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درخور توجه نویسندگان و مترجمان گرامی 
     مقاله هایی را كه برای درج در مجله می فرستید، باید با موضوع تكنولوژی آموزشی مرتبط و در جای دیگر چاپ نشده باشند.

      منابع مورد استفاده در تألیف را بنویسید.       مقاله های ترجمه شده باید با متن اصلی هم خوانی داشته باشند و چنانچه مقاله ها 
را خالصه می كنید، این موضوع را قید کنید. در هر حال، متن اصلی نیز باید با متن ترجمه شده ارائه شود.      مقاله ها یك خط 
در میان، بر یك روی كاغذ و با خط خوانا نوشته یا تایپ شوند.      نثر مقاله باید 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 حاشیة مقاله مشخص شود.
       مجله در رد، قبول، ویرایش، تلـخیص و اصـالح مقـاله های رسیده مختار است و مـسئولیت پاسـخ گویی به پرسش های خوانندگان 

با پدیدآورنده است.
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سالم بر معلمان عزيز و ارجمند. سالم بر مهرباني، فداكاري و صبر و بردباري شما. سالم بر همت و كرامت 
شــما. سالم بر نگراني، دلسوزي و صداقت شما. اينك يك سال ديگر بر خدمات افتخارآميز شما افزوده شد. در 
اين مدت، همواره آموختيد، هدايت كرديد، پرورش داديد و در دل نوباوگان اين كشــور اميد و نشــاط آفريديد. 
خســته نباشيد، اجرتان با خدا. از آنجا كه در ماه ارديبهشــت قرار داريم، روز 12 ارديبهشت، روز گرامي معلم 
را به شــما و به همة دســت دركاران تعليم وتربيت تبريك مي گوييم و از خداوند بزرگ سعادت و سالمت شما 
را مســئلت داريم. مرحوم شهيد مطهري معلم و استاد بزرگ و فرهيختة ما، ارزش تعليم وتربيت و به تبع آن 

ارزش كار معلم را در كتاب داستان راستان، جلد اول، چنين تعريف مي كند:
»رسول اكرم )ص( وارد مسجد مدينه شد و چشمش به دو اجتماع افتاد كه از دو دسته تشكيل شده بودند. 
هر دســته اي حلقه اي تشكيل داده و سرگرم كار بودند. يك دسته مشــغول عبادت و ذكر، و دسته اي ديگر به 
تعليم وتربيت، ياد دادن و يادگرفتن ســرگرم بودند. پيامبر)ص( هر دو دســته را از نظر گذراند و از ديدن آن ها 

مسرور و خرسند شد و به كساني كه همراهش بودند، رو كرد و فرمود:
»اين هر دو دســته كار نيك مي كنند و بر خير و سعادت اند«. آن گاه جمله اي اضافه كردند: »لكن من براي 
تعليم و دانا كردن فرســتاده شــده ام«. پس به طرف دســته اي كه به كار تعليم و تعلم مشغول بودند رفت و در 

حلقة آنان نشست.
آري كار معلم دانا كردن و بيدار كردن اســت، تربيت و انسان سازي است، كاري است مقدس و آسماني كه 

عطر و بوي خدايي مي دهد.
من باز هم براي اينكه گوشــه اي از اهميت و نقش كار معلم را نشان دهم، خاطرة دوران كودكي يك استاد 
ايراني1 را به روايت خودش نقل مي كنم تا ببينيد چگونه يك كلمه و يك لبخند معلم، سرنوشت كودكي مأيوس 
و نااميد را زير و رو مي كند؛ به طوري كه كودك غمگين و تنبل آن روز، اينك استاد روان شناسي و علوم تربيتي 
است و در يكي از بهترين دانشگاه هاي انگلستان تدريس مي كند. اميدوارم با خواندن اين خاطرة واقعي، روز به 

روز بر تعداد معلمان دلسوز و مهربان ما افزوده شود.
سال اول دبستان در شيراز بودم؛ سال 1340. اواسط سال آمديم اصفهان. در يك مدرسه اسمم را نوشتند. 
شهرســتاني بودم و لهجة غليظ تركي قشــقايي داشــتم. ما كتابمان دارا انار دارد بود، ولي در اصفهان آب بابا 
معضلي بود براي من. چيزي نمي فهميدم! البته در شــهر خودمان هم خبري از شــاگرد اول شــدنم نبود، ولي 
با ســختي و بدبختي درسكي مي خواندم. در اصفهان شدم شــاگرد تنبل كالس! خانم معلم پير و بي حوصله اي 
داشتيم كه شد دشمن قسم خوردة من! هر كسي درس نمي خواند، مي گفت مي خواهي بشوي فالني و منظورش 
من بينوا بودم! با هزار زحمت رفتم كالس دوم! آنجا هم از بخت بد من، اين خانم شــد معلممان! هميشــه ته 
كالس مي نشســتم و گاهي هم چوبي مي خوردم كه يادم نرود چه كسي هستم! ديگر خودم هم باورم شده بود 

كه تا ابد شاگرد تنبلي هستم!

ارزش و اهمّيت كارمعلم
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  پی  نوشت .....................................................................................................................................................................
      استاد اميرمحمد نادري قشقايي، استاد روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه كنت انگلستان.  

