
فصل سوم

موردنياز  عمومي  دانستني هاي 
معلمان
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قسمت اول:
پاسخ به برخی از سؤاالت مهم آموزگاران

سؤاالت در يک نگاه
١ــ اصول و معيارهای حاکم بر برنامه ريزی، گزينش و 
نی، چگونه  ريس در تربيت ب هی محتوا (تأليف) و نيز ت سازمان

؟ ه ان و بر چه مبنايی انتخاب ش
فهم  با  باي  محتوا  ه،  آم اصول  اين  از  يکی  در  ٢ــ 
. دانش آموز متوسط  دانش آموزان متوسط مطابقت داشته باش
را  درس  محتوای  چگونه  و  دارد  تعريفی  چه  دينی  درس  در 

؟ متناسب با درک و فهم او تنظيم نموده اي
يه های آسمان، چطور در عين استفاده از زبان  ٣ــ در ه
ساده و قابل فهم کودکان، به غنای محتوايی متن درس ها نيز 

ه است؟ توجه ش
٤ــ فعاليت های پايانی هر درس، چه نقشی در يادگيری 

؟ اف و انتظارات آن دارن دانش آموزان و تحقق اه
٥  ــ آيا پاسخ به سؤاالت فعاليت های پايانی درس ها، باي 

به صورت کتبی صورت بگيرد؟
٦  ــ آيا ضرورتی دارد حاصل تمامی فعاليت های بچه ها 

؟ در کتاب کارشان يکسان و يکنواخت باش
٧ــ پس از ارزش يابی چه چيزی مهم و ضروری است؟
٨  ــ نقش اوليا در انجام فعاليت های کتاب کار چيست؟

الف ــ سؤاالت مربوط به برنامه ی درسی
١ــ اصول و معيارهای حاکم بر برنامه ريزی، گزينش و 
ريس در تربيت دينی، چگونه  هی محتوا (تأليف) و نيز ت سازمان

؟ ه ان و بر چه مبنايی انتخاب ش
نظری  مبانی  بر  مبتنی  درسی  برنامه  هر  می دانيم  چنان که 
فلسفی،  ابعاد  بر  چيز  هر  از  بيش  مبانی  اين  است.  خاصی 
ابعاد  اين  تمامی  است.  استوار  شناختی  جامعه  و  روانشناختی 
يشه و تفکر اسالمی و بر مبنا ارزش های دينی  نيز در ظرف ان
مورد توجه و بازشناسی واقع می شود. هم چنين در برنامه ريزی 
تربيتی  نظريه  ابعاد  به  می باي  دينی،  تربيت  و  تعليم  برای  درسی 

شناختی،ابعاد  و  علمی  ابعاد  غايی،  ابعاد  اصولی،  (ابعاد  اسالم 
به  اسالم،  تربيتی  نظريه  موضوع  به   (… و  مکانی،  و  زمانی 
اف نظريه تربيتی اسالم، به اصول تربيتی اسالم و به فلسفه  اه
برای  نيز  ما  جهت  همين  به  شود.  کامل  توجه  اسالم  تربيتی 
دينی  تربيت  و  تعليم  درسی  برنامه ريزی  زمينه  در  تصميم گيری 
می کرديم  توجه  مختلفی  موضوعات  به  می بايستی  ايی  ابت دوره 
و برای تصميم گيری در اين زمينه اليه های گوناگونی را مورد 
برنامه ريزی  در  ما  راهنمای  اليه ها  اين  می داديم.  قرار  بررسی 
منظور  اين  به  را  مناسبی  معيارهای  و  اصول  و  هست  و  بوده 
. برای مثال يکی از اين اليه ها عبارت  در اختيار ما قرار دهن
انيم کودک کيست؟ (نيمرخ روانی) و ما او  از اين است که ب
را چگونه می بينيم؟ (تصوير ذهنی برنامه ريزان از کودک) و در 
نهايت اين که با توجه به آن، چه بخشی از معارف دينی باي به 
کودک منتقل شود؟ اين اليه از برنامه ريزی به بع روانشناختی 
فعاليت ما به عنوان برنامه ريز باز می گردد و مبتنی است بر مبانی 

روانشناختی برنامه ما.
از سويی ديگر شناخت ضرورت های اجتماعی، نهادی و 
يرفت و يا تأثيرات  مقتضيات زمانی، تأثيراتی که باي از آن ها پ
ما  کار  شناختی  جامعه  بع  به   ، دارن ما  آموزش  بر  که  قهری 

بازگشت دارد.
مباحثی از اين قبيل و ساير مباحثی که به ما می فهمانن 
ه  ، مواردی هستن که تعيين کنن که آموزش ما باي چگونه باش

. ريس هستن اصول و معيارهای برنامه ريزی، تأليف و حتی ت
فهم  با  باي  محتوا  ه،  آم اصول  اين  از  يکی  در  ٢ــ 
. دانش آموز متوسط  دانش آموزان متوسط مطابقت داشته باش
را  درس  محتوای  چگونه  و  دارد  تعريفی  چه  دينی  درس  در 

؟ متناسب با درک و فهم او تنظيم نموده اي
فردی  تفاوت های  به  که  معيارهايی  براساس  تعريف  اين 
ان معناست  ، شکل می گيرد. اين ب دانش آموزان اشاره می کن
که ماباي فرصت هايی را ايجاد کنيم که منجر به يادگيری «تمامی 
؛  افراد» شود نه اين که صرفًا به گروه يا طبقه خاصی توجه کن
، چيزی  ر باش اما اين که ميزان اين يادگيری و يا سطح آن چق

است که در برنامه ريزی درسی می باي لحاظ شود.
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به هر حال در خصوص تعريف دانش آموز متوسط باي 
گفت بخشی از اين تعريف برمی گردد به تلقی برنامه از دانش آموز 
و توانايی ها و نقش های او، بخشی ديگر نيز مربوط است به تنوع 
موجود در سطح جامعه (زبان ها و گويش ها، موقعيت جغرافيايی، 

آداب و رسوم و خرده فرهنگ ها و حتی شرايط اقليمی).
محتوا باي فرصت های يادگيری را متناسب با توانايی ها، 

وديت های دانش آموزان متوسط فراهم آورد. امکانات و مح
يه های آسمان، چطور در عين استفاده از زبان  ٣ــ در ه
ساده و قابل فهم کودکان، به غنای محتوايی متن درس ها نيز 

ه است؟ توجه ش
: غنای محتوايی می توان چن معنا داشته باش

فی مهم و ماهيتًا غنی  يکی اين که محتوا برای نيل به ه
هی و گزينش شود. تهيه سازمان

ديگر اين که برای تهيه محتوا از منابع وثيق و معتبری 
استفاده شود.

محتوا  ماهيت  نيز  و  هی  سازمان و  گزينش  که  اين  سوم 
به گونه ای باش که به کودکان فرصت يادگيری و نه اطالعات 
. يعنی کودکان از طريق آن به تفکر وادار شون و به  ه صرف ب

. تبع، خود بر غنای يادگيری خويش بيفزاين
چهارم اين که زبان محتوا به گونه ای باش که با مخاطب 
ه  ب را  الزم  توانايی  نيز  و  انگيزه  او  به  و  کن  برقرار  ارتباط 
ه و برای غنی سازی  که او خود بتوان به محتوا وسعت بخشي

. ام کن محتوا اق
يه های آسمان چه در سطح برنامه و چه در محتوای  در ه
وارم  ه است و امي کتاب درسی به تمامی اين سطوح توجه ش

. اين توجه نتايج موفقيت آميزی در پی داشته باش
درسی  برنامه ی  محتوای  به  مربوط  سؤاالت  ــ  ب 

(کتاب درسی، کار و راهنمای معلم)
١ــ فعاليت های پايانی هر درس، چه نقشی در يادگيری 

؟ اف و انتظارات آن دارن دانش آموزان و تحقق اه
وظيفه ی  چن  يادگيری  تثبيت  بر  عالوه  فعاليت ها،  اين 
. از جمله: توسعه ی مفاهيم درس،  ه دارن ديگر را نيز بر عه
يشه و تفکر،  تعميق مفاهيم درس، ايجاد فضاهايی برای ان

ايجاد فرصت هايی برای يادگيری بيشتر، ايجاد پلی برای 
ورود دانش آموز به فعاليت های کتاب کار.

