من چتر بدهد. حاال كه معلم 

شده ام، ســعي مي كنم نيازهاي دانش آموزانم را درك 

كنم و اگر مي توانم كاري برايشان انجام دهم.

چترى براى زندگى

هايده ابراهيمي
استان كردستان، شهرستان مريوان، مدرسه ي 

پسرانه ي ايمان

خاطره
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اين روزها بچه های ما زياد کتاب نمی خوانند. اين واقعيتی تلخ است که همه ی دلسوزان 
فرهنگ و همه ی مديران و مربيان و کتاب داران و ناشران را به چالشی جدی فراخوانده 
است. موضوع پراهميتی که نه تنها برای امروز، که قطعًا برای نسل های آينده نيز آسيب های 

جدی به دنبال خواهد داشت.
پرداختن به راهکارهای عالقه مند کردن بچه ها به مطالعه از حوصله ی اين نوشته خارج 
است، اما تشويق آن ها به استفاده از مجالت رشد دانش آموزی، موضوعی است که به آن 
می پردازم. به عنوان يک معلم، وقتی می بينم هنوز هم، زمانی که کسی به در کالس ضربه 
می زند و يک دسته مجله ی رشد را به کالس می فرستد و بچه ها يکصدا می گويند: »آخ 
جون مجله!«، حس خوبی دارم. چه قدر خوب که بچه های کتاب نخواِن  امروز، هنوز هم 

برای دريافت مجله شادمانی می کنند و توی هوا می پرند!  
اين جريان ساده که هر ماه تکرار می شود، مرا مطمئن می کند که دست اندرکاران مجالت 
رشد توانسته اند هم پا و هم سو با نيازهای نسل جديد که کيلومترها با نسل خودشان فاصله 

دارند، رشد کنند و در اين راه دغدغه مند و مسئوالنه رفتار کرده اند. 
بله، اين واقعيتی اســت که دانش آموزان ما مجله را دوست دارند. حاال بماند که آيا واقعًا 
مطالبش را کامل مطالعه می کنند يا نه و آيا از بخش های کارشناســی شده اش بهره ی 
كافي را می برند يا نه؟ مهم اين اســت که دوســتش دارند و اين می تواند نقطه ي آغاز و 
شروعی باشد برای برنامه ريزی های هدفمندتر و طوالنی مدت تر برای بچه هايی که مطالعه 
نمی کنند، اما بايد با کتاب آشتی شان داد.تمام تالش من در طول سال های آموزگاری ام 
اين بوده است که هم سو با دانش آموزان و برای جلب توجه آن ها، از مجله هايشان برای 
طراحی  سناريوهای آموزشی، بازی های گروهی و حتی تنوع بخشيدن به تکاليف شب 

استفاده کنم. در ادامه يکی از تکاليف شب را با هم مرور می کنيم.
در مجله ی آبان ماه امســال رشد نوآموز داستان »گردش با ننه خرگوشه« آمده بود که 
به نظرم داستانی لطيف و جالب در مورد ارتباط بين دو نسل بود. )البته تقارن ماجرای 
خرگوش با درس مدرسه ی خرگوش ها که در همين ماه در کالس دوم تدريس شده نيز 

نکته مثبتی بود.( 
 از بچه ها خواستم ابتدا داستان را بخوانند و سپس آن را خالصه کنند. )مهارت روان خوانی 
و خالصه نويســی جزو مهارت  آموزی های مهم پايه ي دوم هستند.( پس از آن، با الهام و 
ايده گرفتن از کاردســتی صفحه ی بعد، شخصيت خرگوشک يا ننه خرگوشه را با ذرت 

بسازند و به کالس بياورند.
  روز بعد، شور و هيجان بچه ها با کاردستی های بامزه شان برای اجرای نمايش اين داستان 

در کالس فوق العاده بود.
خوب اســت بدانيد، با اين شخصيت های بامزه، کم کم حتی داستان اصلی نيز تغيير و 

تکاملی پيدا کرد که در نوع خودش باارزش و مهم بود. 