كالس سوم يك معلم جوان و زيبا آمد مدرسه مان؛ لباس هاي قشنگ مي پوشيد و خالصه كارش درست بود. 
او را براي كالس ما گذاشتند. من خودم از اول رفتم ته كالس نشستم. مي دانستم جاي من آنجاست! درس داد 
و مشــق گفت كه براي فردا بياوريم. آن قدر به دلم نشسته بود كه تميز مشقم را نوشتم. ولي مي دانستم نتيجة 
تنبل كالس چيست! فردايش كه آمد، يك خودنويس قشنگ گرفت دستش و شروع كرد به امضا كردن مشق ها! 
همگي شــاخ درآورده بوديم! ديگران مشــق هايمان را يا خط مي زدند يا پاره مي كردند! وقتي به من رســيد، با 
نااميدي مشــق را نشانش دادم. دستانم مي لرزيد و قلبم به شدت مي زد. زير هر مشقي چيزي مي نوشت. خدايا 

براي من چه مي نويسد؟ با خطي زيبا نوشت: »عالي!«
باورم نمي شــد. بعد از سه ســال، اين اولين كلمه اي بود كه در تشويق من بيان شده بود. لبخندي زد و رد 
شــد. سرم را روي دفترم گذاشتم و گريه كردم. با خود گفتم، هرگز نمي گذارم بفهمد من تنبل كالسم. به خود 
قول دادم بهترين باشــم. آن سال با معدل 20 شاگرد اول شدم و همين طور سال هاي بعد. هميشه شاگرد اول 
بودم. وقتي كنكور دادم، نفر ششــم كنكور در كشــور شدم و به دانشگاه تهران رفتم. يك كلمه به آن كوچكي، 

سرنوشت مرا تغيير داد. 
راســتي! چرا كلمات مثبت و زيبا را از ديگران دريغ مي كنيم؟ به ويژه ما پدران، مادران، معلمان، اســتادان 

و مربيان

قطعه شعري از مرتضي دولت آبادي تقديم مي شود به همة معلمان مهربان و فداكار ايران:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          اكش شوق
وسعتي    بيكراهن مي    بينم           من رد آموزش تو اي استاد  

ارتفاع زماهن  مي    بينم           رد شكوه و جمال و اقمت تو  
رپتوت جاوداهن مي    بينم ي جاده اترخي              رب بلندا

ات هك از تو، نشاهن  مي    بينم           زندگي را دوباره مي سازم  
اكش شوقت رواهن مي    بينم          اي سحابي هك موسم تعليم  

رد زمستان جواهن  مي    بينم د            از تو رب شاهخ اهي استعدا
خالي از ره بهاهن  مي    بينم            بانگ  و فرياد   دلنوازت را  

ات تو را رد مياهن  مي    بينم          از جهالت، رهاس رد من نيست  

دكتر عادل يغما
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تكنولوژي آموزشي، پداگوژي و علوم يادگيري

كلیدواژه ها:  تنــاوري، طراحی تحت تأثير بدن، تأمل ســاختاريافته، يادگيری 
بی واسطه، يادگيری باواسطة تفکر، مفاهيم انتزاعی

  اشاره                                                                                                
                  

در علوم شناختی مقولة تناوری1 به معنی شناخت به واسطة بدن است. 

بدن به واســطة تعاملش با محیط در شــناخت افراد تأثیرگذار است. در این مقاله 

ســعی می شــود به ورود رویکرد تناوري )بدنمندی( در علوم یادگیری اشاره 

شــود. همچنين دربارة یادگیری عمیق، ارتباط آن با مقولة تناوري و همین طور 

بهینه سازی محیط های یادگیری در راستای رویکرد تناوري و اســتفاده از 

»طراحی های تحت تأثیر بدن«2 در این محیط ها صحبت می کنیم.

 تناوري 
و تأثير آن در 

يادگيري

نويسنده: كيت ساير، ترجمه و تلخيص: نرگس رنگين كمان 
دانشجوی كارشناسی ارشد ذهن، مغز و تربيت پژوهشكدة علوم شناختی

تصور كنيد كودكی در مركز يك االكلنگ نشسته 
اســت و به آرامی وزنش را به عقــب هدايت می كند. 
االكلنگ پايين می آيد. كودك وزنش را به طرف مقابل 
تمايل می دهد و طرف مقابــل االكلنگ پايين می آيد. 
آيا اين كودك می تواند از اين تجربه چيزی ياد بگيرد؟ 
تجربة بازي كــودك روی االكلنگ تجربه اي بدنی 
اســت و نوعي از يادگيری كه در پی آن اتفاق می افتد 
نيز يادگيری بدنی و غيركالمی اســت. آيا تجربة بدنی 
می تواند به يادگيری مفاهيم كالمی و يادگيری مفاهيم 

انتزاعی3 در مدارس كمكي كند؟
برای مثال، تصور می شود قوانين رياضی به عنوان 

مفاهيم انتزاعی جدا از بدن هستند. ما اين ديدگاه رايج 
را رد و به جای آن استدالل می كنيم كه تمام موضوعات 

درسی، حتی رياضيات، تحت تأثير بدن هستند.
در ايــن مقاله به دنبــال بيان رويكــرد تناوري و 
چگونگــی تأثيــر آن در يادگيری هســتيم. در رويكرد 
تناوري، شــناخت را از طريق آنچه بدن برای ما فراهم 
می كنــد دنبال می كنيم و به ايــن می پردازيم كه بدن 
همه چيز را برای يادگيری داراست؛ حتی برای يادگيری 

مفاهيم انتزاعی.

