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درخور توجه نویسندگان و مترجمان گرامی 
    مقاله هايی را كه برای درج در مجله می فرستيد، بايد با موضوع تكنولوژی آموزشی مرتبط و در جای ديگر چاپ نشده باشند.

     منابع مورد استفاده در تأليف را بنويسيد.      مقاله های ترجمه شده بايد با متن اصلی هم خوانی داشته باشند و چنانچه مقاله ها 
را خالصه می كنيد، اين موضوع را قيد کنيد. در هر حال، متن اصلی نيز بايد با متن ترجمه شده ارائه شود.     مقاله ها يك خط 
در ميان، بر يك روی كاغذ و با خط خوانا نوشته يا تايپ شوند.      نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد 
و در انتخاب واژه ها و اصطالحات علمی و فنی دقت شود.       محل قرار دادن جدول ها، نمودارها، شـكل ها و عـكس ها در متن، 

با عالمتی در حاشية مقاله مشخص شود.
       مجله در رد، قبول، ويرايش، تلـخيص و اصـالح مقـاله های رسيده مختار است و مـسئوليت پاسـخ گويی به پرسش های خوانندگان 

با پديدآورنده است.



در نظــام ســنتي آموزش وپــرورش، پيوســته جنبــة شــناختي يادگيــري مــورد توجــه اساســي بــوده، در حالي كه به 
جنبــة عاطفــي آن كمتــر توجه شــده اســت. غالبــاً تصور معلمــان و مربيــان چنين بوده اســت كــه علــت بديادگيري ها 
يــا كم يادگيري هــا، كنــدي ذهــن يــا كمبــود اســتعداد دانش آمــوز در زمينــة يادگيــري اســت، در حالــي  كــه در واقــع 
در بســياري اوقــات، توجــه بــه عواطــف دانش آمــوز و ســازگار كــردن آن بــا موضــوع يادگيــري، بــه هدف بخشــي و 
هدف گزينــي يادگيــري كمــك بيشــتري مي كنــد و پي گيــري هــدف را بهتــر موجب مي شــود و حتــي مي توانــد يادگيري 

افراد كم توان ذهني را هم كيفي تر كند. 
امــروزه، مطالعــات عصب شــناختي نشــان داده اســت كه ذهن و عواطــف از يكديگر جدا نيســتند. تفكــر، عواطف و 
يادگيــري بــا يكديگــر ارتبــاط تنگاتنــگ دارنــد و جنبــة عاطفــي يادگيــري در واقع كنــش ميان احســاس، تفكــر و عمل 
ماســت. در واقــع، نقــش مهــم عواطــف در يادگيــري، هدايت توجــه به موضــوع يادگيري و خلــق معنا براي آن هاســت. 
درســت اســت كــه بهره گيــري از منطق و تكيــه بــر آن مي تواند عامل مؤثــر اقدام بــه يادگيري باشــد، اما انگيــزه، عالقه 
و خواســته نســبت بــه يادگيــري اســت كــه آن را معنــا مي بخشــد و منطق اقــدام بــه آن را عملــي يا غيرعملــي جلوه 
مي دهــد. اســتفاده از عواطــف بــه منطــق و اســتدالل ذهن كمــك مي كند تــا موضــوع يادگيــري را در اولويــت تمركز 
ذهنــي خويــش قــرار دهــد. ذهــن منطقــي ممكن اســت هــدف را تعيين كنــد، امــا ذهن عاطفي اســت كــه اهميت 

پي گيري را مشخص مي كند و اقدام به عمل را موجب مي شود. 
دانشــمندان عصب شــناس غالبــاً «احساســات» را از «عواطــف» متمايــز مي داننــد. آن هــا معتقدنــد احساســات 
اگرچــه زاييــدة تحريــك حــواس انســان اند، امــا واكنش هــاي رشــد يافتــة محيطــي و فرهنگــي نســبت بــه شــرايط 
موجــود هســتند، در حالي كــه عواطــف به صــورت خــودكار و بــا واكنش هــاي درون بدنــي بــا تجليــات پوســتي، 
ضربــان قلــب، تنفــس و فشــار خــون توليد مي شــوند. ميــزان و درجة ايــن واكنش هــا را به دليــل تظاهــرات دروني 
بدنــي مي تــوان بــا دســتگاه هاي پزشــكي خــاص انــدازه گرفــت، در حالي كــه بــراي اندازه گيــري احساســات، كــه 

واكنش هاي بيروني بدن هستند، هنوز راهي شناخته نشده است. 
عواطــف، پايــه و مايــة بســياري از تصميمــات دانش آمــوزان مــا هســتند و بخش عمــده اي از شــخصيت و منش 
آن هــا را تشــكيل مي دهنــد. لذا تربيــت عواطف نيز بايــد بخش عمــده اي از امــر تعليم وتربيت را به خــود اختصاص 
دهــد؛ بخشــي كــه امــروزه، بــه ميزان زيــاد، مــورد غفلت قــرار گرفته اســت. تخيــل، هنرآمــوزي و خالقيت بيشــتر 
زاييــدة بهره گيــري از عواطــف اســت. اگــر برآنيــم كــه خالقيــت دانش آمــوزان را پــرورش دهيــم، بايد بــه پرورش 
عواطــف مثبــت آن هــا همت گماريــم. تحريــك عواطــف موجــب افزايش ترشــحات مــواد شــيميايي فعال كنندة 
عمــل مي شــوند و در بــروز رفتارهــاي عاطفــي، كــه خود محــرك رفتارهــاي شــناختي اند، مؤثــر واقع مي شــوند. 
بنابرايــن، يكــي از نقش هــاي مهــم معلمــان و مربيــان تعليم وتربيــت، تحريــك مناســب عواطــف دانش آموزان 

بــراي فعال ســازي مغــز به صــدور فرمان ترشــحات  مــواد شــيميايي الزم بــراي هدفمند كــردن و معنادار 
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به جاي يادداشت سردبير

اهميت تربيت عواطفاهميت تربيت عواطف

دكتر فرخ لقا رئيس دانا
متخصص تعليم وتربيت
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كــردن امــر يادگيــري در كل يــا موضوعــات يادگيري به طــور خاص اســت، زيــرا براســاس يافته هاي عصب شــناختي، 
عواطــف تغييــرات شــيميايي مغــز را موجــب مي شــوند و همين تغييــرات ُخلــق و منش و رفتــار را شــكل مي دهند. 
دانش آمــوزان بايــد يــاد بگيرنــد كــه بهره گيــري درســت از عواطــف، به تصميم گيري هــاي درســت آن هــا در مــوارد 
گوناگــون يادگيــري كمــك مي كنــد. مصداق هــاي چنيــن يادگيــري، ارزشــمند دانســتن تالش هــاي يادگيــري و نتايــج 
حاصــل از آن اســت. ارزشــمند دانســتن امــر يادگيــري كيفيــت آن را ارتقــا مي دهــد، ضمــن آنكــه ســبب مي شــود با 

شعف و شادي و احساسي خوشايند همراه شود و اصوالً آن را به بخشي از زندگي روزمره تبديل مي كند. 
چنانچــه از زوايــة حافظــه و يــادآوري مطالــب بــه عامــل مؤثــر عواطــف توجه كنيــم، درمي يابيــم كه مــا معموالً 
چيزهايــي را بهتــر و عميق تــر بــه يــاد مي ســپاريم و نيــز بــه يــاد مي آوريم كه بيشــترين بــار عاطفــي را دارنــد. دليل 
ايــن امــر آن اســت كــه مغــز مــا بــه هنــگام درگيــري عاطفــي بيــش از  مواقع درگيــري بــا مســائل شــناختي صرف، 
فعــال مي شــود و از نظــر ترشــحات مــواد شــيميايي محــرك عمــل، تحريك پذير تــر مي شــود. لــذا مطالــب را بهتــر به 
يــاد مي ســپرد و بهتــر بــه يــاد مــي آورد. بــا اســتفاده از اين خاصيــت به بهتريــن وجــه مي توان بــراي افزايــش كيفيت 
يادگيــري دانش آمــوزان برنامه ريــزي كــرد و تحريــك عواطــف را به همــراه مقدمــات و تــداركات الزم ديگــر، در برنامة 
آمــوزش آن هــا گنجانــد. درگيــر كــردن عواطف به گونــه اي مناســب، در جهت معنابخشــي بــه يادگيري، امروزه بخشــي 
از فراينــد ياددهــي- يادگيــري محســوب مي شــود كــه بــراي آن بايــد برنامه ريزي داشــت و به نوعــي مناســب آن را در 
طــرح درس  جــاي داد. نكتــة اساســي قابــل توجــه، در همين راســتا، الگو بودن خــود مربيــان و معلمــان در بهره گيري 
مناســب از عواطــف خويــش در هدايــت اعمــال و رفتارهــاي خــود در فراينــد مديريــت ياددهــي- يادگيــري اســت. 
داشــتن شــوق و ذوق «ياددهــي» بــه همــان انــدازة داشــتن شــوق و ذوق «يادگيري» مهم و بلكه مهم تر اســت. شــور 
و هيجــان معلــم در ياددهــي شــور و هيجــان يادگيــري را مي آفرينــد و يادگيرنده را نســبت بــه يادگيري مشــتاق تر 
مي كنــد. بــه هميــن جهت اســت كــه ايجاد جــو عاطفــي مثبت محيــط يادگيــري را يكــي از عوامــل بســيار مؤثر و 
مثبــت در يادگيــري معنــادار برشــمرده اند. شــوخ طبعي، بذله گويــي، ايجــاد جــو آزاد توأم بــا ادب و احتــرام، محيط 
مســاعد كالســي بــراي برقــراري ارتباط هــاي كالمــي تعاملــي، مذاكــره، بحــث و گفت وگــو، نقــد و مهم تــر از همه 
اجــازة بيــان و ابــراز عواطــف و احساســات به هنــگام برخورد بــا محركات، همــه ابزارهــاي تحريــك عواطف اند كه 
به طــور مســتقيم و غيرمســتقيم مي تواننــد دســتماية پيشــبرد و مديريت ياددهــي معلمــان و مربيان قــرار گيرند. 

به ياد داشته باشيم، «پرورش عواطف بخش تكميلي و ارزشمند آموزش هر دانش آموزي است».
ما همه به عنوان معلم براي تحريك عواطف دانش آموزانمان مي توانيم از يك يا چند رهنمود زير بهره بگيريم:

خود الگوي مجسم مشتاق ياددهي و تدارك بينندة يادگيري با اشتياق باشيم؛
با محبت، دوستي، صميميت و عشق، با دانش آموزانمان ارتباط سازنده برقرار كنيم؛

مراقبت از عواطف آن ها را هم سنگ با مراقبت از شناخت هاي منطقي و استداللي آن ها بپنداريم؛
تنبيــه، تهديــد و بازخوردهــاي منفــي را از صحنــة كالســي خــود دور و به جــاي آن ها تشــويق، ترغيب و 
بازخوردهــاي مثبــت را كــه زاينــدة اعتماد بــه نفس، جرئــت، شــهامت و احســاس آزادي و آزادگي اســت 

جايگزين كنيم. 
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تعليم و تربيت و حرفة معلمي
ليال سادات مؤمني
دبير آموزش وپرورش اراك، استان مركزي

تأثير درس پژوهي 
ـ يادگيري  بر فرايند ياددهي 

كلیدواژه ها: درس پژوهي، ياددهي- يادگيري، توليد علم تدريس

    اشاره                                                                                                                                           
  

 درس پژوهي واژة نويني است كه در دهة اخير در جهت كيفيت بخشي به عملكرد آموزشي معلمان مطرح شده 
است. اجراي درس پژوهي در مدرسه مزاياي فراواني دارد كه از جملة آن ها مي توان به بهبود فرايند ياددهي- 

يادگيري و توليد علم تدريس اشاره كرد. در اين مطالعه دو سؤال پژوهشي مطرح بوده كه در آن ها دربارة 
متغيرهاي بهبود فرايند ياددهي- يادگيري و توليد علم تدريس پرسش شده است. مطالعه به روش كتابخانه اي 

انجام گرفته و ابزار جمع آوري داده ها، برگة كتابخانه بوده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه ژاپن 
به عنوان ابداع كنندة درس پژوهي از آموزش وپرورش موفقي برخوردار است، به طوري كه پژوهشگران قلب اين 

نظام آموزشي را درس پژوهي اعالم كرده اند. معلمان، دانش آموزان و نظام تعليم وتربيت ديگر كشورهايي نيز كه  
مجري درس پژوهي بوده اند، از مزاياي آن بهره مند شده  اند. 

سرآغاز
آوردن  فراهــم  از  اســت  عبــارت  درس پژوهــي 
فرصت هــاي ســازمان دهي شــده بــراي معلمــان كــه طــي 
گروهــي  شــكلي  در  را  خــود  تدريــس  روش هــاي  آن هــا 
 .(۳۷  :۱۳۹۲ (ســاكي،  كننــد  اعتباريابــي  و  تدويــن 
درس پژوهــي فعاليتــي اســت مشــاركتي با حضــور گروهي 
از معلمــان، مديــران و معاونــان مدرســه و در صــورت نياز 
آن در جلســاتي، در خصــوص  كــه طــي  اعضــاي مدعــو، 
آمــوزش  حرفــه اي،  پيشــرفت هاي  شــغلي،  چالش هــاي 
و  درس  طــرح  دربــارة  هم انديشــي  مشــخص،  درس  يــك 
يــا روش تدريــس تبادل نظر مي شــود تــا همگي بــه تفاهم 
يــا چاره انديشــي دربارة مســئلة مطرح شــده دســت يابند 
به صــورت  مي تــوان  را  جلســات  ايــن   .(۳۸ ص  (همــان، 
پياپــي و دوره اي برگــزار كــرد و ضبــط صــدا و فيلم بــرداري 
اعضــا و ســاير عالقه منــدان مفيــد  اســتفادة  بــراي  آن  از 

خواهد بود.
دســتيابي  بــراي  آمادگــي  تمريــن  درس پژوهــي 
معلمــان  توســط  كــه  اســت  تدريــس  روش  بهتريــن  بــه 
داده  ســازمان  درس پژوهــي  جلســات  در  مشــاركت كننده 
مي شــود. معلمــان هر پايــة تحصيلــي و يا يــك درس معين 
مي تواننــد بــه تشــكيل گروه هــاي درس پژوهــي مبــادرت 

كننــد تــا بــه اهــداف عالــي آن نائــل آينــد. درس پژوهــي 
بيــش از آنكــه يــك روش فنــي مطالعاتــي باشــد، فعاليتــي 
مبتنــي بــر زيرســاخت هاي فرهنگي اســت. انگيــزه و عالقه 
شــرط اصلــي حضــور و عضويــت و موفقيــت در گروه هــاي 

درس پژوهي است (سركارآراني، ۱۳۹۰: ۳۵).
بــا توجــه بــه مزايــا و اثربخشــي فراينــد درس پژوهي و 
تجربــه اي كــه در ايــن زمينــه در حــوزة علــوم پايــه وجود 
داشــته اســت، مي تــوان بــراي آمــوزش فيزيــك از فراينــد 
شــركت  بــا  فيزيــك  معلمــان  گرفــت.  بهــره  درس پژوهــي 
هم افزايــي،  طريــق  از  مي تواننــد  درس پژوهــي  جلســة  در 
بهبــود  بــه  درس،  طــرح  يــك  روي  توافــق  و  هم انديشــي 
كننــد.  مبــادرت  فيزيــك  يادگيــري  ياددهــي-  فراينــد 
حــال، ســؤال اساســي ايــن اســت كــه «اجــراي درس پژوهي 
چگونــه موجــب بهبــود آمــوزش فيزيــك در دورة متوســطه 

مي شود؟»

پيشينه
درس پژوهــي را معلمــان ژاپنــي ابــداع كرده انــد. ايــن 
فراينــد رويكــردي داوطلبانــه در گروه هــاي معلمــان ژاپني 
بــود كــه بــا هــدف بهبــود ســبك تدريــس انجــام گرفــت. 
را  خــود  تجربه هــاي  جلســاتي  برگــزاري  طــي  معلمــان 
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مطــرح و در يــك رويكــرد هم افزايــي به توافق بر ســر روش 
درس هــاي  طراحــي  و  تدريــس  روش  بهبــود  تدريــس، 

.(Eisuke, 2012: 181) گوناگون مبادرت كردند
فراينــد  ميدانــي،  تحقيــق  يــك  در  همچنيــن، 
روش هــاي  درســتِي  آزمــودن  هــدف  بــا  درس پژوهــي 
انجــام  ابتدايــي  ياددهــي- يادگيــري در برخــي درس هــاي 
گرفــت. ايــن اقدام بــا مشــاركت معلمــان در چند مدرســه 
به صــورت مشــترك انجــام شــد. در پايــان آخريــن جلســه 
تدويــن  شــركت كنندگان  تأييــد  مــورد  و  مؤثــر  روشــي 
و  دريافــت  بعــد  هفته هــاي  در  آن  اجــراي  بازخــورد  و 
مقايســه شــد. در گــزارش ايــن درس پژوهي بهبــود آموزش 

.(Suzuki, 2012) دانش آموزان به تأييد رسيد
بــه  درس پژوهــي  معتقدنــد  پژوهشــگران  برخــي 
توســعة حرفــه اي معلمــان مي انجامــد. ايــن فراينــد نظريه 
و عمــل آموزشــي را بــه يكديگر پيونــد مي دهــد. به عبارت 
ديگــر، دانــش پداگوژيــك در خدمــت عمــل تدريــس قــرار 
ژاپــن، طراحــي  مــورد درس پژوهــي در  يــك  مي گيــرد. در 
معلمــان  اختيــار  در  متفــاوت  درس هــاي  طــرح  توليــد  و 
مجــري قــرار گرفت. جلســات هم انديشــي معلمــان در ارائة 
بازخــورد ايــن طرح درس هــا بــر اثربخشــي طــرح درس هــا 

.(Eisuke, 2012) داللت داشت
ســابقة پيشــرفت تحصيلــي بــاالي دانش آمــوزان ژاپني 
و ارتبــاط آن بــا روش هــاي آموزشــي متفاوت، پژوهشــگران 
ديگر كشــورها را بر آن داشــت تــا رويكــرد آموزش وپرورش 
ژاپــن را در بهبــود ياددهــي- يادگيــري بررســي كننــد. اين 
ژاپــن  آموزشــي  مســئوالن  كــه  دادنــد  نشــان  بررســي ها 
نظامــي را ترتيــب داده انــد كــه بــه بهســازي تدريجــي و 
افزايــش اثربخشــي آمــوزش در طول زمــان منجر مي شــود، 

و در قلــب ايــن نظــام فراينــدي به نــام درس پژوهــي وجود 
.(Lewis, 2009) دارد

مباني قلمرو تدريس
نافذتريــن  و  برجســته ترين  مي تــوان  را  ثورندايــك 
قلمــرو  اســت،  كــرده  تــالش  كــه  دانســت  شــخصيتي 
تعليم وتربيــت را به طــور عــام و عرصــة تدريــس را به طــور 
خاص توســعه دهــد. جملة معــروف او چنين اســت: «طرح 
درس كــه از آن به عنــوان ابــزار تدريــس ياد مي شــود، روند 
مي ســازد  مشــخص  درس  كالس  در  را  فعاليت هــا  توالــي  و 
تــا با اســتفادة بهينــه و هدفمنــد از امكانات موجــود وقت، 
اگــر  اثربخــش كنــد. حــال  يادگيــري را  ياددهــي-  فراينــد 
طــرح درس معلــم از كارامــدي الزم برخــوردار نباشــد، بايد 
درصــدد چاره انديشــي برآيــد. اينجاســت كه تغييــر در طرح 
درس و توليــد طــرح درس جديــد ضــرورت مي يابــد. اصلــح 
آن اســت كــه در ايــن توليد، معلــم از علــم روز، تجربه هاي 
ديگــران، و هم انديشــي همكاران بهره مند شــود (اســتيگلر، 

.(۱۳۸۳
كــردن  طــي  و  درس پژوهــي  فراينــد  از  بهره بــرداري 
گره گشــا  تدريــس  علــم  توليــد  در  مي توانــد  آن  مراحــل 
مي توانــد  معلمــان  جلســات  هم ا نديشــي  حاصــل  باشــد. 
به صــورت مشــروح، مبســوط، مكتــوب و نظام منــد خروجي 
قابــل اســتفاده اي را ارائــه دهد و در صــوت نياز، بــه توليد 

يك طرح درس نوين بينجامد (ساكي، ۱۳۹۲).
معلمــان  گاهــي  يادگيــري  ياددهــي-  فراينــد  در 
نيازهــاي  درســي،  محتــواي  بيــن  مي كننــد  احســاس 
آموزشــي و رغبت هــاي دانش آمــوزان فاصلــه وجــود دارد. 
اينجاســت كــه هنــر تدريــس، ايده هــاي نــو و تجربه هــاي 

يافته هاي 
درس پژوهي 

دستاوردي نو از 
انجام يك فعاليت 

پژوهشي نظم يافته 
و هدفمند است
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شــكاف  ايــن  شــدن  برطــرف  در  مي توانــد  همــكاران 
كــه  فراينــدي   .(۱۳۸۳ (اســتيگلر،  افتــد  مؤثــر  آموزشــي 
بتوانــد در برطرف   شــدن شــكاف آموزشــي اثرگذار باشــد و 
نيــز مشــكالت آموزشــي معلمان را رفــع كنــد، درس پژوهي 
خواهــد بــود. حتي بهبــود پيشــرفت تحصيلــي دانش آموزان 
اجــراي  طريــق  از  يادگيــري  ياددهــي-  تســهيل  نيــز  و 
(حبيــب زاده،  اســت  امكان پذيــر  درس پژوهــي  مراحــل 
۱۳۸۹). بنابرايــن، توجــه بــه فراينــد درس پژوهــي و اجراي 
حرفــه اي  توســعة  موجــب  تحصيلــي،  ســال  طــول  در  آن 
مي شــود  يادگيــري  ياددهــي-  فراينــد  بهبــود  و  معلمــان 

(حجازي، ۱۳۸۸).

توليد علم تدريس
توليــد علــم بايــد همــواره مبتني بــر قواعــد و قوانين 
آزمون هــاي  بــر  مبتنــي  نيــز  و  شــده  شــناخته  و  منظــم 
از طريــق طــرح  تأييدكننــده صــورت  گيــرد. دانشــمندان 
مي پردازنــد  داده هــا  جمــع آوري  بــه  فرضيــه  و  ســؤال 
و  پــردازش  را  داده هــا  مشــخصي  الگــوي  براســاس  و 
شــد  تأييــد  اگــر  و  مي كننــد  آزمــون  را  خــود  يافته هــاي 
آن هــا را در قالــب علــم و دانــش جديــدي ارائــه مي دهند 
به ويــژه  تعليم وتربيــت  حــوزة   .(۳۵  :۱۳۸۷ (خاكبــاز، 
علــوم تربيتــي از گســترة دامنــه داري برخــوردار اســت. در 
دهه هــاي گذشــته در ســطح جهانــي تحقيقــات متنوعــي 

در زمينة آموزش وپرورش صورت گرفته است. 
اســتفادة  مــورد  مي توانــد  اطالعــات  ايــن  اگرچــه 
دســت اندركاران از جملــه معلمــان قــرار گيرد، ولــي گاهي 
ممكن اســت مشــكل پيــش روي معلــم در كالس، از طريق 
لــذا چاره انديشــي از  دانــِش در اختيــارش مرتفــع نشــد. 
طريق آگاهــي از تجربه هاي ديگران و هم انديشــي و تعامل 
.(۱۳۱  :۱۳۹۲ (ســاكي،  مي يابــد  ضــرورت  همــكاران  بــا 

به منزلــة  درس پژوهــي  جلســات  گــزارش  اساســاً 
معرفي نــوآوري آموزشــي تلقــي مي شــود. زيــرا يافته هاي 
انجــام  از  نوآورانــه  گــروه درس پژوهــي، دســتاوردي  يــك 
به شــمار  هدفمنــد  و  نظم يافتــه  پژوهــي  فعاليــت  يــك 
بــه كار  درس  كالس  در  آن  يافته هــاي  البتــه  كــه  مــي رود 
ســوابق گذشــتة  از  اينكــه  بــر  عــالوه  معلمــان  مــي رود. 
مي تواننــد  كمــك مي گيرنــد،  خــود  مدرســة  درس پژوهــي 
از تجربه هــاي ســاير مدرســه ها نيــز بهره مند شــوند؛ كاري 
كــه در آموزش وپــرورش ژاپــن بســيار موفقيت آميــز بــوده 

است (استيگلر، ۱۳۸۳).
نظم يافتــة  و  مــدون  گــزارش  مي تــوان  بدين ترتيــب 
آورد.  به شــمار  تدريــس  علــم  را  درس پژوهــي  جلســات 
به ويــژه آنكــه ممكــن اســت در اين گــزارش انــواع الگوها، 
طــرح درس هــا، ابزارهــاي آموزشــي، روش هاي ارزشــيابي 
باشــد.  مطــرح  نيــز  يادگيــري  تكميلــي  فعاليت هــاي  و 
بنابرايــن حاصــل نهايــي فراينــد درس پژوهــي توليــد علــم 

تدريس است. 

نتيجه گيري
عناصــر  و  عوامــل  يادگيــري  ياددهــي-  فراينــد  در 
ايــن  اســت  ناگزيــر  معلــم  و  دارنــد  دخالــت  بســياري 
كالس  مثبــت  اثربخشــي  جهــت  در  را  عوامــل  مجموعــه 
خــود ســازمان دهي كنــد. به هميــن دليــل، وي از امكانــات، 
ابــزار و دانــش حرفــه اي در  اختيــار خــود اســتفاده مي كند 
باشــد.  را شــاهد  يادگيــري  ياددهــي-  فراينــد  بهتريــن  تــا 
روش هايــي وجــود دارد كــه مي توانــد در بهبود ايــن فرايند 
مؤثــر باشــد. از جملة ايــن روش ها مي تــوان بــه بهره مندي 
از يافته هــاي علمــي، نظريه هــاي جديــد، و اقدام پژوهــي يا 
تحقيــق در عمــل اشــاره كــرد. در دهــة اخيــر درس پژوهي 
نيــز به عنوان روشــي نوين بــراي بهبــود ياددهــي- يادگيري 
معرفي شــده اســت. اكنــون معلمــان يــك پايــة تحصيلي و 
يــا يــك مــادة درســي در يــك مدرســه مي تواننــد در طول 
ســال تحصيلــي بــا تشــكيل گــروه  درس پژوهــي از مزايــاي 

آن بهره مند شوند.
يكــي ديگر از دســتاوردهاي تشــكيل گــروه درس پژوهي 
معلمــان در مدرســه، توليد علم تدريس اســت. در جلســات 
هم انديشــي تجربه هــاي مفيــد معلمــان يــا مشــكالت آن ها 
مطرح مي شــود. چاره انديشــي دربارة مشــكالت و يــا تبادل 
تجربه هــاي مفيــد آموزشــي مي تواند مــورد اســتفادة ديگر 
معلمــان واقــع شــود. وقتــي ايــن تجربه هــاي و يافته هــا 
مي تــوان  شــوند،  گــزارش  هدفمنــد  و  نظم يافتــه  مــدون، 
آن هــا را در قالــب علــم تدريــس تنظيــم كــرد كــه در ايــن 
صــورت مــورد اســتفادة گروه هــاي ديگــر معلمــان خواهد 
الگوهــاي  درس پژوهــي،  گزارش هــاي  در  بســا  چــه  بــود. 
ابزارهــاي  تدريــس،  نويــن  ســبك هاي  جديــد،  آموزشــي 
آموزشــِي جديــد، روش هــاي ارزشــيابي، محتــواي تكميلي، 
و تكاليــف تكميلــي نويــن دانش آموزي مطرح شــده باشــد 
كــه جملگــي آن هــا به شــرط تأييد شــدن توســط آزمون هاي 

خاص در زمرة علم تدريس به شمار مي روند.
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معرفی كتاب

نوجوانان می توان از آن ها استفاده کرد.
میــان  پیونــد  فراینــد  کلــی  طــرح  فصــل ۳:   

سنجش و مداخله را مشخص می کند.
راهبردهــای  بررســی  بــه  عمدتــاً  فصــل ۴:   
مداخلــه ای می پــردازد کــه بــا اشــاره بــه ضعف 
رشــد  دانش آمــوزان،  اجرایــی  مهارت هــای 
می دهنــد.  پــرورش  را  اثربخش تــر  مهارت هــای 
همچنیــن، مفهــوم «دســت نوشــته» (بــه معنی 
بهبــود  بــرای  راهبــردی  به عنــوان  خودگویــی) 

مهارت خودتنظیمی معرفی می شود. 
 فصــل ۵: مجموعــه ای از امــور عــادی فراینــد 
تدریــس را، در جهــت مســائل عمومــی مرتبط با 
ضعــف مهارت هــای اجرایــی، کــه در کالس درس 
به صــورت فــردی و گروهــی قابــل اســتفاده اند، 

معرفی می کند.
بــه  را  اجرایــی  کارکــرد  مؤلفه هــای  فصــل ۶:   

نوبت مورد توجه قرار می دهد.
 فصــل ۷ بــه کاوش دربــارة مفهــوم «   مربیگری»  

به مثابه راهبردی چترگونه می پردازد.
 فصــل ۸: بــه بحــث مهارت هــای اجرایــی در 
الگــوی پاســخ بــه مداخلــه (RTI)* بازمی گــردد. 
از آنجــا کــه فصــل ۳ بــر بعد ســنجش ایــن الگو 
تأکیــد داشــت، این فصــل جنبــة مداخلــه ای آن 

را روشن می کند.
 فصــل ۹: مهارت هــای اجرایــی را بــه نحوی که 
در گروه هــای خــاص ماننــد افــراد دارای آســيب 
مغــزی، کــودکان دارای اختــالل کــم توجهــی و 
بیش فعالــی و اختــالالت طیــف اوتیســم ظاهــر 

می شود، بررسی می کند.
 فصــل ۱۰: شــیوه هایی را بــرای مواجهــه بــا 
دانش آمــوزان دارای ضعــف مهارت هــای اجرایــی 

به هنگام انتقال دانش پيشنهاد می دهد.
  پی نوشت...................................................

به جــاي   Response to Intervention الگــوی  برطبــق   *

اســتفاده از آزمــون شــناختي بــراي تعييــن ناتوانــي يادگيــري، بهتر 

اســت بــه طراحــي فعاليت هايــي مبــادرت شــود كــه بــه يادگيري 

دانش آموزان كمك مي كند.