نكته ي مهم
هدف نشــريات دانش آموزي رشــد، پرورش و تقويت خواندن مطالب غيردرسي است. 
آموزگاران محترم توجه داشته باشند، از مطالب اين نشريات به عنوان سرگرمي و راهي 

براي ايجاد عادت مطالعه استفاده كنند، نه به عنوان تكليف درسي.

چشم انتظار مجالت رشد

بنفشه نفيسي
آموزگار كالس دوم، دبستان فكر نو، ناحيه ي 2 اصفهان

تجربه
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آموزش يکی از دغدغه های بسيار مهم نظام های تعليم و تربيت است. منظور از 
آموزش، ايجاد ارتباط تعاملی و فرايند دو سويه ي ياددهی-يادگيری اطالعات، 
مهارت ها و نگرش هاي مثبت درباره ي موضوعی است که متناسب با گروه سنی 

خاص و در شرايط زمانی معين، ميان آموزش دهنده و آموزش گيرنده به اجرا 
در آمده است. امروزه با گسترش مطالعات و پژوهش ها در زمينه ی يادگيری و 
راهبرد های آموزشی، هدف از روش های نوين تعليم و تربيت، تغيير محيط های 

آموزشی به محيط های يادگيری است تا با ايجاد تغييرات مطلوب، در نگرش ها، 
شناخت ها و در نهايت رفتار انسان ها تغيير ايجاد كنند.

شيده مهدی زاده
راهبر آموزشی و تربيتی شهرستان قائم شهر
 استان مازندران

تجربه ي آموزشي

شـبيه مراحل اوليه ی شـکل گيری ريشه 
در آن هـا بـه چشـم می خـورد يـا خيـر، 

آن هـا را طبقه بنـدی كردنـد. 
سـپس معلم گلـدان کوچکی به هـر گروه 
داد و از دانش آمـوزان خواسـت پيازهـای 
خـود را در آن بکارنـد؛ در ضمـن، فرضيات 
خـود را هـم از طبقه بندی پيازهـا بگويند. 
ايده هـای اوليـه ي گروه هـای دانش آموزان 

عبـارت بودند از: 
»آيا پيازهای بزرگتر به گياه هـای بزرگ تری 

تبديل می شوند؟«
»آيـا پيازهـای کوچـک می  تواننـد به طـور 

مسـتقل برويند؟« 
»آيا تعداد سـاقه های پيازهـای کوچک تر، 

کمتر خواهد بـود؟« و ... 
دانش آمـوزان با شـور و شـعف ايده پـردازی 
و پيش بينی كردند و پيازهـا را در گلدان ها 

کاشتند. 
بـه دانش آمـوزان گفـت:  معلـم  سـپس 
»هـر روز پيازهـای گلدان هـای خـود را 
به طـور دقيـق مشـاهده کنيـد و رونـد 
خصوصيـات  و  ويژگی هـا  اثـر،  تغييـر، 
شناسـايی شـده ي گياهـی را کـه خواهد 
روييـد، بـا ذکـر تاريـخ در دفترچه هـای 

تجربه ى کاربرد 
روش تدريس استقرايى

در سـال تحصيلی گذشـته )1395-96( 
با سـمت »راهبری آموزشـی و پرورشی« 
بـراي نظارت بالينی به مدارس روسـتايی 
قائم شـهر  شهرسـتان  پايـه ي  چنـد  و 
می رفتـم. مـاه آذر بـه يکـی از مـدارس 
چنـد پايـه رفته بودم. سـه همـکار باالی 
بيسـت و هفت سـال در دبستان مشغول 
تدريـس بودنـد. زنـگ تفريـح در مـورد 
روش هـای تدريس صحبت كـردم و نظر 
همـکاران را در مورد روش های نوين جويا 

شدم. 
يکـی از همـکاران معتقـد بـود: »روش 
نوين تدريس يعنی اسـتفاده از تکنولوژی 

و فنـاوری.«
 ديگری می گفت: »از ما گذشته و ...«

پـس از کمـی تبـادل نظـر، قـرار شـد 
سـاعت دوم بـه کالس يکـی از همکاران 
بـروم. متوجـه شـدم همـکار پايـه ي اول 
مقـداري پيـاز در دسـت گرفتـه اسـت تا 

بـه كالس بـرود. 
پرسيدم: »تدريس داريد؟« 

گفت: »بله«. 
پرسيدم: »چه مبحثی؟« 

گفـت: »درس علـوم، مبحـث گياهـان. 