اصول تناوري
زمانی كه درگير كار حرفه ای هســتيم، مهارت های 
به خصوصی بــه كار می بريم. در بســياری از زمينه ها، 
به خصــوص علوم، فناوری، مهندســی و رياضی كه به 
اختصار آن را  )STEM(4 می گوييم، به دســت آوردن 
اين مهارت ها دشوار است، زيرا اين رشته ها ديدگاه های 
تحليلی انتزاعی را مطرح می كنند. ما معتقديم، رويكرد 
تناوري می تواند برای ســاخت محيط هــای يادگيری 
مناســب به مربيان كمــك كند. در اينجا ســه مفهوم 
كه برای حل مشــكالت رايج دانش آمــوزان با محتوای 

STEM مفيدند، ارائه می شوند.
 ابتدا دو نظام معرفتی مطرح می كنيم: نظام اوليه5 
و نظام صوری6. فهــم عميق از تحليل صوری بر مبنای 
تعامل بی واســطه با جهان فيزيكی صورت مي گيرد. ما 
ادعا می كنيم كه حتی فراتــر از مراحل اولية يادگيری، 
تمام فرايندهای در حال انجام، از فهميدن، حل مشكل 
و حتی دستكاری، نشانة نمادين همچنان تناور هستند. 
همة آن ها طرحواره های ادراكی- حركتی را كه از عوامل 
بدنــی و جســمی در واقعيت نشــئت می گيرند، فعال 
می كنند. در آخــر، نقش مهم تجهيزات را در حمايت و 

شكل دهی فعاليت شناختی مطرح می كنيم.

1. یادگیری به عنوان هماهنگ كنندة دو نظام شناختی
وقتی مشــغول فعاليت ادراكی- حركتی هســتيم، 
در واقــع درگير يك نظام شــناختی و حركتی پيچيده 
هســتيم. در حالی كه اگر متوقف بشــويم و به مفهوم 
فعاليت فكــر كنيم و دربارة آن صحبــت كنيم، درگير 
نوع متفاوتی از نظام شــناختی هستيم. در تجربة اوليه 
)بی واســطه انجام دادن(، خود بدن با محيط واقعی در 
تعامل اســت و اين تعامل بدن، يادگيری اوليه را ايجاد 
می كند. در سيستم صوری )با واسطة تفكر كردن( با تفكر 
و مؤلفه های شناختی سروكار داريم و يادگيری به واسطة 

انديشه رخ می دهد. 
پياژه بين دانش مفهومی و دانش ادراكی تفاوت قائل 
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اگر بخواهیم 
یادگیري عمیق 

اتفاق بیفتد، نباید 
فرد را از تجربه 

بدون واسطه 
جهان محروم 

كنیم

شــده اســت و آن ها را از هم تفكيك می كند. او برای 
يادگيری اوليه كلمــة ادراكی7 )ادراك ما از جهان واقع، 
هنگامــی كه با آن روبه رو می شــويم( و برای يادگيری 
صوری كه با واسطة انديشه رخ می دهد، كلمة مفهومی8 
)كه جنبة صــوری دارد، مفهوم و موجوديت های درون 
ذهن ماست كه به ما امكان می دهد به وسيلة آن متوجه 
جهان پيرامون بشويم( را بر گزيده است )به نقل از پياژه 

و اينهلدر، 1969(. 
كهنمن )2003(  بين درك كردن بدون تالش و 
اســتدالل عمدی تمايز قائل شده اســت؛ اولی سريع و 
اكتشــافی و نسبت به تغيير و اصالح مقاوم است. دومی 
آهســته تر، دقيق تر و قابليت بيشتری برای تغيير دارد. 
دانشــمندان دو مفهوم يادگيری ادراكی و مفهومی را از 
هم تفكيك كردند. آنان معتقدند هر دوي اين ها بايد در 

كنار هم برای يادگيری اتفاق بيفتند.
علوم يادگيری به دنبال فهم عميق است و اين اصل 
بيــان می كند كه فهم عميق به يادگيری بی واســطه و 
اوليه وابسته است. اگر آن را حذف كنيم، به فهم عميق 
نمی رســيم. اگر بخواهيم يادگيری عميق اتفاق بيفتد، 
نبايد فرد را از تجربة بدون واســطة جهان محروم كنيم. 
در رابطه با بخشــی از جهان كه بــرای ما امكان درك 
بی واسطة آن وجود ندارد، علوم كامپيوتر و شبيه سازی 

در يادگيری بی واسطه به ما كمك می كند.
چالش: آيا محيط های يادگيری می توانند برای 
پرورش دادن يادگيری كه در آن دانش آموزان در 
ابتدا بدون واســطه درک كنند و بعد مفاهيم را با 

واسطة تأمل و انديشه بفهمند، طراحی شوند؟

2. انتزاع به عنوان عمل شبیه سازی شده در ذهن
شواهد تجربی از تصويربرداری عصبی نشان می دهند: 
»تفكر منطقی به طور مســتقيم از ســازوكارهای بدنی 
حسی- حركتی استفاده می كند. اين نوعي بهره برداری از 
عمليات عادی بدن ماست« )گالز و الكوف، 2005(. وقتی 
ما چيزی را تصور می كنيم، جايی از مغزمان فعال می شود 
كه هنگام ديدن واقعی آن چيز فعال شده است )كاسلين، 
2005(. همين طور، هنگامی كه افعال ليسيدن، گرفتن و 
ضربه زدن را می  شنويم، سيستم های حركتی كه به ترتيب 
دهان، دست ها و پاها را كنترل می كنند، فعال می شوند 

)هاووك، جام سرود، پل ورمولر، 2004(. 
بسياری از دانشــمندان شناختی معاصر مدل هايی 
برای توضيح چگونگی پديدار شــدن مفاهيم انتزاعی از 
تجارب حسی حركتی واقعی مطرح كرده اند. برای مثال، 
ما می توانيم ساختار رياضی يك مجموعه را درك كنيم، 
فقط به اين دليل كه معنی آن را برای اشــياي فيزيكی 

كه در يك ظرف جمع آوری می شــوند، می دانيم )نونيز، 
ادواردز، متوس، 1999(.