اين فعاليت ها، بيش از هر چيز دانش آموزان را به تفکر 
. درمورد مفاهيم و مطالب درس فرامی خوان

٢ــ آيا پاسخ به سؤاالت فعاليت های پايانی درس ها، باي 
به صورت کتبی صورت بگيرد؟

سؤاالت اين بخش، برای آن است که دانش آموز و معلم، 
اف  همگام با يک ديگر حرکت کرده و مسير اصلی درس و اه
اف يادگيری نزديک  آن را گم نکنن تا از راهی مناسب به اه
. بنابراين، نه تنها نيازی به پاسخ کتبی اين سؤاالت توسط  شون
اساسًا  بلکه  نيست،  دانش آموزان  به  آن  نمودن  ديکته  و  معلم 
نوشتن هر گونه پاسخی برای اين سؤاالت، در کتاب درسی و 
ن پاسخی  ارد. هم چنين انتظار شني يا دفتری ويژه، ضرورتی ن
با  منافی  و  بيهوده  انتظاری  بچه ها،  از  يکسان  يا  و  مشخص 

يه های آسمان است. گاه برنامه ريزان ه دي
٣ــ آيا ضرورتی دارد حاصل تمامی فعاليت های بچه ها 

؟ در کتاب کارشان يکسان و يکنواخت باش
تفکر،  بر  چيز  هر  از  بيش  آسمان  يه های  ه کار  کتاب 
کار  نتيجه ی  بنابراين  دارد.  تأکي  بچه ها  نوآوری  و  خالقيت 
هر يک از بچه ها می توان به طرز محسوسی با سايرين متفاوت 
. هم چنين احساس و نگرش دانش آموز در مورد موضوع  باش
انجام  کيفيت  در  می توان  امر  اين  که  دارد  اهميت  نيز  فعاليت 
ارد. اما آن چه مهم است استفاده ی دانش آموز از  آن تأثير بگ
اکثر توان خود برای انجام هر فعاليت است که طبيعتًا با توان  ح

و امکان ديگران تفاوت دارد.
٤ــ پس از ارزش يابی چه چيزی مهم و ضروری است؟

آن چه پس از ارزش يابی مهم است، پيش بينی و اجرای 
برنامه های مناسب برای فرد يا گروهی از دانش آموزان است که 
؛ اين  ه ان به علل گوناگون موفق به تحقق انتظارات درس نش
فراين باي به گونه ای صورت گيرد که هر دانش آموز، از فرصتی 

مناسب برای تکميل آموخته های خود بهره من شود.
يا  تکميلی  فعاليت های  انجام  به  دانش آموزان  ترغيب 
. دانش آموزان  جبرانی، مستلزم ارائه ی بازخورد به ايشان می باش
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در صورتی در تکميل يادگيری های خود مشارکت می کنن که 
. انن نيازمن فعاليت بيشتر هستن ب

٥  ــ نقش اوليا در انجام فعاليت های کتاب کار چيست؟
کار  رون  از  مايلن  دانش آموزان  اوليا  از  بسياری   
ه و در جريان پيشرفت تحصيلی  رسه آگاه ش ان خود در م فرزن
. کتاب کار وسيله ی مناسبی برای کمک اوليه  ايشان قرار بگيرن
تحصيلی  پيشرفت  وضعيت  از  آن ها  آگاهی  و  دانش آموزان  به 

ايشان است.
ارزش يابی  برای  کار  کتاب  فعاليت های  که  آن جا  از   
، کمک اوليا در  آموخته های بچه ها مورد استفاده قرار می گيرن
انجام آن ها باي به فراهم کردن شرايط، امکانات و موقعيت های 
ه و  مناسب برای انجام آن ها توسط خود دانش آموز منحصر ش

به هيچ وجه توسط ديگران انجام نشود.
 البته الزم است معلم پس از تعيين صفحاتی که باي 
فعاليت های آن ها انجام شود، در مورد نحوه ی انجام هر يک 
توضيحاتی بيان نماي ولی در صورتی که اين توضيحاتی کافی 
نبوده و دانش آموز همچنان در انجام آن دچار ابهام و سرگردانی 
آگاه  را  وی  بيشتر،  توضيحات  ارائه  با  می توانن  اوليا  است، 

. ساخته و به انجام فعاليت موردنظر ترغيب نماين
ين، تشويق و دلگرمی دادن به  ه وال  هم چنين نقش عم
. ه آن ها برمی آي بچه ها برای انجام بهترين کاری است که از عه

نياز  مورد  دانستنی های  دوم:  قسمت 
معلمان

١ــ نکاتی درباره ی قصه خوانی و قصه گويی
قصه گوی موفق، چه ويژگی هايی دارد؟

 قصه گو باي حرکت ها، عوامل روانی و اصولی را که 
، بشناس و توانايی بهره گيری  در مخاطب ايجاد هيجان می کن

. از آن ها را به هنگام قصه گويی داشته باش
) که تمام  ا کن رت آن را داشته باش (و يا با تمرين پي  ق
حواس مخاطبان خود را زير نفوذ نگاه و کالم و حرکت های 
خويش بگيرد. تا آن جا که مخاطب های او، موفقيت خويش را 

فراموش کنن و در اثر سردی و گرمی هوا، همواری و ناهمواری 
اهای اطراف و … دل از پی گيری قصه ی قصه گو  جا، سرو ص
بسيار  کمک  قصه گو،  چهره ی  به ويژه  ن،  ب حرکات   . برنگيرن
ه، ضمن اين که به کلمه هايی که  . شنون ه می کن مؤثری به شنون
ت  م تمام  در  دارد،  توجه   ، می بخشن جان  داستان  تصاوير  به 
به قصه گو نيز چشم می دوزد. چهره ی قصه گو، اغلب، آينه ی 
 . می کن تقويت  می شنود،  ه  شنون را  آن چه  و  اوست  قصه ی 
قصه گوی خوب باي چهره ای قابل انعطاف داشته باش تا اخم 
تأثير  ده و بر  نشان  عواطف را  ساير  بيم و  ترس و   ، لبخن و 
. حرکت ها باي طبيعی، خودانگيخته و منطبق  قصه گويی بيفزاي
. چشم های قصه گو، نقطه ی تمرکز به  بر حاالت داستان باشن
گان، برای کشف نشانه ها، احساس  شنون ؛ زيرا  شمار می آين
ت  اقت قصه گو در تمام م حالت های عاطفی و اطمينان از ص
می توان  نيز  قصه گو  نگاه   . می دوزن چشم  آن ها  به  قصه گويی 
. قصه گوی ماهر، در طول  گان را به داستان متصل کن شنون
گانش،  ن نگاهش از فردی به فرد ديگر، با شنون قصه با گردان
مثل  مواردی  در   . می کن برقرار  مستقيم  چشمی  رابطه ی 
را  خود  چشم های  قصه گو  اوج،  نقطه ی  يا  داستان  اوج گيری 
، درست  گان متمرکز می کن ه يا گروهی از شنون روی يک شنون
مثل اين که آن بخش به خصوص فقط به اين گروه تعلق دارد. 
اين شيوه، اغلب، سبب تأکي بيشتری برآن قسمت می شود و 
اثر عاطفی آن را برجسته تر می کن البته، قصه گو، فقط گاهی از 
ازه به بخشی از  . زيرا توجه بيش از ان اين شيوه استفاده می کن