کتــاب «مهارت هــای اجرایــی در کودکان 
و نوجوانــان» در ســال ۲۰۰۴ منتشــر شــد. تــا 
آن زمــان، مفهــوم مهار ت هــای اجرایــی بــرای 
روان شناســان مــدارس و مربیــان نســبتاً جدید 
از آن ســال تاکنــون، زمینــة  بــود.  و ناآشــنا 
پژوهــش از تأکیــد بــر افــراد دارای مشــکالتي 
مانند آســیب مغــزی فراتــر رفته و رشــد مغز 
افــراد عــادی را مورد توجــه قرار داده اســت؛ تا 
آنجــا كــه امروزه ديگــر والدیــن و معلمان هم 
بــا ایــن اصطالح آشــنا شــده اند. زیــرا آن ها به 

دنبــال فهــم چرایی مشــکالت یادگیــری کودکانی 
هســتند کــه در عيــن نداشــتن ناتوانــی یادگیری 
یــا اختــالل عاطفــی آشــکار، در انجــام تکالیــف 

مدرسه مشکل دارند.
عصــب  مفهــوم  یــک  اجرایــی»  «کارکــرد 
فرایندهــای  بــه  کــه  اســت  روان شــناختی 
عالی تــر مــورد نیــاز بــرای برنامه ریــزی و راهبری 
انجــام  بــه  تکلیــف،  آغــاز  فعالیت هــا، شــامل 
رســاندن، حافظــة کاری، توجــه پایــدار، بازبینــی 
عملکــرد، بــازداری از تکانه ها و پشــتکار هدفمند 
رشــد  بــرای  مبنایــی  کار  اگرچــه  دارد.  اشــاره 
مهارت هــای اجرایــی قبــل از تولد آغاز می شــود، 
آن هــا به تدریــج رشــد می کننــد و در طــول دو 
دهــة اول زندگــی پیشــرفت آشــکاری دارنــد. از 
زمانی کــه کــودکان ارتبــاط بــا محیــط اطــراف را 
انتظــار  آن هــا  از  بزرگ ســاالن  می کننــد،  آغــاز 
دارنــد مهارت هــای اجرایی شــان را در مطالبــات 
کودکــی خــود وارد ســازند؛ از خودتنظیمــی رفتار 
مــورد نیــاز بــرای انجــام مســئوالنة مهارت هــای 
برنامه ریــزی و آغازگــری، تــا کامل کــردن کارهای 
روزانه و امــور خانه. والدین و معلمــان از کودکان 
انتظــار دارند مهارت هــای اجرایی را بــه کار گیرند، 
حتــی اگر از چیســتی ایــن مهارت هــا و چگونگی 
تأثیــر آ ن ها بــر رفتــار و عملکرد مدرســه آگاهی 

نداشته باشند. 
به دنبــال برجســته ســاختن  کتــاب حاضــر 
تــا  اســت  شــناختی  فرایندهــای  ایــن  اهمیــت 
والدیــن و معلمــان بتواننــد بــه کــودکان کمــک 
بهتــری كننــد تــا آن هــا در دراز مدت به اســتقالل 

ـ هدف غایی دورة کودکیـ  نائل آیند.

مرور كلي فصل هاي كتاب
اجرایــی  تعریــف مهارت هــای  بــه   فصــل ۱: 
مي پــردازد و ۱۱ مهــارت تشــکیل دهندة کارکــرد 

اجرایی را فهرست می کند.
 فصــل ۲: فنــون متعــددي را معرفــی می کنــد 
کــه بــرای ســنجش کارکــرد اجرایــی کــودکان و 

برنامه ریــزی و آغازگــری، تــا کامل
روزانه و امــور خانه. والدین و مع
انتظــار دارند مهارت هــای اجرایی

حتــی اگر از چیســتی ایــن مهارت
تأثیــر آ ن ها بــر رفتــار و عملکرد

نداشته باشند. 
برج به دنبــال  کتــاب حاضــر 
شــنا فرایندهــای  ایــن  اهمیــت 
والدیــن و معلمــان بتواننــد بــه
بهتــری كننــد تــا آن هــا در دراز م
ـ هدف غایی دورة کودکیـ  نائل آین

مرور كلي فصل هاي كتاب
تعریــف مهارت بــه  فصــل ۱: 
۱۱۱۱ مههــارت تشــکیل وو مي پــردازازدد

اجرایی را فهرست می کند.
۲فصــل ۲: فنــون متعتعــــددددي را م
ســنجش کارکــرد اجر کــه بــرارایی
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فناورى در آموزش و فناورى آموزشى

نگاهی نونگاهی نو 
به مقولة مرا           کز يادگيریبه مقولة مرا           کز يادگيری

   چکیده                                                                                                                                                                              

در این مقاله، با نگاهی نو، موضوع «مراکز یادگیری» بازبینی شده است. از آنجا که این موضوع همچنان در کشور 
ما ابهامات اساسی دارد و ماهیت آن از یک سو و اجرایی شدن آن با توجه به مسائل فرهنگی حاکم بر نظام 
آموزشی کشور از سوی دیگر، به بررسی نياز دارد، براي تبیین و بسط این مفهوم، با مطالعه و بررسی منابع 

موجود و مقاالت و کتاب هاي صاحب نظران حوزة علوم تربیتی به طور اعم و تکنولوژی آموزشی به طور اخص، 
سعی شده است ضمن تعریف این مفهوم از دیدگاه های مختلف، مزایا و معایب آن بيان شود و با ذکر انواع مراکز 

یادگیری، مواردی برای برنامه ریزی مراکز یادگیری عنوان شود. در پایان، چند نمونه از مراکز یادگیری جدید 
به عنوان نمونه معرفی شده اند.

كلیدواژه ها: مراکز یادگیری، آموزش از راه دور، وبالگ های آموزشی، وب سایت مدارس، بانک اطالعاتی

سرآغاز
آموزشــی  تکنولــوژی  توســعة 
سیســتم های  و  چندرســانه ای ها۱ 
فرارســانه ای۲ رايانــه اي و نیــز افزایــش 
عالقــه بــه آمــوزش انفــرادی و آموزش 
در قالــب گروه هــای کوچک، بــه ایجاد 
منجــر  خاصــی  یادگیــری  محیط هــای 
یادگیــری»  «مراکــز  عمومــاً  کــه  شــد 
بــه تعریــف،  بنــا  ناميــده مي شــوند. 
کــه  اســت  جایــی  یادگیــری  «مرکــز 
افــراد مي تواننــد بــه آن مراجعــه کنند 
را  خــود  مهارت هــای  و  اطالعــات  و 
از طریــق مراجعــه بــه مــواد و منابــع 
و  مشــاوره  از  و  یادگیــری  متنــوع 
راهنمایی هــای موجــود در ایــن مرکــز 
بهبــود بخشــند. ايــن كار در واقع نوعی 
خودگــردان  یادگیــری  و  خودگســتری 
اســت کــه براســاس نیازهــای آنــی فرد 
ممکن اســت در هــر لحظــه، در فرایند 
زندگــی و کار پیــش بیایــد؛ خــواه ایــن 
تســهیالت  و  امکانــات  طریــق  از  کار 
یادگیــری الکترونیکــی صــورت پذیــرد 

و خــواه از طریــق مراجعــه بــه مراجع 
و منابــع دیگــر یادگیــری کــه از طریق 
مشــاوره و راهنمایی هــای موجــود در 
ایــن مرکز میســر مي شــود» (اســکات، 

 .(۱۹۹۷
در تعریفــی دیگــر، مرکــز یادگیری 
عبــارت از محیــط فردی شــده ای اســت 
یادگیرنــده  تشــویق  به منظــور  کــه 
رســانه های  انــواع  کاربــرد  بــرای 
فعالیت هــای  بــا  درگیــری  آموزشــی، 
متنــوع یادگیــری و بــه عهــده گرفتــن 
توســط  یادگیــری  عمــدة  مســئولیت 
خویــش طراحــی شــده اســت. مرکــز 
یادگیــری در واقــع مکانــی مناســب و 
فردی شــده،  یادگیــری  بــرای  مطلــوب 
فعــال و یادگیرنده محــور اســت (زارعی 

زوارکی، ۱۳۸۷: ۱۵). 
در  تقریبــاً  را  یادگیــری  مراکــز 
هــر جایــی مي تــوان دایــر کــرد؛ مانند 
مدرســه،  محوطــة  درس،  کالس 
«مراکــز  کتابخانــه.  و  آزمایشــگاه 
یادگیــری در زمینه هایــي اعــم از مراکز 

نظامــی، تجــارت، صنعــت، پزشــکی و 
نظایــر آن هــا نیز به شــکل های مختلف 

دیده مي شوند» (پيشين). 
مراکــز یادگیــری، آن طــور کــه در 
یادگیــری  و  آزاد  یادگیــری  بــا  رابطــه 
عمومــي  و خودمحــور، بــراي تطابــق با 
نیازهــای فــردی افــراد و بــرای دســت 
در  نیــاز  مــورد  اطالعــات  بــه  یافتــن 
مادام العمــر  یادگیــری  فراینــد  یــک 
یادگیــری  محــل  کرده انــد،  طراحــی 
فراشــناختی فعال اســت. بنابرایــن، این 
قبیــل مراکــز، «یادگیرنده محورنــد» نــه 
«آمــوزش محــور». ایــن مراکــز اهدافی 
دارنــد، مانند فراهــم ســاختن امکانات 
و  مســتقل  مطالعــة  بــرای  یادگیــری 
ارائــة  و  یادگیرنــدگان  خودجــوش 
و  آســان  رایــگان،  یادگیــری  خدمــات 
لذت بخــش بــرای کاربــران (افضل نیــا، 

 .(۱۳۸۴
اثربخشــی یادگیــری مســتقل، بــه 
ایــن معنــی کــه یادگیرنــده مســئول و 
را  باشــد و آن  یادگیــری خــود  مالــک 

رامين شيخ زاده
دانشجوى كارشناسى ارشد تكنولوژى آموزشى          
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بر مبنــای راهبردهــای یگانــة یادگیری، 
تجربة شــخصی، اکتشــاف، حل مســئله 
و تفکــر بــه دســت آورد، کامــالً تثبیت 

شده است.  
آموزشــی  منابــع  و  مــواد  مرکــز 
اصطالحــی اســت کــه گاه بــا اصطــالح 
گرفتــه  اشــتباه  یادگیــری  مراکــز 
مي شــود. مســلّم اســت، مرکــز مــواد 
و منابــع آموزشــی کامــالً متفــاوت از 
مرکــز یادگیــری اســت. مركــز مــواد و 
منابع آموزشــي یــک مرکز فعال اســت 
کــردن  فراهــم  نگهــداری و  به منظــور 
مجموعــة مــواد آموزشــی و منابعی که 
به شــکل رســانه های آموزشــی یا کمک 
آموزشــی ایجــاد شــده اند و بيشــتر در 
تســهيل تدريس مــورد اســتفادة معلم 

قرار مي گيرند. 

انواع مراکز يادگيری
مراکــز یادگیری با اهــداف مختلف 
ایجــاد و اســتفاده شــده اند و غالبــاً بر 
اولیه شــان طبقه بنــدی  اســاس هــدف 
طبقه بندی هــا  عمده تریــن  مي شــوند. 

در این زمینه عبارت اند از:
مراکــز  ایــن  از  آمــوزش۳:  مراکــز   .۱
بــرای  محلــی  به عنــوان  مي تــوان 
آمــوزش انفــرادی یــا آمــوزش در 
قالــب گروه های کوچــک، به جای 
آمــوزش کل کالس، اســتفاده کــرد. 
مراکــزی  چنیــن  مهــارت۴:  مراکــز   .۲
یادگیرنــدگان  بــرای  قادرنــد 
فرصتــی بــرای انجــام تمرین هــای 
اضافــی مهیــا ســازند. همچنیــن، 
از  قبــالً  کــه  را  درســی  قادرنــد 
طریق رســانه یــا روش  هــای دیگر 
اســت،  شــده  آموختــه  تدریــس 

تقویت کنند.   
عالقــه  مراکــز  عالقــه۵:  مراکــز   .۳
مي تواننــد عالقه هــاي جدیــدی را 
ترغیــب یــا تحریــک و خالقیت را 

تشویق كنند. 
جبرانــی  مراکــز  جبرانــی۶:  مراکــز   .۴
بــه  کمــک  بــرای  مي تــوان  را 
یادگیرندگانــی بــه کار بــرد کــه در 
یادگیــری مفهوم یا مهــارت خاصي 
بــه کمــک بیشــتری نیــاز دارنــد.

مراکــز  ایــن  غنی ســازی۷:  مراکــز   .۵

یادگیــری  تجربه هــاي  قادرنــد 
را  تحریک کننــده ای  و  بیشــتر 
کــه  یادگیرندگانــی  اختیــار  در 
یــا  درس  کالس  فعالیت هــای 
مرکــز يادگيــري دیگــری را کامــل 

کرده اند، قرار دهند. 
مراکــز  اســت،  ذکــر  بــه  الزم 
بخــش  دو  در  مي تــوان  را  غني ســازي 
غني ســازي عمقی یــا عمــودی برنامه ها 
و غني ســازي افقــی یــا عرضــی برنامه ها 
غني ســازي  از  منظــور  کــرد.  طراحــی 
کــه  اســت  ایــن  عمــودی  یــا  عمقــی 
یادگیرنــده در هــر مطلــب و موضوعی، 
امــکان انجــام کارهــای پیشــرفته تري را 
داشــته باشــد. به عبارت دیگر، یادگیرنده 
بتوانــد همــان مطلــب یــا محتــوا را از 
زوایــای مختلــف بنگــرد و بــه نقطــه 

نظرهای ابتکاری و جدید دست یابد. 

مزايا و معايب مراکز يادگيری
دارنــد  مزایایــی  یادگیــری  مراکــز 
از:  عبارت انــد  آن هــا  کــه عمده تریــن 

یادگیرنــدگان،  بــه  انفــرادی  کمــک 
خــود،  یادگیــری  مســئولیت  پذیــرش 
یادگیــری بــر اســاس آهنــگ خــود، به 
حداقــل رســاندن امــکان شکســت، به 
حداکثــر رســاندن احتمــال موفقیــت، 
مشــارکت فعــال در تجربــة یادگیــری، 
فراهم ســازی پاســخ و بازخــورد فــوری 
بــرای پاســخ یادگیرنــده و در نهایــت، 
تکلیــف  بــراي  بیشــتر  زمــان  صــرف 

یادگیری (مؤمنی راد، ۱۳۸۸).
یـادگیـــری  مـراکـــز  ايجـــاد 
از  دارد؛  نیــز  خاصــي  دشــواري هاي 
جملــه: پرهزینــه بــودن، زمان بــر بودن 
برنامه ریــزی و نيــز ایجــاد مرکز، شــامل 
جمــع آوری و مرتــب کــردن تجهیــزات، 
مــواد و رســانه ها. همچنیــن معلمــي  
مي کنــد،  اداره  را  یادگیــری  مرکــز  کــه 
بایــد مدیــر، تســهیل کننده و راهنمــای 
خوبی باشــد (زارعــی زوارکــی، ۱۳۸۴). 
در ایــران، تنهــا ســازمانی کــه در ســه 
چهار ســال اخیــر از واژة مرکــز یادگیری 
بــرای معرفــی مراکــز خــود اســتفاده 

اثربخشی 
يادگيری مستقل، 
به اين معنی است 

که يادگيرنده 
مسئول و مالک 

يادگيری خود 
باشد و آن را بر 

مبنای راهبردهای 
يگانة يادگيری، 
تجربة شخصی، 

اکتشاف، حل 
مسئله و تفکر 
به دست آورد
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ســوادآموزی  نهضــت  ســازمان  كــرده، 
را  مراکــزی  ســازمان  ایــن  اســت. 
نقــاط مختلــف  به صــورت محلــی در 
ایــران دایــر كــرده اســت كــه بیشــتر 
هســتند   تدریــس  مراکــز  به صــورت 
.(۱۳۸۵ زنگــی،  ۱۳۸۸؛  (مؤمنــی راد، 

برنامه ريزی مراکز يادگيری
مرکــز  ايجــاد  و  برنامه ریــزی  در 
دخیــل  زیــادی  عوامــل  یادگیــری، 

هستند از جمله:
 اهداف مرکز یادگیری؛

جامعة اســتفاده کننده از مرکــز یادگیری؛
 تجهیزات، مواد و رسانه های مرکز یادگیری؛

 امکانات و محدودیت ها؛
 نیروی انسانی.

نمونه هايی از مراکز يادگيری جديد
 آموزش از راه دور و آموزش مجازی

در  راه  دور  از  آمــوزش 
بــا هــدف  نخســت  آموزش وپــرورش، 
آن  از  و  تحصیلــی  پوشــش  افزایــش 
پــس بــا هــدف گشــودن راهــی بــرای 
کیفیت بخشــی و تحول آفرینــی اساســی 
در محتــوا و روش هــای آموزشــی آغاز 
ایــن  اســت. هم اکنــون  کــرده  بــه کار 

فنــاوری  به کارگیــری  بــا  آموزش هــا 
اطالعــات و ارتباطــات، نه تنهــا مکمــل 
آمــوزش حضوری اســت، بلکــه فرصت 
خوبــی را بــرای بــه روز کــردن محتوا و 
انعطاف بخشــی بــه روش هــای یادگیری 
مــي آورد  ارمغــان  بــه  یاددهــی  و 

(الحسینی، ۱۳۸۴؛ اعتضادی ۱۳۸۸).
در واقــع، آمــوزش از راه دور بــه 
فضاهايــی آموزشــی گفته مي شــود که 
در آن هــا بــرای ارائة آمــوزش غالبــاً از 
رســانه هايي ماننــد راديــو، تلويزيون و 

رايانه استفاده مي شود. 
الکترونیکی  یــا  مجــازی  آمــوزش 
نیــز شــکل نســبتاً تــازه ای از آمــوزش 
از راه دور اســت کــه در حــال حاضــر 
دور  راه  از  یادگیــری  تحقیقــات  در 
تلفیــق شــده و بــه نــوعِ تســلط بــر 
تبديــل  دنیــا  در  راه دور  از  یادگیــری 
شــده اســت. هــم آمــوزش از راه دور 
و هــم آمــوزش مجــازی را بــه نوعــی 
مي تــوان یــک مرکــز یادگیــری نامید، 
چــرا کــه در هر کــدام از ایــن دو نوع 
و  خودگســتر  یادگیــرِی  آمــوزش، 
بــا  افــراد  و  دارد  جریــان  فردی شــده 
اســتفاده از فنــاوری روز، بــه یادگیری 

اقدام مي كنند.

(یادگیــری  آموزشــی  وبالگ هــای    
مبتنی بر وب)

آموزش هــای مبتنــی بــر وب، بــا 
خــالق  رویکرد هــای  ســاختن  فراهــم 
آموزشــی بــرای کاربــران و ایجــاد حس 
مشــارکت و همــکاری، فراگیرنــدگان را 
مشــتاق و عالقمنــد مي ســازند. یکــی 
از انــواع ایــن نــوع آموزش هــا، وبالگ 
اســت. وبالگ تجربه اي آموزشــی است 
بــراي پیشــبرد خالقیــت دانش آمــوزان 
کــه یکی از اهداف آموزشــی محســوب 
وبالگ هــای  از  اســتفاده  مي شــود. 
آموزش وپــرورش  نظــام  در  آموزشــی 
مــا به عنــوان یــک تجربــة آموزشــی و 
فرضیــه ای علمي  بــرای تکمیــل اهداف 
شــیوه های  به صــورت  و  آموزشــی 
آموزشــی  مدیریــت  غیررســمي  در 
مطــرح مي شــود. در واقــع وبالگ هــا 
هیــچ شــیوه یــا روش منحصربه فــردی 
دانش آمــوزان  بــه  آموختــن  در  را 
بلکــه دانش آموزان  توصیــه نمي کننــد، 
حیطه هــای  در  تــا  وامی دارنــد  را 
تفکــرات اجتماعــی و فــردی، خالقانــه 
بــه مطالعــه، اظهارنظر، نقد و بررســی 
یکدیگــر  بــا  و مشــارکت و همــکاری 

بپردازند (رزمجویان، ۱۳۸۷).
خصوصیــات  بــا  وبالگ هــا 
منحصر به فــرد خود، از جملــه تعامل دو 
یــا چندجانبه، فناوری ســاده، ســرعت و 
ســهولت خوانــدن، ارائة اطالعــات فراتر 
و  ایجــاد روحیــة همــکاری  اخبــار،  از 
سیســتم های  از  بهره گیــری  مشــارکت، 
اشــاعة خودکار اطالعات، نظــم تاریخی 
تــورق،  قابــل  آرشــیو های  معکــوس، 
نــه  اشــتراک اطالعــات،  بــه  و تمایــل 
ارتباطــات  شــكل هاي  دیگــر  از  تنهــا 
مي شــوند،  مجــزا  رایانــه  واســطة  بــا 
بلکــه به منظور عرضــه و بیــان مطالب 
خودشــان به صــورت پیوســته، موقعیت 
تــازه ای نیز بــرای افراد فراهــم مي کنند. 
به دلیــل اینکــه قالــب وبالگ ها شــبیه 
نگارش هــای شــخصی روزانه اســت، در 
آن فــرد به ذکــر ماجراهــا و رویدادهای 
زندگــی خــود مي پــردازد و فضایــی را 
بــرای خالقیــت و بیــان شــخصی فراهم 
از  لحظــه  بالگر هــا در هــر  مي ســازد. 
زمــان و در هــر مکانــی که یــک ارتباط 

آموزش مجازی 
يا الکترونيکی 
نيز شکل نسبتًا 
تازه ای از آموزش 
از راه دور است 
که در حال حاضر 
در تحقيقات 
يادگيری از 
راه دور تلفيق 
شده و به نوع 
مسلط ارائة 
يادگيری از 
راه دور در دنيا 
تبديل شده است

جاز آموزش
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اینترنتــی برقــرار اســت، مي تواننــد بــه 
وبــالگ خود دسترســی داشــته باشــند 
و ایــن فرصتــی بــرای یادگیری مســتمر 
خــارج از محیــط کـــالس درس فـراهــم 

مي آورد (رزمجویان، ۱۳۸۷).
  وب سایت های مدارس

وب ســایت هاي مــدارس بــا هدف 
و  ساده ســازی  بخشــیدن،  ســرعت 
یادگیــری  یاددهــی  فراینــد  تعمیــق 
اهــداف  راســتای  در  دانش آمــوزان 
آموزش وپــرورش به ارائة ســایر خدمات 
آموزشــی از جمله آمــوزش الکترونیکی 
مي پردازنــد. از ایــن رو، بــا توجــه بــه 
اینکــه بســياری از دانش آمــوزان، از این 
وب ســایت ها به عنــوان محیــط یادگیری 
توجــه  بــا  بایــد  مي كننــد،  اســتفاده 
اصــول طراحــی  و  نظــری  مبانــی  بــه 
الکترونیکــی،  آمــوزش  محیط هــای 
تولیــد وب ســایت های  و  طراحــی  بــه 
آموزشــی معتبــر، مفید و علمــي  اقدام 

كرد (محمدی عزیزآبادی، ۱۳۸۸).
توســعة  طــرح  مدیریــت  دفتــر 
فناوری اطالعــات و ارتباطــات، اهدافي 
مــدارس  وب ســایت های  بــرای  را 

برشمرده است:
و  ساده ســازی  بخشــیدن،  ســرعت   .۱
تعمیــق فراینــد یاددهــی یادگیــری 
اهــداف  راســتای  در  دانش آمــوزان 

آموزش وپرورش؛
۲. افزایــش دامنــه و گســترة دسترســی 

مخاطبان به اطالعات؛
۳. تقویــت دســتیابی بــه فرصت های 

برابر آموزشی؛
۴. توجــه ویــژه بــه تفاوت هــای فردی 
یاددهــی  فراینــد  در  دانش آمــوزان 

یادگیری؛
و  قابلیت هــا  توســعة  و  رشــد   .۵
توانایی هــای مخاطبــان بــرای زندگی 

فعال و مؤثر در جامعة اطالعاتی؛
در  بـهـــره وری  افـــــزایـــش   .۶

آموزش وپرورش؛
کــردن  اثربخــش  و  بــه روزآوری    .۷
جامعــة  در  آموزش وپــرورش 

اطالعاتی.
  بانک های اطالعاتی الکترونیکی

با پیشــرفت ســریع علــوم و فنون، 
قابــل  علمــي  به طــور  منابــع  انتشــار 

مالحظــه ای افزایــش یافــت، به گونــه ای 
در  بیشــتری  اطالعــات  روز  هــر  کــه 
و  چاپــی  شــکل  بــه  زمینه هــا  همــة 
الکترونیکــی توليــد مي شــود. از ســوی 
دیگر، توســعه و پیشــرفت هر کشــوری 
فرهنگــی،  علمــی،  زمینه هــای  در 
اســتفادة  بــه  سیاســی،  و  اقتصــادی 
صحیــح از اطالعــات جدیدتــر وابســته 
اســت (کشــتی آرای، ۱۳۸۹. بــه نقــل از 
داورپنــاه، ۱۳۸۷). در ســال های اخیــر، 
چاپــی  منابــع  از  اطالع یابــی  مجــرای 
و کتابخانه هــا بــه منابــع الکترونیکــی 
تغییــر یافتــه اســت. باکلنــد۱ (۱۳۷۹) 
علــت این تغییــر الگــو را چنيــن بیان 

مي کند:
محلــی  الکترونیکــی  اســناد   .۱
فنــاوري  بــا  به عبارتــی،  نیســتند. 
ارتباطــات از راه دور، حتــی بــدون 
آگاهــی کاربــر از جغرافیــای مدرک 
ذخیــره شــده، از هــر محلــی قابل 

استفاده هستند.
از انعطاف پذیــری  الــکترونیکــی  اســناد   .۲
به همیــن  برخوردارنــد.  باالیــی 
ویرایــش، شــکل دهی مجدد  دلیــل، 
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و ترکیــب آن هــا بــا ســایر اســناد به 
سادگی صورت مي گیرد.

ســادگی  بــه  الکترونیکــی  اســناد   .۳
نسخه برداری مي شوند.

نســخه های  از  الکترونیکــی  اســناد   .۴
کاغذی کم حجم ترند.

۵. در عمــل، افــراد متعــددی مي توانند 
الکترونیکــی  منابــع  از  همزمــان 

استفاده کنند.
بــه  آوردن  روی  دیگــر  دالیــل  از   .۶
دســترس  در  الکترونیکــی،  منابــع 
الکترونیکــی،  کتابخانه هــای  بــودن 
پیوندپذیــری مطالــب بــا یکدیگــر، 
و  اطالعــات  بــودن  چندرســانه ای 
محــدود نبــودن دســتیابی زمانی و 
مکانــی بــه اطالعات اســت (منتظر 

و عنایت تبار، ۱۳۸۶).
از  اســتفاده  موانــع  عمده تریــن 
الکترونیکــی  اطالعــات  بانک هــای 
بــا  کاربــران  ناآشــنایی  از  عبارت انــد 
اطالعــات  جســت وجوی  مهارت هــای 
زبــان  بــا  ناآشــنایی  الکترونیکــی، 
انگلیســی، و پایین بودن میزان ســرعت 

اینترنت (کشتی آرای، ۱۳۸۹).

  پی نوشت ....................
1. Multimedia     
2. Hypermedia 
3. Teaching centers
4. Skill centers
5. Interest centers
6. Remedial centers
7.  Enrichment centers
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پژوهش و ارزشيابى

كلیدواژه ها: ورمي كمپوست، محيط زيست، بازيافت زباله، منابع طبيعي

    اشاره                                                                                                                                          
  

ارائة محتواي درس ها به دانش آموزان، به نحوي كه برايشان قابل درك باشد و بتوانند آموخته هاي خود را در 
زندگي به كار ببرند، يكي از آرزوهاي هر معلمي است. بر اين پايه، من نيز مبحث «انسان و محيط زيست» درس 
علوم پاية پنجم ابتدايي را به روش فعاليت محور به دانش آموزانم آموزش دادم. يعني با همكاري دانش آموزان به 

توليد كود ارگانيك پرداختيم. اين كود را كرم هايي (worms) توليد مي كنند كه عموماً از زبالة تر تغذيه مي كنند. 
دانش آموزان در طول اين فعاليت، ضمن آشنايي با اهميت حفظ محيط زيست، با چگونگي توليد كود و نحوة 

استفادة بهينه از منابع طبيعي و هر آنچه در اطراف وجود دارد نيز آشنا شدند. در اين مقاله، مراحل انجام فعاليت 
مذكور و نتايج حاصل از آن ارائه شده است. 

سيده ام البنين جعفري خطير
آموزگار منطقه 5 تهران

تجربة من در كالس درس
توليدكود ارگانيك با استفاده از 
بازيافت توسط ورمي كمپوست

معرفي ورمي كمپوستينگ و مزاياي آن
ورمــي۱ كمپوســتينگ فراينــدي اســت كــه در طــول آن 
مــواد آلي (عمومــاً زباله ها و يــا كودهاي حيوانــي) به ماده اي 
بــه نــام ورمــي كمپوســت كــه كــود ارگانيــك اســت، تبديل 
مي شــوند. اين كــود مزاياي متعددي نســبت به ســاير كودها 

دارد كه عبارت اند از:
۱. بي بويي و سبكي

۲. خالي بودن از علف هاي هرز
۳. دارا بــودن عناصــر فلــزي ماننــد آهــن، روي، مــس 

و منگنز
نظيــر  گياهــي  رشــد  محركــة  مــواد  بــودن  دارا   .۴

 (B
۱۲
ويتامين ها (به ويژه 

۵. قابليت باالي نگهداري آب و مواد غذايي
۶. خالــي بــودن از باكتري هــاي غيرهــوازي، قارچ هــا و 

ميكروارگانيسم هاي پاتوژن

مراحل انجام فعاليت
پــس از برگــزاري كالس هــا و تهيــة بروشــورهايي بــراي 
و  محيط زيســت  حفــظ  اهميــت  از  دانش آمــوزان  آگاهــي 
معرفــي ورمــي كمپوســت به عنــوان يكــي از گام هــاي مفيد 

در اين مسير، فعاليت خود را آغاز كرديم. 

اين فعاليت در مراحلي به ترتيب زير انجام شد:
تهيــه  منطقــه  شــهرداري  از  آمــاده  بســتري  ابتــدا   .۱
كرديــم كــه حــاوي كــود گاوي نيمه پوســيده، خــاك، 
را  آن  بعــد هــم ســطح  بــود.  پنــج عددكــرم  و  كاه 

مرطوب كرديم.
۲. شــياري بــه عمــق ۱۵ ســانتي متر در يك ســمت ايجاد 
كرديــم و زبالة تــر (پســماند غــذا) را درون آن ريختيم 

و روي آن را پوشانديم.

۳. به منظــور حفــظ رطوبــت بســتر، به صــورت روزانه آن 
را آب پاشــي كرديــم. در ايــن مرحلــه بايد توجه داشــته 
باشــيم كه محتويــات توده مرطوب نگه داشــته شــوند، 
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ولــي نبايد از رطوبت اشــباع شــوند، زيــرا رطوبت بيش 
از حد باعث خفگي كرم ها مي شود. 

۴. بــراي محافظــت كرم هــا از نــور آفتــاب، بســتر را زير 
ميــز قــرار داديــم و دمــاي مطلــوب (۲۰ تــا ۳۰ درجة 

سانتي گراد) فراهم كرديم. 

۵. پــس از گذشــت يــك تــا دو هفته، بــا تغذيــة كرم ها از 
زبالــه و انجام عمل دفع توســط آن هــا، زباله ها به كود 

(كمپوست) تبديل شدند. 
شــيار ديگــري در ســمت مخالف ايجــاد و مراحــل قبل را 
تكــرار كرديــم. در پــي آن كرم هــا به ســمت شــيارهاي جديد 

نقل مكان كردند.
۶. تقريبــاً هر دو يا ســه هفته يــك بار، با زيــر و رو كردن 
بســتر، عمــل هوادهــي را انجــام مي داديم تــا گازهاي 
انبــار شــده، خــارج شــوند و از متراكــم شــدن بيش از 

اندازة بستر نيز جلوگيري شود.