چالش: ما چطــور تعامل فيزيکــی را كه به 
انتخاب،  تفکر می انجامد،  و  مفهومی  اســتدالل 

ايجاد و تسهيل كنيم؟

3. تجهیزات
رابطة بين شــناخت انسان و مصنوعات تكنولوژيك 
چيست؟ اينكه تجربة مفهومی با دستكاری يك مصنوع 
كه بيرون از مغز اســت تغيير كند، چه معنايی ممكن 

است داشته باشد؟ )اسفراد و مكلين، 2002(.
پس از درگير شــدن در يك فعاليت )با استفاده از 
يك وســيله(، آيا می توانيم هــر دانش مفيدی را حفظ 
كنيــم، جوری كــه بتوانيم حتی در نبــود آن مصنوع 
)وسيله(، آن دانش را به كار ببريم؟ )سالومون، پركينز، 

گلوبرسن، 1991(.
شواهدی وجود دارد كه يادگيرنده اين كار را انجام 

می دهد. پوالنی مثال زير را ارائه داده است:
تصور كنيــد يك فرد نابينا از عصــا برای تعامل با 
فضايي فيزيكی اســتفاده می كنــد. زمانی كه فرد عصا 
را برای اولين بار در دســت می گيرد، يك حس ســادة 
فيزيكی احســاس می كند؛ با انگشــتان و كف دستش 
لمس می كند. ولی برای كســی كه اســتفاده از عصا را 
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برای پيدا كردن راه خود ياد بگيرد، حس ســاده تغيير 
می كند. به تدريج، نقاطی را كه عصا با لمس كردن اشيا 
كشف می كند احساس می كند )گويی كه عصا جزئی از 

بدن فرد شده است( )پوالنی، 1958( .
اين مثال نشــان داد كه مصنوعات روی شــناخت 
تأثير می گذارند. همان طور كه ما كشــف كرديم چطور 
مصنوعات را نســبت به جهان برای نيازهايمان به كار 
بگيريم، مهارت كنترل كردن و تفســير كردن جهان را 
به واسطة مصنوعات توسعه می دهيم )كوچمن، كوتی، 

هيكمن، 1998(.
چالش: چطور ما يادگيرنده را با درگيركردن 
در تجهيزات زيســتی، مــادی و معرفتی، برای 

رسيدن به يادگيری هدايت كنيم؟

طراحی تحت تأثیر بدن
زمانــی كه نظرية تناوري شــناختی را براي توليد 
محيط هــای يادگيری به كار می بريــم، درگير طراحی 
تحت تأثير بدن هســتيم. در محيــط مبتنی بر اصول 
طراحی تحت تأثير بدن، يادگيرنده می تواند يك مسئله 
در علــوم گوناگون را با اســتفاده از غرايز جســمانی و 

جنبش طبيعی خود درك و حل كند.
اينك با ســه مجموعه از دستورالعمل های طراحی 
تحت تأثير بدن به ســه چالش مطرح شده در قسمت 

قبل پاسخ می دهيم.

چالش اول: فعالیت ها
فعاليت ها بايد باعث شــوند دانش آموزان از قدرت 
ادراكی و هماهنگی حركتــی خود برای انجام اقدامات 
جديد اســتفاده كننــد. تكاليف جديد بايــد به جای 
محرك های نمادين، شــامل ارائة تصويری، دياگرامی 
و گرافيكــی باشــند. فعاليت ها بايد بــا درگير كردن 
دانش آموزان در تكاليف به ظاهر ســاده شــروع كنند 
)ساخت يك صفحة نمايش سبز، زدن به هدف( و بعد 

به مفاهيم پيچيده برسند.

چالش دوم: مصنوعات
فعاليت های يادگيــری بايد در محيطي هماهنگ 
شــامل مصنوعات تكنولوژيك و عوامل تسهيل كننده 
)برای مثال مربيان يا معلمــان( اتفاق بيفتند. محيط 
يادگيری بايد طوری طراحی شــود كــه فعاليت های 
جســمی - از حركت يك انگشت گرفته تا حركت كل 
بدن - با محيط در تعامل باشند. در مورد محيط های 
مبتنی بر كامپيوتر، مانند دنيای مجازی و شبيه سازی، 
دانش آموزان بايد مستقيماً دستكاری اشياي مجازی را 

روی صفحة نمايش يا زمين تجربه كنند.

چالش سوم: تسهیل
الگوهــای حركتی و تعامل بدن كه به صورت بهينه 
رشــد مفهومی را تســهيل می كنند، هميشــه طبيعی 
رخ نمی دهنــد. دانش آموزان غالباً بــرای انجام اقدامات 
و حركت بدنشــان در مســيرهايی كه روابط فضايی را 
شبيه سازی می كنند، به چارچوب و راهنمايی نياز دارند.

نمونه هایی از طراحی تحت تأثیر بدن
 شبیه ساز آموزش ریاضی

يك نمونه از طراحی تحت تأثير بدن برای آموزش 
رياضی، فعاليتی اســت كه به دانش  آموز كمك می كند 
مفهوم نســبت را ياد بگيرد. بسياری از دانش آموزان در 
استدالل نسبت ها مشــكل دارند و برای فهم آن بيشتر 
درگير افزايش و جمع می شــوند تــا ضرب. برای مثال، 
ممكن است دانش آموز فكر كند 1/2=2/3زيرا تفاوتشان 
1 است )1+1/2+1=2/3(. در واقع فقط به فاصلة ارزش 
اعداد توجــه می كنند. اگر فرايند ضــرب را بر مبنای 

عمليات جمع نشان دهيم: 
  ،.. .=)1+1+1(/)2+2+2(=)1+1(/)2+2(=1:2 (
دانش آمــوز نمی تواند معنی هم ارزی نســبی را كه با = 
مشخص شده است تجربه كند. در 2+3=4+1 دانش آموز 
متوجه می شــود كه جمع دو عدد چپ با راست برابر و 
نتيجة آن ها هم برابر است، پس با هم برابرند، ولی فهم 
اينكه چطور 1/2و 2/4 برابرند، برايش دشــوارتر اســت 

)شكل1(.