. گان می توان عاملی برای بی نظمی باش شنون
را  خود  تأثير  که  حالی  در  می توان  گاهی  قصه گو،   
گان برگيرد و نگاه  ، چشم از چشم شنون هم چنان حفظ می کن
خود را ورای آن ها، به کوهی خيالی يا قلعه ای که در داستان 
رنگارنگ،  جزئيات  و  خيالی  صحنه های  به  يا  می کن  توصيف 
عمق  گان  شنون ذهنی  تصورات  به  که  عملی  سازد.  متوجه 

. بيشتری می بخش
باي  قصه گو  که  زمانی  برای  درست  شيوه ی  هم چنين 
 ، ده انجام  را  داستان  شخصيت  چن  يا  دو  ميان  مکالمه ی 
اين است که جای اين شخصيت های خيالی مشخص شود و 
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از  نگاه  دادن  حرکت  به وسيله ی  آن ها،  ميان  مستقيم  مکالمه ی 
جايی به جای ديگر، صورت گيرد. اگر موقعيت سر نيز همگام با 

، تأثير آن بيشتر خواه بود. حرکت های چشم تغيير کن
تماشای دست های يک قصه گوی خوب هم شگفت انگيز 
ه بهتر  است. حرکت ها و نمايش های دست سبب می شود که شنون
. ازه، فاصله، بافت و وزن را درک کن بتوان جنبه هايی مانن ان

 سؤال از نتيجه ی داستان، بالفاصله پس از پايان آن، 
آرزوهای  و  حرف  و  منطقی  تفکر  براساس  زيرا  است.  غلط 
کردن  خالصه  که  آن  ضمن  است.  ه  ش طرح ريزی  بزرگساالن 
ن به نتايج بيشتری است که  پيام قصه در يک جمله، آسيب رسان
. با تمام اين ها، قصه گو می توان  قصه می توان در برداشته باش
ازد که ذهن مخاطب هايش  ن قصه، بحثی راه بين بع از تمام ش

. را برای نتيجه گيری سريع تر و دقيق تر آماده کن
که  کرد  خالصه  طور  اين  بتوان  را  بحث  اين  شاي 
نتيجه گيری   . باش غيرمستقيم  باي  هم  قصه  از  نتيجه گيری 
به  را  کتاب  غيرمستقيم  پيام  کودک،  که  اين  انتظار  يا  مستقيم 
درستی  کار   ، کن بازگو  و  يل  تب مستقيم  و  کليشه ای  جمله ای 
نيست. اما بحث روی شخصيت های قصه و کارهای آن ها و 

ی ذهنيات مخاطب، کار خوبی است. طبقه بن
 در هنگام قصه گويی در مواقع مناسب، از بچه ها سؤال 

. ، چه می کردن کني که اگر جای شخصيت های قصه بودن
 اگر قصه درباره ی مفاهيم اخالقی و آداب است، با ارائه ی 

. طرح کلی آن از کودک دعوت کني تا آن را تکميل نماي
ن قصه ی شما، آن ها   از کودکان بخواهي تا پس از شني
. نيز به قصه گويی بپردازن و يا قصه را در قالب نمايش اجرا کنن

 برای ارائه ی دروس در قالب قصه، فضايی متناسب با 
. فضای قصه در اطراف مخاطبان ايجاد کني

ن، لحن کالم، گرمی و سردی نگاه و خطوط   اعضای ب
 . رت تأثير غيرقابل توصيفی برخور دارن چهره ی قصه گو، از ق
رتی که می توان خيال مخاطب را در اختيار گرفته و به جايی  ق
. ببرد که پيام قصه ی موردنظر را بهتر در ضمير پاک او بنشان

 قصه گو می توان طوری برنامه ريزی کن که مخاطبان 
او در جای مناسب، با فرياد شادی يا بيان يک شعار، هيجان و 

. احساس بيشتری از خود نشان دهن

٢ــ قصه ی ديواری
 قصه ی ديواری طرحی است که به نوبه ی خود برای 
ابيت بسياری دارد. در کشور ما اين تکنيک، اولين  بچه ها ج
به  کشور  غربی  مناطق  در  کی منش  خسرو  آقای  توسط  بار 
ضمن  سطور  اين  ه ی  نگارن شخصی  تجربه ی   . ش گرفته  کار 
که  آن ها  حتی  بچه ها،  که  است  داده  نشان  نامبرده  با  همکاری 
، با قصه های  انی نشان نمی دهن ن کتاب عالقه ی چن به خوان

. ديواری به گونه ای فعال برخورد می کنن
. يعنی يک   قصه ی ديواری می توان بسيار ساده باش
اسازی متن از تصاوير، با قرار گرفتن در يک  کتاب پس از ج
ه و در معرض دي بچه ها  يا چن تابلو، بر روی ديوار نصب ش
قرار می گيرد، هم چنين می توان به صورت ويژه برای قرار گرفتن 
بر روی ديوار طراحی شود. شما می تواني با ذوق و سليقه ی 
خود با استفاده از متن يا تصاوير يک کتاب، يا با تصاويری که 

. ، قصه ی ديواری تهيه کني خودتان، تهيه و يا ترسيم می کني
 بهترين حالت برای يک قصه ی ديواری، اين است که 

. ه باش از کلمات، کمتر در آن استفاده ش
 فتو رمان ها نيز در صورتی که نوشته های کمی داشته 

. . برای قصه ی ديواری بسيار مناسب هستن باشن
 . کنن تهيه  ديواری  قصه ی  می توانن  نيز  بچه ها  خوِد   
ت بخش خواه بود. به شرط آن که،  اين کار برای آن ها بسيار ل
. آمادگی کافی و امکانات الزم را برای انجام اين کار داشته باشن

وجود  به  نياز  هميشه  ديواری  قصه  تهيه ی  برای   
تابلوهای آماده (دارای چارچوب و شيشه) نيست بلکه می تواني 
آن ها  تزيين  و  تصاوير  چينش  برای  نيز  پاسپارتو١  تکنيک  از 

. استفاده کني
سنتی  شيوه ی  با  خوبی  هم خوانی  ديواری  قصه ی   
ن نقاشی ها و يا برای همين قصه های  اب تر ش ١ــ در تکنيک پاسپارتو با استفاده از مقوا، قاب های مناسبی برای طرح ها و نقاشی ها ساخته می شود. شما می تواني برای ج

. ديواری به جای استفاده از قاب های گران قيمت با استفاده از مقواهای رنگی قاب های رنگين بسيار متنوع و زيبايی بسازي
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هبی  پرده خوانی (که دارای جايگاه ويژه ای در سنت ملی و م
ماست) دارد.