صفحـه ي 35 بـا موضـوع کاشـت دانه«. 
پرسـيدم: »اجـازه می دهيد به کالسـتان 

بيايم؟« 
با کمال ميل پذيرفت. 

وارد کالس شـدم. کالس دو پايـه ي اول 
و دوم. معلـم بـرای دانش آمـوزان پايـه ي 
طـرح  رياضـی  عملکـردی  آزمـون  دوم 
كـرده بـود. از بچه ها خواسـت گروهی به 
آن ها پاسـخ دهند. سـپس پيازهـا را روی 
ميِز سـمت دانش آمـوزان اول گذاشـت و 
بعد روی تخته سـياه نوشـت: »گياهان«. 
بـاال  را  خـود  دسـت هاي  دانش آمـوزان 
مي بردند و پس از كسـب اجـازه، در مورد 
گياهـان و اهميت آن هـا در زندگی تبادل 
نظـر مي كردنـد. سـپس معلـم، در ميان 
تشـويق های پـی در پـی، دانش آمـوزان 
نفـره  دو  گروه هـای  بـه  را  اول  کالس 
»بـا  گفـت:  آن هـا  بـه  و  كـرد  تقسـيم 
هم گروهـی خـود نزديـک ميـز بياييـد.« 
معلـم از دانش آمـوزان خواسـت پيازها را 
دسـته بندي كنند.دانش آموزان بر اسـاس 
نداشـتن  يـا  داشـتن  پيازهـا،  انـدازه ی 
پوشـش خـاص، انـدازه ي خاص يـا رنگ 
خاصشـان، و باالخـره اينکـه آيـا چيـزی 
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خـود بنويسـيد.«
بعـد از اتمـام کار دانش آمـوزان، بـه معلم 

گفتـم: »بسـيار عالـی، شـما از روش 
نويـن تدريـس اسـتفاده كرده ايـد.« 

بـاورش نمی شـد. گفت: »مـن همه ي 
ايـن سـال ها در مبحث گياهـان اين 
روش را اجـرا می کنـم. پـس از مدتی 
و بـا رشـد گيـاه، دانش آموزان پاسـخ 

ايده هـای اوليـه ي خـود را می يابنـد. با 

ايـن روش، دانش آمـوزان در کار گروهـی 
اطالعـات جمـع مي كننـد و آن هـا را بـه 
دقت بررسـی می کنند. دانش آمـوزان کار 
کـردن با مفاهيـم را مي آموزنـد، دانش را 
می سـازند و سـپس آن را از طريق تجربه 

می آزماينـد.« 
به آمـوزگار گفتـم: »روش تدريس شـما 
همـان روش تفکـر اسـتقرايی اسـت کـه 
يک روش فعال و نوين آموزشـی اسـت.«

 بـاورش نمی شـد. گفتـم: »مـن می توانم 
مراحلـش را برايتـان بگويـم. بعـد هـم با 

همـکاران و شـما مقايسـه کنيم.« 
مراحل تدريس استقرايی عبارت اند از:

1: شناسايی حوزه: »گياهان«؛
 2: گـردآوری، ارائـه و شـمارش داده هـا: 

»قـرار دادن پيازهـا روی ميـز«؛
3: بررسـی داده هـا: »بررسـی پيازهـا بـر 

مشـترک«؛ ويژگی هـای  اسـاس 
4: تشـکيل مفاهيم از طريق طبقه بندی: 
»طبقه بنـدی پيازهـا بـر اسـاس انـدازه، 