1
3

2
6=

 شکل1                                                                             

محققان طراحی تحت تأثير بدن، به عنوان راه حل، 
دستگاه شبيه ساز آموزشی رياضی را برای نسبت طراحی 
كردند. دســتگاه شامل صفحه ای ست كه در آن دو نماد 
 روبه روی دســت هاي چپ و راست مشــخص شده اند. 
به دانش آموز هدف اين گونه بيان می شود كه دو دست به 
نحوی باال می آيد )باالی دو نماد( كه صفحه ســبز شود. 
دســتگاه ارتفاع دستان كاربر در باالی خط های طراحی 
شده را اندازه مي گيرد و با مقدار مورد نظر معلم مقايسه 
می كند. اگر مقدار درســت باشد، صفحه سبز می شود. 
در ابتدا صفحه خالی اســت و وقتی ســبز شــود، جای 
دست هاي چپ و راســت ثابت مي شود. در مرحلة دوم، 
خط هــای افقی و عمودی پديدار می شــوند. دانش آموز 
متوجه رابطه و توالی خط ها می شود و تا اندازه ای نسبت 

محیط یادگیري 
باید طوري 
طراحي شود 
كه فعالیت هاي 
جسمي - از 
حركت یك 
انگشت گرفته تا 
حركت كل بدن - 
با محیط در تعامل 
باشند
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را بــا تعداد خط هــا و اينكه عالئم دقيقــاً روی خطوط 
اســت درك می كند. در مرحلة آخر، اعداد روی صفحه 
مشخص و مفهوم نسبت نمايان می شود. در واقع، در اين 
روش يادگيرنده بايد يك الگوی عمل را كشف كند. اين 
فعاليت در بين تعدادی از دانش آموزان اجرا شــد. وقتی 
صفحه سبز شد، آن ها متوجه شدند هر چه باالتر بروند 
 ،e فاصله بيشتر می شــود. وقتی طبق شكل 2، قسمت
قاعدة رياضــی آن را توضيح داديم، دانش آموزان تالش 
كردند تجربة بی واســطة خود را به مفاهيم تبديل كنند 
و شــروع به صحبت كردن دربارة فهم خود كردند. مثاًل 
مطــرح كردند كه برای هر 1 واحد كه دســت چپ باال 
می رود، دســت راست بايد2 واحد باال برود. وقتی اعداد 
طبق قسمت d اضافه شدند، دانش آموزان متوجه رابطة 

ضرب بين دست هاي چپ و راست شدند )شكل2(. 

METEOR بازي 
 METEOR ،نمونة دوم از طراحی تحت تأثير بدن
يك اتاق با ســايز 10 در 30 اســت. اين بازی واقعيت 
را شبيه ســازی می كند و به تقويت بينش دربارة قانون 
نيوتون و قانون كپلر به وســيلة شــهاب آســمانی كه 
در فضــا حركت می كند كمــك می كند. در اين بازی، 
دانش آموزان از تمام بدنشــان بــرای پيش بينی اينكه 
شهاب به كجا حركت می كند و با توجه به رويارويی با 
سياره ها و ديگر اجرام در اثر گرانش، استفاده می كنند. 
صدا و نشانه های بصری حركت آن ها را هدايت می كند 
و به آن ها اجازه می دهد پيش بينی خود را به ســرعت 
تنظيــم كنند. در صفحة مقابل فرد، مســير درســت 

حركــت و حركت خود فرد، به عنــوان بازخورد، به او 
نمايش داده می شــود و او می توانــد مفاهيم مرتبط با 
قانون كپلر و نيوتون را ابتدا بی واسطه درك كند و بعد 

آن ها را متوجه شود )شكل3(.

 شکل3                                                                                 

 
نتیجه

نشان داديم كه شناخت بر مبنای تجربه های تناوري 
است. فهم مفاهيم رياضی و علوم بر مبنای تجربة بدنی 
است. اگر محيط های يادگيری برای رياضی و علوم به 
گونه ای تحت تأثير بدن طراحی شوند، می توانند بسيار 
مؤثرتر ظاهر شــوند. مفاهيم انتزاعی )موجوديت های 
ذهنی مفهومی(، برخالف تصور، جدا از جهان فيزيكی 
نيستند، بلكه به طور عميق جسمانی و حركتی هستند 
و يادگيری عميــق زمانی اتفاق می افتد كه ابتدا درك 

بی و اسطه باشد و بعد به تأمل ساختاريافته بينجامد.