۷. ماننــد مرحلــة ۵، پــس از گذشــت يــك تــا دو هفتــه، 
زباله هــاي ريختــه شــده در محــل جديــد نيز بــه كود 
كودهــاي  روز،   ۲۰ گذشــت  از  پــس  شــدند.  تبديــل 

  پی نوشت........................................................................
1. worms

  منبع .............................................................................
اهللا دادي، ايرج؛ اكبري، غالم عباس و قهرماني، زهرا. توليد ورمي كمپوسـت و 

فراورده هاي جانبي آن. دانشگاه تهران. چاپ دوم. 1390.

به دست آمده را جمع آوري كرديم.
به دســت  كــود  از  گلدان هايشــان  در  دانش آمــوزان   .۸
از كــود  تأثيــر اســتفاده  تــا  آمــده اســتفاده كردنــد 
ارگانيــك به جــاي كــود شــيميايي را در عمل مشــاهده 

كنند.

۹. بــا توجــه بــه اينكــه كرم هــا مــدام در حــال تكثيرنــد 
و تعــداد آن هــا به صــورت تصاعــدي افزايــش مي يابد، 
كرم هــاي بالــغ را جدا و بســتر جديــدي ايجــاد كرديم. 
كرم  هــاي حاصــل از تكثيــر، ابتــدا به شــكل نخ ســفيد 
بالــغ  كــرم   ۲۰۰۰ متوســط،  به طــور  هســتند.  رنــگ 
مي تواننــد در ظرفــي با ابعــاد يك  متر نگهداري شــوند. 
آن هــا مي تواننــد در هر مــاه تقريبــاً ۲۰۰ كيلوگرم مادة 

زائد را به ورمي كمپوست تبديل كنند.
عملــي،  فعاليــت  انجــام  از  پــس  نهايــت،  در   .۱۰
دانش آمــوزان بــا انگيزة بيشــتر بــه تحقيــق و مطالعه 
در ايــن زمينــه پرداختنــد. از نتايج تحقيقــات آن ها در 

اين باره، نمايشگاهي داير كرديم.



برنامه ريزي درسي و تربيتي و تبيين اسناد تحول

دكتر فرخ لقا رئيس دانا
متخصص تعليم وتربيت

مفهوم يادگيری آميخته
از  گســترده ای  طیــف  مجبورنــد  امــروزی  معلمــان 
پداگــوژی یعنــی علم و هنــر یاددهــی و همچنیــن ابزارهای 
متعــدد و متنــوع را در فراینــد یاددهــی- یادگیــری بــه کار 
گیرنــد. زیــرا رویکردهــای نویــن آموزشــی چنیــن تنوعی را 
می طلبنــد. آنــان بنــا بــه تقاضــای روز، شــیوه های گوناگون 
تربیتــی را بــا فناوری هــای روز در هــم می آمیزنــد تــا محیط 
آمیختــه»۱  «یادگیــری  اصطــالح  کننــد.  غنی تــر  را  یادگیــری 

نشانگر ترکیب این موارد است: 
طیفی از رسانه های قابل ارائه؛ 

روش های کالسی چهره  به چهره؛ 
روش های آموزش از راه دور؛ 

روش خودیادگیری. 
آمیختــه،  یادگیــری  روش  به جــاي  باشــد  بهتــر  شــاید 
 Jordan) آميختــه»  يادگيــري  و  ياددهــي  «روش  بگوییــم 

.(and et al, 2008

يادگيری

تدریــس طراحــی  مــدل  رایانه محــور،  تدریــس  رویه هــا،  و  امتیــازات  آمیختــه،  یادگیــری  یاددهــی-  كلیدواژه هــا: 

   اشاره                                                                                                                                           
                     

با پيشرفت هاي چشمگير فناوري ديجيتال در اواخر قرن بيستم، اين اميد به وجود آمد كه افراد بدون نياز به 
ترك محل خود، از آموزش هاي غيرحضوري در سطحي گسترده برخوردار شوند. 

اما به زودي مشخص شد ارتباط چهره به چهره در آموزش امري حياتي است. از اين رو تفكر بهره گيري از روش 
«ياددهي- يادگيري آميخته» شكل گرفت تا امكان تعامل در فضاي مجازي نيز فراهم شود.

امتيازات روش يادگيری آميخته
پوشــش وســیع تر: ایــن روش می توانــد انــواع نیازهــا و 

خواسته های یادگیرنده را برآورده کند. 
ســاخت دانــش: یادگیرنــده می تواند بــا تعامل بــا مواد و 

ابزارهای فناورانه به تولید دانش دست بزند. 
و  روش، همــکاری  ایــن  در  مســاعی:  تشــریک  امــکان 
تشــریک مســاعی بــا هم کالســی ها و معلمــان و متخصصــان 

ممکن مي گردد و موجب تقویت یادگیری می شود.
روش  ایــن  شــنیداری:  دیــداری-  محیــط   وجــود 
می کنــد  پشــتیبانی  را  گوناگونــی  چندرســانه ای  مؤلفه هــای 

که زمینه ساز یادگیری با هر الگویی هستند.
بــه  را  او  رايانــه  بــا  یادگیرنــده  تعامــل  تعامل بخشــی: 

خودیادگیری ترغیب می کند.
ســاخت  ایمیــل،  پیــام،  ارســال  خردورزانــه۲:  واکنــش 
بولتــن و وبــالگ، توجــه یادگیرنــده را متمرکــز می کنــد و او را 

به واکنش بخردانه نسبت به نوشته های خود وا می دارد.

آ  ميخته

برنامه ريزی 
رايــانــه   مــحــور

برای آموزش 
درسدر کالس 
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فرايند اجرای يادگيری آميخته
چهــار رویــه بــرای اجــرای روش یادگیــری آمیختــه ارائه 

شده است:
۱. خودگــردان۳: در ایــن رویــه، یادگیرنــده بــا دامنــه ای 
از فناوری هــا مثــل کلیپ هــای دیــداری- شــنیداری 
محیط هــای  و  شبیه ســازی ها  یــا  وب  بــه  متصــل 
براســاس  و  اتوماتیــک  به طــور  مجــازی،  یادگیــری 
برنامــة مــورد اســتفاده، ارتبــاط برقرار می کنــد تا به 

هدف و نتیجة خاصی برسد.
رویکردهــای  معلــم  رویــه،  ایــن  در  پداگوژیکــی:   .۲
مناســب پداگوژیــک (آموزشــي) را چنــان انتخــاب 
می کنــد که به کمــک آن هــا بتواند بــه نتایج خاصی 
دســت یابــد. او در ایــن انتخــاب ممکــن اســت از 

فناوري تدریس بهره بگیرد. 
۳. مختلــط: در ایــن رویــه، ارائــة روش آمــوزش رودررو 
بــا هــر نــوع فنــاوری به منظور کمــک بــه تدریس 

به نحوی انعطاف پذیر ترکیب می شود. 
۴. نتیجه محــور: در ایــن رویــه، نتیجــه اي مــورد نظــر 
اســت كه شــكل ارائه و اســتفاده از فناوری را تعیین 
می کنــد؛ به عبــارت ديگــر، انتخــاب راه و روش براي 
آمــوزش، بــر اســاس نتيجــه اي كــه مدنظــر اســت 
از  نقــل   ،۱۹۹۸ (دریســکال،  مي گيــرد  صــورت 

جوردن و همکاران، ۲۰۰۸). 

برنامه ريزی و طراحی تدريس رايانه محور
طراحــی تدریــس رایانه محــور به گونــه ای شــکل می گیرد 
كــه دانــش رویــه ای۴ یــا چگونگــی انجــام کار را بــا دانــش 
پداگوژیکــی تلفیــق کنــد. رایانــه در ایــن طــرح ابــزاری بــرای 
ذهــن  محــرک  ابــزار  به عنــوان  بلکــه  نیســت،  اطالعــات  ارائــة 

طــرح،  نــوع  ایــن  می گیــرد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  یادگیرنــده 

ترکیبــی از چالش هــای رودررو، مشــاوره و هدایــت، محیــط 
جــذاب و جــاذب و حمایــت از خودیادگیــری را پیــش روی 
یادگیرنــده قــرار می دهــد. بــرای اینکــه چنیــن طرحــی قابل 
اجرا باشــد، بايــد بر مبنــای اصــول برنامه ریزی شــکل بگیرد و 

چنان ساختاری داشته باشد که:
 یادگیرنــده ای خــاص با نیاز آموزشــی خــاص را هدف 

قرار دهد؛
دانش آمــوزان  متفــاوت  یادگیــری  ســبک های   بــا 

هم خوانی داشته باشد؛
 به پودمان های متعدد قابل تقسیم باشد؛

مشــخص  نتیجــه ای  و  هــدف  تحقــق   بــرای 
سازمان دهی و ساختاربندی شده باشد؛

 بــا چندرســانه ای هاي توأم بــا صدا و تصویــر تقویت 
شده باشد؛

بــه  را  خودگــردان  و  اکتشــافی  یادگیــری   امــکان 
کمک فرا اتصال ها فراهم کند؛

 توالی یادگیری را رعایت کند؛
 بــا ارزشــیابی مســتمر و ارائــة بازخــورد مناســب، 

یادگیری خودگردان را حمایت کند؛ 
آمیختــه  یادگیــری  روش  از  اســتفاده  در  موفقیــت 
هنگامــی به دســت می آیــد کــه تمهیــدات فنــاوری امــکان 

طراحی اصول و چارچوبی اثربخش را به وجود آورد. 

مدلی برای برنامه ريزی و طراحی تدريس به شيوة 
آميخته

یادگیــری  اصــول  مبنــای  بــر  گرنگــر۵  و  یاســرینی 
بــرای  را  مدلــی  میــالدی   ۲۰۰۰ ســال  در  ســاختن گرایی 
پنــج  کــه  کردنــد  عرضــه  تدریــس  طراحــی  و  برنامه ریــزی 
مرحلــه دارد. ايــن مراحــل پيوســته اند، امــا در عين حــال، هر 
مرحلــه به طور مســتمر با اخــذ بازخــورد حاصل از ارزشــیابی 

۱۵ | رشد تکنولوژی آموزشی | دورۀ سی ام |   شمارۀ ۷  فروردین ١٣٩۴



  پی نوشت ................... 
1. blended learning
2. reflection
3. self- regulated 
4. Know How
5. Yaserini & Grenger

  منبع..........................
Jordan Anne, Carlile Ori-
son & Stack Annetta, Ap-
proaches to Learning, A 
guide For Teachers 2008, 
Open University Press, 
McGraw- Hill, Berkshire 
England.

مجريان 
تعليم وتربيت 
بايد نسبت 
به روش هاي 
يادگيری آميخته 
و رايانه محور به 
درک کافی برسند 
تا بتوانند فرايند 
طراحی تدريس را 
به خوبی به سامان 
برسانند

 Jordan et al, 2008. 232:منودار   طراحی یاددهی- یادگیری آمیخته                                                                                               منبع 

۱. تحلیل 

۲. طراحی

۳. تولید

۴. ارزشیابی

۵. ارائه و انتقال

پروفایل مخاطب
 سن، جنسیت، فرهنگ، تجربه

 تعریف نیازهای یادگیری وهدف ها
 نوشتن انتظارات آموزشی

مالحظات تکنیکی
 حمایت کنندة یادگیرنده

طراحی محتوا
 انتخاب مدل یادگیری

 انتخاب محتوای آموزش

طراحی اشتراكات
 اقتضائات آمیختن

 جست وجو و تعامل
 خطی و غیرخطی، متوالی، ترکیب آمیزه ها

تولید مواد درسی
 طراحی تدریس

 گزینه های انتخاب یادگیرنده (هایپرتکست، هایپرمدیا، دنیای مجازی)

ارزشیابی تکوینی
 پیش آزمون

 مراحل تهیه، تولید و اجرا

ارزشیابی پایانی
 ارزشیابی هدف های یادگیری

تولید گام به گام
بازنگری در هر مرحله

تکوینــی، در طــول فراینــد اصــالح می شــود و تغییــر می یابد 
(جوردن و همکاران). 

نمودار زیر شمای تصویری مدل را نشان می دهد.

نكته هاي کليدی يادگيری آميخته
 یادگیــری آمیختــه دامنــه ای از ارائه هــای رســانه ای، 
کالســی، از راه دور، مجــازی و خودگردانــی را بــا 

یکدیگر درهم می آمیزد. 
 بهتر آن اســت کــه ایــن روش را یاددهــی و یادگیری 

آمیخته بنامیم. 
الکترونیــک  یادگیــری  از  آمیختــه  یادگیــری   روش 

تجاری و آموزش از راه دور نشئت گرفته است. 
امتيازات روش يادگيری آميخته

 داشــتن مخاطبان بیشــتر، ســاخت دانش، تشــریک 
مســاعی، محیط هــای متنــوع یادگیــری، تعامــل و 

واکنش بخردانه در این روش دیده می شود. 
درگیــر  فناوری هــا  بــا  یادگیرنــدگان  روش  ایــن   در 
گــردآوری  ابــزار  را  آن هــا  آنکــه  نــه  می شــوند، 

اطالعات بدانند.
روش هــاي  بــه  نســبت  بایــد  تعلیم وتربیــت  مجریــان 
یادگیــری آميختــه و رایانه محــور بــه درک کافــی برســند تــا 
بتواننــد فرایند طراحی تدریس را به خوبی به ســامان برســانند. 
شــامل  روش  ایــن  در  تدریــس  طراحــی  فراینــد 
ارزشــیابی تولیــد،  طراحــی،  تحلیــل،  اســت:  مرحلــه  پنــج 

 و ارائه. 
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يكــي از اصولي كــه معلمــان در كالس 
تفاوت هــاي  بگيرنــد،  نظــر  در  بايــد  درس 
فــردي دانش آمــوزان اســت تــا براســاس آن 

برنامة درسي خود را طراحي كنند. 
كــه  داشــتم  دانش آمــوزي  ســال  يــك 
نســبت بــه بقيــة دانش آمــوزان باهوش تــر 
بــود، مطالــب را ســريع يــاد مي گرفــت و 
حوصلــة صــرف وقت بــراي تمريــن و تكرار 
ديگــر فراگيرنــدگان را نداشــت. لــذا بعضي 
مواقــع خــودش عاملــي بــراي بي انضباطي 
مي شــد. به هميــن دليل، هميشــه يــك نوع 
تمريــن يــا فعاليــت مكمل و مخصــوص او 
نشســته  تــه كالس  كــه  روز  يــك  داشــتم. 
بــاالي  مي كــرد،  نقاشــي  داشــت  و  بــود 
ســرش رفتــم. از او پرســيدم داري چــه كار 

مي كني؟ گفت: «دارم نقاشي مي كشم.»
پرسيدم: «ضرب حبشي بلدي؟»

ضــرب  حبشــي؟!  «ضــرب  پرســيد: 
حبشي ديگر چه جور ضربي است؟»

قبيله هــاي  از  بعضــي  «مــردم  گفتــم: 
را  عــدد  دو  مي خواهنــد  وقتــي  حبشــه 
در هــم ضــرب كننــد، كاري مي كننــد كــه 

خيلي جالب است.»
پرســيد: «شــما از كجا مي دانيــد؟ مگر 

به حبشه رفته ايد؟»
كتاب هــاي  از  را  ايــن  «نــه،  گفتــم: 

اگــر  آن هــا  مثــالً  گرفتــه ام.  يــاد  مرجــع 
بخواهنــد ببيننــد قيمــت ۱۵ عــدد مــداد از 
مي شــود،  چقــدر  تومــان   ۱۳ دانــه اي  قــرار 
بايــد ۱۵ را در ۱۳ ضــرب كننــد. پــس ايــن 
طــور ضــرب مي كنند: عــدد ۱۳ را در ســمت 
روبــه روي  را   ۱۵ عــدد  و  مي نويســند  چــپ 
آن در ســمت راســت، بعــد عددهاي ســمت 
چــپ را  نصــف مي كننــد و عددهاي ســمت 
راســت را دو برابــر (به جاي عــدد ۶/۵ عدد ۶ 
را مي نويســيم و به جــاي عــدد ۱/۵ عــدد ۱ 
مي نويســيم. يعنــي نيــم عــدد را برمي داريم 

تا عدد صحيح به دست آيد.)
ايــن كار را  ادامه مي دهيــم، يعني عددهاي 
ســمت چــپ را يكــي بعــد از ديگــري نصــف 
مي  كنيــم و زيــر هــم مي نويســيم و عددهــاي 
ســمت راســت را هــم يكي بعــد از ديگــري دو 
برابــر مي كنيــم و زير هــم مي نويســيم تا وقتي 

عدد سمت چپ به يك برسد. 

۱۵۱۳

۳۰۶

۶۰۳

۱۲۰۱

مــداد را برداشــت و عددهــاي مســئله 
پرســيد:  نوشــت.  برايــم  ســتون  دو  در  را 

«خوب، بعد چه كار مي كنند؟»
حبشــه  قبيله هــاي  «مــردم  گفتــم: 
ســتون  زوج  عددهــاي  كــه  دارنــد  عقيــده 
عدد هــاي  آن هــا  مــي آورد.  بدبختــي  چــپ 
روبــه روي  عددهــاي  و  چــپ  ســتون  زوج 
ايــن  در  مثــالً  مي زننــد.  خــط  را  آن هــا 
ســتون ها عدد ۶ و عــدد روبــه روي آن يعني 
۳۰ را خــط مي زننــد. در ســتون راســت هــر 
عــددي باقــي مانــد همــه را جمــع مي كنند. 
ســتون  در   (۱۲۰ و   ۶۰ و   ۱۵) عددهــاي 
راســت باقي مي مانــد. اين ها را بــا هم جمع 
 ۱۹۵ يعنــي  آن هــا  حاصل جمــع  مي كنيــم. 

حاصل ضرب ۱۳ و ۱۵ مي شود. 
كــرد  ضــرب  هــم  در  را   ۱۵ و   ۱۳ او 
و ديــد درســت اســت. جــواب همــان ۱۹۵ 

است. 
هميشــه  حبشــي  «ضــرب  پرســيد: 

درست درمي آيد؟»
بــاور  اگــر  هميشــه.  «بلــه.  گفتــم: 

نمي كني امتحان كن.»
و  شــد   ۲۴ در   ۳۵ ضــرب  مشــغول  او 
مــن هم رفتــم تا بــه فعاليت ديگــر گروه ها 

رسيدگي كنم.

رشيــــــرحبشـــحبشيضـــــرب 
سرگرمي هاي علمي و آموزه هاي فرهنگي

زينت  طوطيان
آموزش وپرورش كاشان، استان اصفهان
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۱
پژوهش و ارزشيابى

مــا مي توانيــم شــرايطي را بــراي 
دانش آمــوزان فراهــم كنيــم تــا افرادي 
خــالق و متفكرانــي نقــاد بــار آينــد. 
خالقيــت را نمي تــوان به طور مســتقيم 
آموزشــي  تجربــة  امــا  داد،  آمــوزش 
روش هــا،  مي توانــد  پرورشــي  و 
محيــط  و  آموزشــي  فرصت هــاي 
بــاروري را بــراي رويــش و پرورانــدن 
ذهن خــالق فراهم كنــد. البتــه بايد به 
ياد داشــته باشــيم، پــرورش تفكر خالق 
هميشــه آســان نيســت، ولي يافته هاي 
توصيه هــاي  يــا  تجربــه  پژوهشــي، 
را  مــا  مي تواننــد  موفــق،  آموزشــي 
در ايــن زمينــه كمــك كننــد. در ايــن 

كلیدواژه ها: خالقيت، تفكر خالق، پرورش خالقيت، محيط يادگيري، موضوعات درسي

    اشاره                                                                                                                         
  

در دوراني زندگي مي كنيم كه جوامع به سرعت شگفت انگيزي در حال تغييرند و پي  در پي 
زمينه هاي مطالعاتي تازه اي پا به عرصة وجود مي گذارند؛ مشاغل قديمي از بين مي روند و مشاغل 

جديدي به وجود مي آيند. به اين ترتيب، فرايند آماده سازي جوانان براي ايفاي نقشي كه بايد در 
چنين جوامع پويايي به عهده بگيرند پيچيده تر مي شود. بديهي است، در صورتي كه تنها اطالعات 
و حقايق خاصي را به دانش آموزان بياموزيم و فقط حافظة آن ها را از اطالعات انباشته كنيم، با 
مشكلي بسيار جدي روبه رو خواهيم شد؛ زيرا پس از پايان مدت آموزش، به تناسب دوره هاي 

تحصيلي، آن حقايق اطالعاتي ديگر كهنه و قديمي شده اند و به كار دانش آموز نمي آيند و يا 
مشاغلي كه دانش آموزان براي آن ها آماده شده اند، ديگر وجود ندارند يا تغيير ماهيت داده اند. پس 

الزم است، آموزش وپرورش فرد را به گونه اي آموزش دهد و براي كاري آماده كند كه اگرچه هنوز 
وجود ندارد ولي داليل و شواهد روشني براي پديد آمدن آن در دست است. به عبارت ديگر، بايد 
به دانش آموزان آموخت چگونه ياد بگيرند. لذا، دانش آموزان به نوعي انضباط فكري براي يادگيري 
احتياج دارند تا بتوانند اندوختة عقلي خود را صرف بررسي مسائل تازه و حل آن ها كنند. «تبديل 

اطالعات كهنه به اطالعات موردنياز براي حل مسائل تازه» تعريفي است كه اغلب در مورد خالقيت 
به كار رفته است. در اين راستا، دو تن از كارشناسان برجستة يونسكو، بر پاية پژوهش هاي معتبر، 
راهكارهايي براي پرورش تفكر خالق دانش آموزان ارائه كرده اند كه در اين مقاله به آن ها پرداخته 

شده است.

نوشتة پانا جيوتس، 
كامپي ليس، اِلني بركي
ترجمة احمد شريفان
كارشناس ارشد سنجش و اندازه گيري

رهنمودهايي براي
 پرورش تفكر خالق

مقالــه، دربارة هشــت اصــل برگرفته از 
منابــع مذكــور، يعنــي نتايــج پژوهش 
كارشناســان برجســتة يونســكو، بحــث 

شده است. 

۱. تفكر خالق را مي توان 
از طريق تمامي موضوعات 

درسي پرورش داد. 
از  مي توانــد  خــالق  تفكــر 
تمامي موضوعات درســي،  طريق 
و  درســي،  برنامــة  حوزه هــاي 
فعاليت هــاي  به واســطة  به ويــژه 

بين درسي پرورش يابد.

تفكر خالق را مي توان ت. ۱
از طريق تمامي موضوعات 

درسي پرورش داد.
از  مي توانــد  خــالق  تفكــر 
تمامي موضوعات درســي،  طريق 
و  درســي،  برنامــة  حوزه هــاي 
فعاليت هــاي  به واســطة  به ويــژه 

بين درسي پرورش يابد.

يافته هاي پژوهش
ويژگــي  يــك  صرفــاً  خالقيــت 
كار  كــه  افــرادي  مختــص  يــا  هنــري 
هنــري انجــام مي دهند، نيســت. تفكر 
در  و  يابــد  پــرورش  مي توانــد  خــالق 
همــة موضوعــات درســي و حوزه هاي 
حتــي  كنــد.  بــروز  درســي  برنامــة 
ســطحي ترين موضوعــات درســي نيــز 
را  دانش آمــوزان  خالقيــت  مي تواننــد 
پــرورش دهنــد. رويكردهاي پرورشــي 
نيــز مي تواننــد بــه شــكل گيري تفكــر 
دانش آمــوزان  در  خــالق  تصــورات  و 

بينجامند. 
پــرورش  اصلــي  موانــع  از  يكــي 
خالقيــت در مــدارس، پرهزينــه بــودن 
بــر خالقيــت  مبتنــي  درســي  برنامــة 
اســت. لذا نياز داريم كه در تقســيمات 
مهارت هــاي  و  موضوعــات  ســنتي 
و  كنيــم  بازنگــري  مــدارس  درســي 
برنامه هاي درســي منعطــف، متعادل و 
كم هزينــه اي را همــراه بــا فعاليت هاي 
پــروژه،  ماننــد  متنــوع  درســي  بيــن  
بالگ هــا، و مجــالت مدرســه طراحــي 
بين درســي  فعاليت هــاي  كنيــم. 
يادگيــري  و  خــالق  تفكــر  مي تواننــد 
دهنــد.  پــرورش  را  دانش آمــوزان 
همــكاري  نيازمنــد  فعاليت هــا  ايــن 
بــا  معلمــان  و  دانش آمــوزان  نزديــك 
شايســتگي،  (دانــش،  پيشــينه هاي 

تجربه، و..) متفاوت هستند. 

كاربرد يافته ها در عمل
درســي  برنامه هــاي  در  حتــي 
ســنتي دقيقــاً بــراي معلمان مشــخص 
نشــده اســت كه چگونه تدريــس كنند، 
و از اينكــه چگونــه دانش آمــوزان بــه 
فعاليت هــاي  در  يــا  اقــدام  يادگيــري 
ممانعــت  كننــد،  شــركت  بين درســي 
به عمــل نمي آورند. از ايــن رو، از منظر 
رويكــرد خالقيــت، ضــرورت دارد كــه 
معلمــان را آزاد گذاريــم تــا خودشــان 
دربــارة اينكــه چــه چيــزي را و چطــور 
دهنــد  آمــوزش  خــالق  به صــورت 
توضيحــات  اغلــب  بگيرنــد.  تصميــم 
چالش هــاي  و  وقايــع  دربــارة  خــالق 
توســط  موجــود  دانــش   مشــترِك 
معلمــان مي توانــد راهي بــراي پرورش 
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درس هــاي  در  دانش آمــوزان  خالقيــت 
ســاير  و  روش  ايــن  باشــد.  غيرخــالق 
در  را  دانش آمــوزان  كــه  روش هايــي 
ايــن فراينــد شــركت مي دهنــد، بايــد 
مــورد تشــويق قــرار بگيرنــد؛ زيــرا اين 
روش هــا مي تواننــد چشــم ها را بــاز و 
بــروز روش هــاي غيرمرســوم تفكــر را 

امكان پذير سازند.
كــه  دارنــد  وجــود  روش هايــي 
از  اســتفاده  بــا  مي تواننــد  معلمــان 
در  را  دانش آمــوزان  خالقيــت  آن هــا 
همــة درس ها پــرورش دهند. مثــالً در 

درس:
مي توانيــد  شــما   رياضيــات: 
كمــك  دانش آموزانتــان  بــه 
حــل  و  فهــم  مهارت هــاي  كنيــد 
رياضيــات  توانايــي  و  مســئله 
خالقيــت  طريــق  از  را  خودشــان 
گســترش  واقعــي  فعاليت هــاي  و 
بدهنــد. بــراي مثــال، دانش آموزان 
را  جســت وجويي  مي تواننــد 
اســتفادة شــخصي  دربــارة ميــزان 
وســايلي  از  هم كالسي هايشــان 
مانند تلفن همــراه، رايانــه، بازي ها 
و نظايــر آن انجــام دهنــد و نتيجة 
قالــب  در  را  خــود  جســت وجوي 
يــك گــزارش، همــراه بــا جــداول 
و نمــودار، در روزنامــه يــا وبــالگ 
مدرســه منتشــر كننــد. مشــاهدة 
فعاليت هــاي روزانــه و تهية گزارش 
كالس  بــه  ارائــه  بــراي  آن هــا  از 
يادگيــري  بــه  نيــز مي توانــد  درس 
كنــد،  كمــك  دانش آمــوزان  خــالق 
بــه  دانش آمــوزان  به شــرطي كه 
انجــام ايــن فعاليت هــا عالقه منــد 
باشــند و بتــوان مباحــث رياضــي 
را بــا آن هــا  تلفيــق كــرد، به طوري 
كه فعاليت هــاي محوله بــا مباحث 
تجربه هــاي  و  كالس  در  شــما 
و  تطابــق  دانش آمــوزان  رياضــي 

هماهنگي داشته باشند. 
مي تـــوانيــد  شــما  علــوم:   
دانش آمــوزان را بــه تجربــة علمــي 
(نــه تجربــة وقايــع علمــي)، بلكه 
به عنــوان رفتــار خالّقــي بــراي درك 
بــراي  كنيــد.  تشــويق  طبيعــت، 
دانش آمــوزان  از  مي توانيــد  مثــال، 

كاغــذي  هواپيمــاي  بخواهيــد 
شــكل  انــدازه،  تأثيــر  و  بســازند 
و نــوع كاغــذ را بــر نحــوة پــرواز 
نتيجــة  گــزارش  و  بيازماينــد  آن 
درس  كالس  بــه  را  آزمايشاتشــان 

ارائه كنند.
را  تـــــاريــخ  درس     تـاريــخ: 
سرگذشــت  به عنــوان  مي تــوان 
عامــل  كــه  هيجان انگيــزي 
ذهنــي  تجســم  شــكل گيري 
ارتبــاط  برقــراري  و  دانش آمــوزان 
مي شــود،  حــال  و  گذشــته  بيــن 
مطالعه كــرد. براي نمونــه، از تاريخ 
مدرســه شــروع كنيد (يعني آرشيو 
مدرســه را به منظــور دسترســي به 
اطالعــات مربوط بــه تاريــخ ايجاد 
و  دانش آمــوزان  تعــداد  مدرســه، 
معلمــان، جوايــز كســب شــده و... 
بررســي كنيــد). عــالوه بــر ايــن، 
دربــارة  مي تواننــد  دانش آمــوزان 
تغييــرات  و  شــكل گيري  تاريخچــة 
مطالعــه  زندگي شــان  محلــة 
مي توانيــد  زمينــه  ايــن  در  كننــد. 
دانش آمــوزان را با طرح ســؤال هاي 
چــه  اينكــه  (ماننــد  پاســخ  بــاز 
اطالعاتــي را در مدرســه نگهــداري 
كنيم كــه بتوانــد به مديــران جديد 
مدرســه و تاريخ نگاران آتــي دربارة 
يــاري  كنــد؟)  كمــك  مــا  مدرســة 

كنيد. 
 جغرافيــا: درس جغرافيــا مي توانــد 

از طريــق فعاليت هاي معنــي دار و 
طــرح ســؤال هاي بــاز و بســته به 
مهارت هــاي  از  دامنــه اي  پــرورش 
ايــن  كنــد.  كمــك  خــالق  تفكــر 
بــه  مي تواننــد  ســؤال ها  از  نــوع 
پــرورش  تفكــر خــالق،  فراخوانــي 
عــام  مباحــث  دربــارة  آگاهــي 
محيطــي  هوشــياري  خلــق  و 
بــراي  كننــد.  كمــك  دانش آمــوزان 
مثــال، «چگونــه مي توانيــم نشــان 
دهيــم كــه چــه چيــزي از محلة ما 
ماننــد ســاير شــهرها يا كشــورهاي 
ديگــر اســت؟»، «چگونــه مي توانيم 
از محله مــان محافظــت كنيــم؟» و 
«نقشــه ها دربــارة زندگــي در يــك 
چــه  جغرافيايــي،  خــاص  منطقــة 

اطالعاتي به ما مي دهند؟»

۲. تفكر خالق از 
محيط هاي يادگيري، كه
 به خوبي طراحي شده 
باشند، تأثير مي پذيرد. 