٣ــ کتاب سازی
بسيار  بچه ها  برای  می توان  قصه  کتاب  يک  ساختن 
در  می توان  کتاب سازی  اين   . باش بخش  ت  ل و  ه  سرگرم کنن
قالب انواع مختلفی از کاردستی انجام شود. برای مثال: کتاِب 
بسيار  کتاِب  کبريت)،  قوطی  (داخل  ذره بينی  کتاِب  طوماری، 
بزرگ، کتاِب آکاردئونی، کتاِب آويز، کتاِب پرچمی، کتاِب کارتی، 

قصه ی ديواری، کتاِب درختی و …
کر: چن ت

ه  ه و جهت دهن √ شما می تواني صرفًا يک پيشنهاددهن

. بنابراين تا آن جا که ممکن است مستقيمًا به بچه ها کمک  باشي
و در کار آن ها دخالت نکني و از اوليای آن ها نيز بخواهي کار 

. هن بچه ها را انجام ن
 . √ از خالقيت های بچه ها در کتاب سازی استقبال کني
ارد که آن ها برای کتاب سازی قالب خاصی را  هيچ ضرورتی ن

. انتخاب کنن
ه  ش ترسيم  بچه ها  توسط  می توانن  کتاب ها  تصاوير   √
ه و در کتابشان  و يا با سليقه ی خود آن ها از ساير کتاب ها بري

. ه شون چسبان
√ تکنيک کالژ برای بچه ها بسيار جالب، دوست داشتنی 

و ارزان است.
اشتی و ايمنی الزم را در خصوص کار با  √ نکات به
قيچی، چسب و ساير وسايل تهيه ی کاردستی، به دانش آموزان 

. بيان کني
√ در صورت امکان، پس از آماده سازی کتاب ها، نمايشگاه 
 . رسه ترتيب دهي کوچکی از حاصل کار بچه ها در کالس يا م
خوب است اين فعاليت در قالب جشنی (به خصوص به مناسبت 
يکی از اعياد اسالمی به ويژه والدت و يا مبعث پيامبر اکرم) و با 

حضور اوليای بچه ها انجام شود.
√ برای ارزش يابی حاصل کار بچه ها از معيارهای ذيل 

می توان استفاده کرد:
 محتوا: انتخاب داستان ــ منبع داستان (اگر توسط 

ه است) کودک انتخاب گردي
خود  توسط  ه  ش ترسيم  تصاوير  کتاب:  تصاوير   
وقت  تلفيقی،  تصاوير  ه،  ش ه  بري و  انتخاب  تصاوير  کودک، 

ه، مهارت به کار رفته، خالقيت و نوآوری صرف ش
 نحوه ی کتاب سازی: نوآوری، استفاده از طرح ها و 

قالب های فانتزی، دقت و ظرافت و …
جشنواره ی  يک  عنوان  به  را  فعاليت  اين  می تواني   √

همکاری  با  خانواده هايشان،  و  بچه ها  حضور  با  کوچک، 
ارس و يا مساج اطراف و يا حتی اداره ی آموزش و پرورش  م

. هي منطقه ی خود شکل ب

ر چند تذ
ی  ن داستان های دينی، عالقه من ن و خوان √ تمام اين فعاليت ها برای ايجاد حس خوشاين نسبت به شني
مسابقه ی  يک  نه  بچه هاست،  در  خالقيت  ايجاد  نهايتًا  و  تحرک  ايجاد  و  شادی آفرينی  اکرم،  پيامبر  شخصيت  به 

تخصصی هنری.
. √ تشويق را (حتی برای کارهای کوچک و پيش پا افتاده) فراموش نکني

اگر   . کن تحميل  خانواده ها  به  را  خاصی  مالی  بار  نباي  فعاليت  اين  که  نکني  فراموش  مهم تر،  همه  از  و   √

، بسيار خوب است واال کاری کني که  رسه ی شما اين امکان را دارد که مواد اين فعاليت را برای بچه ها تهيه کن م
. اقل امکانات، بيشترين بهره را ببرن و اين البته، نيازمن آن است که خود شما نيز خالق و نوآور باشي بچه ها از ح
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٤ــ درباره ی کالژ
کالژ يک هنر دستی است که در آن به جای رنگ، از 
مواد مختلف رنگی و چسب استفاده می شود. کودکان از انجام 
ت می برن چرا که فرصت مناسبی برای بروز خالقيت و  آن ل

ابتکار آن ها است.
می توان  چسبناکی  ماده ی  هر  از  کار،  اين  انجام  برای 
، مقوا، برگ، گل،  استفاده کرد و نيز هر ماده ای (پارچه، کاغ

. عکس و …) را می توان بر روی صفحه ی کار چسبان
کالژ،  تهيه ی  برای  بچه ها  موردنياز  وسايل  بنابراين، 

عبارتن از:
(نظير  کوالژ  برای  موادی  و  چسب  گرد،  نوک  قيچی 
هسته ی  يا  پوست  ه،  ش خشک  گلبرگ  رنگی،  کاغ  يا  پارچه 

ميوه، برگ گياهان، نخ کاموا و يا …)
کودکان را راهنمايی کني تا:

ازه استفاده  ن کارشان، از چسب به ان ــ برای زيباتر ش
. کنن

ــ قطعات کالژ (پارچه رنگی يا کاغ رنگی و يا …) را 
. (کوچکی بيش از ح اين قطعات،  خيلی کوچک انتخاب نکنن

.( ممکن است حوصله ی بچه ها را موقع کار کم کن
. ــ در صورت تمايل، کار کالژ را با نقاشی همراه کنن

نکات  و  نکنن  استفاده  طريقی  هر  به  و  چيزی  هر  از 
اشتی و ايمنی مربوط به کار را رعايت کنن و قبل و بع از  به

. کار، دست های خود را حتمًا بشوين

ريس  ت نحوه ی  و  شعر  درباره ی  توضيحاتی  ٥  ــ 
آن

 نکته
درسی  کتاب  در  موجود  شعرهای  تمامی  خصوص  در 
يش و نيز  (متن شعر گونه درس و يا شعر موجود در بخش بين
ساير متون شعرگونه و يا اشعار کتاب) باي خاطر نشان ساخت 
که می باي به ويژگی های آن ها توجه بسياری نمود. اين ويژگی ها 
ريس کمک نموده و راه  می توان ما را در انتخاب راهبردهای ت
اين  در  بنابراين  سازد.  هموار  بخش  اثر  ريس  ت يک  برای  را 

عمومی  انتظارات  نيز  و  شعر  ويژگی های  خصوص  در  قسمت 
اشاره  داشت  درسی  متن  يک  عنوان  به  شعر  از  می توان  که 

می شود.
 انتظارات

در  شعر  يک  فراگيری  با  دانش آموز  ما،  انتظار  مطابق 
کتاب درسی:

. ١ــ شعر را به صورت روان می خوان
ن شعر در قالب يک سرود پيشنهادهايی  ٢ــ برای خوان

. ارائه می ده
٣ــ نام های مناسب ديگری را برای شعر انتخاب کرده و 

. پيشنهاد می ده
شعر  مضمون  از  را  خود  فهم  ساده ای،  عبارات  با  ٤ــ 

. بيان می کن
قالب  در  شعر،  مفهوم  و  معنا  از  را  خود  برداشت  ٥  ــ 

. خلق يک اثر هنری يا گفتگوی ساده بيان می کن
ريس  شيوه های بهره گيری از شعر برای ت

ريس با استفاده از شعر، به اين نکته توجه   به هنگام ت
می کنيم که شعر اساسًا متنی است پر از احساس بنابراين می توان 
و  دلچسب  و  خوشاين  احساس  ايجاد  برای  ابزاری  عنوان  به 
شادی و تحرک درکودکان به کارگرفته شود. بچه ها می توانن از 
ت فراوانی برده و فضای شاد و  ن شعر در قالب سرود ل خوان

. نی برای خود ايجاد کنن بياد مان
يک  برای  مناسبی  زبان  خود،  خودی  به  شعر،  زبان   
ريس است. زبان شعر اين امکان را به آموزگار  شروع جهت ت
می ده که کودکان را با احساسات خود همراه ساخته و در آنان 