  پی  نوشت ها ..................
1. Embodiment
2. Embodied Design
3. abstract concepts
4. Science, Technology, 

Engineering, and Math
5. primitive
6. Formal
7. Perceptual
8. Conceptual

  منبع ........................
Keith Sawyer, R. (2006). 
The Cambridge Handbook 
of the Learning Sciences. 
New York, Ny: Cambridge 
university press, 201

 شکل2                                                                                                                                                                                                                     
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آشنايي با 
الگوي تدريس
 ساختن گرايي

طراحي و توليد برنامه ها، مواد و وسايل آموزشي
فاطمه منفرد،  دبير دبيرستان های شيراز-كارشناس ارشد رياضی

كلیدواژه ها:  روش فعال، روش اكتشافي، شناخت گرايي، كاوش

  اشاره                                                                                                
                  

از نظر طبقه بندی، روش ساختن گرایی1 جزو روش های فعال و اكتشافی 

اســت كــه بــر تولید، كنترل و تعمیم دانش تأكید می كند. در فرایند تدریس 

ســاختن گرایی، معلم و همة امكانات تسهیل كننده اند و جزو خدمات آموزشی 

به حساب می آیند. بنابراین، در این روش، دانش آموز نقش اساسی را ایفا 

می كنــد. به عنوان معلم راهنما افتخار همکاری بــا دانش آموزان در طرح آموزش 

پژوهش محور را داشتم. در این طرح پژوهش محور از الگوی ساختن گرایی 

استفاده كردم. اين مقاله به معرفي اين الگو و چگونگي اجراي آن مي پردازد.

هدف 
جســت وجوی فعاالنــة فراگيرنــدگان از طريــق 
فعاليت های گوناگون برای كشــف راه حل ها، مفاهيم، 
اصول و قوانين، يكی از اهداف مهم در اين روش است. 
داشتن روحية كاوشــگری برای ايجاد سؤال، طراحی، 
اجرا، ابداع و به دست آوردن جواب، يكی از ويژگی های 

ساخت گرايی است.
اين الگوی تدريس كــه از پوياترين و كارامدترين 
الگوهای تدريس است و در بسياری از كالس های دنيا 
با موفقيت در حال اجراست، در پنج مرحله برنامه ريزی 

و اجرا می شود كه عبارت اند از: 
1. درگير كردن2

2. كاوش3
3. توصيف4

4. شرح و بسط )گسترش(5
5. ارزشيابی6

مرحله اول: درگیر شدن
اين مرحله برای جلب توجه كالس به موضوع مورد 
آموزش و ايجــاد هيجان و انگيــزش در فراگيرندگان 
طراحی شده است كه كار آن بر عهدة معلم است. معلم 
مي تواند از يك ســؤال جالب، يك داســتان نيمه تمام، 
يــك عكس خوب، ارائة يك فعاليت مناســب علمی و 
يا ... شــروع كند. در آموزش مثاًل درس حشــرات، در 
صورتی كه امكانات محيطی اجازه دهد، معلم مي تواند 
به افراد گروه فرصتی بدهد تا در مدت زماني معين در 
محيط اطراف خود به دنبال جمع آوری حشرات باشند. 
بچه هايی كه در پايان اين مدت به كالس باز می گردند، 
هيجــان زده و با انگيزة كافی آماده اند تا در ادامة كار با 
معلم همراه باشــند. در صورتی كــه چنين امكانی در 
اختيار نباشــد، معلم می تواند با پيش بينی قبلي، از هر 
گروه بخواهد يك نوع از شــی مورد پژوهش را با خود 
بــه كالس بياورند. در غير اين صورت، می تواند تصاوير 

آشنايي با 
الگوي تدريس
 ساختن گرايي

آشنايي با 
الگوي تدريس
 ساختن گرايي

آشنايي با 
الگوي تدريس
 ساختن گرايي
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جالبی از آن ها را به كالس بياورد و يا حداقل از تصاوير 
كتاب استفاده كند. 

در اين پژوهش، من ابتدا با نشان دادن تصاوير در 
كالس، آن ها را با موضوع پژوهش درگير و پرسش هايی 
را مطرح كردم. می خواســتم آن ها فكر كنند و با دليل 

به پرسش ها جواب بدهند.
                

مرحلة دوم: كاوش
 در اين مرحلــه كه مطالعة بعد از انگيزه اســت، 
معلم از گروه ها می خواهد دربارة اشياي مورد پژوهش 
مطالعه كنند. در اينجا مشاهدات دانش آموزان از اشيا 
می تواند شــامل مشــاهده رفتار و اجزای ســاختمان 
آن هــا باشــد. همة گروه هــا فعال و به جســت وجو و 
مطالعه مشــغول اند. ضمن اينكه از وســايل ســاده ای 
مانند ذره بين نيز اســتفاده می كنند. در تمام لحظات، 
گروه يادداشــت برداری و اطالعات خود را از شی مورد 
پژوهش و رفتار آن يادداشت می كند. در واقع، ايجاد و 
تقويت هماهنگی مغز و دست در حين كسب تجربه از 
اهداف مهم اين مرحله است. اين مرحله در ايجاد يك 
قالب و چارچوب فكری برای تشكيل مفاهيم جديد به 
دانش آموزان كمك می كند. در اين مرحله معلم نقش 

راهنما را دارد.

راه كار عمل
در اين قســمت، در جســت وجوی راه هايی برای 
دانش ســازی دانش آموزانم بودم. آن هــا را گروه بندی 
كردم و  زمانی را در اختيارشــان قــرار دادم تا با توجه 
به موضوعات پژوهش خود به بررســی ســاختمان يا 
اجزای پژوهش بپردازند. از آن ها خواســتم حشرات را 
از محيط اطراف خود پيدا كننــد و به كالس بياورند. 
از همة حواس خود كمــك بگيرند با همياری يكديگر 
ديــدگا ه جديدی دربارة موضوع پژوهــش ارائه دهند. 
فعاليت هايی مانند الگو يابی و طبقه بندی در اين مرحله 
انجام شدند. آن ها سه نوع زنبور عسل نر،كارگر و ملكه 
با خود به آزمايشــگاه آوردند. پيــدا كردن زنبور ملكه 
كار بســيار مشكلی بود، ولی توانستند اين كار را انجام 
دهند. ابتدا با اعضای گروه به توافق رســيدند كه برای 
كارهايشان برنامه ريزی داشــته باشند. از طرف ديگر، 
بايــد زمينه هاي مشــترك فراهم می كردند تا ســطح 
اطالعات بچه ها دربارة موضوع يكســان شود. قرار شد 
گروه ما در برنامه ريزی مشاركتی فعاليت كنند. در ابتدا 
زنبور های عســل را با دقت با ذره بين ديدند و آنچه را 

مشاهده كرده بودند نوشتند.