محيــط  طراحــي  نحــوة 
واقعــي  محيــط  چــه  يادگيــري- 
اثــر  مجــازي-  محيــط  چــه  و 
معنــي داري بــر تفكــر خــالق و 
فضــاي  مي گــذارد.  يادگيــري 
يادگيــري مي توانــد دانش آمــوزان 
را دور هــم گــرد آورد و آنان را به 

تعامل و همكاري تشويق كند.

روش هايي 
وجود دارند كه 

معلمان مي توانند 
با استفاده از 

آن ها خالقيت 
دانش آموزان را 
در همة درس ها 

پرورش دهند
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يافته هاي پژوهش
نحــوة طراحــي محيــط  يادگيــري- 
مي توانــد  مجــازي-  يــا  فيزيكــي 
تدريــس  بــه  را  غيركالمــي  پيام هايــي 
و فعاليت هــاي يادگيــري منتقــل كنــد. 
همچنيــن، بــر فعاليت هــاي يادگيــري 
كه قــرار اســت در آن محيــط رخ دهد، 
محيــط  بنابرايــن،  مي گــذارد.  تأثيــر 
تفكــر خــالق  بــر  يادگيــري مي توانــد 

دانش آموزان اثر بگذارد. 
جزئيــات  حتــي  اوقــات  گاهــي 
بي اهميــت- ماننــد چينش اثاثــه، مواد 
دســترس-  در  فناوري هــاي  و  مصرفــي 
نيــز مي تواننــد در كســب تجربه هــاي 
مثبــت يادگيــري، ســالمت معلمــان و 

دانش آموزان مؤثر باشند. 
پژوهش هــاي مبتني بر شــواهد در 
مــورد تأثيــر روشــنايي، شــلوغي، اثاثه، 
تهويــة مطبــوع، و اصــول گروه بنــدي 
كــه  اســت  داده  نشــان  دانش آمــوزان 
به كارگيــري مطلــوب ايــن عوامــل، در 
و  دانش آمــوزان  خالقيــت  پــرورش 

تدريس خالق معلمان مفيد است.

كاربرد يافته ها در عمل
كــه  مــــدرســه اي  در  حتــي 
كالس هــاي درس اســتاندارد نــدارد هــم 
معلمــان مي تواننــد فضاهايــي را خلق 
كننــد كــه در بــروز و پــرورش خالقيت 
دانش آمــوزان مؤثــر باشــد. توصيه هاي 
كــه مي توانــد در ايــن زمينــه به شــما 

كمك كند عبارت اند از:

 بــا مشــاركت دانش آمــوزان، دو يــا 
درس  كالس  چينــش  نــوع  ســه 
كار  بــراي  و  درس هــا  كل  بــراي  را 
پروژه محور  فعاليت هــاي  گروهــي، 
طراحــي  مســتقل  به طــور  كار  و 
در  بايــد  چينش هــا  ايــن  كنيــد. 
كمتريــن  بــا  و  زمــان  كمتريــن 
اثاثه امكان پذير باشــند  جابه جايــي 
ايــن  خودشــان  دانش آمــوزان  و 
تغييــرات را اجرايــي كننــد. اگرچــه 
ايــن جابه جايي ها باعــث بي نظمي 
در  امــا  مي شــوند،  درس  كالس   در 
نهايــت بــه تدريــس و فعاليت هاي 

يادگيري خالق منجر مي شوند.
كشــوهاي  داراي  قفســه هاي  از   
متعــدد، پوشــه هاي فردي، يا ســاير 
وســايلي كه هــر دانش آمــوز بتواند 
نســبت بــه آن احســاس تعلــق و 
وســايلش را در آن نگهــداري كنــد، 
مــواد خواندنــي متنــوع، و نظايــر 
آن، كــه نيازمنــد صــرف وقــت زياد 

نباشد، استفاده كنيد.
 از ابزارها و وســايلي اســتفاده كنيد 
بــه كالس درس  انتقــال  كــه قابــل 
و وســايل  ابــزار  ايــن  از  هســتند. 
فضــاي  ايجــاد  بــراي  مي تــوان 

مناسب يادگيري خالق سود برد. 
 از فناوري هــاي جديــد مانند ويدئو 
و  متــن  نمايــش  بــراي  پروژكتــور 
تصويــر و از اينترنــت بــراي آوردن 
انجــام  و  درس  كالس  بــه  دنيــا 
اســتفاده  مجــازي  آزمايش هــاي 

كنيــد. عــالوه بــر ايــن، به كارگيري 
ماننــد  قديمــي  رســانه هاي 
جغرافيايــي،  نقشــه هاي  و  پوســتر 
نقاشــي هاي دانش آمــوزان و نظايــر 
آن نيــز ســودمند اســت. همچنين، 
مي توانيــد درســي را بــه روش هاي 
از  بعــد  و  كنيــد  ارائــه  گوناگــون 
بررســي و مقايســة اثربخشي آن ها، 
تدريــس   بــراي  مؤثرتــر،  روش  از 
ســاير موضوعات درســي اســتفاده 

كنيد. 
را  جديــدي  يادگيــري  فضاهــاي   
(نظيــر  درس  كالس  تشــكيل  بــراي 
مدرســه،  حيــاط  درختــان  زيــر 
راهــرو، پــارك و مــوزه) مدنظر قرار 
دهيــد. ســپس با همفكري بــا يك يا 
دو نفــر از همكارانتــان فعاليت هاي 
و  ســن  بــا  كــه  را  پروژه محــوري 
تطابــق  دانش آموزانتــان  توانايــي 
دارد، طراحــي كنيــد. البتــه در ايــن 
زمينــه ضــرورت دارد فعاليت هــاي 
پايــة آن  بــر  را مشــاهده و  آنــان 
بين فــردي  تعامــالت  بــه  نســبت 
را  الزم  بازخوردهــاي  دانش آمــوزان 

ارائه كنيد. 

۳. از پرسش هاي باز پاسخ 
بيشتر استفاده كنيد.

پرســش هاي بــاز پاســخ بــه 
مي كننــد  كمــك  دانش آمــوزان 
تفكــر خــالق خــود را از طريــق 
تجزيه وتحليــل،  بســتن،  بــه كار 
اطالعــات  تركيــب  و  ارزشــيابي، 
و دانشــي كــه كســب كرده انــد، 

گسترش دهند.

از پرسش هاي باز پاسخ  ا. ۳
بيشتر استفاده كنيد.

پرســش هاي بــاز پاســخ بــه 
مي كننــد  كمــك  دانش آمــوزان 
تفكــر خــالق خــود را از طريــق 
تجزيه وتحليــل،  بســتن،  بــه كار 
اطالعــات  تركيــب  و  ارزشــيابي، 
و دانشــي كــه كســب كرده انــد، 

گسترش دهند.

يافته هاي پژوهش 
توجهــي  قابــل  زمــان  معلمــان 
صــرف  را  درس  كالس  وقــت  از 
دانش آموزانشــان  از  ســؤال  پرســيدن 
مي كننــد. در ايــن راســتا، آنــان انواع 
متفاوتــي از ســؤال هاي بــاز پاســخ و 
مي كننــد.  مطــرح  را  پاســخ  بســته 
امــا بايــد بيــن ســؤال هاي باز پاســخ 
شــد.  قائــل  تمايــز  پاســخ  بســته  و 
(مثــالً  پاســخ  بســته  ســؤال هاي  از 

گاهي اوقات 
خلق فضاهاي 
يادگيري جديد 
(برگزاري 
كالس درس در 
حياط مدرسه، 
اردو، موزه و...)
مي تواند يادگيري 
و خالقيت 
دانش آموزان را 
ترغيب وتشويق 
كند
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پايتخــت هندوســتان چــه نــام دارد؟) 
مي توانيــم بــراي آزمــون درك و فهم و 
اســتفاده  اطالعات  يادســپاري  قــدرت 
كنيــم. از ســؤال هاي بــاز پاســخ نيــز 
مثــالً اگــر مــا آبشــش داشــتيم، چــه 
دريافــت  بــراي  مي توانيــم  مي شــد؟ 
تعييــن  قبــل  از  كــه  پاســخ هايي 
نشــده اند و هر دانش آمــوزي مي تواند 
بــا دانــش قبلــي و ســطح درك و فهم 
خــودش پاســخ آن را بدهد، اســتفاده 
كنيــم. ســؤال هاي بــاز پاســخ تفكر و 
را  دانش آمــوزان  خــالق  يادگيــري 
پاســخ دهي  بهبــود مي بخشــند، زيــرا 
كــه  اســت  ايــن  نيازمنــد  آن هــا  بــه 
دانش آمــوزان اطالعــات مــورد نيــاز را 
به جــاي فراخوانــي صــرف از حافظــة 
خــود، از طريــق جســت وجو، تركيــب 
و نقــد فراهــم كنند. به طور متوســط، 
ســؤال هايي  از  درصــد   ۶۰ حــدود  در 
از  درس  كالس  در  معلمــان  كــه 
نــوع  از  مي پرســند،  دانش آمــوزان 
بســته پاســخ، ۲۰ درصــد مربــوط بــه 
نحــوة انجــام كار، و ۲۰ درصــد ديگــر 

از نوع باز پاسخ هستند. 
و  قــديمي تــريــن  از  يــكــي 
طراحــي  روش هــاي  اثربخش تريــن 
ســؤال، روشــي اســت كه اهميت طرح 
ســؤال هاي مهــم و يادگيري هميشــگي 
را نشــان مي دهــد. ايــن نوع ســؤال ها 
از نــوع بــاز پاســخ هســتند و جــواب 
دادن بــه آن هــا نيازمنــد ژرف انديشــي 
تجزيه وتحليــل،  (يعنــي  دانش آمــوزان 

تفكر نقاد و خالق) است. 

كاربرد يافته ها در عمل
بايــد بپذيريــم طــرح ســؤال هاي 
بــاز پاســخ مطلوبــي كــه تفكــر خالق 
بــراي  كنــد،  تســهيل  را  دانش آمــوزان 
به شــمار  واقعــي  چالشــي  معلمــان  
زيــر  توصيه هــاي  بــه  عمــل  مي آيــد. 
مي توانــد شــما را در ايــن زمينــه ياري 

رساند:
 بــه روش هــاي بديــع تــالش كنيــد 
فراينــد  در  دانش آمــوزان  همــة 
كننــد.  شــركت  پاســخ  و  پرســش 
دانش آمــوزان  از  مثــال،  بــراي 
بخواهيــد وقتــي يكــي از آن هــا به 

تكنولوژى آموزشى در مدارس
 و مدارس در تكنولوژى آموزشى

حسن رضا ترابي
آموزش وپرورش بيرجند، استان خراسان جنوبي

در ســال هاي متمــادي خدمتــم، پنــج ســال عضــو گروه هاي 
آموزشــي بــودم. طــي ايــن ســال ها، گروه هــاي آموزشــي كارهاي 
كارگاه هــاي  برگــزاري  جملــه:  از  مي دادنــد،  انجــام  ارزشــمندي 
برگــزاري  همــكاران،  توجيهــي  جلســات  ســودمند،  آموزشــي 
شــيوه هاي  و  آمــوزش  ارتقــاي  بــراي  آزمون هايــي  و  مســابقات 
جديدتــر، و معرفــي همــكاران خــالق، نويســنده و پژوهشــگر. 
امــا همكارانــي بودنــد كــه وجــود گروه هــاي آموزشــي را الزم 
نمي دانســتند و نقــش آن را بســيار كم رنــگ مي ديدنــد. يكــي از 
آن هــا همــكاري بود با ۲۷ ســال ســابقة خدمــت كه در روســتايي 
معــاون و آمــوزگار بــود و هيــچ عالقه اي بــه شــركت در كالس هاي 
نداشــت.  و...  مســابقات  كارگاه هــا، جشــنواره ها،  ضمن خدمــت، 
مشــكالت زندگــي بــر كارش غلبــه كــرده و شــوق تدريــس را از 

او گرفته بودند.
در بازديــدي كــه اوايــل ســال از كالس ايــن همــكار به عمــل 
روش هــاي  از  ايشــان  اســتفادة  به دليــل  رســيد،  به نظــرم  آوردم 
قديمــي تدريــس، كالس بــراي بچه هــا بســيار كســل كننده  اســت. 
خــود او هــم از يادگيــري بچه هــا گاليه داشــت. در عين حــال، از 
روش هــاي نويــن تدريس بي اطــالع بــود و تمايلي به اجــراي آن ها 

نشان نمي داد. 
بــارش مغــزي را در  بــا توافــق خــودش، روش  همــان روز 
كالس انشــاي او اجــرا كــردم. بچه هــا با شــادماني همــكاري كردند 
و كالس بســيار جــذاب شــد. از آن پــس، از برگــزاري دوره هــاي 
كوتاه مــدت كتاب هــاي تــازه تأليــف و كارگاه هــا گزارشــي بــه او 
مــي دادم تــا بــا روش هــاي جديــد تدريــس و فعاليت هــاي نوين 

ياددهي يادگيري آشنا شود.
پــس از گذشــت دو مــاه تغييراتــي در تدريســش به وجــود 
آمــد. خــودش احســاس لــذت و شــادماني مي كــرد و از اينكــه 
كارهــا را بــه دانش  آمــوزان ســپرده بــود حــس آرامــش و ســبكي 
در كار داشــت. ســرگرم شــدن بــا روش هــا و برنامه هــاي جديــد، 

مشكالت زندگي اش را از مدرسه دور كرده بود. 
وي، در همان ســال، طرح درســي نيــز به جشــنوارة الگوهاي 
تدريــس فرســتاد. به قول خــودش، در كنــار دانش آموزاني شــاداب 

و پويا، شوق تدريس دوباره در او به وجود آمده بود.
در پايــان ســال، از اينكــه ســال متفاوتــي را گذرانــده بــود، 
در  را  آموزشــي  گروه هــاي  نقــش  و  مي كــرد  رضايــت  احســاس 
موفقيت هــاي خود تأثيرگــذار و مهم مي دانســت. او در ســال هاي 

باقي ماندة خدمتش در كارگاه ها فعاالنه حضور داشت. 

افزايش شوق تدريس 
با شركت 

در گرو ه هاي آموزشي

ســؤال مطرح شــده جواب مي دهد، 
اگر با جــواب داده شــده موافق اند، 
كارت ســبز و در غيــر اين صــورت 
كارت قرمــزي را كــه در دستشــان 
اســت بــاال بگيرنــد. ابتدا بــا طرح 
شــروع  پاســخ  بســته  ســؤال هاي 
كنيد، ســپس ســؤال هاي باز پاســخ 
و در انتها ســؤال هاي ســطوح باالتر 
تركيــب،  تجزيه وتحليــل،  (ســطح 
را  شــناختي)  حيطــة  ارزشــيابي  و 

مطرح كنيد.
فعلــي  تفكــرات  و  تجربه هــا  بــر   
آنچــه  از  بيــش  دانش آمــوزان، 
خوانــده يا تجربــه كرده انــد، تمركز 

كنيد. 
ســطوح  پاســخ  بــاز  ســؤال هاي   
بااليي كــه اهميت دارنــد را مطرح 
كنيــد و بــه دانش آمــوزان فرصــت 
كافــي بدهيــد تا به ســؤال پاســخ 

دهند.
 از دانش آمــوزان بخواهيــد چگونگي 
دســتيابي بــه پاســخ ســؤال (مانند 
تجربه هــاي  و  دانــش  به كارگيــري 
قبلــي، و تحليــل پاســخ هاي ســاير 
كالس  بــراي  را  دانش آمــوزان) 

توضيح دهند.
 هميشــه از دانش آمــوزان به خاطــر 
كالس  در  سؤال هايشــان  طــرح 
كلــي،  به طــور  و  قدردانــي  درس 
هميشــه از طــرح ســؤال در كالس 
صــورت  در  كنيــد.  اســتقبال  درس 
وجــود ايــراد در نحــوه يــا صــورت 
ســؤال هاي  خودتــان  ســؤال ها، 
آنــان را اصــالح و به زبــان خودتان 

مطرح كنيد.
كــه  را  مطلوبــي  ســؤال هاي   
مطــرح  كالس  در  دانش آمــوزان 
مي كننــد، يادداشــت و در شــرايط 
و موقعيت هــاي آموزشــي ديگــر از 

آن ها استفاده كنيد.
 در طــول دورة آمــوزش، بيــن ميزان 
اســتفاده از ســؤال هاي شــفاهي و 
آموخته هــا  ســنجش  بــراي  كتبــي 
تعــادل  دانش آمــوزان  يادگيــري  و 

برقرار كنيد.

ادامه دارد...
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برنامه ريزي درسي و تربيتي
 و تبيين اسناد تحول

دكتر محمود معافى۳
دكتر سيد امير رون

   اشاره                                                                                                                                                                              

در قسمت دوم اين مقاله مفهوم ساحت هاي تربيت و پنج عنصر تربيتي تفكر، ايمان، علم، عمل و اخالق و اهميت 
آن ها در تدوين اهداف مورد بحث قرار گرفت. در ادامة مقالة قبل، مفهوم عرصه هاي يادگيري و نيز نمونه هايي 

از اهداف يادگيري در درس زيست شناسي  در يك جدول ماتريسي بررسي مي شود. معلمان غالباً نياز خود را 
در زمينة هدف نويسي، با بهره گيري از اين الگومطرح كرده اند. معموالً هرچه از اهداف كلي يك برنامه به سمت 

اهداف يك واحد يادگيري حركت مي كنيم امكان پر كردن كلية خانه هاي جدول كمتر مي شود.

كلیدواژه ها: مفهوم الگوي هدف گذاري، سطوح مقاصد و هدف ها، الگوي تدوين مقاصد آموزشي 

 تبيين الگوي هدف گذاريتبيين الگوي هدف گذاري
برنامة درسي مليبرنامة درسي ملي

۳. عرصه هاي يادگيري 
عرصه هــا، بــه گســترده ترين موضوعــات يادگيري اشــاره 
دارد و محتــواي حوزه هــاي مختلــف يادگيــري و يا مواد درســي 
در ارتبــاط بــا آن هــا ســازمان دهي مي شــود. اين چهــار عرصه 
عبارت انــد از: «خــود، خــدا، جامعــه و نظام خلقــت». در عرصة 
خــود موضوعاتــي چــون ويژگي هــاي جســماني و روانــي فرد، 
عالقه هــا و نيازهــاي فــردي، تفاوت هــاي فــردي و جنســيتي، 
شــخصيت، هويــت و تعامــالت فــرد با ســاير عرصه هــا مطرح 
مي شــود. در ذيــل عرصــة خــدا موضوعاتــي چــون صفــات 
ثبوتيــه و ســلبيه، راه هــاي اثبات خداونــد، كتاب هاي آســماني 

الهــي، بهشــت، دوزخ و معــاد مطــرح  اوصيــاي  پيامبــران و 
مي شــود. در ذيــل عرصة جامعــه موضوعاتــي از قبيــل خانواده 
اجتماعــي، جامعــة  و نقش هــاي آن، همســايگان، گروه هــاي 
محلــي، اســتان، كشــور، فرهنگ ها و تمــدن ، ســرزمين ها و ملل، 
دانش هــاي بشــري، اعتقــادات و باورها، فنــاوري، زبــان، آداب و 
رســوم، انديشــه هاي دينــي، و اجتماعي، فلســفي و تربيتي نقد 

و بررسي مي شوند. 
در عرصــة نظــام خلقــت پديده هــاي طبيعــي، قوانيــن 
و ســنت ها، حكمــت آفرينــش پديده هــا، خلقــت غيرمــادي و 

مناسبات آن ها با عالم ماده مورد بحث قرار مي گيرد.
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در صورتي كــه محتــواي برنامه هــاي درســي دنيا بــه لحاظ 
ارتبــاط با موضوعات بســيار وســيع تحليل شــود، حتمــاً با يكي 
از ايــن عرصه هــا يــا تركيبــي از آن هــا ســروكار دارد. اهــداف 
دوره هــاي تحصيلــي يــا حوزه هــاي يادگيــري و تربيتــي به دليل 
كليتــي كــه دارنــد معمــوالً كليــة خانه هــاي جــدول الگــوي 
هدف گــذاري را پــر مي كننــد. اما بــه ميزاني كــه از يــك برنامه 
بــه ســمت تدويــن اهــداف بــراي يــك واحــد يادگيــري حركت 
مي كنيــم، امــكان هدف نويســي بــراي كليــة خانه هــاي جدول 
كمتــر مي شــود. براي مثــال ممكن اســت ايــن اهــداف به جاي 
پيــروي از يــك الگــوي ۴×۵ از الگــوي ۳×۴ يــا ۳×۵ تبعيــت 
كننــد. در ايــن مقالــه، نمونه هايــي از اهــداف در يــك فعاليت 
يادگيــري در درس زيست شناســي تحــت  عنــوان «آشــنايي بــا 
كاركــرد قلب» نوشــته شــده اســت. ايــن اهــداف بــه درك بهتر 

هدف نويسي در اين الگو كمك مي كند.  جدول شمارة ۱.
همان گونــه كه مشــاهده مي شــود، در اين جــدول برخي از 
خانه هــا پر شــده، اما برخــي از آن ها خالي هســتند. البته ممكن 
اســت برنامه ريزان با مطالعة بيشتر و آگاهي از ارتباط يك موضوع 
بــا عرصه هاي مختلــف بتواننــد خانه هاي بيشــتري را پــر كنند.
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جدول شمارة ۱: اهداف يادگيري در ارتباط با كاركرد قلب

نظام خلقتجامعهخداخودعناصر

تفكر
    تأمل در ساختمان قلب و 
كاركرد آن و كشف حقايق 

علمي دربارة آن
--

    تفكر در ساختمان قلب و 
كاركرد آن و كشف حقايق 

علمي دربارة آن

-ايمان

     مطالعة قلب از بعد خداشناسي 
(ماهيچه هاي قلب، تعداد ضربان 

قلب در طول روز، مقدار پمپاژ خون 
و مواد غذايي در طول روز، دريافت 

اكسيژن و پس دادن گاز كربنيك، 
جايگاه قلب در بين ريه ها و نحوة 

قرار گرفتن آن)

--

علم

     آگاهي از تفاوت هاي قلب زن 
و مرد در بحث فيزيولوژي و 

نحوة كاركرد آن ها 
     شناخت بيماري هاي قلبي و 

عوامل مؤثر بر آن ها

     درك حكمت خداوند 
در آفرينش هاي متفاوت

 قلب زن و مرد

    درك رابطة 
سبك زندگي 

با بيماري هاي 
قلبي

    شناخت آناتومي و 
فيزيولوژي قلب

عمل

     شناخت روش هاي مراقبت 
از قلب 

       ساخت دستگاه پمپاژ قلب 
---

اخالق
 آگاهي از مسئوليت هاي 

فردي در برابر حفظ سالمت 
قلب

----
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ليال سيلقه دار
دكتراى برنامه ريزى آموزشى

تكنولوژى آموزشى در مدارس
 و مدارس در تكنولوژى آموزشى

   اشاره                                                                                                             
               

مدرسه به مثابه سازمان یادگیرنده، از رویارویی با تحوالت و تغییرات سازنده ناگزیر است. در این شرایط
برنامه های نوین  می تواند گامی مؤثر و ارزشمند در جهت تعالی آن تلقی شود. در حال حاضر، اندیشه ها
شده و در برخی موارد به مرحله اجرا رسیده  که هر کدام نتایج تعالی بخشی دارند. اين گزارش ميزگرد به ف

پذیرابودن و استقبال از تحول را در دل خود زنده نگاه  داشته  است.

يزگرد
ضوع م

مو عکاس: مریم فرحی

تجربه هــ
در  مسـ

گام های بزرگ در راه تعالی
 دبيرســتان دخترانــة نمونــه دولتــي امــام محمدباقــر(ع) واقــع در 
ماننــد  کــه  دارد  دانش آموزانــی  تهــران،  آموزش وپــرورش  چهــار  منطقــة 
دیگــر دانش آمــوزان ایــن دوره، کنکــور دغدغــة آن هاســت. بــا ایــن همه، 
چنیــن وضعــي مانــع توجــه عوامــل مدرســه بــه کیفیــت آمــوزش و نیز 
اهمیــت فعالیت هــای پرورشــی و اخالقــی مدرســه نشــده اســت. اجرای 
مدرســه»  مدیریــت  «تعالــی  پراهمیــت  و  گســترده  طــرح  دو  هم زمــان 
در  را  بســیاری  و هیجــان  اشــتیاق  جــاری،  ســال  در  معلــم»  «همیــار  و 
فعالیت هــای عــادي مدرســه ایجــاد کــرده کــه بــه جرئــت می تــوان بــه 
تأثيرگــذاری آن بــر تقویــت عملکــرد آموزشــی و پرورشــی مدرســه اذعان 

كرد.

از خودارزيابی تا تعالی
بــا اجرایــی شــدن طــرح تعالــی مدیریــت مدرســه، احترام الســادات 
عطــارد، مدیــر دبیرســتان، تصمیــم می گیرد، با تکیــه بر «هم معنایی مدرســه 
و ســازمان یادگیرنــده»، همــة عوامــل انســاني موجــود را در تصمیم گیــری 
بــراي ارتقاي مدرســه دخالــت دهــد. او توضیح می دهــد: «برای ایــن منظور 
کلیــة  و  دانش آمــوزان  والدیــن  معلمــان،  دانش آمــوزان،  از  کارگروه هایــی 
همــکاران اداری و مالــی مدرســه تشــکیل دادم، به شــکلی که تمــام معلمان 
و همکارانــم در مدرســه دســت کم در یــک کارگــروه عضــو باشــند. از بیــن 
دانش آمــوزان، عالقه منــدي آن هــا و از والدیــن، عــالوه بــر عالقه، آشــنایی و 
ترجيحــاً متخصــص بــودن آن هــا در آموزش وپــرورش، مــالک انتخــاب قــرار 

گرفت.»

بــا محتــوای اســناد و کاربــرد و حضورشــان در فعالیت هــای مدرســه بيش 
از پيــش آشــنا شــوند. در کارگــروه دانش آمــوزان نیــز مطالعــة اســناد بــه 

همکاران عضو در آن گروه محول شد.
در قــدم دوم، شــاخص های ارزیابــی مدرســه بــرای تعییــن وضعیــت 
موجــود و وضعیــت مــورد انتظــار در هــر کارگروه بررســي شــد تــا امکان 
خودارزیابــی اولیــه توســط اعضــا مهیــا شــود. پــس از شناســایی وضــع 
موجــود، برنامــه و زمــان الزم بــرای رســیدن به وضــع مطلــوب در هر یک 
از مــوارد توســط اعضــا معین شــد و با نظارت و مشــارکت دیگــر همکاران 

پــس از تشــکیل ده کارگــروه موضوعــی، کــه هر کــدام به بخشــی از 
فعالیت هــای مدرســه، اعــم از روش های یاددهــی- یادگیری تا ارزشــیابی 
از یادگیــری اختصــاص داشــت، و همچنیــن فعالیت هایــی چــون توســعة 
مشــارکت اولیــا و نهادهــای اجتماعی در امور مدرســه و نیــز فعالیت های 
مکمــل، فوق برنامــه و پرورشــی، از اعضــا دعــوت كرديــم تــا در گام اول، 
بــه اســناد باالدســتی از جملــه ســند تحــول بنیادیــن و برنامــة درســی 
ملــی مراجعــه و تعییــن کننــد در محــدودة موضــوع کارگروه خــود، چه 
تأکیدهایــی در ایــن اســناد آمده اســت. این اقــدام موجب شــد همکاران 

.............................................................................
بهره گيری مناسب از فناوری های 
نوين می تواند  به عنوان تنوعي در محيط  
يادگيری، موجب جذابيت بيشتر در 
يادگيری شود و در نهايت به ارتقاي کيفيت 
آموزش وپرورش بينجامد
............................................................................

تجربه های مرتبــ



۲۵ | رشد تکنولوژی آموزشی | دورۀ سی ام |   شمارۀ٧ |  فروردین ١٣٩۴

                                                                                               

ط، پیشتازی و استقبال عوامل مدرسه از تحوالت و اجرای 
ای نوین متعدد و گوناگونی به آموزش وپرورش پیشنهاد 
فعالیت های مدرسه ای اختصاص دارد که همواره ویژگی 

ــای مدرسه 
ـير تعالی

بــه تأییــد نهایــی رســید. ایــن کار موجب شــد معلمــان، دانش آمــوزان و 
حتــی اولیــا خــود را در ایجــاد موفقیت در مدرســه ســهیم بداننــد و برای 

تعالی بیشتر، ضمن درک شرایط موجود، تالش کنند.»

دانش آموزانی بالنده
در اجــرای طــرح «همیار معلــم» کــه در آن دانش آمــوزان در خصوص 
تقویــت درســی، به کمــک و همیاری بــا یکدیگــر ترغيب می شــوند، تالش 
می شــود از ظرفيــت راهبــری و هدایــت دانش آمــوزان بهره گیــری شــود. 

اعظــم زارعــی، دبیــر زبــان انگلیســی، می گویــد: «ایــن طــرح در ایجــاد 
تأثيــر زیــادی دارد و  بيــن دانش آمــوزان  ارتبــاط دوســتانه تر و منطقــی 
موجــب می شــود هــر کــدام انگیــزة قوی تــری بــرای تعمیــق و تثبیــت 
یادگیــری خــود داشــته باشــند. گروه بنــدی دانش آمــوزان ممکــن اســت 
در همــة کالس هــا اتفــاق بیفتــد، امــا هنگامــی کــه معلمــان درس هــاي 
گوناگــون بــرای تعیيــن گروه هــای درســی خــود بــا یکدیگــر هماهنگــی 
دارنــد، امــکان تجربــة ســرگروه شــدن کــه در واقــع همیــار معلم شــدن 
نیــز اســت، بــرای تعــداد بیشــتری از دانش آمــوزان فراهــم می شــود. بــه 
ایــن ترتیــب، هــر دانش آمــوزی، بــه اســتعداد و توانایــی خــاص خــود پی 
از  پیــدا کنــد.  را  تأثيرگــذاری خــود  می بــرد و می توانــد راه موفقیــت و 
ســوی دیگــر، در طرح «همیــار معلــم»، دانش آمــوزان در مســیر یاددهی-

یادگیــری بــا معلم خــود همــراه می شــوند. این همیــاری موجب می شــود 
دیگــر تنهــا  به عنــوان مصرف کننــده در انتظــار دریافــت خدمات نباشــند. 
توســط  کار  جزئیــات  تمــام  دارنــد  انتظــار  دانش آمــوزان  برخــی  گاهــی 
معلــم تعییــن و انجــام شــود تــا آن هــا بتواننــد درس بخواننــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه مشــارکت دانش آمــوزان در بســیاری فعالیت هــا، ماننــد 
بــه  کــه  بســطی  تمرین هــای  انجــام  یــا  درس  مفهومــی  نقشــة  تولیــد 
یادگیری شــان  تثبیــت  یادگیــری آن هــا کمــک می کنــد، در  گسترده شــدن 
تأثيــر بســياري دارد و ایــن مهــم بــا تجربــة همیــار معلمــی امکان پذیــر 

است.»