. م روح لطافت وظرافت و دقت را ب
 شعر، آهنگين و سرشار از عاطفه و زيبايی است و با 
موسيقی غنی می شود. بنابراين اگر بچه ها آن را با حالتی شاد و 
ارد.  ، تأثير فراوانی بر آنان خواه گ با ريتمی دلچسب بخوانن
اين تأثير بيش از هر چيز ديگری برای تربيت دينی کودکان حائز 

اهميت است.
 با توجه به جاذبه ی خاصی که زبان و آهنگ شعر برای 
ب کودکان به  کودکان دارد، به نظر می رس بهترين شيوه برای ج
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مضمون شعر، بهره گيری از ريتم و آهنگ مناسب کودکانه برای 
. شما به عنوان يک آموزگار توانا، می باي به  ن آن باش خوان
ايجاد يک تصوير ذهنی زيبا از محتوای شعر، در ذهن کودکان 
. شکل گيری اين قضا و قوت و ضعف عواملی که  کمک کني
ن شعر توسط  ، با نحوه ی خوان به اين احساس کمک می کنن
شما، حرکات دست و حالت چهره ی آنان، ريتم و آهنگ شعر، 
نحوه ی شعرخوانی دسته جمعی و حال و هوای حاکم برکالس 

درس و … همبستگی کامل دارد.
جزو  شعرها،  و  متن ها  روان خوانی  که  وجودی  با   
اف درس محسوب نمی شود، اما تالش کني تا ح امکان،  اه
را  آن  و  باشن  اشته  ن اشکالی  شعر  ن  خوان در  دانش آموزان 
. ولی به طورکلی، اين کار نباي وقت  به صورتی روان بخوانن
زيادی را از شما و بچه ها بگيرد؛ چرا که روان خوانی تنها در 
ی (مثل انتخاب ريتم و آهنگ مناسب برای  اف بع رابطه با اه
ن آن به صورت يک سرود و فهم معانی و مفاهيم  شعر و خوان

رج در شعر) اهميت دارد. من
 برای ارائه ی پيشنهاد ريتم و آهنگ شعر، می تواني از 

: شيوه ی فعاليت گروهی و مشارکتی بهره بگيري
مرحله ی ١: هر يک از بچه ها به صورت انفرادی شعر 

ه و برای آن ريتم و آهنگی را در نظر بگيرد. را خوان
اعضا،  پيشنهادی  آهنگ های  و  ريتم ها   :٢ مرحله ی 

توسط گروه بررسی شود و از ميان آن ها يکی انتخاب شود.
گروه  پيشنهاد  ارائه ی  به  گروه  ه ی  نماين  :٣ مرحله ی 

بپردازد.
گفت وگو  آهنگ  و  ريتم  بهترين  درباره ی   :٤ مرحله ی 

شود.
و  آهنگ  ه،  دهن پيشنهاد  گروه  کمک  با   :٥ مرحله ی 

ريتم مناسب به همه ی دانش آموزان آموزش داده شود.
به  يا  و  يگر  يک با  را  سرود  گروه،  همه ی   :٦ مرحله ی 

. صورت گروه گروه بخوانن
 برای انتخاب نام مناسب و نيز بحث درباره ی محتوا و 

: مضمون درس، باز هم کار گروهی مناسب به نظر می رس
مرحله ی ١: هر يک از بچه ها به صورت انفرادی شعر 

را بخوان و برای آن نام دلخواه مناسبی را در نظر بگيرد.
گروه  توسط  اعضا،  پيشنهادی  نام های   :٢ مرحله ی 

بررسی شود و از ميان آن ها يکی انتخاب شود.
ه ی گروه، پيشنهاد گروه را به کالس  مرحله ی ٣: نماين

. عرضه کن
مرحله ی ٤: درباره ی بهترين نام، گفت وگو شود.

 برای گفتگو در مورد مضمون شعر می توانن سؤاالتی 
تصاوير  مثال:  برای   . پرسي بچه ها  از  درس  تصاوير  درباره ی 

اين صفحه چه ارتباطی با موضوع شعر دارد؟
يا اين که، اگر شما بخواهي شعر را در قالب ديگری قرار 

؟ و… دهي چه چيزهايی به غير از اين تصاوير می کشي
 مناسب است از بچه ها بخواهي درک خود را از معنا 
و مفهوم کلی شعر، در قالب يک نوشته ی کوتاه به کالس ارائه 

. اين کار می توان به صورت شفاهی نيز صورت بگيرد. دهن
ن آن  درباره ی شعر و نحوه ی خوان

زبان شعر با زبان يک نثر ساده متفاوت است. پس باي به 
ن، بر روی وزن و آهنگ آن توجه و دقت بيشتری  هنگاِم خوان
ه ی آن به  ن شعر، تأثيری نامناسب بر روی شنون شود. ب خوان

اشت. خصوص کودک به جای خواه گ
سعی کني احساس، زيبايی و موسيقی شعر را به گونه ای 

. ير به بچه ها انتقال دهي دلپ
تأکي بر روی کلمات، سکوت های مناسب و به جا، نشان 
دادن باِر معنوِی، عاطفی و حسی کلمات، در اين انتقال مؤثر 

است.
بچه ها،  خود  کمک  با  را  شعر  مشکل  لغات  و  کلمات 
برايشان توضيح دهي اما الزم نيست تمام شعر را خط به خط 
صور  با  همگام  تا  هي  ب بچه ها  به  را  فرصت  اين   . کني معنا 
ه در ذهن شان معنای دلخواه خود را از شعر  خيالی ترسيم ش

. اخ کنن
؛ اما مثل شاعران بزرگسال  ِن شعر عجله نکني در خوان
. لحن  نيز کلمات را با آب و تاب نخواني و آن را دکلمه نکني
. به آن، حس و حال  خود را مناسب با مضمون شعر تغيير دهي
. حتی هر جا الزم است آن را به صورت سؤالی يا همراه  هي ب
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ای کوتاه يا بلن و … بخواني و بر روی کلمات  با تعجب، با ص
. مهم شعر بيشتر تأکي کني

 . کني تمرين  را  آن  بچه ها،  برای  شعر  ن  خوان از  قبل 
بيشتری  غنای  و  اعتبار  را  شما  شعرخوانی  تکرار،  و  تجربه 

. می بخش

٦  ــ درباره ی آموزش از طريق همياری١
شته معنا و مفهوم  امروزه آموزش و پرورش نسبت به گ
ا کرده و ارتباطات جهانی و در دسترس بودن منابع  ديگری پي
مختلف دانش برای افراد، يادگيری را از چارچوب کالس درس 
ی خارج کرده و گستره ی آن را  رسه و محيط خانواده تا ح و م
به سطح شهر و جامعه و جهان توسعه داده است. در اين راستا، 
ريس و بهره گيری از آن ها  شناخت روش ها و راهبردهای نوين ت

بسيار ضروری است.
اغلب  هم،  هنوز  ما  دانش آموزان  که  است  حالی  در  اين 
در کالس هايی درس می خوانن که بيشتر مطالب به صورت سنتی 
جريان  در  دانش آموز  و  می شون  ريس  ت سخنرانی  قالب  در  و 
يادگيری، فعاالنه به کار گرفته نمی شود. در اين شيوه، معلم سعی 
ه در ذهن  وخته ش می کن با زحمت و تالش بسيار، مفاهيم ان
يا  و  تفهيم  دانش آموز  به  گونه ای  به  را  درسی  کتاب  يا  و  خود 
. در حالی که برای تربيت صحيح و ساختن شخصيت  تلقين کن
بخش،  اثر  و  کارآم   ، مفي انسان  يک  عنوان  به  دانش آموزان 
می ياب با درکی صحيح نسبت به اهميت ارتباط معلم و شاگرد، 
اين رابطه را در قالب يک تعامل دو سويه توسعه داده و از آن به 
نحو مطلوبی بهره برداری کنيم. امروزه توجه به رش روزافزون 
کميت دانش بشری ما را وادار به تجهيز دانش آموزان به دانش و 
. امری  مهارت هايی می کن که هميشه و همه جا به کار آنان بياي
ير است. ريس امکان پ که صرفًا با به کارگيری شيوه های نوين ت