مرحلة سوم: توصیف
 در اين مرحله، معلم بايد رشــتة كار را به دســت 
دانش آموزان بدهد. دانش آموزان برای كار و فعاليت انجام 
شده توضيح منطقی و مستدل ارائه می دهند و به توصيف 
مشاهدات خود می پردازند. بحث بين دانش آموزان دربارة 
موضوع آغاز می شــود. بچه ها مي كوشند از معلم سؤال 
كننــد. ولی معلم پاســخ نمی دهد و تــالش می كند با 
استفاده از توصيف هاي دانش آموزان نام علمی شی مورد 

نظر كشف شود. 

 كاوش گروهی :  ديدن بال زنبور زير ميکروسکوپ                                                                                                                         

ملکه

نر

كارگر
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راه كار عمل
بچه ها در برنامة گروهی به 
اين نتيجه رسيدند كه نظرات 
و ديدگا ه هــای خــود را دربارة 
از  موضوع پژوهش بيان كنند . 
طرف ديگر، از آن ها خواســته 
شد ديدگاه ها و افكار خود را با 
هم در ميان بگذارند و اشكاالت 
كار خــود را اصالح كنند. آن ها 
با افكار هم آشــنا شدند و برای 
آنچه مشــاهده كرده بودند توضيح و استدالل منطقی 
آوردند. بچه ها را به سمت سؤاالتی در حيطه های گوناگون 
مانند كاربرد و تجزيه و تحليل و ارزشيابی سوق دادم. از 
آن ها خواستم به توصيف اجزای زنبور عسل بپردازند و با 
استفاده از منابع علمی معتبر، نام علمی اجزا را پيدا كنند.

بچه ها اطالعاتی به دست آوردند. آن ها انواع زنبور عسل 
را كه شــامل زنبور نر، زنبور كارگر و زنبور ملكه بود پيدا 
كردند، مشاهدة دقيق انجام دادند و آن ها را توصيف كردند. 
فقط نام های علمی را نمی دانستند. آن ها از منابع مختلف 
نام علمی انواع زنبورهای عسل موجود در يك كندو را پيدا 

كردند و آن ها را در جدول طبقه بندی كردند.       

مرحلة چهارم: شرح و بسط اطالعات 
بچه ها از يادگيري مطالب جديد خوشحال هستند 
و چون با انگيزه كار را شروع كرده اند، اطالعات زيادی 
به دســت آورده اند. آن ها براي گردآوري اطالعات به 
كتاب های مختلــف، دايره المعارف هــا و نرم افزارهای 

رايانه اي مراجعه می كنند. 
معلم فقــط راه جمع آوری اطالعات را به بچه ها ياد 
می دهد و نشــان می دهد چگونه می توانند خودشــان 
مشكالت را حل كنند. در اين مرحله، مثال های اضافی 
و موارد بيشتری دربارة مفاهيم اصلی درس ارائه می شود 
و از دانش آمــوزان خواســته می شــود از آموخته ها و 
يادگيری های قبلی برای گســترش و بسط و تعميم به 
ديگر مفاهيم استفاده كنند. به اين ترتيب، در اين مرحله 
معلم خوش حال است كه بچه ها را برای تالش بيشتر و 

بررسی دقيق تر هدايت كرده است.

راه كار عمل
بچه ها در اين مرحله تقريباً به اشــكاالت و نواقص 
اطالعــات خود پی مي برند. از دبير علوم مدرســه برای 
بسط و گسترش اطالعات آن ها نيز كمك گرفتم. از آن ها 
خواستم اطالعات بيشتري جمع كنند. دانش آموزان را به 
منابع علمی معتبــر ارجاع دادم و آن ها اطالعات خود را 

بسط دادند و به پاسخ پرسش های خود رسيدند. از طرف 
ديگر، به آن ها آموختم چگونه می توانند از نظر متخصصان 
و دانشــمندان در گزارش خود اســتفاده كنند. در واقع، 
پيشينة تحقيقات، چگونگی اســتفاده از آن و همچنين 

روش نوشتن آن را در گزارش خود به آن ها ياد دادم .
      

مرحلة پنجم: ارزشیابی 
 ارزشيابی مستمر در طول انجام فعاليت و از مرحلة 
اول آغاز مي شــود. در ارزشيابی پايانی معلم می تواند از 
يك روش بسيار جالب استفاده كند، به اين صورت كه از 
هر گروه بخواهد گزارش كاملی از رفتار، ساختمان شی 

مورد پژوهش را توصيف كنند. 
سپس گزارش را در اختيار گروه ديگر يا حتی كالس 
ديگر قرار دهد تا بر اساس توصيفی كه از شی در گزارش 

شده است، شكل آن را بكشند. 
مسلم است هر چه توصيف دقيق تر باشد، نقاشی هم 
كامل تر است. مثاًل اگر در يك نقاشی شی ما يك حشره 
باشد و حشره شاخك نداشته باشد، يعنی توصيف كامل 
نبوده اســت. حتی نوعي خــود ارزيابی می تواند صورت 
گيرد و خود گروه بر اساس معيارهای تعيين شدة معلم 
تشخيص خواهد داد كه شكل تا چه حد كامل بوده است 

و اين بستگی به انتظار معلم و نوع ارزشيابی دارد.