آموزش وپرورش آنالين
توانمندســازی  زمینــة  ایجــاد  مدرســه،  خــاص  فعالیت هــای  از  یکــی 
فناوری هــای  از  بهره گیــری  در خصــوص  والدیــن  و  دانش آمــوزان  معلمــان، 
نوین اســت. بــرای این منظــور برنامه هــای متنوع چندســاله طراحی شــده اند 
کــه مطابــق آن هــا، معلمــان و دانش آمــوزان بــا چگونگــي تهیــة محتواهــای 
الکترونیــک و اســتفاده از رســانه های نویــن آشــنا مي شــوند؛ البتــه در خارج 
از ســاعت آموزشــی. امــا در ایــن بیــن، کالس هــای يادگيــري مهارت هــاي 
هفت گانــة كار بــا رايانــه (ICDL) بــراي والدین نيــز برگزار می شــود. والدین 
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نقشه مفهومی درس و يا انجام تمرين های بسطی، در 
تثبيت يادگيری آنان تأثير زيادي دارد و اين مهم با 

تجربة هميار معلمی امکان پذير است
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می تواننــد، بــر اســاس برنامــة تعیین شــده، از ایــن کالس هــا اســتفاده كنند و 
اطالعات و توانایی خود را در این باره افزایش دهند. 

پرویــن فروهــر، معاون فناوری مدرســه در ايــن باره، توضیــح می دهد: 
«آزمــون آنالیــن از دیگــر فعالیت هایــی اســت که با مشــارکت معلمــان در 
طراحــی آزمون هــا و درج آن در ســایت مدرســه امکان پذیــر شــده و تاکنون 
چندیــن نوبــت آزمون هــای آنالیــن بــرای دانش آمــوزان بــه اجــرا درآمــده 
اســت. در مجمــوع، تجربه هــا نشــان داده اســت کــه بهره گیری مناســب از 
فناوری هــای نویــن می توانــد  به عنــوان تنوعــي در «محیط یادگیــری» که در 
ســند تحــول نیــز به آن اشــاره شــده، موجــب جذابیــت بیشــتر در یادگیری 
آموزش وپــرورش  کیفیــت  ارتقــاي  بــه  نهایــت  در  و  شــود  دانش آمــوزان 

بینجامد.»

مشارکت دانش آموزی
در  مدرســه  راهبــردی  برنامــة  درج  مدرســه،  فعالیت هــای  جملــه  از 
تقویــم اجرایــی متعلــق بــه دانش آمــوزان و معلمان اســت. نتيجــة اين كار 
پیش بینــی فعالیت هــا بــه گونــه ای اســت کــه امــکان تداخــل برنامه هــای 
مشــابه را به حداقل رســانده و دانش آمــوزان و معلمــان را در جریان اهداف 
و برنامه هــا قــرار داده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه، پیش از آغاز ســال 
تحصیلــی، از دانش آمــوزان و معلمــان در چینــش برنامه هایــی ماننــد برنامة 
امتحانــات نظرخواهــي شــده و پيشــنهادها تــا حــد امــکان در تصمیم گیری 
مربوطــه لحــاظ شــده اند. خانــم عطــارد این موضــوع را موجــب هماهنگی 
بیشــتر و ایجــاد آرامش در مدرســه می دانــد و توضیح می دهــد: «در مدارس 
دورة متوســطة دوم، به دلیــل تــالش معلمــان در آماده ســازی دانش آمــوزان 
بــرای کنکــور، بحث امتحانــات کالســی داغ اســت و تقریبــاً دانش آموز هیچ 
روزي را بــدون امتحــان تجربــه نمی کنــد. حــال زمانی کــه چنــد امتحــان در 
یــک روز، به دليــل ناهماهنگــی معلمــان، برگــزار مي شــود آرامش مدرســه 
بیشــتر برهــم مي خــورد و نتایــج مــورد انتظار به درســتی محقق نمی شــود. 
بــر این اســاس، تدبیــری اتخاذ شــد تا قبــل از آغاز ســال تحصیلی، بــا توجه 
بــه نظر معلمان هر رشــتة درســی و نیــز پیشــنهادات دانش آمــوزان، برنامة 
ثابتــی بــرای برگــزاری پرســش ها و امتحانــات کالســی طرح ریــزی شــود و 

مطابــق آن از تداخــل امتحانــات پیشــگیری شــود. ایــن تصمیم با اســتقبال 
و نتایج بسیار خوبی همراه بوده است.»

شــدن  هماهنــگ  زیست شناســی،  دبیــر  خوشنویســان،  صدیقــه 
برنامه هــا و فعالیت هــای کالســی بین معلمــان را موجــب ایجاد وفــاق بین 
آنــان می دانــد و در ایــن بــاره شــرح می دهــد: «تفاوت هــای بین رشــته ای 
مي كننــد  درگیــر  را  دانش آمــوزان  ذهــن  کــه  مــواردی هســتند  از جملــه 
و موجــب ایجــاد برتــری مــوردی بــر دیگــری می شــوند. ایــن تفاوت هــا تا 
جایــی آسیب رســان نیســتند کــه تدابیــری، به منظور ایجــاد توجــه و تمرکز 
دانش آمــوزان، بــه فراخــور ماهیــت هــر رشــتة درســی، اتخــاذ شــود. برای 
مثــال، در برگــزاری امتحانــات کالســی، الزم اســت هماهنگی هايــی بیــن 
معلمان وجود داشــته باشــد تــا دانش آموز امــکان تجربة انجــام فعالیت های 
مربــوط بــه همــة دروس را بــدون احســاس نگرانی هــای مــداوم ناشــی از 
برگــزاری امتحــان مربــوط بــه یــک درس داشــته باشــد. هنگامی کــه ایــن 
امــکان بــا برنامه ریــزی هماهنــگ در مدرســه بــه واقعیت تبدیل می  شــود، 
نــه تنهــا دانش آمــوزان، بلکه معلمــان نیــز از این زمینــة احتــرام و توجه به 
رشــته های درســی دیگــر متنفــع می شــوند، و در نهایــت، نتایــج یادگیــری 

نیز محقق می گردد.»

بازگشت دوبارة دانش آموزان
از دیگــر فعالیت هــای مدرســه، بهره گیــری از دانش آمــوزان فارغ التحصیل 
در برنامه هــای گوناگــون اســت. قــادر عبداللــه زاده، از والدیــن دانش آمــوزان 
مدرســه، کــه فرهنگــی اســت و از اعضــاي کارگــروه مدرســه نیز هســت، این 
اقــدام را از جملــه فعالیت های اثربخشــی می داند کــه می تواند به رشــد انگیزه 
و راغــب شــدن دانش آمــوزان بــه یادگیــری بیشــتر منجــر شــود. او می گویــد: 
«اگــر دانش آمــوزان فــرد موفقــي را ببيننــد كــه در زمانــي نــه چنــدان دور در 
هميــن مدرســه درس مي خوانــده اســت، احســاس اميــدواري بيشــتر خواهنــد 

كرد.»
ســیما میناونــد مــادر فرهنگــی یکــی از دانش آمــوزان و عضــو کارگــروه 
توســعة مشــارکت اولیــا و نهادهــای اجتماعــی در امور مدرســه، وجــود نگرش 
سیســتمی در مدرســه را رمز موفقیــت آن می دانــد و ادامه می دهــد: «زمانی که 
بــه من تنهــا  به عنوان ولی دانش آموز در مدرســه نگاه نمی شــود بلكــه می توانم 
بــه فراتــر از آن، در تصمیم گیری هــا و امــور مدرســه مشــارکت فعــال داشــته 
باشــم، همچنيــن هنگامــی کــه فرزنــدم در پذیرفتــن وظایــف خــود منفعــل 
نیســت و می توانــد آن هــا را به چالش بكشــد و نقد کنــد و نیز زمانــی که معلم 
می توانــد بــا حضــور در کارگروه هــای ارزیابــی مدرســه، نظــر بدهد، مدرســه 
توانســته اســت مفهــوم سیســتم را در خــود محقــق ســازد. تجربــة انســجام و 
يكدســتي همة افــراد در مدرســة امــام محمد باقر(ع) درس ارزشــمندی اســت 

که می تواند برای همة مدارس راهگشا باشد.»
مــا در حالــی مدرســه را ترک می کنیم کــه گروه هایــی از معلمــان، والدین 
و دانش آمــوزان در مجموعــة اعضــاي خود در حال بررســی و نقــد فعالیت های 
تعالــی  و  ارتقــا  امیدبخــش  دلنشــین،  و  اثرگــذار  تجربــة  ایــن  مدرســه اند. 
آموزش وپــرورش اســت. از همــکاران و مجموعــة این مدرســه تشــکر مي كنيم 
و بــرای همة افــرادی که تعالــي تعلیم وتربیــت را در اولویــت فعالیت های خود 

قرار داده اند آرزوی توفیق داریم. 

...................................................................................................
تجربة هم تيمی کلية افراد در مدرسه، الگويی ارزشمند 

و راهگشا در مسير تعالی مدرسه است
...................................................................................................
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عطرپاش چوب پنبه اي

گام هاى اميدبخش

مخاطبان:  دانش آموزان دوره هاي  متوسطه و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
موضوع:        فيزيك

 هدف:           آشنا ساختن دانش آموزان با طرز ساخت وسيله اي ساده براي درك پديدة ناشي از اختالف فشار

توضيح
ترغيــب دانش آمــوزان به يافتن وســايلي 
مي كننــد.  كار  فشــار  اختــالف  اثــر  در  كــه 
انتظــار مــي رود پــس از درك اين موضــوع، به 
طراحــي و ســاخت وســايلي بپردازنــد كــه در 

اثر اختالف فشار كار مي كنند. 

وسايل مورد نياز
۱. دو لولــة باريــك شيشــه اي، هــر كــدام 

تقريباً به طول ۲۰ سانتي متر؛
۲. بطــري محتــوي ادكلــن، گالب يــا مــواد 

ضدعفوني كننده؛
۳. چوب پنبه. 

طرز ساخت
۱. ربــع يــك چوب پنبــه را ببريــد و از آن 

جدا كنيد.
۲. بــا توجه به تصويــر، در هر نيم اســتوانه 
يــك ســوراخ بــا قطــري بــه انــدازة قطر 
لوله هــا ايجاد كنيــد و هر لولــه را در يك 
ســوراخ فــرو كنيــد، به طوري كــه لوله ها 
عمــود بر هــم و نوك هــاي آن هــا مجاور 

يكديگر باشند.

روش آزمايش
ايــن دســتگاه را در يــك بطــري كــه تــا 
نصــف از مايــع پــر اســت وارد كنيــد. در لولة 
افقــي بدميــد تــا ذرات مايــع به صــورت پودر 
درآيــد و همه جــا پخــش شــود. ممكن اســت 
ســؤال كنيــد اين پديــده چگونــه رخ مي دهد؟ 
پاســخ ايــن اســت كــه وقتــي در لولــة افقي 
فــوت مي كنيــد، هــواي بــاالي لولــة قائــم را 

مي رانيــد. در آن قســمت فشــار كم مي شــود و 
مايــع داخــل لولــة قائم در اثر فشــار جــو كه بر 
ســطح مايــع وارد مي شــود بــاال مي آيــد. اگر به 
فوت كــردن ادامه دهيــد، ذرات به صــورت پوش 

به جلو پاشيده مي شوند. 
نــكات قابــل توجــه بــراي اينكــه آزمايــش 

نتيجة عملي خود را نشان دهد:
۱. چوب پنبــة دهانــة بطــري كــه لولــة قائم 

فاطمه  ثابتيان
هاجر فريدوني

دبيران منطقة 15 آموزش وپرورش تهران

كامــالً  بايــد  مي گيــرد،  قــرار  آن  درون 
دهانــة بطري را بپوشــاند تا هــوا از بيرون 

به درون نرود.
كــه  كــرد  توجــه  بايــد  دميــدن  از  بعــد   .۲
اختــالف فشــار دهانــة لوله هــا در بيرون 
وســيله بــا فشــار موجــود بر ســطح مايع 
زيــاد باشــد تــا مايع داخــل بطــري بتواند 

به بيرون پوش شود.  

لولة شيشه اي

لولة شيشه اي

چوب پنبه

بطري
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گام هاى اميدبخش
تهمينه حدادي
عكاس: اعظم الريجاني

معلمي كه از آموزش دادن لذت مي َبَرد
گفت وگو با اسرافيل نصيري

   اشاره                                                                                                                                                                              

هم زمان با تغيير و تحوالت اخير در آموزش  وپرورش، خوشبختانه كم نيستند مربيان و آموزگاراني كه از شيوه هاي جديد آموزشي 
بهره مي برند تا به مفهوم فناوري آموزشي معنايي جديد ببخشند. آن ها كامًال به مفهوم مهارتي شدن واقف اند و تمام تالش خود 
را به  كار مي گيرند تا دانش آموزاني فعال و با مهارت تربيت كنند و به درس و مدرسه معناي جديد ببخشند. يكي از اين معلمان 
آقاي اسرافيل نصيري است؛ مشاور هنري و آموزگار هنر يكي از مدارس تهران. محل اصلي فعاليت او كارگاهي است كه ۱۵ سال 
است در آن به شيوه هاي نوين هنر را به دانش آموزان مي آموزد. در اين بين، از اين خواسته كه كتاب هنر را با وسايل بازيافتي 

تلفيق كند نهراسيده است. بخش اعظم كارگاه او پر است از چوب هاي بازيافتي، روزنامه هاي باطله اي كه به ماسك تبديل 
شده اند و فوم هاي ريزي كه در گوني نگهداري شان مي كند. دانش آموزان او با رنگ هاي متنوع ويتراي، يا نقاشي روي شيشه، 

كار مي كنند و از جمله روي شيشة شكستة اتومبيل ها كه خود آقاي معلم آن ها را به مدرسه مي آورد نقاشي مي كنند. آن ها از 
معدود دانش آموزاني هستند كه هميشه در هنر نمرة بيست مي گيرند، چون معلم آن ها بيشتر به فرايند توليد محصول و آنچه 

دانش آموزان از هنر مي آموزند اهميت مي دهد تا بعدها بتوانند در زندگي از آن بهره ببرند. 

امــا  باشــيد،  داده  پاســخ  ايــن ســؤال  بــه  بارهــا  شــايد 
مــا بــاز آن را مي پرســيم: شــما بــر چــه اساســي ايــن 

شيوة آموزش را انتخاب كرده ايد؟
هــر انســاني تجربه هايــي دارد و براســاس آن هــا، علم و 
دانــش به دســت مــي آورد. اگرچــه كســب ايــن علــم و دانش 
مهــم اســت، ولي توانايــي اســتفاده از آن هــا در زندگي مهم تر 
اســت. مــن ســال هاي متمــادي اســت كــه تدريــس مي كنم. 
در طــول تدريــس، نقــاط قوت و ضعفــي داشــته ام. مطالعه و 
پژوهــش كــرده ام و از برخــي ايده هــا نتيجــه گرفته ام. شــيوة 
مــن باغبانــي اســت. زمين را شــخم مي زنــم. دانــه را مي كارم 
و مراقبــش هســتم، اما رشــد گل با خــودش اســت. مي گذارم 
براســاس فطــرت و اســتعداد خــود رشــد كنــد و حيــات را 
تجربــه كنــد. در كنــارش هســتم و دورادور از آن مراقبــت 

مي كنم.

چند سال سابقه كار داريد؟
مــن كارم را از روســتا شــروع كــرده ام و بعــد در چنــد 
بعــد  مازنــدران.  و  زنجــان  داده ام؛ خوزســتان،  درس  اســتان 
از آن هــم به عنــوان كارشــناس دانش افزايــي هنــر در دفتــر 
برنامه ريــزي و تأليف كتب درســي مشــغول به كار شــدم. حاال 

هم اينجا مشغول به كار هستم. 
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شــما  كارگاه  در  دانش آمــوزان  فعاليــت  شــنيده ايم 
گروهي است، نه فردي؟

بلــه اعتقاد به تيم داريم. ســرگروهي براي هر كدام انتخاب 
مي شــود و ما محصــول را از گروه مي خواهيــم. ما محصول نگر 
نيســتيم. رويكــرد مــا فعاليت هــاي مشــاركتي بچه هاســت.

يعني شما دخالتي نمي كنيد؟
بايــد  بعــد گروه هــا  و  آمــوزش مي دهــم  ابتــدا  نــه. 
كــه  شــيوه اي  هــر  بــه  كننــد؛  خلــق  را  اثــري  خودشــان 
خواســتند. البتــه در ايــن حالــت كوشــش مي كنــم طــرح 

درسم آينده نگر باشد.

 فرايند گروهي كار كردن چيست؟
آمــوزش فرهنــگ گروهــي كار كــردن، بــا خــرد جمعي 
كار كــردن، تقســيم وظايف و مســئوليت پذيري و... . مســلماً 
اتفاقاتــي در گــروه مي افتــد؛ گروهــي كــه در آن اختــالف 
ايجــاد شــود و اعضــاي آن بتواننــد بيــن خودشــان اختالفات 
را حــل كننــد، گــروه موفق تــري هســتند؛ اين شــيوة راهبري 
ماســت. كوشــش مي كنيــم وقتــي دانش آمــوزان با مشــكلي 
روبــه رو مي شــوند، خودشــان راه حل پيــدا كننــد و آن را براي 
كالس توضيــح دهنــد. دانش  آمــوزان از ايــن روش اســتقبال 
مي كننــد و مي كوشــند ابتــكار و توانمنــدي خــود را نشــان 

دهند. 

اعضاي تيم چگونه با هم كار مي كنند؟
بــه هم فرصــت مي دهند؛ از تبادل تفكراتشــان اســتفاده 
مي كننــد و بــه نقــد هــم مي پردازنــد و مشــكالت را حــل 

مي كنند. 

اگر نتوانند مشكلشان را حل كنند چه؟
را حــل  نتواننــد مشــكالت  مــن در جايــي كــه آن هــا 
كننــد رهنمــود مي دهــم، اما پيــش از آن خــود گــروه بايد با 

چالش ها روبه رو شود.

منظورتان از آينده نگري طرح درس چيست؟
يعنــي ابــزار و شــرايط كار بايــد در حــد دانش آمــوزان 
باشــند. وســايلي كــه در دســترس و در اختيــار آن هاســت، 
آســيب زا و نيــز اســترس زا نباشــند و بتواننــد امــكان تجربه را 

به آن ها بدهند. 

كارگاه  در  اســتفاده  مــورد  مــواد  اكثــر  به نظــر مي رســد 
شــما از دور ريختني هــا هســتند. بچه هــا بــا ايــن نــوع 

ابزار مشكلي ندارند؟
بلــه. هفتــاد درصــد مــواد مــا از وســايل دور ريختني 
چنيــن  در  مي كنيــم.  فراهــم  خودمــان  را  همــه  هســتند. 
مي كنيــم.  اســتفاده  فكــري  بــارش  روش  از  مواقعــي، 
يعنــي بــا بچه هــا تصميــم مي گيريــم كه بــا اين مــواد چه 
كارهايــي مي تــوان كــرد و بعــد بچه ها شــروع بــه فعاليت 

مي كنند. 

ندارنــد،  آشــنايي  شــيوه  ايــن  بــا  كــه  دانش آموزانــي 
چه واكنشي نشان مي دهند؟

اثــري خلــق مي شــود،  و  توليــد مي رســند  بــه  وقتــي 
ادامــه  را  شــيوه  ايــن  پــس  آن  از  و  مي شــوند  شــگفت زده 

مي دهند.

هر انساني 
تجربه هايي دارد 
و براساس آن ها، 

علم و دانش 
به دست مي آورد. 

اگرچه كسب 
اين علم و دانش 
مهم است، ولي 

توانايي استفاده 
از آن ها در 

زندگي مهم تر 
است



| رشد تکنولوژی آموزشی | دورۀ سی ام |  شمارۀ ۷ |  فروردین ۳۰١٣٩۴

كار  را  موضــوع  يــك  آن هــا  بــا  جلســه  هــر  در 
مي كنيد؟

نــه، گاهــي ممكــن اســت توليــد محصــول طول بكشــد و 
يــا الزم باشــد روي اهــداف بحــث كنيــم. ســال قبــل كاغــذ، 
قيچــي و چســب بــه بچه هــا دادم و از آن هــا خواســتم برجي 
بســازند كــه مشــابه آن را نديده اند. جلســة بعد آن ها بــا آثار 
خــود آمدنــد، اما اين بــار دوباره بــه آن ها كاغــذ و قيچي دادم 
و همــان خواســته را تكــرار كــردم. آن هــا گفتنــد، آقــا يادتان 
رفته اســت چســب به ما بدهيــد. امــا در واقع برنامــة آن روز 
بــرش و تــا بــود... و آن هــا مجبور شــدند از خالقيــت و تفكر 

استفاده كنند.

هــم  كيفيــت  ارزيابــي  برگه هــاي  از  شــما  گويــا 
چــه  برگه هــا  ايــن  مي كنيــد،  اســتفاده  كالس  در 

هستند؟
در واقــع در طــرح درس اهدافــي را دنبــال مي كنيــم كــه 
بهتــر اســت دانش آمــوز آن را بداند. هر جلســه ايــن اهداف 
بــه ديــوار نصــب مي شــود تــا دانش آمــوز بدانــد در كارگاه 
امــروز چــه اهدافــي را دنبال مي كنيــم. اگر ايــن كار را انجام 
ندهيــم، نيــم ســاعت از وقت كالس صــرف اين مي شــود كه 
دانش آمــوز چالــش ايجــاد شــده را در خــودش حــل و فصل 

كند. پس بهتر است بداند ما دنبال چه هستيم. 

آمــوزش  شــيوة  از  شــما  مدرســة  در  كــه  شــنيده ايم 
نــوع  ايــن  نتايــج  مي شــود.  اســتفاده  هــم  تلفيقــي 

آموزش چه بوده است؟
بلــه، بچه هــا برخــي از ســاعت هاي ديگــر درس هــا را در 
كارگاه مي گذراننــد. در واقــع، اگــر در كتاب ادبيــات، علوم يا 
تاريــخ بحثــي مربوط به هنــر باشــد، آن ســاعت را در كارگاه 
مي گذراننــد. بــه گمانــم آمــوزش تلفيقــي مفيدتــر اســت و 
بــازده بيشــتري دارد. بــه ايــن ترتيب، اســتفاده از هنــر را در 

زندگي بهتر درك مي كنند.

شــما فراتــر از كتــاب درســي عمــل مي كنيــد. اينجــا دو 
ســؤال پيــش مي آيــد. اول اينكــه بــراي كالس ششــمي ها 
اينكــه  دوم  مي كنيــد؟  كار  چــه  ندارنــد  كتــاب  كــه 
مي كنيــد؟ طراحــي  چطــور  را  درســي  ســرفصل هاي 

از نــگاه افقي و عمــودي (طولي و عرضي) اســتفاده مي كنيم. 
ايــن مــورد دربــارة كالس ششــمي ها هــم رعايت مي شــود. در 
واقــع، چــون ايــن خطــوط همديگــر را قطــع مي كننــد، بايــد  

ارتباط آن ها را حفظ و به شيوة مكمل به آن ها نگاه كنيم.

آيا بازخوردي از اين شيوة آموزش گرفته ايد؟
تــا آنجــا كــه مي دانــم، دانش آموزانــي كه قبــالً داشــته ام و 
حاال دانشــجو شــده اند، در دانشــگاه جزو افراد فعال هســتند 

و مشاركت اجتماعي زيادي دارند. 

بيســت  شــما  همــة  دانش آمــوزان  نمــرة  كــه  گفتيــد 
اســت و بــه فعاليــت  آن هــا در فراينــد توليــد محصــول 

نمره مي دهيد. چرا اين شيوه را به كار مي بريد؟
بــا ايــن كار،  اضطــراب دانش آمــوزان كــم و اعتمادبه نفس 
آن هــا بيشــتر مي شــود. از طــرف ديگــر، تكيــة آن هــا بــر 
فعاليت هــاي عملــي بيشــتر خواهــد شــد. يادگيــري در ايــن 
روش عميــق و پايــدار مي شــود و ديگــر اضطراب نمــره مانع 

ياددهي و يادگيري نخواهد بود.

شما در چه رشته اي تحصيل كرده ايد؟
مــن ليســانس هنــر دارم. البتــه رشــته اي بــا ايــن عنــوان 
مدت هاســت كه برداشــته شــده اســت. ما بــراي تعليــم هنر 
تربيــت شــده ايم. از نقاشــي تــا رنگ شناســي را آموخته ايــم و 

به طراحي دكور و موسيقي و نمايش هم پرداخته ايم. 

و  مشــخص  ســرفصل هاي  ســال ها  حــال،  هــر  در 
بــه  توصيــف  ايــن  بــا  مي كنيــد.  تدريــس  را  معينــي 

تكرار دچار نمي شويد؟
خيــر، چون تــوان هنــري ام را تقســيم كــرده ام. هر ســال دو 
ســه مبحــث جديــد بــه كالس اضافه مي كنــم كه البته هميشــه 
با غبطــه خوردن دانش آموزان ســال قبــل روبه رو مي شــود. اما با 

اين روش ديگر كالس ها همه ساله يكنواخت نخواهند بود.

فكر مي كنيد مشكل آموزش هنر در مدارس چيست؟
به نظــرم مؤلفــان كتاب هــاي هنــر محيط هــاي آموزشــي 
و امكانــات مدرســه را به خوبــي نمي شناســند. متأســفانه مــا 
معلــم تخصصي هنــر كم داريــم و محتــواي كتاب هــاي هنر 
بــا مهــارت و توانايــي معلمــان ما همخوانــي ندارنــد. در اين 
مــورد، به معنــاي واقعــي، بــه تحــول برنامــة آمــوزش هنر و 

تربيت معلم هنر نياز داريم.

هر سال دو سه 
مبحث جديد 
به كالس اضافه 
مي كنم 
كه البته هميشه 
با غبطه خوردن 
دانش آموزان 
سال قبل 
روبه رو مي شود
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سرگرمي هاي علمي و آموزه هاي فرهنگي
سپهر كرمي

پادشــاهي وزيــري داشــت كه بــه باهوش بودن مشــهور بــود. روزي مــردي وارد دربار شــد و به پادشــاه گفت: «قربــان، من ثابت مي كنــم كه از 
وزير شما باهوش ترم.» وزير آنجا حاضر بود.

پادشــاه گفــت ثابــت كــن! مــرد گفــت: «اي وزيــر، مــن مي خواهــم از تو يا يك ســؤال ســخت بپرســم و يا صد ســؤال ســاده؛ كــدام را انتخاب 
مي كني؟»

وزير گفت: «پادشاه حوصلة شنيدن صد سؤال ساده را ندارد، همان يك سؤال سخت را بپرس!»
مرد پرسيد: «مرغ اول به دنيا آمده است يا تخم مرغ؟» 

وزير بالفاصله جواب داد مرغ!
مرد گفت: «با چه اطميناني اين چنين قاطع جواب دادي؟»

وزير گفت: «اي مرد قرار ما بر اين بود كه فقط يك سؤال بپرسي نه بيشتر!» 
مرد ساكت شد! اين بار وزير رو كرد به پادشاه و گفت: «قربان، با اجازة شما، حاال من از ايشان يك سؤال مي پرسم.» شاه گفت: بپرس.

مرد هم گفت: «من آماده ام، بپرس!»
وزيــر گفــت: «بــا ايــن شــرط كه اگر به ســؤالم درســت جــواب دادي، من ۱۰ ســكة طــال به تــو جايزه مي دهــم و اگر نتوانســتي، ۵۰ ســكة طال 

از تو مي گيرم!» 
مرد قبول كرد. وزير پرسيد: «آن چيست كه با چهار دست و پا از كوه باال مي رود و با سه دست و پا از كوه پايين مي آيد؟» 

مــرد هرچــه فكــر كرد نتوانســت پاســخي بدهــد. بنابراين، ۵۰ ســكة طال بــه وزيــر داد. مي خواســت از دربار خارج شــود كه ايســتاد و بــه وزير 
گفت: «خب! لطفاً پاسخ معما را بگوييد تا من هم بدانم!»

وزير بالفاصله ۱۰ سكة طال از ۵۰ سكة دريافتي را به او پس داد و گفت: «نمي دانم!»
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مديريت كالس درس و رهبري آموزشي

كلیدواژه ها: یادگيري، يادگيري مشاركتي، تكاليف درسي، روش تدريس

   اشاره                                                                                                                

 این روزها همه ایدة «یادگیری مشارکتی۱» را می پسندند. دانش آموزانی را تصور کنید که 
همگی در یک گروه با عالقه و اشتیاق زیاد با هم همکاری می کنند. آن ها در اين فضا، به طور 
هم زمان یکی از مهارت های مهم زندگي، يعني «مشارکت و همکاری» را نیز مي آموزند به نظر 

شما، این نوع یادگیری چگونه صورت می گیرد؟ در اين مقاله كوشش شده است به اين پرسش 
پاسخ داده شود.

نوشتة رابرت. اى. اسالوين
ترجمة سارا نيك پناه

سرآغاز 
تجربــه اي  می توانــد  مشــارکتی  یادگیــری 
بســیار عالــی باشــد. اغلــب دانش آموزان عاشــق 
حتمــاً  هســتند.  یاد گیــری  روش هــای  این گونــه 
بارها شــنیده اید کــه: «وقتی هم کالســی ات چیزی 
را برایــت توضیــح می دهــد، یادگیری آن آســان تر 
می  شــود» یــا «هم گروهي هايــم از من مي پرســند 
آيــا درس را فهميــده ام يــا نــه.» امــا روی دیگــر 
ماجــرا حاکــی از مســئلة دیگری اســت. بســیاری 
روش  ایــن  از  خــود  کالس  در  کــه  معلمانــي  از 
اســتفاده کرده انــد، خاطــرة خوشــی از آن ندارند. 
مثــالً ممکــن اســت یکــی از بچه های گــروه تمام 
تکالیــف خود را بــه موقع انجام دهــد، در حالي كه 
بقیــة اعضــا در حــال حــرف زدن با هم باشــند. یا 
مثــالً ممکن اســت بعضــی از اعضای گــروه، فردی 
را کــه کمــی در یادگیــری مشــکل دارد، مســخره 

كننــد. گاهــی اوقــات نیــز برخــی از دانش آموزان 
می بیننــد  بــازی  نوعــی  را  مشــارکتی  یادگیــری 
تــا نوعــي روش یادگیــری. به همیــن دلیل اســت 
کــه بــا وجــود تأکیــدات صــورت گرفتــه مبنی بر 
کالس،  در  یادگیــری  روش  ایــن  از  اســتفاده 
اکثــر معلمــان از ایــن روش اســتفاده نمی کننــد 
 Gillies, 2014; Roseth, Johnson, & Johnson,)
.(2008; Slavin, 1995, 2013; Webb, 2008

بــه خــوِد  یادگیــری مشــارکتی  در  معمــوالً 
مقولــة «یادگیــری» پرداخته نمی شــود، كــه نبايد 
چنيــن باشــد؛ لذا بــا بــه کار گرفتن پنــج راهبردي 
خیــال  بــا  می تواننــد  معلمــان  مي آوريــم،  كــه 
خــود  کالس  در  یادگیــری  روش  ایــن  از  راحــت 
كار  کــه  باشــند  خاطرجمــع  و  کننــد  اســتفاده 
گروهــي باعــث افزایــش یادگیــری دانش آمــوزان  

خواهد شد. 