رنـگ و ...«؛
5: توليد وآزمودن فرضيه ها: »مشـاهده ي 
روزانه ي رشـد گيـاه و تفاوت ها و ثبت در 

دفترچه«؛
6: تحکيـم و انتقـال: »ارزيابـی و درهـم 
آميختـن مهارت ها از طريـق تمرين و به 

کارگيری«.
بـه آمـوزگار گفتم: »شـما در واقـع برنامه ی 
اسـاس  بـر  را  طبيعـی  علـوم  درسـی 
»سـاخت  ماننـد  پايـه،  فرايندهـای 
طبقـات، پيشـگويی و آزمـون اعتبـار و 
پيشـگويی ها«، طراحـی و سـازمان دهی 

بوديـد.«  کـرده 

برايـم خيلی جالب بـود. همکارم 
بـر اثر تجربه ی چندين سـاله 
در کالس، از روش فعـال 
و نويـن تدريس اسـتفاده 
نـام  ولـی  می كـرد، 
علمـی ايـن روش را 

نمی دانسـت.
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مدرسه ي زيباي من

خط،رنگ و معنا 
بر ديوار مدارس

يکی از جنبه های مهم مدرسه داری، زيباسازی محيط آن است. تقريبًا تمامی 
مدارس سعی می کنند با صرف هزينه، ديوارهای حياط مدرسه يا سالن ها و در 

ورودی کالس ها يا حتی خود کالس ها را با طراحی ها و ديوار نوشته ها زيباتر 
کنند تا محيط آموزشگاه شاداب تر شود. در همين زمينه پيشنهاد کرديم در قالب 

مسابقه ای  شما می توانيد از ديوار نوشته ها و طراحی های مدرسه خود عکس يا 
فيلم تهيه کنيد و برای ما بفرستيد. تعداد زيادی از مديران و آموزگاران مدارس 
از اين طرح استقبال کردند. برندگان اين مسابقه در شماره ي 4  معرفي شدند.  
بقيه ي تصاوير را نيز تا اين شماره، در هر شماره چاپ کرديم.  اميدواريم منشأ 

الهام ساير مدارس برای داشتن محيطي زيباتر شود. 

دبستان شهيد رضوان/ نجف آباد/ اصفهان

دبستان شهيد دهقان/ شهرستان نکا

دبستان شمس/  شهرستان گرمسار دبستان شهيد ميوه چين/ ساري
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دبستان غيردولتي سارا/ منطقه ي مارليك/ شهرستان مالرد

دبستان شهيد دهقان/ شهرستان نکا

دبستان غير دولتي نرگس/ شهر دماوند
دبستان فاطمه شعبان/ دماوند/ گيالوند

دبستان شهيد امير نادر/ استان اصفهان/ شهرستان نجف آباد

دبستان نور/ شهرستان گرمسار

دبستان شمس/  شهرستان گرمسار
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1 نجمه دائمی؛ آموزگار ـ استان گلستان، شهر 
گرگان

خاطره »لبخند شيرين« و »چي كار كنيم؟«
2 جالل عرب اسدی؛  راهبر آموزشی و تربيتی- 

استان سمنان، شهر ميامي
»کاهش  33.14 درصدی تکرار پايه با همت راهبران 

آموزشی و تربيتی استان سمنان«
3 سيد محمدحسن حسينی؛ آموزگار ـ مشهد

»مقايسه اثر روش تدريس "يادگيری تيمی رقابتی" و روش 
تدريس "تدريس دوطرفه خواندن و درک مطلب" بر مهارت 

خواندن و درک مطالب دانش آموزان پنجم ابتدايی« 
4 حسين باقري؛ معاون آموزشي- استان بوشهر، 

شهرستان دير 
»موانع يادگيري در يادگيري مشاركتي دانش آموزان«، 

»پرهيز  از تجزيه در ياددهی و يادگيری«
5 ريحانه طالب؛ آموزگار- نجف آباد

»بوي ماه مهر«، »تو را می پرستم، مرا درياب«
6 محمد شيرزادی؛ آموزگار- شهرستان رباط كريم