که  می بينيم  را  آنان  از  بسياری  معلمان،  با  برخورد  در 
اب و دوست داشتنی،  (با وجود برخورداری از شخصيتی ج
صالحيت  و  دانش  از  برخورداری  نيز  و  ريس  ت در  توانايی 

بی روح  و  خشک  شرايط  و  غيرفعال  فضای  از  حرفه ای) 
روش هايی  دنبال  به  آنان   . هستن ناراضی  خويش  کالس های 
هستن که مهارت های الزم و انگيزه ی کافی جهت کسب دانش 
و انجام فعاليت های آموزشی را بيش از پيش در دانش آموزان 
. در دهه های اخير اين که چگونه می توان يادگيری را  ايجاد کن
به بهترين و آسان ترين شکل ميسر نمود و بازده آن را افزايش داد، 
ار ميان مربيان بوده است.  از مباحث جنجال برانگيز و پرطرف
ه خاطر نشان نموده که نقاط ضعف آموزش را  نتايج به دست آم
ريس و نحوه ی نگرش به فراين  بيشتر می باي در شيوه های ت
ياددهی ــ يادگيری جستجو کرد و يادگيری از طريق همياری 
ه  يکی از راه حل های مناسب برای اين مسأله تشخيص داده ش
است. به گونه ای که امروزه معلمين بسياری در اکثر کشورها 
و در تمام گروه های سنی و مقاطع تحصيلی، از اين روش بهره 
می جوين و معلمين در بسياری از نقاط دنيا، يادگيری از طريق 
يادگيری  آيا  ببينن  تا  می دهن  قرار  آزمايش  مورد  را  همياری 

دانش آموزانشان بيشتر و بهتر می شود يا نه.
تحقيقات دامنه دار در دهه ی ١٩٨٠ در اين زمينه توسط 
راجر جانسون و ديوي جانسون در دانشگاه مينه سوتا و توسط 
رابرت اسالوين در دانشگاه جان هاپکينز و … به عمل آم و 
اکنون نيز تحقيقات بين المللی گسترده ای در حال انجام است.

يادگيری از طريق همياری چه نکات تازه و متفاوتی 
دارد؟

که  است  يمی  ق فکر  يک  همياری  طريق  از  يادگيری 
از  بسياری  برای  اما  يافت،  نوظهور  از   ١٩٨٠ دهه ی  در 
ي است، زيرا گروه های هميار با گروه های  معلمان يک فکر ج
است،  مرسوم  کالس های  از  دربسياری  که  کوچکی  رقابتی 
گروه های  اساسی  مشخصه های  توصيف  از  قبل  دارد.  فرق 
کی در مورد دو نوع محيطی که معلمان  هميار، الزم است ان
ام از  در کالس هايشان به وجود می آورن توضيح دهيم. هر ک
اين محيط ها نگرش خاصی ايجاد می کن و انتظارات خاصی 

را به وجود می آورد.

ه است. ١ــ اين مقاله توسط کارشناس گروه دينی آقای سعي راص به رشته تحرير در آم
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محيط يادگيری رقابتی
ارهای  ن بچه ها به استان گاه رسي ف اصلی در اين دي √ ه
ه تفاوت بين بچه ها  مشخص است و نمره صرفًا مشخص کنن

است.
√ سنجش در طول سال و توسط معلم انجام می گيرد و 

. ی می کنن در پايان سال، پس از امتحان بچه ها را طبقه بن
اردهاست و تعيين  √ وظيفه ی معلم انتقال دانش و استان

اين که چه کسی باال برود و چه کسی باال نرود.
√ وظيفه ی شاگرد، پس دادن درس، پيش بينی سؤاالت، 

واری به موفقيت است. تالش فردی و امي
تقسيم  ضعيف  و  قوی  به  بچه ها  گاه  دي اين  در   √

. می شون
√ به بچه ها برچسب هايی زده می شود که در آن ها احساس 

م توانايی به وجود می آورد. ع
يا  معلم  توسط  و  بوده  مهم  بسيار  پايانی  امتحان   √

. وزارت خانه به عمل می آي
نمونه،  (معمولی،  ارس  م ی  طبقه بن گاه  دي اين  در   √

تيزهوشان و …) مطرح می شود.
گاه تقلب مطرح می شود. √ در اين دي

پايمال می شود. گاه مسايل اخالقی   √ در اين دي
ه است. √ همه چيز از قبل تعيين ش

توجه  مورد  نگرش ها  و  ارزش ها  و  عاطفی  حيطه ی   √

قرار نمی گيرد.
√ امتحان کتبی بسيار مهم است.

يادگيری  نيست.  توجه  مورد  ان  چن يادگيری  فراين   √
ار است. نتيجه م

دنبال  به  همه  و  است  يادگيری  از  مهم تر  نمره  کسب   √

. گرفتن نمره ی بيست هستن
تصحيح  کلي  به وسيله ی  و  بوده  کليشه ای  سؤاالت   √

وجود  سؤال  هر  برای  صحيح  پاسخ  يک  فقط  می شود. 
دارد.

√ به تفاوت های فردی توجه نمی شود و همه ی افراد باي 
. به يک توانايی برسن

محيط يادگيری مشارکتی
ی  ازه گيری و طبقه بن گاه، ان ف اصلی در اين دي √ ه

نيست، بلکه تشويق به يادگيری بيشتر است.
√ به دانش آموزان به دي يک انسان نگريسته می شود.

مجموع  و  است  يادگيری  بهبود  سنجش،  از  ف  ه  √

مقياس های  از  و  است  موردنظر  شفاهی  مسايل  و  اظهارنظرها 
مصنوعی مانن نمره استفاده نمی شود.

، در فعاليت ها شرکت  √ دانش آموزان گزارش تهيه می کنن
می کنن و اظهارنظرها به صورت توصيفی و کيفی است.

و  ذهنی  رش   ، می کن فعال  را  دانش آموزان  معلم   √

. عقالنی به وجود می آورد و به آنان حق انتخاب می ده
کارها به صورت  √ افراد با خودشان رقابت می کنن و 

گروهی پيش می رود.
√ يادگيری براساس عالقه و انگيزه است.

نسبت  فرد  تالش  به  موفقيت  م  ع گاه   دي اين  در   √

 . داده می شود و فرد می توان شکست های خود را جبران کن
بنابراين به او برچسب ناتوانی زده نمی شود.

√ گروه های درسی و يا کاری، ترکيبی از افراد ضعيف و 
قوی و متوسط خواه بود.

ه گری  ه و راهنما را دارد و مشاه ايت کنن √ معلم نقش ه
قوی است.