۱. تشکيل گروه های وابسته به يكديگر
صرفــاً  گروه هــا  مشــارکتی،  یادگیــری  در   
مختصــر  فعالیــت  یــک  دادن  انجــام  به منظــور 
یادگیــری،  نــوع  ایــن  در  نمی شــوند.  تشــکیل 
دانش آمــوزاِن مختلــف در یــک گــروه دور هــم 
جمــع می شــوند تا بــه یکدیگــر کمک کننــد و با 
هــم باعــث موفقیت گروه بشــوند. اعضــای گروه 
بایــد بداننــد کــه می تواننــد در یادگیــری درس ها 

از یکدیگر کمک بگیرند.
در انــواع روش هــاي یادگیــری مشــارکتی که 
مــا ســال هاي زیــادی در دانشــگاه «جان هاپکینز» 
و  نيــز در«بنیــاد موفقیــت بــراي همــه» بــراي 
متوســطه  و  ابتدایــی  دوره هــاي  مدرســه هاي 
را  افــراد   ،(۱۹۹۵ (اســالوین  مي كرديــم  برگــزار 
بــه گروه هــای چهار نفره تقســیم می کردیــم (اگر 
تعــداد نفــرات کالس زوج نبود، بعضــی از گروه ها 
پنــج نفــري می شــدند). گروه هــای چهــار نفــري 
انعطاف پذیــری باالیــی دارنــد. در آن هــا می توان 
برخــی فعالیت هــا را به صــورت دو نفــره و برخــی 
دیگــر را به صــورت گروهــی انجــام داد. گروه های 
تشــکیل شــده به مدت شــش تــا هشــت هفته با 
هــم کار می کننــد و پــس از آن معلــم گروه هــای 

جدیدی تشکیل می دهد.
 اعضــای گــروه نزدیــک یکدیگر می نشــینند 
و بــرای گــروه خود یــک نام و بــرای نشــان دادن 
را  شــعاری  خويــش،  بــودن  متحــد  و  همــکاری 

انتخاب می کنند. 
بــه  گــروه  اعضــای  متوســطه،  دورة  در 
خــود  عالقــة  مــورد  شــغل  های  جســت وجوی 
آن هــا  بــه  وابســته  دانشــگاهی  رشــته های  و 
هــر  تحقیقــات،  ایــن  پایــان  در  می پردازنــد. 
برگــزار و در آن  کنفرانــس کالســی  یــک  گــروه 
تحقیقــات خــود را ارائــه مي كنــد و دانشــگاه یــا 
دانشــكدة خاصــی را کــه داراي آن رشته هاســت، 
نــام  معمــوالً  می کنــد.  معرفــی  دیگــران  بــه 
گــروه کنفراس دهنــده، نــام همــان دانشــگاه یــا 
آن  دربــارة  کنفرانــس  کــه  اســت  دانشــكده اي 
اســت. اگــر اعضــای گــروه، مثــالً، نــام «دوک» را 
کــرده  انتخــاب  کنفرانس دهنــده  گــروه  بــرای 
باشــند (به دلیــل معــروف بــودن تیــم بســکتبال 
دانشــگاه دوک)، بی شــک زمانــی را نيــز صــرف 
یادگیــری مطالــب  بــه یکدیگــر در  کمک کــردن 

جدیدی دربارة آن کرده اند.
 بهتــر اســت گروهــی که تشــکیل می  شــود، 
و  ضعیــف  و  قــوی  دانش آمــوزان  از  ترکیبــی 
نژاد هــای مختلــف باشــد. اگــر انتخــاب کــردن 
دانش آمــوزان  خــود  عهــدة  بــه  گــروه  اعضــای 
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باشــد، آن تنوعــی را کــه انتظــار داریــم، در گروه 
نخواهیــم دیــد. به همین دلیل اســت کــه تعیین 

اعضای گروه باید به عهدة معلم باشد. 

۲. تعيين اهداف گروه
روش  اجــراي  در  مــوارد،  بســیاری  در 
تعییــن  گروه هایــی  مشــارکتی،   یادگیــری 
می شــوند و بــه اعضــای آن هــا گفته می شــود که 
«بــه همدیگــر کمــک  کنیــد». کمــک کــردن بــه 
همدیگــر کار خوبی اســت، ولی به طــور حتم اگر 
بــرای اعضــای گــروه هدفی تعییــن شــود، آن ها 

بهتر با یکدیگر همکاری خواهند کرد. 
به واســطة تعییــن کردن هــدف بــرای گروه 
می تــوان فهمیــد کــه آیــا اعضــا تــالش الزم برای 
رســیدن بــه هــدف مذکــور را انجــام مــی دهند 
یــا خیــر. مثــالً هــدف می توانــد افزایــش نمرات 
تک تــک اعضای گــروه در یــک آزمون یــا افزایش 
نمــرة کل گــروه به واســطة انجــام دادن یــک کار 
گروهــی مانند کد گــذاری بخشــی از یــک برنامة 
رايانــه اي یا کمــک بــه جمــع آوری داده های یک 

گزارِش آزمایشگاهی باشد.
در هــر یــک از ایــن مــوارد، آمــوزگار نه تنها 
فعالیــِت گروهی اعضا، بلکــه فعالیت تک تك آن ها                                                                                                                                
بتوانــد  کــه  گروهــی  بــه  مي كنــد.  ارزیابــی  را 
کســب  خوبــی  نمــرة  گروهــی  کار  به واســطة 
کنــد، مدرکــی داده یــا امتیــازی بــرای اعضــا در 
نظــر گرفتــه  مي شــود. ایــن کار باعث می شــود 
اعضــای گــروه نتیجة مثبــت همکاری میــان خود 
را لمــس کننــد. گروهــی کــه هدفــی بــرای آن 
تعیین نشــده باشــد، مانند تیمی از یک مســابقة 
ورزشــی اســت که اعضای آن نــه می دانند چقدر 
امتیــاز گرفته انــد نــه حتــی برایشــان مهم اســت 

که بدانند. 

۳. تعيين وظيفه و مسئوليت هر يک از 
اعضای گروه

وظیفــة  تعییــن  مشــاركتي  يادگيــري  در 
اعضــای گروه، اصلی اســت کــه اکثر اوقــات بدان 
توجــه نمی شــود و زمانی که ایــن اتفــاق می افتد، 
قســمت اعظمــی از فعاليــت یادگیری مشــارکتی 

به درستی انجام نمي شود. 
مســئولیت پذیر بــودن اعضــای گــروه بدین 
معنی اســت کــه يكايك آن هــا باید برای رســیدن 
بــه هــدف تعیین شــده در درس هــا و مهارت های 
تســلط  و  تبحــر  تعیین شــده  پیــش  از  و  الزم 
کافــی پیــدا کننــد. موفقیــت گــروه منــوط بــه 

سخت كوشي و یادگیری هر عضو گروه است.

بــرای پــی بــردن بــه میــزان اهمیــت ایــن 
مســئله، گروهــی را در نظــر بگیریــد کــه اعضای 
بــراي  نیســتند.  يكســان مســئولیت پذیر  بــه  آن 
مثــال اعضای یــک گروه بــا هــم درس می خوانند 
تــا همگــي در یــک آزمــون شــرکت  کننــد، اما در 
آزمــون عــده اي بــه عدة ديگــر کمک مي رســانند 
(تقلــب). ایــن مســئله دو پیامد ناخوشــایند دارد: 

سواركاري۲ رایگان و همه  چيز داني۳. 
در گــروِه اول (ســواركاران رایــگان) اعضايــي 
قــرار می گیرنــد کــه بــه جــای یادگیــری، بیشــتر 
وقت خــود را بــه صحبت کــردن با دیگــر اعضای 
گــروه می گذراننــد. اســتدالل آن هــا چنين اســت 
کــه «وقتي دیگــر اعضای گــروه ایــن کار را انجام 
می دهنــد، الزم نيســت مــن خــودم را به دردســر 
بينــدازم؟». دانش آموزانــی کــه مهارت هــای خــود 
و  هســتند  خجالتــی  یــا  نمی داننــد،  کافــی  را 
تمایلــي بــه انجــام دادن کار گروهــی ندارنــد نیز 

در این گروه قرار می گیرند.
در گــروه دوم، فــرد یــا افــرادی کــه خــود را 
بــر دیگــر  عقــل کل و همه چيــزدان می داننــد، 
پاســخ  های  و  مي يابنــد  تســلط  گــروه  اعضــای 
درســت را بــه دیگــران می گوینــد. مــن خــودم 
گروهــی را دیــده ام كــه وقتــي  می خواســتند یک 
مســئلة ســخت ریاضــی را با هــم حل کننــد.  دو 
نفر فعال تــر از بقیه  بودند و لــذا هنگامی که دیگر 
اعضــای گــروه ســعی می کردنــد راه حلــی بــرای 

مســئله ارائه دهنــد، آن دو نفــر آن هــا را وادار به 
سکوت می کردند. 

بــودن  مســئولیت پذیر  می تــوان  چگونــه 
اعضــای گــروه را تضمین کــرد؟ اول بایــد مطمئن 
شــویم که هــدف تعیین شــده برای گــروه، باعث 
همــکاری تمــام اعضــای آن بــا هم خواهد شــد. 
مثــالً اگــر هــدف گــروه کســب ۸۰ درصــد نمرة 
یــک آزمون باشــد، همة اعضــا باید برای رســیدن 
بــه آن هــدف تــالش کننــد. یــا مثــالً اگــر هدف 
نوشــتن گزارشــي کامل دربــارة یک کشــور خاص 
باشــد، بایــد هر یــک از بخش های گــزارش را یکی 
از اعضــای گــروه بنويســد. هرگز نباید بــرای گروه 
هدفــی تعییــن کــرد کــه بــرای رســیدن بــه آن، 
تنهــا فعالیــت یکــی از اعضــا کفایت کنــد. عالوه 
بــر ایــن، باید هر  از گاهــی این نکتــه را به اعضاي 
گــروه خاطــر نشــان کنیــم که هــدف نهایــی از 
تشــکیل گــروه، افزایــش یادگیــری اعضــای گروه 
اســت. باید بــرای يكايــك آن ها توضیــح دهیم که 
چــرا مســئولیت پذیر بــودن هــر یــک از آن ها در 
گــروه بســیار اهمیــت دارد؛ اینجاســت کــه آن ها 
می فهمنــد چرا بایــد پا به پــای یکدیگــر در گروه 

کار کنند.

................................................................
يادگيري مشاركتي بخشي از 
فعاليت هاي كالسي است نه همة آن
................................................................

................................................................
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جمــالت  و  عبــارات  از  درس،  طــول  در 
اهمیــت  کــه  کنیــد  اســتفاده  دوســتانه ای 
مســئولیت پذیر بــودن اعضــای گــروه را بــه آن ها 
تأکیــد کنــد. بــراي مثــال، آن دســته از معلمانــی 
کــه در برنامه هــاي «موفقیــت بــراي همــه» با ما 
همــکاری می کردنــد، غالبــاً از روشــي بــه نــام 
در  می کردنــد.  اســتفاده  تصادفــی»۴  «گزارشــگر 
ایــن روش، بــه هــر یــک از اعضــای گــروه یــک 
شــماره بیــن ۱ تا ۵ تعلــق می گیــرد و هنگامی که 
ســؤالی مطرح می شــود، آموزگار به طــور تصادفی 
یکــي از آن هــا را صــدا می زنــد. دانش آمــوزی که 
آن شــماره بــه وی تعلــق دارد، بایــد بــه جــای 
کل گــروه بــه ســؤال مطــرح شــده پاســخ دهد. 
براســاس پاســخ وی بــه کل اعضــای گــروه نمــره 

داده می شود.
روش هايــي ماننــد گزارشــگر تصادفــي بــر 
ایــن موضــوع تأكيــد دارنــد کــه تمــام اعضــای 
گــروه بایــد در فراینــد یادگیــری شــرکت كننــد و 
بــا همــکاری یکدیگــر درس هــا را بــه خوبــی یاد 
بگیرنــد. بــا اســتفاده از ایــن روش، دانش آموزانی 
کــه یادگیــری را بــه عهــدة  دیگــر اعضــای گروه 
نمی تــوان  کــه  فهمیــد  خواهنــد  می گذارنــد، 
همــة مســئولیت را بــر دوش دیگــران گذاشــت 
یادگیــری  مســئول  گــروه  اعضــای  تک تــک  و 

یکدیگــر هســتند.  از طــرف دیگــر، افــرادی کــه 
خــود را در گــروه عقــل کل می دانند نیــز متوجه 
خواهنــد شــد که اگــر با اعضــای گــروه همکاری 
نکننــد و نقــاط ضعــف آن هــا را برطــرف نکنند، 
احتمــال موفقیــت گــروه کاهــش پیــدا خواهــد 
راهنمایــی  دورة  ریاضــی  معلــم  یــک  کــرد. 
تحصيلــي می گویــد: «دانش آمــوزان می داننــد که 
بایــد مســائل ریاضــی را بــا هــم حل کننــد و هر 
یــک از اعضای گــروه بایــد آمادگی توضیــح دادن 
روش حــل آن مســائل را داشــته باشــد و اگــر اين 

آمادگي نباشد، گروه به دردسر می افتد».
بایــد کار گــروه را  اینکــه، معلــم  در آخــر 
چالش انگیــز کنــد و در صورتــی که اعضــای گروه 
در حــل یــک مســئله یا پیــدا کــردن پاســخ یک 
ســؤال بــا مشــکل مواجــه شــدند، زود بــه کمک 
آن هــا نــرود و بگذارد آن هــا تالش خــود را بکنند. 
اگــر وی خیلــی زود مســائلي را که اعضــای گروه 
بــا آن ها مشــکل دارند، حل کنــد، نه تنهــا روحیة 
اتحــاد گــروه را متزلــزل می کنــد، بلکــه به صورت 
غیرمســتقیم بــه آن هــا مي گويــد کــه حتــی اگر 
را  مســائل  آن  نمی تواننــد  کــه  کننــد  تظاهــر 
حــل کننــد، وی ســریعاً دســت بــه كار خواهــد 
شــد و مشــکل را برطــرف خواهــد کــرد. اگــر به 
جــای ایــن کار دانش آمــوزان یــاد بگیرند کــه باید 
بــرای حــل مســائل تمــام تــالش خــود را بکنند، 
بــه توانایــی و قابلیــت خــود در یادگیــری و حل 
مســائل بیشــتر ایمان می آورند و متوجــه خواهند 
شــد کــه کمک گرفتــن - و نــه صرفــاً بــه دنبــال 
پاســخ درســت بــودن- در یادگیــری آن ها بســیار 
مؤثــر اســت. ایــن کار كه بــه اعضای گــروه اجازه 
بدهیم هــر یک به نحــو مؤثری مشــغول فعالیت 

باشــد، باعث می شــود هــر یک از آن هــا روی نظر 
یــا راه حــل خــود تأمــل و آن را بــا راه حــل دیگر 
اعضــای گروه مقایســه کنــد، اصالحــات الزم را در 

آن ایجاد و سپس آن را در گروه مطرح كند.

۴. يـاد دادن نحوة تعامل و مهارت های 
حل مسئله

از  بــراي  شــرایط  آوردن  فراهــم  صــرف    
یادگیــری مشــارکتی کافــی نیســت. اعضــای گروه 
باید یــاد بگیرنــد چگونه می تــوان از ايــن فرصت 
و شــرايط بهتریــن اســتفاده را کــرد؛ ایــن بدیــن 
معنی اســت کــه آن ها بایــد مهارت هــاي تعامل با 

یکدیگر را بیاموزند. اين مهارت ها عبارت اند از:
دادن  گــوش  مهــارت  فعــال۵:  دادن      گــوش 
فعــال نــه تنهــا در کار گروهــی، بلکــه در زندگی 
روزمــره نیز بســیار مهــم اســت. دانش آموزاني كه 
خــوب بــه درس گــوش می دهنــد، چشــمان خود 
را روي چهــرة معلــم متمرکــز مي كننــد و هــر از 
گاهی با حرکت ســر نشــان می دهند کــه موضوع 
مــورد بحــث را فهمیده انــد. شــنوندگان فعــال از 
قطــع کــردن صحبــت گوینــده اجتنــاب می کنند، 
ولــی با این حال، هــر از گاهی آنچه را شــنیده اند، 
بــرای خــود خالصــه و در صــورت نیــاز ســؤاالتی 
بــرای روشــن تر شــدن موضــوع مطــرح می كنند. 
گوینــده  بــه  گذاشــتن  احتــرام  روش،  ایــن  در 
باعــث  نيــز  آمــوزش داده می شــود و برعكــس 
می شــود شــنونده تــا حــد امــکان از صحبت های 

گوینده بهره ببرد. 
اعضــای  نظــرات:  و  عقایــد  دادن      توضیــح 
کــردن  متقاعــد  و  ارتبــاط  برقــراری  در  گــروه 
یکدیگــر در تعامــالت مشــارکتی خــود بــه ایــن 
مهارت نیــاز دارنــد. توضیح دادن چیزی بیشــتر از 
ارائة پاســخ های تک کلمــه ای اســت؛ دانش آموزان 
بایــد بتواننــد دالیــل خــود را مشــخص و راجع  به  
آن ها صحبــت کنند. آن هــا باید بتواننــد نظرات و 
عقایــد خــود را بــرای اعضاي گروه طــوري توضیح 
دهنــد کــه آن هــا منظورشــان را بــه خوبــی درک 
کننــد. کســب ایــن مهــارت نیازمند فراشــناخت۶، 
تفکــر روشــن و شــفاف۷، توانایــی خالصــه کردن، 
توانايــي بازگویــی مطالــب و با دقت گــوش دادن 

به حرف های دیگران است. 
تشــویق هم گروهی هــا: اعضــای یــک گــروِه 
خــوب می دانند که چگونــه بایــد هم گروهی های 
خــود را تشــویق و حمایــت كننــد، و به درســتی 
بــا نظــرات هــم مخالــف و در عيــن حــال جوي 
مثبــت در گــروه ایجــاد کنند. شــما در مقــام يك 
معلــم، بایــد به اعضای گــروه بگویید کــه از آن ها 

................................................................
جايگزين كردن يادگيري 
مشاركتي به جاي تكاليف فردي، 
مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان 
را رشد مي دهد
................................................................
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انتظــار داریــد همه به طور جدی و فعــال در انجام 
تکالیــف با یکدیگر همــکاری كنند. بایــد به آن ها 

یاد بدهید این کار را چگونه انجام دهند. 
نظــرات  و  عقایــد  دادن  توضیــح  توانايــي 
خــود: ابــراز عقيــدة خــود، درحالي كه بــه دیگران 
نیز حــق اظهار نظــر می دهیم، مهــارت پیچیده ای 
اســت که خــود برآينــد احترام  گذاشــتن افــراد به 
یکدیگــر اســت. بایــد اعضــای گــروه را به گونه ای 
راهنمایــی کنیــد کــه متوجــه شــوند هــر كــدام 
در کاِر گروهــی خــود حــق اظهارنظــر دارنــد و 
دیگــران بایــد بــا رعایت احتــرام به نظــرات آن ها 
گــوش دهند و بــه آن هــا بازخورد بدهنــد و حتی 
بگوينــد كــه مطلبــی را نفهمیده انــد. زمانــی که 
دانش آمــوزان بتواننــد چنیــن رابطــه ای را میــان 
خــود ایجــاد کننــد، می تواننــد بــا یکدیگــر برای 
بــر میــزان  گــروه خــود هــدف تعییــن کننــد، 
پیشــرفت گروه نظــارت  و مســائل را بــا یکدیگر 

حل کنند. 
    انجــام دادن تکالیــف در حــد عالــي: انتظــار 
مــی رود کــه اعضای گــروه تکالیف محول شــده را 
به خوبــی و بــا كيفيت بــاال انجام دهنــد. به طوري 
كــه در پایــان كار گروهــی، همــة اعضــا، مطالب 

مطرح شده را به خوبی یادگرفته باشند. 
 هنگامی کــه دانش آمــوزان بفهمنــد چگونــه 
بایــد بــه آن كيفيــت باال دســت يابنــد، می توانند 

به خود افتخار کنند.

۵. ترکيـب يادگيـری مشـارکتی بـا 
روش های ديگر

بايــد بگوييــم يادگيــري مشــاركتي بخشــي 
از فعاليت هــاي هــر كالس درس اســت نــه تمــام 
در  بايــد  معلــم  اســتاندارد،  درس  كالس  در  آن. 
كنــار  ارائــة درس از رايانــه و ديگــر رســانه ها نيز 
بهــره ببــرد. همچنيــن دانش آمــوزان را به صــورت 
فــردي ارزيابــي و از فعاليت هايــي مثــل يادگيري 
كل  نبايــد  امــا  كنــد،  اســتفاده  نيــز  مشــاركتي 

فعاليت هاي كالس به آن محدود شود.
یادگیــری  از  اســتفاده  بــرای  راه  بهتریــن 
مشــارکتی، از ميــان برداشــتن تکالیــف فــردی در 
کالس اســت؛ يعنــي همــان تکالیفــی کــه قبــل و 
بــه دانش آمــوزان داده می شــوند.  از درس  بعــد 
انجــام تکالیف فــردی بــرای بیشــتر دانش آموزان 
خســته کننده و بی فایده اســت، مخصوصــاً اگر در 
انجــام آن ها بــا مشــکل مواجــه شــوند. یادگیری 
مشــارکتی باعــث می شــود انجــام تکالیــف برای 
آن هــا  و  نباشــد  خســته کننده  دانش آمــوزان 
بتواننــد در کنار انجــام تکالیف خــود، مهارت های 

اجتماعی و مشارکتی را نيز فرا بگیرند. 
گاهــی اوقــات ممکــن اســت فعالیت هــای 
امــا  گیــرد.  صــورت  تدريــس  از  قبــل  گروهــی 
زمان هایی نیز هســت که معلم ابتــدا باید اهداف 
اصلــی و پارامترهــا و راهنمایی هــای الزم بــرای 
بــه انجــام رســاندن آن کار گروهی را بــرای آن ها 

توضیح دهد.

نظارة يک تحول
مــن يك بــار ناظر كالســي در پاية نهــم بودم 
كــه ســطح مطالــب خواندني كه بــه آن هــا داده 
مي شــد به طــور قابــل توجهــي پايين تر از ســطح 
كالس بــود. معلــم آن ها بســیار تــالش می کرد که 
اســتفاده  مشــارکتی  یادگیــری  روش  از  کالس  در 
کنــد. وی از دانش آمــوزان می خواســت متن هــای 
ســخت و پیچیــده ای را بخواننــد و در گــروه راجع 
بــه آن هــا بحث کننــد و در نهایــت خــود را برای 
بحث هــای کالســی آمــاده كننــد. بــا ایــن حــال، 
دانش آمــوزان  یادگیــری  میــزان  در  پیشــرفتی 
دیــده نمی شــد. وقــی معلــم بــه  دنبــال علتــی 
بــرای ایــن موضوع گشــت، متوجه شــد، بــا اینکه 
اعضــای گــروه زیــاد با هــم صحبت می کننــد اما 
حــس همــکاری و کمــک بــه یکدیگــر در میــان 

آن ها دیده نمی شود. 
اولیــن کار وی ایــن بــود کــه هــر یــک از 
خــود  مســئولیت  متوجــه  را  گــروه  اعضــای 
را  مشــارکتی  یادگیــری  اصــول  ســپس  كنــد،  
بــرای آن هــا توضیــح دهــد. در ادامــه معلــم و 
و  گــروه  در  همــکاری  نحــوة  دانش آمــوزان 
بازخــورد دادن بــه یکدیگــر را  تمریــن کردنــد. 
در مرحلــه بعــد، معلــم ســعی کــرد تکالیفی به 
بچه هــا بدهــد کــه جالب تــر و چالش انگیز تــر و 
باشــند. وی  مرتبــط  بــا موضــوع درس  بیشــتر 
از دانش آمــوزان خواســت مقــاالت متعــددی را 
در موضــوع «احساســات» بخواننــد، آن هــا را با 
هــم مقایســه کننــد و بــا همــکاری یکدیگر به 
ســؤاالتی کــه بــرای پاســخ دادن بــه آن هــا، به 
حفظ کــردن صــرف مطالــب نیــاز نبود، پاســخ 
ســؤاالت،  آن  بــه  دادن  پاســخ  بــرای  دهنــد. 
تک تــک اعضــای گــروه بایــد در مــورد هــدِف 
و  مي كردنــد  فرضیه ســازی  مقالــه  نویســندة 
فرضیه هــای خــود را بــا نشــان دادن مطالبــی از 

داخل متن مستند مي كردند. 
طــي چنــد روز، هنگامــی کــه دانش آموزان 
به خاطــر  معلــم  نيســت  قــرار  متوجــه شــدند 
تكاليــف  از  كالس،  زمان بنــدي  رعايــت 
سرســري بگــذرد، بــه ســراغ آن مقــاالت رفتنــد 

و بحــث و گفت وگــو میــان آن ها رونــق گرفت. 
بــه  و  ســازمان یافته  مشــارکتِی  یادگیــری 
رســمیت  شــناختن فعالیــت گروهی اســتاندارد، 
باعــث تغییــر ســطح آن کالس از مقدماتــی بــه 
پیشــرفته شــد. وقتــي از یکــی از دانش آمــوزان 
خواســته شــد تغییــر و تحــول صــورت گرفته در 
کالس را توضیــح دهــد، وی  ایــن طــور گفــت: 
می کنيــم  کار  هم گروهی هایمــان  بــا  «وقتــی 
می دانــم  می گذاریــم،  هــم  روی  را  فکرمــان  و 
کــه حتمــاً به یــک پاســخ خــوب می رســیم. ما  
شــوق داريــم کــه نشــان دهیــم چــه چیزهایی 
مي دانيــم، لــذا تک تکمــان آمــادة ارائــة گزارش 

کار گروه هستیم».
به درســتی  مشــارکتی  یادگیــری  روش  اگــر 
اســتفاده شــود، نتایــج بســیار خوبــی بــه دنبال 
داده  نشــان  تحقیقــات  داشــت.  خواهــد 
راهبــرد  پنــج  ايــن  معلمــان  اگــر  کــه  اســت 
برنــد،  کار  بــه  مشــارکتی  یادگیــری  در  را 
می گیرنــد،  یــاد  را  درس  بهتــر  دانش آمــوزان 
بیشــتر احســاس موفقیــت می کننــد، به مدرســه 
عالقــة بیشــتری پیــدا می کننــد و بــه یکدیگــر 
و بــه نظــرات هــم بیشــتر احتــرام می گذارنــد

 .(Roseth et al., 2008; Slavin, 2013; Webb, 2008) 
امتحــان  ارزش  نتایجــی،  چنیــن  بــه  رســیدن 

کردن این روش را دارد.

  پی نوشت ......................................................
1. cooperative learning
2. Free rider
3. Know- it- all
4. Random reporter
5. Active Listening
6. Metacognition
7. evidentiary thinking
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برنامه ريزي درسي و تربيتي و تبيين اسناد تحول
نيره شاه محمدي
دكتراي برنامه ريزي درسي
افشين چمن آرا
كارشناس ارشد برنامه ريزي درسي

بايسته هاي راهبردي
 برنامة درسي و نحوة گزينش آن ها

   اشاره                                                                                                                                                                                

رسالت خطير برنامة درسي ملي فراهم آوردن سازوكارهاي مناسب براي طراحي، تدوين، اجرا و ارزشيابي از برنامه هاي درسي در سطوح 
ملي و محلي است تا مبتني بر فلسفة تعليم وتربيت اسالمي، مفاهيم آموزشي و تربيتي به صورت نظام مند و ساختاريافته در اختيار كودكان و 

نوجوانان قرار  گيرد و محيطي بانشاط و مدرسه اي دوست داشتني را به تصوير بكشند (سند تحول بنيادين آموزش وپرورش). 
با عنايت به نقش و اهميت برنامة درسي ملي، اجراي درست آن در همة سطوح از اهميتي اساسي برخوردار است؛ زيرا برنامة اجرا نشده 
همانند برنامة توليد نشده است و اجراي ناكارامد، زمينه را براي توليد و اجراي برنامة مشابه در آينده هم غبار آلود مي كند. وقتي برنامه اي 

نيست، دست كم برخي «آرزوي» آن را در دل خود زنده نگه مي دارند، اما وقتي برنامه اي بد اجرا مي شود، خيلي از اشخاص از آن متنفر 
مي شوند. موفقيت در اجراي برنامة درسي به پذيرش برنامه و توانايي اجراي آن از سوي عامالن اجرا وابسته است و عامل اجرا فردي است كه 

فراگردهاي اجرا را هدايت و حمايت مي كند. 
ضرورت وجود برنامة درسي ملي آن است كه سبب مي شود در سطح كشور نظام يكساني حاكم شود و همة دانش آموزان به حدود 

پيشرفت مورد انتظار در سطح كشور برسند. دليل ديگر در اين خصوص، دليل اقتصادي است. كساني كه اين موضوع را طرح مي كنند، بر اين 
باورند كه وجود برنامة درسي ملي سبب مي شود هزينه و سرمايه گذاري دولت منطقي تر شود. به سخني ديگر، در اين صورت است كه دولت 
به هزينه و عوايد ناشي از سرمايه گذاري خود آگاهي مي يابد. طراحي و تدوين «سند برنامة درسي ملي» نوعي سياست گذاري عمومي و كلي 

در حوزة برنامه ريزي درسي است. از نظر المبي، تدوين چارچوب برنامة درسي ملي نوعي هدايت ملي  است دربارة آنچه كه بايد آموخته شود، 
چگونه ارزشيابي شود و چه پيامدهايي داشته باشد (نقل ازآقازاده، ۲۰۰۶). برنامة درسي ملي جمهوري اسالمي ايران با ارائة يك الگوي جديد 

هدف گذاري شامل پنج عنصر (تفكر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق) در چهار عرصة ارتباطي متربي (با خود، خدا، خلق و خلقت) اقتضائات 
كامالً جديدي را براي مؤلفه هاي برنامة درسي (رويكرد، محتوا، راهبردهاي ياددهي و يادگيري و ارزشيابي) و برنامة آموزشي ايجاد مي كند. در 

اين نوشتار، به بحث دربارة مؤلفة راهبردهاي ياددهي- يادگيري و اصول حاكم بر گزينش آن ها پرداخته مي شود. 

كلیدواژه ها:  اصول تعيين راهبرد، راهبردهاي ياددهي- يادگيري، الگوي دريافت مفهوم

راهبردهاي ياددهي- يادگيري و اصول حاكم بر 
گزينش آن ها

بــه  اســت،  اســتراتژي  واژة  معــادل  كــه  «راهبــرد» 
بيــان كلــي عبــارت اســت از يــك برنامــه بــا نقشــة كلــي 
رســيدن  بــراي  و  تشــكيل  عمليــات  مجموعــه اي  از  كــه 
بــه هدفــي معيــن مطــرح مي شــود. هنگامــي كــه ايــن 
نقشــه بــراي رســيدن بــه اهــداف آموزشــي باشــد، به آن 
يــا راهبــرد آموزشــي گفتــه  راهبــرد ياددهــي- يادگيــري 
مي شــود. انتخــاب راهبــرد مناســب يكــي از فعاليت هــاي 
مهــم در فراينــد طراحــي آموزشــي به شــمار مــي رود، زيرا 
تعيين كننــدة نــوع وظايف معلــم و زمينه ســاز فعاليت هاي 

دانش آموزان در كالس درس است. 
راهبردهــا و روش هــا عــالوه بــر به كارگيــري در فرايند 
تدريــس، در طراحــي و تأليــف بســته هاي آموزشــي (كتاب 

درســي و...) نقــش اساســي دارنــد. بــا همــة اهميتــي كــه 
راهبردهــا و روش  هــا در برنامه ريــزي درســي دارنــد، خــود 

تابعي از اصول مبنايي هستند؛ اصولي كه بتواند: 
 امــكان درك و تفســير پديده هــا، وقايــع، و روابــط 
ببينــد،  تــدارك  زندگــي  واقعــي  موقعيت هــاي  در  را 
در  تصميم گيــري  بــراي  را  شــرايط  كــه  به گونــه اي 
مــورد مســائلي كــه دانش آمــوزان در موقعيت هــاي 
مختلــف بــا آن مواجــه مي شــوند، بــا رعايــت نظــام 

معيار اسالمي، فراهم سازد. 
در  كاوشــگري،  طريــق  از  را،  دانش آمــوزان  انگيــزة   
پرســش هايي  پاســخ  يافتــن  بــراي  مــداوم  تــالش 

دربارة پديده ها، وقايع و روابط آن ها تقويت كند.
 امــكان درك و تفســير قوانيــن كلــي حاكم بر هســتي 
و رابطه هــاي علــت و معلولي يــا وابســتگي پديده ها 
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دانش آمــوزان  در  بصيــرت  افزايــش  بــا  همــراه  را 
فراهم كند.