»تهديد بزرگترين مانع يادگيری«
7 سعيد چگني، فريدون گراوند؛ مدرس دانشگاه 

فرهنگيان، آموزگار ـ بروجرد
»هنر رفتار با دانش آموز مضطرب«

8 سمينه خوبي؛ مربي هنري كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان- تهران

»ويژگي هاي يك كارگاه نقاشي خالق«
9 شيرين ابوذری بادی؛ آموزگارـ استان اصفهان، 

شهرستان نطنز
»اثربخشی حرکات و بازی های موزون در بهبود سطح 

توجه و تمرکز«
10 سيده نرگس بالغی، وحيد مرادخواه؛ آموزگار- 

شيراز
»رهيافت آموزشی AR در نرم افزار آموزش رياضی به 
وسيله الگوسازی اوليه توسط معلمان مدرسه ابتدايی«

11 ندا ملکی؛ مدير مدرسه- تهران 
»نقش مدارس در آموزش سبک زندگی سالم به نوجوانان 

و دستيابی به سالمت اجتماعی«

12 سکينه حاجی رجبی، فيض اله رضائيان تيار؛ 
کارشناسی ارشد مديريت سازمان ها، کارشناس 

تربيت بدنی
»عوامل اختالالت رفتاری در دانش آموزان و تأثير آن در 

افت تحصيلی و راهکارهای برخورد صحيح با آن«
13 سبحان خانگلی زاد آری، علی خانگلی زاد 

آری؛ دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی 
منابع انسانی، کارشناس آموزش و پرورش ابتدايی

»محبت و مهرورزي در امر تعليم و تربيت«
14 محمد احمدی خورشيدي؛ راهبر آموزشي- 

شهرستان بهشهر
»مديريت کالس درس هنر معلمی«

15 مريم فخيمی طاهرپور؛ آموزگار- سردرود
»درخت اشعار«

16 هايده ابراهيمی؛ آموزگار- استان کردستان، 
شهرستان مريوان

»چگونه محيط مدرسه را به محيط تحمل افکار ديگران 
و احترام به نظرات مختلف و اخالق و ادب تبديل کنيم و 
چگونه و با چه سبکی ارتقاي اخالق و ادب و کسب توان 

تحمل باالتر را تمرين کنيم؟«، »بيست و هشت نکته مهم 
تجربه آموزشی در مورد کتاب فارسی )بخوانيم و بنويسيم( 

پايه اول ابتدايی«
17 معصومه افروز؛ آموزگار- آمل

»يلداي خاطره انگيز«
18 نگين مقصودي؛ آموزگار- شهرستان برخوار

»تمرين احترام و تحمل در مدرسه«
19 خداداد مزدائي؛ معاون آموزشي- سيرجان

»معلمان و چالش هاي آموزش فلسفه به كودكان«
20 ابوالفضل نيكبخت؛ آموزگار- آمل

»چگونگي رفع حواس پرتي و بي دقتي دانش آموزان پايه ي 
دوم ابتدايي«

21 سيد محمد فاطمي، فاطمه ابوالحسني؛آموزگار- 
حسن آباد جرقويه عليا، اصفهان

»روش های جذاب نمودن آموزش توسط معلم«، 
»10پيشنهاد برای موفقيت آموزگاران در درس رياضی«، 

»معلمان عزيز! رويکرد جديد آموزش فراموش نشود«

همراهان

صفحه ي همراهان ما، انعکاس بخشي از تماس هاي مخاطبان ماه نامه است. کارشناسان مطالب ارسالي 
را بررسي مي کنند؛ مطلب درصورت تأیید، در نوبت چاپ قرار مي گیرد. توجه داشته باشید، مطالبي 

مورد تأیید کارشناسان قرار مي گیرد که حائز شرایطي باشد که در صفحه ي 47 درج شده است.
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 با مجله های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی 