√ فراين يادگيری از نتيجه ی آن مهم تر است.
و  محيط  معلمان،  دوستان،  به  نسبت  دانش آموزان   √

. جامعه احساس مسئوليت می کنن
√ معلم يک منبع يادگيری است و منابع درسی ديگری نيز 

در جامعه وجود دارد.
√ امتحان از موضوعاتی به عمل می آي که جزو ساختار 

ه است. ذهنی بچه ها ش
√ چينش فيزيکی کالس به گونه ای است که تعامل بين 

معلم و شاگرد به نحو مطلوبی حاصل می شود (چينش دايره ای، 
نعل اسبی و …)

از  معلم  و  معلم  از  دانش آموزان  گاه،  دي اين  در   √

. دانش آموزان در اثر تعامل با هم مطالب تازه ای را ياد می گيرن
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√ معلم به راحتی عاليق دانش آموزان را شناسايی کرده و 
. به يادگيری های آن ها جهت می ده

نه  است  بيشتر  يادگيری  برای  تالش  گاه  دي اين  در   √

گرفتن بيست.
√ ارزش يابی به جای تأکي بر امتحانات پايانی، بر فراين 
و  مسأله  حل  صورت  به  سؤاالت  و  است  استوار  يادگيری 

. عملکرد است و می توان پاسخ های متفاوت داشته باش
شت  √ يادگيری ها عميق است و پس از پايان درس و گ

زمان فراموش نمی شود.
مت در اين سيستم فعال ترين بخش  √ آموزش ضمن خ
. است و معلمين مرتبًا در جريان تازه ترين يافته ها قرار می گيرن

√ تفاوت های فردی مورد توجه قرار می گيرن و براساس 
توان افراد از آن ها کار خواسته می شود.

درس  کالس  در  همياری  روش  از  استفاده  فواي 
چيست؟

 نکته ی مهم در يادگيری از طريق همياری اين است که 
. کالسی که  دانش آموز و معلم هر دو از کاربرد آن بهره می برن
تر  ه ی همياری در يادگيری تشکيل می شود برای همه مفي با اي

و با نشاط تر است.
آن ها  به  که  می کنن  کسب  را  اجتماعی  مهارت های   
امکان می ده تا با گروه وسيعی از افراد کالس و يا خارج از 
گوش  مثل  (مهارت هايی   . کنن بازی  يا  کار  راحتی  به  کالس 
تشويق  ه،  عقي ابراز  نوبت،  رعايت  ديگران،  حرف  به  کردن 

ديگران، و بيان روشن افکار خود)
هم  به  و  ه  ش آگاه  يگر  يک نظرات  از  دانش آموزان   

. کمک می کنن
يک  مورد  در  مناسب  توضيحات  ارائه ی  ضرورت   
موضوع توسط يکی از دانش آموزان به ديگران، باعث استفاده از 

ه و حصول يادگيری عميق می شود. الل پيچي شيوه های است
 باعث می شود تا بچه ها از طريق سخن گفتن بفهمن که 

. چه می دانن و چه نمی دانن و فکر خود را اصالح کنن
 توجه بچه ها را به کار بيشتر معطوف کرده و مانع از 

حواس پرتی می شود.

عقاي  و  نظرات  با  مرتب  به طور  دانش آموزان  وقتی   
عقاي  که  می گيرن  ياد   ، می شون مواجه  خودشان  مخالف نظر 
. ايجاد  خودشان را وارسی و در صورت لزوم آن را اصالح کنن
امکان برای دانش آموزان جهت بيان افکار خود در برابر ديگر 
اعضای گروه، به آن ها کمک می کن که عقاي خود را روشن تر 
الل های ناسازگار و غيرمنطقی به راحتی کنار  نموده و با است
. گوش کردن به آن چه فرد ديگر در مورد افکارش بيان  بياين
می کن به کودکان کمک می کن که به يک موضوع از دي فرد 

. ديگری توجه کنن
 يادگيری در سطوح باالتری شکل می گيرد.

دانش آموزان  نفس  به  اعتماد  پرورش  و  تقويت  در   
. بسيار مؤثر است. چرا که احساس با کفايتی در گروه می کنن

از کجا شروع کنيم؟
بهترين توصيه اين است که با فعاليتی ساده شروع کني که 
. اين فعاليت می توان  به دستورالعمل شما کمتر نياز داشته باش
کردن  ا  پي يا  و  داستان  يک  نوشتن  يا  کار  برگه ی  يک  تکميل 

. کلماتی باش که مثًال با حرف (د) آغاز می شون
مهارت  يک  فکر  به  درسی،  وظيفه ی  تعيين  از  بع 
را  وظيفه  آن  همياری،  طريق  از  آن  انجام  که  باشي  اجتماعی 
. اين مهارت برای دانش آموزان  برای دانش آموزان آسان تر کن
م  ود به رعايت نوبت و توجه به حق تق ايی ممکن است مح ابت

. . يا اين که با يار خود تا اتمام کار همراهی کنن ديگران باش
انتخاب  را  اجتماعی  مهاجرت  و  درسی  وظيفه ی  وقتی 
کردي آماده اي که به جای درس انفرادی يا رقابتی، يک درس 
. به مراحل اين فراين دقت نموده، و از  با همياری داشته باشي

. چهار پرسش زير شروع کني
؟  گروه ها چن نفری باشن

؟ ام دانش آموزان باي با هم کار کنن  ک
 کجا کار خواهن کرد؟

.  به چه وسايلی احتياج دارن
اد افراد هر گروه تع

، افراد گروه برای آن که بتوانن  هر چه گروه بزرگ ترباش
. ، به مهارت های بيشتری احتياج دارن بهتر کار کنن
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در واقع به معلمان کالس های اول و دوم توصيه می کنيم 
. در کالس های سوم و چهارم بچه ها  که گروه ها را دو نفر بگيرن
 . می توانن کارهای معينی را در گروه های سه نفری انجام دهن
ی اين است که از گروه های چهار نفره و يا بيشتر،  توصيه ی بع
فقط زمانی استفاده کني که مطمئن شوي دانش آموزان در کار 

. در گروه های دو نفره يا سه نفره کامًال موفق بوده ان
ی گروه بن

در   ، کني ی  گروه بن را  دانش آموزان  که  اين  از  قبل 
مورد مهارتی که هر گروه برای انجام آن وظيفه ی درسی احتياج 
. آيا اين وظيفه احتياج به فردی دارد که قادر  دارد، فکر کني
تصوير  يا  نمودار  کردن  رسم  چطور؟  نوشتن  ؟  باش ن  خوان به 
ی  چطور؟ اگر به مهارت خاصی احتياج است، طوری گروه بن
ام از اين مهارت ها در گروه  اقل يک فرد برای هر ک کني که ح

. وجود داشته باش
 . يادتان باش که گروه غيرهمگن١ معموًال بهتر کار می کن
طريق  از  يادگيری  ن  ش آم  کار  باعث  گروه  افراد  تفاوت های 
ف های يادگيری از  همياری می شود. توجه کني که يکی از ه
طريق همياری اين است که دانش آموزان ياد بگيرن با هر کسی 

. کار کنن
کار  در  بيشتری  مهارت  بچه ها  که  زمانی  تا  يادآوری: 
تعويق  به  را  تصادفی  ی  گروه بن  ، کنن ا  پي هميار  گروه های 

. ازي ان
آرايش کالس

ح  تا  باي  می کنن  کار  گروه  يک  در  که  دانش آموزانی 
دور  ديگر  گروه های  از  و  نزديک  خود  گروه  افراد  به  امکان 
. آيا  . فکر کني چگونه اين کار را می تواني انجام دهي باشن
لی هايشان را  دانش آموزان می توانن به آسانی نيمکت ها يا صن
را  آرامی  فضای  کار،  برای  می توانن  آيا  ؟  دهن قرار  هم  کنار 
ا  رسه پي روی يک فرش يا در گوشه ای از کالس يا راهروی م