شايســتگي هاي  كــه  ببينــد  تــدارك  را  فرصت هايــي   
كســب شــده در فاصله هــاي زماني توســط دانش آموز 
مــرور و تصميماتــي بــراي تعديــل، بازنگري يــا ادامة 

مسير يادگيري توسط دانش آموز اخذ شود. 
تلفيــق  عمــل،  و  نظــر  پيونــد  بــراي  الزم  فرصــت   
دانــش و تجربيــات پيشــين بــا يادگيري هــاي جديــد 
تحقــق  جهــت  معنــادار  و  يكپارچــه  به صــورت  را 
توســعة  و  دانش آمــوزان  وجــودي  ظرفيت هــاي 

شايستگي ها فراهم كند. 
و  خــالق  و  فعــال  روش هــاي  از  بهره منــدي  بــا   
ســازمان دهي نوآورانــه، فراينــد جمع آوري و انباشــت 

حقايق، زمينة توليد علم و معرفت را فراهم كند. 
 صرفــاً بــه انتقــال دانــش محدود نشــود، بلكــه زمينة 
توليــد علــم از ســوي دانش آمــوزان را بــا تأكيــد بــر 

مشاركت آنان در مفهوم پردازي تدارك ببيند. 
معلــم،  بــا  را  دانش آمــوزان  مؤثــر  تعامــل  زمينــة   

هم ساالن و انواع محيط هاي يادگيري فراهم كند. 
 زمينــة بهره گيــري هوشــمندانه از فناوري هــاي نويــن 
آموزشــي را فراهــم كنــد و اســتفاده از آن هــا را بــا 
نــگاه تقويتــي و تكميلــي يا توانمندســازي (نــه نگاه 
جايگزينــي و واگــذاري)، دنبــال كنــد (بنــد ۹ ســند 

تحول، ۱۳۹۰).

انواع راهبردهاي ياددهي- يادگيري
راهبردهــا زمينــة رســيدن بــه يادگيــري مطلــوب -بــا 
و  محــوري  موقعيــت  و  فطرت گرايــي  رويكــرد  بــه  توجــه 
مي آورنــد  فراهــم  را  مشــاركت-  و  تعامــل  ماننــد  اصولــي 
(پيشــين). الزمــة شــكوفايي فطــرت، فراهــم كــردن بســتر 
و  علم يابــي، حقيقت خواهــي  حــس  رشــد  بــراي  مناســب 
خالقيــت در ايــن فراينــد اســت. در كنــار اين دســته بندي، 
(جلوه هــاي  موقعيت هــا  از  آگاهــي  بــراي  دانش آمــوزان 
دينــي).  و  رياضــي  ماننــد  درســي  برنامه هــاي  مختلــف 
نيازمنــد تعامــل اجتماعــي و تشــريك مســاعي با هم ســاالن 
خــود هســتند. در چنيــن شــرايطي، نقــش معلــم در انتقال 
به موقــع و مناســب پيام از طريــق قصه، مثال، ارائــة الگوها، 
توجــه بــه خودبــاوري و خودپااليــي در ارتبــاط بــا خــود، 
خــدا و خلــق مي توانــد كامل كننــدة راهبردهاي قبل باشــد. 
اصلي تريــن راهبردهــاي آموزشــي كــه خــود به دســته بندي 
الگوهــاي ياددهــي- يادگيــري كمــك مي كننــد، عبارت انــد 

از:
راهبــرد  و  تعاملــي  راهبــرد  زمينه محــور،  راهبــرد 

انتقالي.

۱. راهبرد زمينه محور
روح كلــي راهبــرد زمينه محــور، بسترســازي معلــم بــراي 
از طريــق  اســتعدادها و عالقه هــا  بــروز  شــكوفايي فطــرت، 
برقــراري ارتبــاط بــا بافــت و موقعيت هــاي چالشــي مناســب  
اســت. فعال ســازي تفكــر، كليدي تريــن عمــل در ايــن راهبــرد 
و  كاوشــگري  مهــارت  به كارگيــري  بــا  مي شــود.  محســوب 
پژوهشــگري، ابعــاد مختلــف مســئله بررســي مي شــود و بــا 
مشــاهده و اســتفاده از روش  هاي متفاوت، اطالعــات جمع آوري 
مي گــردد تــا راه حل هــاي مختلف به دســت آيــد. در مرحلة بعد، 
دانش آمــوزان اطالعــات به دســت آمــده را تجزيــه و تحليــل 
مي كننــد تــا بــه جــواب مناســب و كامل تــر برســند. بنابراين، 
روش  گروهــي،  روش  كاوشــگري،  و  مســئله  حــل  روش هــاي 
پــروژه اي، نقشــة مفهومي، بــارش مغــزي، روش آزمايشــگاهي 

و... در عمل مي توانند براساس اين راهبرد مديريت شوند.

راهبردها 
زمينة رسيدن 

به يادگيري 
مطلوب با توجه 

به رويكرد 
فطرت گرايي و 

موقعيت محوري 
و اصولي مانند 

تعامل و مشاركت 
را فراهم 
مي آورند
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 الگويي كه 
معلم درس خود 
را با آن شروع 
مي كند در كسب 
اطالعات و 
نظرات، مهارت ها، 
راه هاي تفكر 
و اظهارنظر به 
دانش آموزان 
كمك مي كند و 
نحوة يادگيري را 
به آنان مي آموزد

۲. راهبرد تعاملي و مشاركتي
در ايــن راهبــرد، معلــم زمينه ســاز يادگيــري از طريق 
دانش آمــوزان  گفت وگوســت.  و  بحــث  مســاعي،  تشــريك 
دســت  آزمايــش  و  پژوهــش  بــه  دســته جمعي  به صــورت 
مي زننــد. در ايــن راهبــرد علــم به منزلة دانشــي اســت كه 
در طــول زمــان بــر مبنــاي نيازهــاي اجتماعــي به وجــود 
مي آيــد و با انديشــه هاي گــروه تعبيــر مي شــود.  يادگيري 
ارتبــاط  ايجــاد  و  پيرامــون  دنيــاي  اكتشــاف  مثابــه  بــه  
اجتماعــي با افــراد تلقي مي شــود. اين راهبرد بــا روش هاي 
متفــاوت قابــل پي  گيــري اســت، از جملــه بــارش مغــزي، 
(هميــاري)،  مشــاركتي  روش هــاي  انــواع  نقــش،  ايفــاي 
و گروهــي  روش  پاســخ،  و  پرســش  بديعه پــردازي، 

 مباحثه.
۳. راهبرد انتقالي

در  اصلــي  عامــل  به منزلــة  معلــم  راهبــرد،  ايــن  در 
را  موضوعــي  دانــش  كل  و  مي شــود  ظاهــر  يادگيــري 
راهبــرد  ايــن  از  اگــر  مي كنــد.  منتقــل  دانش آمــوزان  بــه 
به صــورت كامــل و بــدون توجــه بــه راهبردهــاي قبلــي 
اســتفاده شــود، راهبــردي غيرفعــال  و كم اثــر خواهــد بود. 
روش هــاي خــاص ايــن راهبــرد عبارت انــد از: ســخنراني، 
و  ســازمان دهنده  تمريــن،  و  تكــرار  نمايــش،  توصيــف، 

مهارت آموزي.
در حالــت مطلوب، تلفيق ســه راهبرد موردنظر اســت. 
آگاهــي معلــم از راهبردهــاي متفــاوت و روش هــا و فنون 
يادگيــري مرتبــط بــا هريــك اهميــت ويــژه اي دارد، زيــرا 
مــدارس جايگاهــي بــراي تســهيل امــر يادگيــري هســتند 

ايــن تســهيل به شــمار مــي رود. بســياري  و معلــم عامــل 
مي تواننــد  علمــي  موضوعــات  و  زندگــي  مهارت هــاي  از 
امــا  شــوند،  آموختــه  هــم  غيرمدرســه اي  محيط هــاي  در 
يادگيري هــاي  از  را  مدرســه اي  يادگيري هــاي  آنچــه 
به عنــوان  معلــم  نقــش  مي كنــد،  متمايــز  غيرمدرســه اي 
الزم  شــرايط  ايجادكننــدة  و  يادگيــري  امــر  تســهيل كنندة 

براي يادگيري مفيد و مؤثر است.
معلــم بــا اســتفاده از مجموعــه آموخته هاي شــناختي 
خويــش دربــارة طبيعــت يادگيرنــده (دانش آمــوز)، فلســفه 
و هدف هــاي تعليم وتربيــت، قوانيــن يادگيــري و چگونگــي 
و  روش هــا  درس،  كالس هــاي  در  آن هــا  از  اســتفاده 
شــيوه هاي علمــي گــردآوري و كاربــرد دانش هــا، روش هاي 
ســنجش اســتعدادها و بررســي توانايي ها، روش هــاي ايجاد 
انگيــزش، تقويــت و بازخــورد مناســب، روش هــاي كنتــرل 
عواطــف، هيجان هــا و بســياري دانســته هاي ديگــر، الگوي 
ياددهــي خويــش را با عنايــت بــه راهبردهاي مطرح شــده 
طراحــي مي كنــد. الگويــي كــه معلــم درس خــود را بــا آن 
شــروع مي كنــد در كســب اطالعــات و نظــرات، مهارت هــا، 
راه هــاي تفكــر و اظهارنظــر به دانش آمــوزان كمــك مي كند 
و نحــوة يادگيــري را به آنــان مي آموزد. نقش عمــدة تدريس 
بــه  ادامــه،  در  اســت.  توانمنــد  يادگيرنــدگان  پديــدآوردن 
معرفــي الگــوي تدريــس دريافت مفهــوم مي پردازيــم كه از 

دستة راهبردهاي زمينه محور محسوب مي شود. 

الگوي ياددهي دريافت مفهوم
هــدف: ايــن روش در تقويــت مهارت هاي اساســي تفكر 
بســيار مؤثر اســت و موجب كشــف ماهيت مفهوم مي شــود. 
بــا اجــراي ايــن الگو چگونــه فكــر كــردن را بــه دانش آموزان 
يــاد مي دهيــم. اين الگــو به منظور هدايــت دانش آمــوزان به 
ادراك يــك مفهــوم تدويــن و با توجه بــه مراحل زيــر تدريس 

مي شود:
الف. مراحل اجراي الگو

را  مطالــب  معلــم  مرحلــه،  ايــن  در  مطالــب:  عرضــة   .۱

در دو قالــب مثبــت و منفــي ارائــه مي دهــد. بنابراين 
مطالــب بايــد قبــالً دســته بندي و در قالــب نمــودار، 
تصاويــر، جداول يــا نوشــته هايي روي تابلو آمــادة ارائه 
مي كنــد  مشــخص  فراگيرنــدگان  بــراي  معلــم  شــوند. 
كــه مفهومــي را در ذهــن دارد كــه بايــد بــه آن پــي 
ببرنــد و ســپس بعضي مطالــب ارائه شــده را بــا آري و 
برخــي ديگر را بــا خير مشــخص مي كند. آري هــا همان 
مفهومــي را نشــان مي دهند كــه در ذهن معلم اســت. 
در واقــع هــر مطلبــي كــه ارائه مي شــود، مثالــي منفي 
يــا مثبــت از آن مفهوم اســت. در اين مرحلــه، معلم به 
فراگيرنــدگان مي گويــد كــه در همــة مثال هــاي مثبــت 
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آب شدن يخ هاي قطبيخشك شدن نان در مجاورت هوا

نرم شدن كرهناپديد شدن مه

ريزش باراناتو كردن لباس هاي نم دار 

تشكيل  قطره هاي آب روي شيشة  پنجرهخشك شدن لباس هاي خيس

تشكيل برفك در يخ ساز يخچالتابش خورشيد بر آب درياها

ناپديد شدن قرص هاي نفتالينناپديد شدن آب درون چاله

مفهومــي مشــترك وجــود دارد كــه وظيفة آن هــا ايجاد 
فرضيــه اي دربــارة ماهيــت آن اســت. بنابرايــن، مــوارد 
مطــرح بايــد از پيــش منظــم و بــا نشــانه هاي «آري» 
و «خيــر» عرضــه شــوند. در ايــن مرحلــه مثال هــا بايد 

كامالً سازمان يافته باشند. 
فراگيرنــدگان  مرحلــه،  ايــن  در  مفهــوم:  بــه  دســتيابي   .۲

بــه مقايســة مثال هــا و موارد مطــرح شــده مي پردازند 
و به دنبــال عامــل يــا عوامــل مشــتركي بيــن مثال هاي 
در  مي ســازند.  فرضيه هايــي  و  مي گردنــد  مثبــت 
صــورت لــزوم، معلــم بايــد مثال هــاي بيشــتري ارائــه 
مفهــوم  كشــف  به ســوي  را  دانش آمــوزان  و  كنــد 
موردنظــر هدايــت كنــد. وقتــي اغلــب دانش  آمــوزان 
روي يــك فرضيــه بــه توافــق رســيدند، بايــد مثال هــا 
و مــوارد جديــدي بــه آن هــا عرضــه شــود تــا مثبت يا 
منفــي بــودن آن هــا را تعيين كننــد. خــود فراگيرندگان 
نيــز در ايــن قســمت مي تواننــد نمونه هــاي جديدي را 

مطرح كنند.
۳. نامگذاري مفهوم و تحليل جريان دريافت مفهوم

تعريــف  و  نامگــذاري  بــه  ايــن مرحلــه، معلــم   در 
مفهــوم مي پــردازد و نــام تخصصــي مفهــوم را (اگــر 
آخــر،  در  مي كنــد.  عنــوان  باشــد)  داشــته  وجــود 
آن هــا  به وســيلة  كــه  را  راهبردهايــي  دانش آمــوزان 
تحليــل يافته انــد،  يــا مفاهيــم دســت  بــه مفهــوم 

 مي كنند.
 در واقــع، بعد از آنكــه دانش آموزان به مفهوم دســت 
يافتنــد، بايــد از آن هــا خواســت مراحــل تفكــر خود 
را در حيــن دســتيابي بــه مفهــوم يــك بــه يــك نقل 
كننــد و افــكاري را كــه در هــر مرحلــه به ذهنشــان 
خطــور كــرده اســت شــرح دهنــد. بايــد از آن هــا 
خواســت كــه بگوينــد در ابتــدا چــه فكــر مي كردند، 
چــرا اين گونــه فكــر مي كردنــد، يا چــرا فكر خــود را 
تغييــر دادنــد. فايدة اين كار آن  اســت كــه مباحثه اي 
پــي  در  كــه  مي گيــرد  صــورت  دانش  آمــوزان  بيــن 
مفاهيــم  بــه  آن  به  وســيلة  كــه  را  راهبردهايــي  آن، 
دســت يافته انــد تحليــل مي كننــد. اينكــه در اذهــان 
در  فرضيه هايــي  چــه  مي گــذرد،  چــه  دانش آمــوزان 
مراحــل اوليــه در ذهــن آن ها شــكل گرفتــه و چگونه 
ايــن فرضيه هــا را آزموده اند، بســيار مهم اســت، زيرا 
بــه ايــن طريــق مي تــوان نحــوة تفكــر دانش آموزان 
را بررســي و راه هــاي رشــد آن را تســهيل كــرد. بــه 
ايــن ترتيب، هــم تمرين هايي بــراي دريافــت مفهوم 
در اختيــار داريــم و هــم دانش آمــوزان مي تواننــد با 
تغييــر در راهبردهــا و آموختــن راهبردهــاي جديــد، 

توانايي بيشتري در دريافت مفاهيم پيدا كنند.

نمونة تدريس: «درس علوم، موضوع تبخير»
در گام اول، معلــم جــدول زير را روي تختة كالس مي كشــد.

معلــم مي گويــد: «من به نوعــي تغيير حالت كــه در مواد 
صــورت مي گيــرد فكــر مي كنــم. پديده هايــي كــه در جدول 
بــا كلمة بلــي مشــخص شــده اند، نشــان دهندة همــان تغيير 
حالتــي اســت كــه در ذهــن مــن وجــود دارد و پديده هايــي 
كــه بــا كلمة خيــر مشــخص شــده اند، چيــزي نيســتند كه در 
فكــر مــن وجــود دارد». دانش آموزان بــا دقت به جــدول نگاه 

مي كنند و به مقايسة بله  ها و خيرها مي پردازند. 
معلــم مجــدداً ســؤال مي كنــد: «چه چيــز مشــتركي بين 
فرضيه  هايــي  دانش آمــوزان  ذهــن  در  دارد».  وجــود  بله هــا 
شــكل مي گيــرد. معلــم از آن هــا مي خواهــد در دادن پاســخ 
عجلــه نكننــد و كمــي صبــر و حوصلــه بــه خــرج دهنــد. او 
بــه  و  تختــة كالس مي نويســد  را روي  ديگــر  پديــدة  چنــد 
دانش آمــوزان مي گويــد بلــي يــا خير بــودن آن ها را مشــخص 
كننــد.  هنوز نامي از تغيير حالت موردنظر برده نشــده اســت، 
ولــي دانش آمــوزان بــه مفهــوم آن دســت يافته انــد و اكنــون 
مي تواننــد فرضيه هــا و حتي تعريف هــاي خود را ارائــه دهند. 
در پايــان، از دانش آموزان خواســته مي شــود جريــان تفكر خود 
را بــراي دســتيابي بــه مفهــوم بيــان كننــد و دربــارة چگونگي 

شكل گيري فرضيه ها در ذهنشان به بحث بپردازند.   
ب. كاربردها و مزاياي روش دريافت مفهوم

 معلــم زمانــي از ايــن الگو اســتفاده مي كنــد كه هدف 
او رســيدن به مفهــوم از طريــق تكاپو،  كنــكاش، تفكر 

توسط شاگردان و رسيدن به اهداف درس باشد.
 ايــن الگــو در رياضي، زبــان، علوم اجتماعــي و تجربي 

كاربرد دارد. 
 الگــوي دريافــت مفهوم ســبب رشــد شــيوه هاي مؤثر 

تفكر در دانش آموزان مي شود. 
 از الگــوي دريافــت مفهــوم مي تــوان به عنوان روشــي 

براي ارزشيابي استفاده كرد. 
مهــارت  تقويــت  ســبب  مفهــوم  دريافــت  الگــوي   
فرصــت  و  مي شــود،  دانش آمــوزان  در  فرضيه ســازي 

تحليل به آنان مي دهد و توجهشان را بيشتر مي كند.
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فناوري در آموزش و فناوري آموزشي

   اشاره                                                                                                                

امروزه دسترسی به دوربین عکاسی برای اکثر افراد ميسر است و گسترش آن 
می تواند فرصتی باشد برای استفادة گسترده تر و آگاهانه تر از آن در فرایند 

یادگیری. استفاده از این رسانة دیداری ساده و ارزان در یادگیری بسیار حائز 
اهمیت است . با بررسی عکس های متفاوت آموزشی متوجه می شویم که همة 
عکس ها قادر به انتقال مطالب موردنظر ما نیستند. پس الزم است برای استفادة 
آگاهانه از عکس های آموزشی، با ویژگی های عکس آموزشی مناسب و اصول و 

قواعد مربوط به عکاسی که ما را در رسیدن به اهداف آموزشی مان کمک می کند، 
آشنا باشیم. 

هدف این مقاله باال بردن آگاهی معلمان و فعاالن عرصة تعلیم وتربیت در 
زمينة اصول عکاسی در صحنه هاي آموزشي و آشنايي آن ها با راهكارهاي مناسب 

آن است تا خود بتوانند تولیدکنندة این رسانة آموزشی به طور مطلوب باشند. 

سميه رزبان
دانشجوي دانشگاه خوارزمي

سرآغاز
بــرای اینکــه عکــس بــه بهترین وجــه پیــام و مقصود 
معلــم را بــه دانش آمــوز برســاند، رعایــت اصــول اولیــة 
عكاســي الزامی اســت. درســت اســت که هر کس ســلیقة 
خاصــی دارد و زیبایــی امــری نســبی اســت، امــا در مورد 
عکاســی قوانیــن خاصــی هــم وجــود دارنــد کــه در تهیة 
عکــس بایــد آن هــا را رعایــت کــرد. عکــس خــوب چیــز 
حاضــر و آمــاده ای نیســت، بلکــه بایــد آن را خلــق کــرد. 
چشــم مــا اشــیا را ســه بعدی می بینــد و عکــس پدیــده ای 
دوبعــدی اســت. در نتیجــه تالش زیــادی باید بــه کار برد تا 
عکســی کــه ثبت می شــود، با آنكــه دوبعدی اســت، بتواند 
حداقــل بخشــی از زیبایــی دنیــای ســه بعدي را در خــود 

داشته باشد (دانایی، ۱۳۸۲). 

اصول عملي درعکاسی آموزشی
  تعيين محل مناسب سوژه روی عکس  

 خیلــی از عکاســان تــازه کار موقعــی کــه می خواهنــد 
کاری کننــد تــا تأکیــد و توجــه روی ســوژه قــرار گیــرد، آن 
را در وســط تصویــر قــرار می دهنــد. ظاهــراً کار خوبــی هم 
انجــام می دهنــد، زیرا با ایــن کار ترکیبــی متقــارن در تصویر 
بــه وجــود می آورنــد. ولــی مشــکل ايــن روش آن اســت كه 
بيننــده را خســته مي كنــد. یــک رهنمــود کالســیک بــرای 
طالیــی»۱  «نســبت  عكــس،  در  اصلــی  ســوژة  دادن  قــرار 
اســت کــه هــزاران هنرمند (البتــه ابتــدا هنرمندان نقاشــی و 
ســپس هنرمنــدان عکاســی) بــرای قرن هــا از آن بــرای ایجاد 
تصويــر اســتفاده كرده انــد. بهتریــن و مهم تریــن مــکان برای 
جلب توجــه جایی اســت که تصویــر هم افقی هــم عمودی به 
ســه بخش مســاوی (به طــور فرضی) تقســیم شــود (به همین 
دلیــل نــام دیگــر این ایــده «قانــون یک ســوم»۲ اســت). این 
نقــاط به طــور طبیعــی نقاطــی هســتند کــه چشــم انســان، 
هنــگام مشــاهدة عکــس، اول بــه آن  جلــب مي شــود. ایــن 
نقــاط توجــه بهتریــن محــل بــرای قــرار دادن ســوژة اصلــی 
عکس محســوب مي شــوند. منظره یــاب بعضــی از دوربین ها 
دارای ایــن خط هاســت كــه در گرفتــن عکــس به شــما كمك 
مي كنــد. ایــن روش بــرای ایجــاد حس تعادل مناســب اســت. 
امــا گاه نمی تــوان از ایــن قانون اســتفاده كرد. در ایــن موارد 
بایــد بــه ســراغ خط هــا و تون هــای رنــگ و روشــنایی درون 
تصویــر رفــت و از آن ها برای ایجاد تعادل و ســاختار مناســب 

کمک گرفت (لنگفورد، ۱۳۸۷). 
خــط افــق در عکس هــای طبیعــت جایــی اســت کــه 
آســمان و زمیــن به یکدیگــر وصل می شــوند. اگــر هدفمان 
حــدود  در  را  افــق  خــط  اســت،  آســمان  دادن  نمایــش 
یک ســوم پایینــی بایــد قــرار دهیم و اگــر هدفمــان نمایش 
دادن زمیــن و چیزهــای روی آن اســت، بــرای مثــال نشــان 
دادن پوشــش گیاهــی یــک منطقــه، بایــد خط افــق را خط 

یک سوم باالیی قرار دهيم. 

 هدر ندادن کادر  
 فضــای تلف شــده در عکــس، نقطــة  ضعــف عکــس 
به حســاب می آیــد. البتــه منظور از فضــای تلف شــده لزوماً 
فضــای خالی نیســت. یــک  راه هدر نــدادن کادر این اســت 
کــه بــه ســوژه نزدیک شــوید تا ســوژه قســمت بیشــتری از 
کادر را پــر کنــد. نزدیــک شــدن بــه ســوژه تنهــا راه بــرای 
جلوگیــری از اتــالف فضــای عکس نیســت. گاهــی می توانید 
بــا کمــی جابه جــا کــردن ســوژه یــا دوربیــن، پس زمینــه را 
طــوری تغییــر دهیــد کــه بتوانــد فضــای اطــراف ســوژه را 
به خوبــی پــر کنــد (خرمــی راد، نــادر، ۱۳۹۱) رابــرت کاپــا۳ 
عــکاس معــروف در ایــن بــاره می گویــد: «اگــر عکس شــما 

اصول عکاسی 
كاربرد

د ر گرفتن 
عکس آموزشی
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جالــب از آب درنمي آيــد، علــت ایــن اســت کــه به ســوژه 
نزدیــک نشــده اید» (نقــل از: دانایــی، ۱۳۸۲). بــرای مثــال 
اگــر معلــم می خواهــد مراحــل تبدیــل کــرم ابریشــم بــه 
پروانــه را بــا نشــان دادن عکس آمــوزش دهد، بایــد تا جای 
ممکــن به کــرم نزدیک شــود تــا حداقــِل فضای تلف شــده 

را در عکس داشته باشد. 

   گرفتن بيش از يك عکس از سوژه   
 بهتر اســت از ســوژة موردنظرتــان چند عکــس از زوایا 
و نماهــای متفــاوت بگیریــد تــا در فرصت مناســب بهترین 
عکــس را بــا کمتریــن نقص هــا انتخــاب کنیــد. بــرای مثال، 
ممکــن اســت در يكي از عكس ها پشــت ســوژة شــما اشــیا 
یــا افراد اضافــی قرار گرفته باشــند کــه در حین عکاســی به 
آن هــا دقــت نکرده ايد؛ یــا نور تابیده شــده به ســوژه از یک 
زاویــه یا نمــا، بیش  از حــد زیاد یا کم باشــد که در بررســی 
مجــدد متوجــه آن خواهيد شــد. ايــن عكس ها را بايــد كنار 
بگذاريــد. در بررســی نهایــی معمــوالً بهتریــن زاویة عکس 

گرفتن، زاوية هم سطح دوربین با سوژة اصلی است. 

  ايجاد تضاد با محيط مجاور 
عکــس  یــک  گیرایــی  افـزایــش  راه هــای  از  یکــی   
به کارگیــری رنگ هــای متضــاد اســت. می تــوان بــرای ایجاد 
تضاد ســوژه را به روشــن ترین یــا تاریک ترین عنصــر تبدیل 
ایــن صــورت  از رنگ هــای متضــاد اســتفاده کــرد. در  یــا 
باشــد.  خــاص  رنــگ  آن  دارای  عنصــر  تنهــا  بایــد  ســوژه 
بــرای اینکــه جلب توجــه بــه حداکثــر برســد، می توانیــد از 
تغییــر مــکان دوربیــن اســتفاده کنیــد. در این حالــت باید 
دوربیــن را جایــی قــرار دهیــد که ســوژة موردنظر شــما در 
مقابــل پس زمینــه اي کــه دارای رنــگ یا نــور متضاد اســت، 
قــرار گیــرد. ایــن موضــوع را در ذهــن داشــته باشــید کــه 
چشــم به جایــی متمرکــز می شــود کــه نســبت بــه اطرافش 

تاریک تــر یا روشــن تر باشــد؛ یا درواقــع از اطرافــش متمایز 
باشد (لنگفورد، ۱۳۸۷). 

     استفاده از پس زمينه و پيش زمينه 
 اشــیا و منظره هایی که جلو و پشــت ســوژة شــما قرار 
می گیرنــد، هــر دو جلــوة زیبایــی بــه عکســتان می دهنــد. 
اگــر جزئیــات پس زمینــه اطالعــات جالبــی را بــه تصویــر 
شــما اضافــه می کننــد، از آن هــا در تصویــر خــود اســتفاده 
کنیــد. بــا در نظــر داشــتن ایــن مــورد می توانیــد از روش 
ســوژه ها  مقایســة  بــرای  بصــری  توضیحــات  اضافه کــردن 
اســتفاده کنیــد (پيشــين). پس زمینــة عکــس بهتــر اســت 
خلــوت و یکنواخــت باشــد تــا ســوژه را برجســته تر نشــان 
دهــد و توجــه را به موضــوع اصلــی عکس معطوف ســازد.  

(حاجی حسینی نژاد، ۱۳۷۹).  
هنــگام گرفتــن عکــس شــایـد الزم باشــد بــرای اصــالح 
کــــادر مـوضــوع را چنــد قدمــی جابه جــا کنیــد. مثــالً اگر 
هدفمــان از عکــس آمــوزش یــک حرکــت ورزشــی اســت، 
خطــوط  یــا  اضافــی  اشــیاي  داشته باشــیم  توجــه  بایــد 
پشــت ســوژه کــه دانش آموز اســت، مثــل شــاخه های بلند 
درختــی کــه پشــت ســر دانش آمــوز قــرار دارنــد، توجــه 
بیننــده را بــه خــود مشــغول نکننــد. بایــد زمینــه را خنثــا 
انتخــاب کنیــم تــا ســوژه از زمینــه جــدا شــود. درعین حال، 
برعکــس پس زمینــه، وجــود پیش زمینــة متمایــز و برجســته 
مطلوب تر اســت و ایــن حس را بــه مخاطب می دهــد که از 

نزدیک شاهد سوژه است. 

     ايجاد عمق در عکس 
عمــق عاملــي اســت که بــه کمــک زوایــا، خطــوط و 
همچنیــن ســایه ها، می توانــد ســطح دوبعــدی را بــه فضای 
ســه بعدی تبدیل کنــد (پيشــين). زمانی که خطــی در تصویر 
چشــم را از پیش زمینــه بــه ســمت پس زمینــه هدایــت کند، 
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در تصویــر عمق ايجاد مي شــود. بــا اســتفاده از یک عنصر 
اضافــي کــه نزدیــک دوربیــن قــرار دارد، می تــوان تصــور 
عمــق را بــرای بیننــده ایجــاد کــرد. اگــر ســوژة عکاســی 
دشــتی  پیش زمینــه  در  و  باشــد  روســتایی  منظــرة  یــک 
مســطح قــرار داشــته باشــد، خانه هــا به صورت فشــرده در 
پس زمینــة عکس دیــده خواهند شــد. اما وقتــی درختی در 
پیش زمینــه قــرار دهید، چشــم بــا دیدن عکس و مشــاهدة 
درخــت در جلــو و تصويــر خانه هــا در پس زمینــه، متوجه 
عمــق و فاصلــة بین ایــن عناصر می شــود. ایجــاد عمق در 
تصويــر کار ســختی نیســت، فقــط بایــد کمــی در اطــراف 
گشــت تــا چیــزی مناســب بــراي قــرار دادن در پیش زمینه 

يافت. 