به صورت ماه نامه و نه شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

به صورت ماه نامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

به صورت فصل نامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هــای رشــد عمومــی و تخصصــی، بــرای معلمــان، مدیــران، مربیــان، 
مشــاوران و کارکنــان اجرایی مــدارس، دانش جویان دانشــگاه فرهنگیان 
می شــود.  منتشــر  و  تهیــه  و...،  آموزشــي  گروه هــاي  کارشناســان  و 

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پالك 267. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدایی   رشد تكنولوژی آموزشی   رشد آـم
 رشد مدرسه فردا   رشد معلم 

مجله هاي بزرگسال تخصصي:

برای دانش آموزان پيش دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســامي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســی 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربيت بدنی 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعی  رشــد آموزش تاریخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاي خارجي  رشــد آموزش ریاضی   رشــد آموزش فيزیك 
 رشــد آموزش شــيمی  رشــد آموزش زیست شناسی  رشــد مدیریت مدرسه

 رشــد آمــوزش فنی و حرفــه ای و کار دانــش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانی 

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

مجله های دانش آموزی 
به صورت ماه نامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هاي بزرگسال عمومي

ریاضی
متوسطه دوم

ماه نامه ي رشــد آموزش ابتدايی آثاری را بررسی می کند که در يکی از 
دسته های زير باشد:

مطالب عمومی
1. خاطره: معلمان محترم می توانند خاطرات تلخ و شيرين خود را برای 
درج در ماه نامه بفرستند. خاطره بايد به مدرسه، درس، دانش آموز و روابط 

معلم و شاگرد مربوط باشد.
2. تجربه: معلمان محترم می تواننــد تجربه های خود را در زمينه های 
آموزشی و تربيتی براي مجله بفرستند. تجربه های خالقانه که معلمان 

تازه کارتر را راهنمايي كنند، در اولويت چاپ قرار می گيرند.
3. داســتان: ســوژه هاي داســتان ها بايد در حوزه ي معلمی و داراي 
مضمون های اخالقی و پرورشی باشند. البته مي  توانند به زندگی خارج 

از مدرسه ي معلم نيز مربوط باشند.
4. خبــر و گــزارش فعاليت: اخبار و گزارش فعاليت ها ی آموزشــی و 
پرورشی، به شرط اينکه تازه و بديع باشند و به امور روزمره، مثل اردو و 

شرکت در نمازجمعه و راهپيمايی و نظاير آن ها مربوط نباشد.

مطالب تخصصی
مقاله: ماه نامه از مقاله های معلمان پژوهشگر استقبال می کند. اما شرايط 

پذيرش مقاله به شرح زيرند:
1. به موضوعات جديد و مســائل نوين آموزش و پرورش دوره ي آموزش 

ابتدايي مربوط باشد.
2. در صورت لزوم با عکس و جدول های الزم همراه باشد.

3. در قالب مقاالت دانشگاهی نباشد. 
4. حداقل 500 کلمه و حداکثر 1800 کلمه بيشتر نباشد.

5. مقاله های کپی شده سريع تشخيص داده و دور ريخته می شوند.
6. چکيده ي مقاله در حداکثر 200 کلمه با مقاله همراه شود.

7. منابع تحقيق به ضميمه ي مقاله ارسال شوند. 
8. عنوان شغلی نويسنده درج شود. ممکن است مدارک الزم درخواست شود.

نکات دیگر
تحقيقات و پايان نامه های دانشجويی را براي اين مجله نفرستيد. شما بايد 
بتوانيد کل مطلب پژوهش خود را در قالب مقاله اي ژورناليستی و با رعايت 