؟ ؟ چگونه دانش آموزان را به گروه هايشان روانه می کني کنن
مواد و وسايل

يکی از روش های ايجاد همبستگی مفي و مؤثر در گروه 

اين است که يک سری کامل از وسايل به دانش آموزان هر گروه 
داده شود (اين وسايل ممکن است، يک برگ کار يا يک قطعه 
اد يا يک سری از وسايل نقاشی يا يک قيچی  کاغ و يک م
) باي تصميم بگيري که آيا اين روش برای درس  و چسب باش
انتخابی شما مناسب است يا بهتر اين است که هر دانش آموز 

. يک سری کامل از مواد و وسايل داشته باش
ريس ت

ريس با روش يادگيری از   اکنون شما برای شروع ت
. ببينيم در چه مواردی  طريق همياری به دانش آموزانتان آماده اي

ديگری باي تصميم گيری کرد:
 چگونه فکر کار کردن با گروه را برای دانش آموزانم 

طرح کنم؟
 چطور می توانم بفهمم که دانش آموزانم سر کار خود 

؟ يگر کار می کنن هستن و به خوبی با يک
باي  کار  چه   ، ه ان ش مواجه  اشکال  با  که  ببينم  اگر   

بکنم؟
 چگونه می توانم موفقيت گروه ها را ارزيابی کنم؟

تنظيم صحنه
توصيه می کنيم وقتی برای اولين بار می خواهيم يادگيری 
، با آن ها  از طريق همياری را به دانش آموزان خود ارائه کني
خود  و  آن ها  روزمره ی  گی  زن در  همياری  اهميت  درباره ی 
موقعيت هايی  به  بخواهي  آن ها  از  است  ممکن   . کني صحبت 
فکر کنن که به کمک ديگران چيزی را ياد گرفته و يا کاری را 
. شما نيز می تواني به شرح موقعيت هايی بپردازي  انجام داده ان
يک  طرح  مثل   ، ه اي ش بهره من  ديگران  کمک  از  آن  طی  که 
مشکل با يک دوست، يا همکاری با ديگر معلمان در تهيه ی يک 
برنامه ی درسی. حتمًا بر روی اين نکته که، دو فکر (يا بيشتر) 

. ، تأکي کني بهتر از يک فکرکار می کن
شرح دادن وظايف

دانش آموزان باي ياد بگيرن که فعاليت يادگيری از طريق 
ه دارد، يکی وظيفه ی درسی و  همياری دو وظيفه ی مختلف بر عه
ديگری وظيفه ی مهارت های اجتماعی است. اين مسأله بسيار مهم 

ه ان و نه با توانايی های يکسان. ١ــ گروه غير همگن عبارت است از گروهی که اعضای آن با توانايی ها و آمادگی های مختلف انتخاب ش
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است که آنان دريابن که شما برای موفقيت در فراگيری مهارت های 
اهميت  درسی  وظايف  انجام  در  موفقيت  ازه ی  ان به  اجتماعی 
. بنابراين هميشه درس را با شرح اين مطلب آغاز کني که  قائلي

. دانش آموزان چه باي بکنن تا در هر دو مورد موفق باشن
 ، کن رعايت  معلم  است  الزم  که  ديگری  نکات   

عبارت ان از:
يگر ــ نظارت بر نوع رابطه ی دانش آموزان با يک

اخله در صورت لزوم (مثًال قانونی وضع کني که فقط  ــ م
وقتی کسی حق دست بلن کردن و کمک خواستن از شما را دارد، 

(. ام از افراد گروه نتوانسته باشن به او کمک کنن که هيچ ک
ــ برای ارزش يابی کار گروه ها، الزم است در پايان درس 
. چون گروه های هميار  زمانی را برای ارزش يابی، در نظر بگيري
، باي دو نوع ارزش يابی انجام  ه دارن همواره دو وظيفه به عه
وظيفه  انجام  در  دانش آموزان  موفقيت  می تواني  شما   . دهي
ن  ، يا پرسي رابالفاصله از طريق وارسی کاری که انجام داده ان
، يا از آن ها بخواهي که کارشان  سؤال هايی از آن ها ارزيابی کني
هن و يا بخواهي در مورد آن چه  ًا به شما ب را همان موقع يا بع

. هن ، نمايشی ب ياد گرفته ان
برای مطالعه ی بيشتر درباره ی يادگيری از طريق همياری 

: می تواني به منبع زير مراجعه نمايي
از  يادگيری  با  آشنايی  ــ  والن  سوزان  و  اليس  سوزان 
طريق همياری ــ ترجمه ی طاهره رستگار و مجي ملکان ــ نشر 

نی ــ تهران ١٣٧٨

کر، يک توصيه يک ت
يادگيری از طريق همياری که در شروع قرن بيستم توسط 

در   ، ش مطرح  تربيت  و  تعليم  عملگرای  فيلسوف  ديويی  جان 
ل  ار در آموزش مب چن سال اخير به بحثی پر جنجال و پرطرف
ه است. اين شيوه که مبتنی بر فلسفه ی عملگرا و در ارتباط  ش
تنگاتنگ با روش حل مسأله است، تمامی لوازم و مبانی فلسفی 
در  اما  بردارد،  در  نيز  را  کور  م گاه های  دي خاص  تربيتی  و 
برخی موارد، همراه با اصالحاتی، صرفًا به عنوان يک تکنيک 
آموزشی (و به صورتی منفک از لوازم فلسفی و مبانی نظری 
می شود.  گرفته  کار  به  و  ه  ش توصيه  عملگرا)  گاه  دي خاص 
ين ترتيب، هر چن مشکل (اگر نگوييم ناممکن!) بتوان از يک  ب
شيوه ی آموزشی برخاسته از فلسفه ای خاص، انتظار حصول 
گاهی  نتايجی مثبت و مقبول برای همگان (حتی با فلسفه و دي
متفاوت) را داشت، اما بسياری از تکنيک هايی که در شيوه ی 
مات،  کور ارائه می شود، صرف نظر از برخی از مق آموزشی م
کارساز  و  مفي  معلم  برای  می توان  آن،  تبعات  و  لوازم  مبانی، 
يشه ی مشارکت و کار گروهی اساسًا  . عالوه بر اين که ان باش
ه و در تفکر دينی ما نيز بر  فکری صحيح و مترقی به شمار آم
کار و فعاليت های جمعی، عبادت جمعی، مشاوره و رأی زنی با 
لی، همياری و حضور در جماعت مسلمين  جمع، همفکری، هم
ه است. يکی از مشکالت بزرگ جامعه ی امروز  تأکي بسيار ش
م برخورداری از روحيه ی کار جمعی و فعاليت های  ما نيز ع
کر اين نکته ضروری است که يادگيری از  مشارکتی است. اما ت
طريق همياری، حاوی روش ها و حامل پيش فرض ها و نتايجی 
است که بعضًا هم با شيوه های تربيت دينی و هم با مبانی آن در 
ا همانن ساير شيوه های تجويزی، باي ضمن  .١ و ل تضاد می افت
نامطلوب آن نيز از  کارگيری مؤثر آن، به عوارض و تبعات  به 

پيش توجه و دقت نمود.

شته از ارجاع معلمان محترم به پی گيری نظرات کارشناسان و برنامه ريزان  . بنابراين برای آگاهی از اين گونه مباحث، گ ١ــ بحث در اين خصوص مجال فراوان تری را می طلب
ايی و رش معارف، مطالعه در زمينه مبانی فلسفی تعليم و تربيت را نيز توصيه می نماييم. تعليم و تربيت دينی و مطالعه مجالتی نظير رش معلم و رش ابت
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