 ايجاد تعادل در عکس 
تعــادل در جــذاب شــدن عکــس شــما مؤثــر خواهــد 
بــود. هنــگام ترکیب بنــدی یــک تصویر، بــه دنبــال تعادل 
مســتطیل  در  اشــیا  جای گیــری  و  نورپــردازی،  رنــگ،  در 
محــدودة کادر باشــید. هنگامی کــه از تعــادل در تصويــر 
صحبــت می کنیــم، منظورمــان ترکیبــی اســت کــه در آن 
عناصــر بصــری به گونــه ای در کنــار یکدیگــر قــرار گيرنــد 
کــه برای چشــم خوشــایند بــه نظــر برســند. شــما باید با 
اســتفاده از خالقیــت خــود در ایــن خصــوص کــه دوربین 
را در چــه مــکان و بــه چــه حالتــی قــرار دهیــد، ترکیب و 
نمــای زیبایــی بــه عکــس خــود ببخشــید و یــک منظــرة 

متفاوت بسازید. 
  توجه به نقطة کانونی 

هــر عکس بایــد فقط یک نقطــة کانونی اصلی داشــته 
باشــد. نقطــة کانونــی معمــوالً قســمتی از ســوژة اصلــی 
عکــس و اولیــن نقطــه ای اســت کــه نــگاه بیننــده را بــه 
خــود جلــب می کنــد. عکســی که یکدســت اســت 
و هیــچ قســمتی از آن  وزنی بیشــتر از ســایر 
قســمت ها نــدارد، معموالً عکــس  خوبی 
نیســت و نمی توانــد با بیننــده ارتباط 

خوبــی برقــرار کنــد. عکــس می توانــد چنــد نقطــة کانونی 
فرعــی هم داشــته باشــد تــا بعــد از اینکــه بیننــده متوجه 
نقطــة کانونــی اصلــی شــد، آن نقــاط توجــه او را بــه خود 
جلــب کننــد. بــه  ایــن  ترتیب، عــالوه بــر توجه، کشــش هم 
ایجــاد می شــود (خرمــی راد، ۱۳۹۱). بــرای مثال، اگــر معلم 
می خواهــد بــراي آشــنایی دانش آموزان با شــکل و ســاختار 
کنــدوي زنبور عســل عكســي تهيه كنــد، باید نقطــة کانونی 
نــه شــاخه های  کنــدوي زنبورعســل باشــد،  عکــس دقیقــاً 
درخــت، زنبــور، پروانــه و گل هــا یا ســایر چیزهــای اضافی 
کــه در اطــراف کنــدو قــرار دارنــد و ممکــن اســت توجــه 

مخاطب را از سوژة اصلی منحرف کنند. 

      ايجاد فضای کافی در جلوي سوژه       
بــرای ســوژه های زنــدة بــدون حرکــت، مثل انســان ها 
و حیوانــات در حالــت توقــف، می تــوان بــا خالی گذاشــتن 
فضــای جلــوي آن ها، سمت وســوی نــگاه آن هــا را در عکس 
مشــخص کــرد (دانایــی،۱۳۸۲). ایــن فــن بیشــتر بــر مبنای 
قاعــدة یک ســوم اعمــال می شــود و فضایی در مقابل ســوژه 

ایجاد می کند که به ایجاد تصویری خوشایند مي انجامد. 

راهکارهاي افزايش بهره وري 
از عکس های آموزشی

آموزشــی  عکس هــای  از  اســتفاده  گســترش  بــرای   .۱
آن هــا  کیفیــت  افزایــش  و  درس  کالس هــای  در 
فناوری هــای  از  بهره گيــري  راه هــا  بهتریــن  از  یکــی 
نویــن اســت. بــا ایــن هــدف می تــوان یــک شــبکة 
اجتماعــی ایجــاد کــرد تــا در آن معلمــان در نقــاط 
گوناگــون کشــور عکس هــای آموزشــی خود را بــا دیگر 
ایــن شــبکة  اشــتراک بگذارنــد. اعضــای  بــه  معلمــان 
عالقه منــدان  و  فعــاالن  تمامــي  می تواننــد،  اجتماعــی 
دانش آمــوزان  خــود  حتــی  یــا  تعلیم وتربیــت  عرصــة 
باشــند. آن هــا می تواننــد عــالوه بــر عکس هــای خود، 
تجربه هــاي خــود را هم در اختیــار یکدیگر قــرار دهند 

۴۴۴۴۴۲۲۲۲۲

خــود جلــب می کنــد. عکســی که یکدســت اســت 
و هیــچ قســمتی از آن  وزنی بیشــتر از ســایر 
قســمت ها نــدارد، معموالً عکــس  خوبی 
نیســت و نمی توانــد با بیننــده ارتباط 

فعــ تمامــي  می تواننــد،  اجتماعــی 
خ حتــی  یــا  تعلیم وتربیــت  عرصــة 
باشــند. آن هــا می تواننــد عــالوه بـ
تجربه هــاي خــود را هم در اختیــار
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ایــن  و عکس هــای یکدیگــر را نقــد و تحلیــل کننــد. 
تعامــل می توانــد کمــک شــایانی به بــاال رفتــن کیفیت 

عکس های آموزشــی کند. 

    شبكة اجتماعي عكس ها 
عکس هــای  بــراي  اجتماعــی  شــبکة  ایجــاد  مزایــای 

آموزشی عبارت اند از:
 عکس هــا و اطالعــات مربــوط بــه عکس ها با ســرعت ، 

سهولت و انعطاف باال به اشتراک گذاشته می شود؛
معلمــان  ســایر  تجــارب  و  اطالعــات  بــه  دسترســی   

آسان می شود؛ 
 محدودیت های مکانی و زمانی از بین می رود؛

بــر ســواد اطالعاتــي و مهارت هــای فــردي معلمــان   
مي افزايد؛ 

 تفكر انتقادي اعضای خود را تقویت می كند؛ 
  باعــث افزایــش انگیــزه و خالقیــت معلمــان و ســایر 

تولیدکنندگان عکس های آموزشی می شود؛ 
  امــکان بازآمــوزی معلمــان و افزایش مهــارت و دانش 

آنان را فراهم مي آورد. 
۲. راهــکار دیگــر بــراي گســترش اســتفاده از ایــن مــواد 
ارائــة آموزش هــای مربــوط  ارزان،  و  آموزشــی مفیــد 
یادگیــری  فراینــد  در  عکــس  از  اســتفاده  اصــول  بــه 
در ســایت دفتــر آموزش هــای مجــازی و کوتاه مــدت 
دانشــگاه فرهنگیان  اســت. ایــن آمــوزش را مي توان در 
قالــب یــک کارگاه آموزشــی مجــازی ارائه كــرد. مزایای 

این راهکار عبارت اند از:
 معلمــان مــی تواننــد بــدون محدودیت زمــان و مکان 

از این کارگاه استفاده کنند. 
  بــا اســتفاده از اســتادان مجــرب ایــن حــوزه، تعــداد 

بیشتری از معلمان عالقه مند آموزش مي بينند.
یادگیــری خــود  تنظیــم ســرعت  بــه  قــادر   معلمــان 

خواهند بود. 
معلمــان  میــان  را  مســتقل  یادگیــری  فرهنــگ    

گسترش مي دهد. 
آمــوزش  بــر  مبتنــی  دوره هــای  ایــن  روزآمدســازي   
ســادگی  بــه  و  ســرعت  بــه  مي تــوان  را  الکترونیــک 

انجام داد. 
۳. مي تــوان اصــول عکاســی را از طریــق مجــالت رشــد 
جــوان   و  نوجــوان  آمــوز،  دانــش  نوآمــوز،  کــودک، 
داد.  آمــوزش  ادامــه دار  و  درس  بــه  درس  به صــورت 
ایــن آموزش هــا باید متناســب با ســن مخاطبــان مجله 
مطالــب  از  پایین تــر  ســنین  بــرای  و  شــود  طراحــی 
ســاده تر و عینی تــر، همراه بــا مثال های متعــدد عینی، 
بهــره گرفــت. در ایــن صــورت دانش آمــوزان عالقه مند 

آموزشــی  عکس هــای  تولیدکننــدة  می تواننــد  هــم 
ضمــن  را  خــود  یافته هــای  و  تجربیــات  و  باشــند 

هماهنگی با معلم در کالس نمایش دهند. 
کتــاب  قالــب  در  عکاســی  آمــوزش  مباحــث  ارائــة   .۴
الکترونیکــی روشــی دیگــر اســت کــه موجــب افزایش 
ســرعت و ســهولت دسترســی معلمــان و عالقه منــدان 
ایــن حوزه مي شــود. بهتر اســت این کتــاب الکترونیکی 
«متن محــور» نباشــد، بلکــه عــالوه بــر متن هــا در هــر 
فصــل تصويرهــا و نمونه هــای عکس هــای مطلــوب و 
منطبــق بر اصول ذکر شــده قرار داده شــود تــا آموزش 
عینی تــر و پایدار تــر باشــد. از جملــه مزایــاي این روش 

می توان موارد زیر را نام برد:
 دسترسی مخاطبان بیشتر؛ 

 انعطــاف بیشــتر بــرای اصــالح یــا انتشــار یــا ویرایش 
جدید؛ 

  انجام فرايند اصالح با هزینة کمتر و سرعت باالتر؛
 عدم تحمیل هزینة چاپ و نشر؛

 رفع مشکل کمبود کتاب.
۵. می تــوان مباحــث مربــوط بــه اصــول عکاســی را در 
قالــب یــک «چندرســانه ای آموزشــی» مبتنی بــر رايانه 
ارائــه کــرد. اســتفاده از چندرســانه ای باعــث می شــود 
مــواد و رســانه های الزم بــا یکدیگــر تلفیــق شــوند. با 
بــراي  پنج گانــه  حــواس  از  حــواس  چنــد  روش  ایــن 
یادگیــری فعــال مي شــوند و فراینــد یادگیــری پایدارتــر 
و بهتــر انجــام خواهــد شــد. از مزایــای دیگــر آموزش 
فرصــت  شــدن  فراهــم  چندرســانه ای ها،  بــا  عکاســی 
مــرور، تکــرار و تمریــن بیشــتر، کمــک بــه برقــراری 

ارتباط بین مفاهیم و انعطاف پذیری بیشــتر اســت. 

  پي نوشت .......................................................................
1. Golden mean
2. Rule of Third
3. Robert Capa
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هر عکس بايد 
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کانونی اصلی 
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آموزش مفاهيمآموزش مفاهيم
از طريق بازي از طريق بازي آريآري و  و نه!نه!

   اشاره                                                                                                                                                                                

الگوي كشف مفهوم يا مفاهيم بر بنيان «روش تدريس استقرايي» استوار است كه در سه گام اجرا مي شود. در اين مقاله، با تركيب الگوي فوق 
در قالب بازي بله و خير، شيوه اي نوين و تركيبي توصيف و ارائه شده است. در گام اول، معلم مفهوم مورد نظر را در قالب نمونه هاي مثبت 
(آري) و منفي (نه) سازمان دهي مي كند. دانش آموزان اين نمونه ها را با هم مقايسه مي كنند و فرضيه هايي در ذهنشان شكل مي گيرد. در گام 

دوم، معلم به دانش آموزان نمونه هاي اضافي مي دهد تا مثبت و منفي بودن آن ها را مشخص و فرضيه هاي خود را ارائه كنند. معلم پس از تأييد 
فرضيه هاي درست، مفهوم مورد نظر را نامگذاري مي كند. در گام آخر، معلم از دانش آموزان پرسش هايي به منظور بيان تفكرات آن ها مطرح 

مي كند و دانش آموزان آنچه را براي دستيابي به مفهوم موردنظر در ذهنشان نقش بسته است، بيان مي كنند.

كلیدواژه ها:  مفهوم آموزي، دستيابي به مفهوم، تحليل شيوة تفكر، بازي آري و نه، الگوي دريافت مفهوم

گام هاى اميدبخش
پوراندخت يعقوبي

مدرس دانشگاه فرهنگيان گيالن 

سرآغاز
يكــي از وظايف معلم، آمــوزش به دانش آموزان اســت. 
در روش ســنتي، معلــم بــه انتقــال يكســوية مفاهيــم بــه 
ذهــن، مي پــردازد. بنابرايــن، معلــم فعــال و دانش آمــوزان 
ماننــد  دانش آمــوزان  ذهــن  واقــع،  در  هســتند.  منفعــل 
مخزني اســت كــه معلــم آن را پــر مي كنــد. در رويكردهاي 
جديــد، هــدِف آمــوزش توليد علم و دانش اســت نــه تكثير 
آن. بديــن معنــا كــه مفاهيــم را بايــد خــود دانش آمــوزان 
كشــف و توليــد كننــد تــا بر آن تســلط داشــته باشــند و از 

آن در موقعيت هاي زندگي استفاده كنند. 
الگــوي «تدريــس بــه روش دريافــت مفهوم»۱ توســط 
برونــر۲ به وجــود آمــده و مشــابه تفكــر اســتقرايي اســت. 
ايــن روش يكــي از روش  هــاي آمــوزش اكتشــافي اســت كه 
بــه فراگيرنــدگان  درصــدد اســت قابليــت مفهوم ســازي را 
بيامــوزد. در ايــن الگــو، مفاهيــم به صــورت جملــه تعريف 
نمي گيرنــد،  قــرار  دانش آمــوزان  اختيــار  در  و  نمي شــوند 
بلكــه بــا مثال هــا و نمونه هايــي كــه اگــر مطــرح مي كنــد 
تعريــف  و  مفهــوم  ويژگي هــاي  خودشــان  دانش آمــوزان 
آن را به دســت مي آورنــد. بنابرايــن، يافته هــا بــراي مــدت 

طوالني تري در ذهن دانش آموزان باقي مي مانند. 
در طــول ســال هايي كه در مراكز تربيت معلم و دانشــگاه 
مي كنــم،  تدريــس  ضمن خدمــت  دوره هــاي  و  فرهنگيــان 

توانســته ام با اســتفاده از ايــن الگو توانمنــدي فراگيرنــدگان را 
ارتقــا دهم، به نحــوي كه معلمــان نيــز از به كارگيــري اين الگو 
نتايــج موفقيت آميزتــري در دوره هــاي ابتدايــي تــا متوســطه، 
بــراي ياددهــي بهتــر و ســهل تر مفاهيــم كســب كرده انــد. 
تجربه هــاي مــن موجب توســعة ايــن الگــو به صــورت تلفيق 
بــا بــازي «آري» و «نــه»، بــه يقيــن يادگيــري دانش آمــوزان را 
جذاب تــر و كارامدتــر خواهد كــرد. با اين رويكــرد، مقالة حاضر 
بــه آمــوزش مفهــوم علمــي پســتاندار (بــا موضوع جانــوران 
پســتاندار به عنــوان يكــي از گروه هاي مهــره داران) مي پــردازد. 
شــما مي توانيــد با ايــن شــيوه انــواع مفاهيــم را در درس هاي 
متفــاوت (علوم، رياضــي، جغرافيا، تعليمات اجتماعــي، ادبيات 

فارسي و زبان انگليسي) آموزش دهيد. 

مراحل تدريس از طريق الگوي دريافت مفهوم
در ايــن روش، معلــم مجموعــه فعاليت هــاي هدفداري 
تحقــق  به منظــور  آن هــا  براســاس  و  پيش بينــي مي كنــد  را 
مفاهيــم  تدريــس  بــه  آموزشــي،  اهــداف  بــه  بخشــيدن 
مي پــردازد.  پيشــنهادي  الگــوي  مبنــاي  بــر  درس  اساســي 
دانش آمــوزان نيــز نمونه هــا را مقايســه مي كننــد و به دنبــال 
خــود  و  مي زنــد  جوانــه  آن هــا  ذهــن  در  فرضيه هايــي  آن 
ويژگي هــاي مفهــوم را كشــف مي كننــد. ايــن الگو ســه گام 

اساسي به شرح زير دارد:
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گام اول: ارائة نمونه ها (عرضة مطالب، شناسايي 
و روشن سـازي ويژگي ها و زمينه هاي 

كشف مفهوم)۳
معلــم تصميــم دارد دربــارة گروهــي از جانــوران صحبت 
كنــد. وي ابتــدا با اجــراي بــازي «آري» و «نــه»، در دانش آموزان 
روي  نمونه هــا  تصاويــر  مي كنــد.  ايجــاد  هيجــان  و  شــادي 
كارت هايــي جداگانــه چســبانده مي شــوند و مثبــت و منفــي 
بــودن آن هــا بــا كلمــات «آري» و ««نــه»» مشــخص مي شــود. 
پيشــنهاد مي شــود نمونه هــاي مثبــت و منفــي (مثال هــا و 
غيرمثال هــا۴) در قالــب تصاويــر بــه ترتيــب روي كارت هايــي 
با حاشــية ســبز و قرمز چســبانده شــوند تا مقايســه به راحتي 
اســاليدهاي  از  كارت  جــاي  بــه  مي تــوان  گيــرد.  صــورت 
پاورپوينــت اســتفاده كــرد. نمونه هــاي مثبــت نمونه هايــي 
منفي هــا  و  دارنــد  را  مفهــوم  آن  ويژگي هــاي  كــه  هســتند 
نمونه هايــي هســتند كــه ويژگي هــاي آن مفهــوم را ندارنــد. 
تهيــة نمونه ها به دقــت و تمرين زيــادي نيــاز دارد. نمونه  هاي 
مبهــم ســبب ســردرگمي دانش آمــوزان مي شــوند. بنابرايــن، 
الزم اســت مفاهيــم مــورد آمــوزش را تحليــل و صفــات و 
ويژگي هــاي آن را تعييــن كنيــد و بــا ناديــده گرفتــن برخــي 
ويژگي هــاي جزئــي و كم اهميــت، بر صفــات مهــم آن مفهوم 

تأكيد كنيد. 
موشستاره دريايی 

پلنگشترمرغ

قورباغهکوسه ماهی

تمساح

الک پشتشير

آرینه

آری

نهنه

نه

نهآری

ميگو

دلفين

گاو

کانگورو

خفاش

نه

آری

آری

آری

آری

معلــم به دانش آمــوزان مي گويــد منظــور از مفهومــي كه 
در ذهــن مــن اســت، وجــوه مشــترك نمونه هايي اســت كه با 
««آري»» يــا عالمت «+» مشــخص شــده اند. نمونه هــای «آري» 
و «نــه» را بــا هــم مقایســه کنیــد. خواهيــد ديد كــه عامل یا 
عوامــل مشــترکي بیــن نمونه هــای مثبت وجــود دارنــد که در 
نمونه هــای منفــی وجــود ندارنــد. براي مقايســة  بهتــر، معلم 
پيشــنهاد مي كنــد، آن هــا جدولــي تهيــه و نمونه هــاي مثبت 
تــا  كننــد  طبقه بنــدي  جداگانــه  ســتون هاي  در  را  منفــی  و 

شش

آ

فرضیه هایــی در خصــوص ویژگی هــای مفهــوم پســتاندار در 
ذهن آن ها شکل گیرد. 

گام دوم: سنجش ميزان دستيابي به مفهوم۵ 
(آري)  مثبــت  نمونه هــاي  بيــن  دانش آمــوزان    
شــباهت هايي پيــدا مي كننــد و تعريفــي از مفهوم، پســتاندار 
در ذهــن آن ها نقــش مي بنــدد. در ايــن مرحلــه، تصویر چند 
نمونــة جدیــد ديگــر در اختيــار آن هــا گذاشــته مي شــود و 
خــود دانش آمــوزان بايــد «آري» يا نه بودن پاســخ را مشــخص 
كننــد. امتیازدهــی از این جــا شــروع مي شــود. هــر گــروه به 

ازای هر پاسخ صحیح یک امتیاز دریافت می کند. 
 

اسب

گربه

گوزن

وال

پروانه

ملخ

جوجه تيغی

فيل

خرچنگ

فک

پنگوئن

مرغ

ماهی خاوياری

گرگ

گوسفند

را  منفــي  و  مثبــت  نمونه هــاي  دانش آمــوزان  وقتــي 
مشــخص كردنــد، بايــد تعريف مفهوم يــا فرضيه هــاي خود را، 
در ايــن خصــوص،  ارائــه دهند. معلــم فرضيه هاي درســت را 
تأییــد مي كنــد. معلم مي فهمــد كه آن هــا مفهــوم را دريافت 
كرده انــد، ولــي نــام آن را نمي داننــد. بنابراين، خــودش مفهوم 
را نامگــذاري مي كنــد. از دانش آمــوزان خواســته مي شــود بــه 
جــز نمونه هــاي بــاال، نمونه هــاي مثبــت ديگــری نيــز مثــال 
بزننــد. بــه ازای هــر مثال جدیــد و صحیح در محــدودة زماني 

مشخص شده يك امتیاز داده مي شود.
مفهوم پستاندار به اين شرح است:

بــه  و  دارد  شــیری  غــدة  کــه  مهــره دار  جانــور  هــر 
بچه های خود شیر می دهد، پستاندار است؛

 بــدن آن از مــو و یــا ســاختمانی نظیــر آن (پشــم، 
کرک و تیغ) پوشیده شده است؛ 

 دندان های متفاوتي دارد؛ 
 اغلــب داراي چهــار انــدام حرکتــی اســت و در هــر 
عضــو حرکتــی پنــج انگشــت یــا کمتــر دارد كــه برای 
راه رفتــن، دویــدن، بــاال رفتــن، شــنا کــردن یــا پرواز 
بــا هــم متناســب و ســازگار شــده اند. انگشــت ناخن 

یا سم دارد؛

در رويكردهاي 
جديد، هدف 

آموزش توليد علم 
و دانش است نه 

تكثير آن، بنابراين، 
بايد مفاهيم را خود 
دانش آموزان كشف 

و توليد كنند تا بر 
آن تسلط داشته 
باشند و از آن در 

موقعيت هاي زندگي 
استفاده كنند

پ

نه
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 مغز بسیار تکامل یافته دارد؛
 با شش تنفس می کند؛ 

 قلب چهار حفره ای دارد.
در این جــا نیــز بــه ازای هر ویژگی درســت یــک امتیاز 

به گروه مربوطه تعلق می گیرد.

گام سوم: تحليل راهبردهاي تفكر۶ 
از  مفهــوم  بــه  دســتيابي  شــيوة  دربــارة   معلــم   
دانش آمــوزان ســؤال مي كنــد و با طــرح پرســش هایی نظیر: 
در ابتــدا چــه فکــر می کردیــد؟ چرا آن طــور فکــر می کردید؟ 
در جریــان تفکــر خــود مجبــور بــه چــه تغییراتی شــدید؟ و 
زمانــي كه شــما مجموعه  هايــي از نمونه ها را با هم مقايســه 
را  دانش آمــوزان  مي گذشــت؟  چــه  ذهنتــان  در  مي كرديــد 
در بیــان تفکــرات یــاری مي كنــد. وي در ایــن مرحلــه نیــز 
بــه ایده پــردازی و تــوان بیان تفکــرات امتیاز مي دهــد. نتایج 
اجــرای گام ســوم در ایــن شــیوه در یــک تجربة  شــخصی به 

شرح زیر است:
 گــروه اول: مــا فکــر می کردیــم مفهــوم موردنظــر 
شــامل گروهــی از جانــوران اســت  کــه در خشــکی 
زندگــی می  کننــد، ولــی وقتــی شــترمرغ «نــه» شــد، 

نظرمان عوض شد. 
 گــروه دوم: مــا اول فکــر می کردیم منظــور از مفهوم 
مــورد نظــر ويژگي هــاي مشــترك جانــوران مهــره دار 
اســت، ولی وقتی شــترمرغ، تمســاح، کوســه ماهی و 
الک پشــت جــزو نمونه های منفــی (نه) شــدند، نظر 
خــود را تغییــر داديــم و متوجــه شــدیم مهــره دار یا 

بی مهره بودن جانور اهمیتی ندارد. 
جانــور  هــر  می کردیــم  فکــر  مــا  ســوم:  گــروه   
مهــره داری کــه خــارج از آب زندگــی می کنــد و راه 
مــی رود «آري» اســت و هــر جانــوری کــه داخل آب 

جدول (۱) امتيازبندي

گروه نوع فعالیتردیف
اول

گروه 
دوم

گروه
 سوم

گروه
 چهارم

گروه
 پنجم

تشخيص نمونه های مثبت يا بله ۱

ارائة مثال های جديد و غير تکراری۲

بيان ويژگی های مفهوم مورد نظر ۳

بيان شيوة تفکر ۴

جمع

اســت و شــنا می کنــد «نــه» اســت، اما وقتــی خفاش 
کــه پــرواز می کنــد و دلفیــن کــه شــنا می کنــد هم 

«آري» شدند، نظر خود را عوض کردیم. 
 گــروه چهــارم: مــا اول بــه شــیوة حرکــت جانــور 
فکــر  کردیــم، ولــی متوجــه شــدیم کــه نــوع حرکت 
مهم نیســت. ســپس فکــر کردیــم همــة «آري» ها در 
خشــکی زندگــی می کننــد، امــا وقتــي وال و کوســه 
کــه در آب زندگــی می کننــد و بالــه دارند، بــه ترتیب 
«آري» و «نــه» در نظــر گرفتــه شــدند، دریافتیــم کــه 
نــوع حرکــت و محــل زندگــی اهمیــت نــدارد، بلکــه 

همة «آري» ها به بچه های خود شیر می دهند. 
 گــروه پنجــم: مــا ابتدا بــه نوع تغذیــه فکــر کردیم، 
یعنــی گیاه خــواری و گوشــت خواری. ســپس متوجــه 
شــدیم مفهــوم مــورد نظر شــامل گروهــی از جانوران 
مهــره دار اســت کــه عالوه بــر غدد شــیری و پوشــش 
بدن، بــا «نه»هــا متفاوت هســتند. در آخــر، معلم به 

شــیوة تفکر و بیان آن ها از ۱ تا ۵ امتیاز مي دهد.
 معلمــان هنــگام اجرای ایــن الگــو، امتیاز گروه هــا را در 

جدول (۱)  مشخص می كنند.
 

نتيجه گيری 
 بــه کمــک ایــن الگــو ، قــدرت خالقیــت، ثبــات یادگیری، 
فرضیه ســازی و افزایــش تحمــل ابهــام در فراگيرنــدگان تقویــت 
مي شــود و یادگیــری برایشــان جنبــة حــل معمــا پیــدا می کند. 
لــذا انگیــزة یادگیــری در آنــان افزایــش می یابــد. ضمــن اینکه 
بــا هدایــت الگو در بســتر بــازی، پویایــی و نشــاط فراگیرندگان 
بيشــتر و لــذت یادگیــری نيــز تقویت می شــود. با توجه بــه اینکه 
تشــکیل  اصــول  و  را مفاهیــم  بخــش عمــدة مطالــب درســی 
می دهنــد، از ایــن الگــو می تــوان هم بــرای آمــوزش درس جدید 

و هم برای ارزشیابی تشخیصی (درس قبلی) استفاده کرد. 
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 به کمک اين 
الگو ، خالقيت، 
ثبات يادگيری، 
فرضيه سازی 
و افزايش 
تحمل ابهام در 
فراگيرندگان 
تقويت مي شود 
و يادگيری برای 
فراگيرندگان جنبة 
حل معما پيدا 
می کند. لذا انگيزة 
يادگيری در آنان 
افزايش می يابد
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 هزينة اشتراك يكساله مجالت عمومى (هشت شماره): 300/000 ريال
 هزينة اشتراك يكساله مجالت تخصصى (چهار شماره): 200/000 ريال

  نشانى: تهران، صنـدوق پستى  امور مشتركين:                           16595/111
www.roshdm
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استان: ................................. 

خيابان: ................................................................................. 
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شمارة في
مبلغ پرداختى: ......................................................................

ً مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:  اگر قبال
  

   
               

   
 

 
 

                                     امضا:

نحوة اشتراك:
س از واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 

شما مى توانيد پ
ش كد 395، در وجه شركت افست از 

ك تجارت، شعبة سه راه آزماي
بان

ش زير، مشترك مجله شويد: 
دو رو

w و تكميل برگة اشتراك 
w

w.roshdm
ag.ir  :1.  مراجعه به وبگاه مجالت رشد؛ نشانى

ش واريزى. 
ت مشخصات في

به همراه ثب
ت سفارشى 

ش بانكى به همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پس
2. ارسال اصل في

ش را نزد خود نگه داريد).
(كپى في

...................................

سرگرمي هاي علمي و آموزه هاي فرهنگي
حميدرضا كرمي

ژنــرال ژاپنــي در فكــر حملــه به دشــمن بــود، ولي بــا اينكه ســربازانش از ســربازان دشــمن زيادتــر بودنــد، روحية خوبي نداشــتند. ژنــرال كه 
متوجــه ايــن موضــوع شــده بــود دســتور داد همة ســربازان در ميــدان پــادگان جمع شــوند. خود در برابر قشــون ايســتاد و گفــت: «ســربازان من، 
ســكه اي در دســت دارم. آن را بــه هــوا مي انــدازم. اگــر شــير آمــد مــا فاتح جنــگ خواهيم بــود و اگــر خط آمد، دشــمن فاتــح جنگ خواهــد بود. 

پس خوب نگاه كنيد.»
نفس هــا در ســينه حبــس شــد. ژنرال ســكه را به هــوا پرتاب كــرد و ســكه روي زمين افتاد. شــير بود! چنــان صداي هلهله و شــادي از ســربازها 

برخاست كه انگار واقعاً فاتح جنگ شده بودند. همين طور هم شد.
 بعــداً، روزي كــه جشــن پيــروزي را در پــادگان برگــزار مي كردنــد، يكــي از افســران ارشــد كه پيش ژنــرال ايســتاده بود، بــه او گفــت: «قربان، 

تقدير را نمي شود تغيير داد، ديديد كه سكه راست گفت!»
ژنرال سكه را از جيب درآورد، به افسر داد و گفت: «تو راست مي گويي، ولي سكه را خوب نگاه كن!»

عجب! هر دو طرف سكه شير بود!
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ترجمة مجيد عميق

ييييآزماآزماهوش هوش 
سرگرمي هاي علمي و آموزه هاي فرهنگي

ســؤال: كــدام يــك از شــش شــكل زيــر را بايد داخــل مربع 
خالي قرار دهيم؟
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پاســخ: شــكل موردنظــر مي تواند مثلــث، هالل يــا موج دار 
و بــه رنگ هاي ســفيد يا ســياه يا رنگی باشــد. دايــرة بااليي 
نيــز مي تواند ســمت راســت، چــپ يا وســط قــرار بگيرد و 
ســه تا پيــكان هم به ســه حالت نشــان داده شــده اند. حال 
بــا توجه به نظم شــكل ها و نحوة قــرار گرفتن آن ها، شــكل 
شــمارة ۴ پاســخ صحيح اســت؛ يعني شــكل هــالل رنگي، با 
دايره در گوشــة ســمت چپ و يكــي از پيكان ها در ســمت 

راست و دو پيكان ديگر در سمت چپ. 