حجم گفته شده تنظيم و ارسال كنيد.
 از آنجا که مطالب هر شماره از ماه نامه سه ماه قبل از انتشار كامل می شوند، 
لطفًا پس از ارسال مقاله برای نتيجه ي آن صبوری کنيد و تلفن دفتر مجله 
را اشــغال نكنيد. ممکن است مطالب ارسالی شما در سال بعد استفاده 
شوند. ماه نامه تعهدی در قبال انتشار مقاله ي شما ندارد. هر چه مقاله اي 
محکم تر، مستدل تر و به روزتر باشد، اقبال بيشتری برای انتشار آن وجود 
دارد. ماه نامه در انتخاب، تلخيص و ويرايش مطالب منتخب خود آزادی 
کامل دارد. در صورت ارسال با ايميل، در بخش موضوع ايميل نام مقاله و 
نويسنده ذکر شود. شماره تلفن و نشانی در اصل مقاله تايپ شود.  متن 
خود را در قالب فايل Word به ايميل الصاق کنيد. فايلPDF نفرستيد.
برای آثار ترجمه اي، لطفــًا متن زبان اصلی اثر را همراه فايل ترجمه، به 
ايميل ضميمه کنيد و مختصری از زندگی نامه و آثار ديگر نويســنده ي 

اصلي را هم بفرستيد.
يادآوری مهم: 

مطلب و مقاله ای که شرايط فوق را نداشته باشد، 
بررسی نمی شود.

شرایط ارسال 
مطلب و مقاله
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 هزینة اشتراك ساالنه مجالت عمومی رشد )هشت شماره(: 350/000 ریال
 هزینة اشتراك یک سالة مجالت تخصصی رشد )سه شماره(: 200/000 ریال

  نشانی: تهران، صندوق پستي امور مشترکين: 15875-3331
 تلفن بازرگاني: 021-88867308

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجات  در خواستی:

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ تولد:.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانی کامل پستی:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . : ن ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستی:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پاك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكی:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختی: مبلغ 

   اگر قباًل مشترک مجله رشد بوده اید، شمارة اشتراک خود را بنویسید:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك مجات رشد به دو روش زیر:
الف. مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سایت و سفارش و خرید از طریق درگاه الکترونیکي بانکي.
ب. واریز مبلغ اشتراک به شماره حساب 39662000 بانک تجارت، شعبة 
سه راه آزمایش کد 395 در وجه شرکت افست و ارسال فیش بانکي به 
همراه برگ تکمیل شدة اشتراک با پست سفارشي یا از طریق دورنگار به 

شمارة 88490233.
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مخاطب گرامي، در نظــر داريم در نحوه ي ارائه ي مطالب 
و موضوعات مجله ي رشــد آموزش ابتدايي تغييراتي ايجاد 
كنيم. اين مجله براي شما تهيه مي شود و اين شما هستيد 

كه بايد به ما بگوييد چگونه مجله اي مي خواهيد. 
پاسخ هاي دقيق شما به سؤال هاي زير به ما كمك مي كند 
از تالش خود بهره ي بهتري نصيب جامعه ي معلمان ابتدايي 
كنيم. به ما كمك كنيد بدانيم شما چه انتظاري از مجله ي 
مخصوص خودتان داريد. شــركت در اين نظر سنجي وقت 
كوتاهي از شما خواهد گرفت، اما مي تواند راهنماي ما براي 

ادامه ي راهي طوالني و درست تر باشد. 
متن پرســش نامه در سايت مجالت رشــد به نشاني زير 

موجود است: 

نظرسنجي 
رشد آموزش ابتدایي

http://www.roshdmag. ir

مي تو انيد به طور مستقيم به لينك زير نيز مراجعه فرماييد: 

http://www.roshdmag. ir/fa/ nazarsanjibtedaiee

براي اســتفاده از نسخه ي تلفن همراه پرسش نامه، باركد 
مقابل را اسكن كنيد. 

در وبگاه  اختصاصی ماهنامه ی رشد ابتدايی می توانيد به 
فايل های صوتی و تصويری و هم چنين بعضی از مطالب بيشتر 
دسترسی داشته باشيد يا شماره های قبلی ماهنامه را دانلود 
کنيد و حتي می توانيد مقاالت و گزارشي از فعاليت های خود 
را از صفحه ي مخصوصی که در اختيار شماست آپلود کنيد .

http://www.eb.roshdmag.ir
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