راه كار عمل
از بچه ها خواستم گزارش كاملی از فعاليت خود ارائه 
دهند و گزارش های تكميلی خــود را در اختيار يكديگر 
قرار دهند. از برگ مخصوص ارزشيابی كه از قبل طراحی 
كرده بودم، در هر مرحله نيز اســتفاده كردم. هدفم اين 
بود كه آموخته های بچه ها را بسنجم و تغييرات به وجود 
آمده  در آن ها را ارزيابی كنم . مرحله به مرحله كار گروه ها 
را زير نظر داشــتم و چگونگــي كار را در دفترچه ثبت و 
يادداشــت كردم. در جلسة شورای دبيران كه در مدرسه 
برگزار شد، معلمان ديگر پژوهش دانش آموزانم را ارزيابی 

كردند. بچه ها پژوهش بسيار جالبی انجام داده بودند.

داشتن روحیة 
كاوشگري براي 
ایجاد سؤال، 
طراحي، اجرا 
و ابداع یكي 
از ویژگي هاي 
ساختن گرایي است

  پی  نوشت ها ................
1. Cognition
2. Engaging
3. Exploration
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تكنولوژي و مديريت يادگيري
نوشتة فرخ لقا رئيس دانا Ed.s.  متخصص در تعليم         وتربيت

مديريت دانش 
رویكردي نو در نظام یاددهيـ  یادگیري

كلیدواژه ها:  دانش مفهومي، دانش ضمني، دانش صريح، دانش توليدي، مديريت دانش

  اشاره                                                                                                                                                                               
                  

دانش مفهومي فراتر از اطالعات و داده هاست. در واقع دانش عبارت است از خزانه اي از راهكارهاي عمل مرتبط با مجموعه اي از 

اطالعات و داده ها كه زير بناي تجربه، مهارت و تخصص هر فرد را در ايفاي نقش هاي مسئوليتي وي تشكيل مي دهد. مديريت دانش 

بهره گيري بهينه از مجموعه تدابيري است كه فرد را در به كارگيري دانش كسب شده هدايت و راهنمايي و ايفاي نقش ها را با موفقيت عجين 

مي كند. مديريت دانش وجوه پيچيده اي دارد كه ســرمايه هاي فيزيكي، محيطي و مالي نازل ترين ســطوح آن و سرمايه هاي معنوي متشكل از 

دانش ها و تجارب فردي و جمعي واالترين سطوح آن را تشكيل مي دهند. مديريت دانش مديريتي فرايندي است كه طي آن در مرحلة اول 

به توليد دانش پرداخته مي شود. در مرحلة بعد، به تسهيم دانش و در مرحلة نهايي به بهره گيري و استفاده از دانش منتهي مي شود. استفاده 

از فناوري در تمام مراحل از اصول اساسي مديريت دانش است. 

از آن جا كه از يك سو پايه هاي آشنايي و استفاده از اين روش مديريتي بايد در مدارس و در كالس هاي درس توسط معلمان دلسوز و 

متعهد بناگذاري شود و از جهت ديگر به واسطة نسبتاً نو بودن موضوع، ميزان آشنايي معلمان و مديران و برنامه ريزان درسي با اين مفهوم 

و راهبردها و روش هاي اعمال آن شايد زياد نباشد، در اين مقاله سعي شده است اطالعات و دانش الزم در اين زمينه در معرض مطالعة 

خوانندگان قرار گيرد. براي اطالعات بيشتر در اين زمينه و چگونگي بهره گيري از آموزه هاي آن در مدارس و كالس هاي درس، مراجعه و 

مطالعة منابع موجود توصيه مي شود.

سرمایة دانش چیست؟
سرماية دانش عبارت از اطالعات، داده ها، 
تجربه ها و آموخته هايي اســت كه در ذهن 
تك تك افــراد، چه معلم، چه دانش آموز، چه 
كارگر، چــه كارمند، نهفته اســت و حاصل 

يادگيري هاي قبلي آن هاست.

مدیریت دانش چیست؟
مديريت دانش بهره گيري از راهبردهايي 
است كه سرماية دانشــي را به بهترين وجه 
ممكن، در شرايط موجود، به نحوي بهينه در 
عمل به كار گيرد و به حل مســئلة مبهم و 

پيچيده دست يابد.

راهبردهاي مدیریت دانش
يكي از راهبردهاي مؤثــر كه از قابليت 
كاربردي مؤثر در كالس هاي درس براي توليد 

دانش توسط دانش آموزان برخوردار است، كار 
مشاركتي و گروهي روي يادگيري موضوعي 
خاص يا انجام پروژه اي معين اســت. معلم با 
اســتفاده از اين راهبــرد، دانش آموزان را در 
گروه هاي كوچك قرار مي دهد تا دانش هاي 
آموخته شدة خود را با يكديگر مبادله كنند و 
با استفاده از تحليل و تطابق آن ها، به دانشي 
جديد دربارة موضوع يادگيري دســت يابند. 
دانش آموزان از ايــن طريق يعني از تركيب 
دانش هاي موجود در اذهان جمعي، خود، به 
كشف حل مسئله نائل مي آيند و معلم در اين 
راستا هدايت گر، ناظر و بازخورد دهنده است. 
اين شيوة عمل، به طور حتم تجربه اي را نيز به 
تجارب قبلي معلم و دانش آموز مي افزايد كه 
خود پايه اي براي شكل گيري تجارب بزرگ تر 
و قوي تر بعدي خواهد شد. اما مديريت دانش 
در ايــن مرحله هنوز خاتمه يافته نيســت. 

مديريــت دانــش هنگامي كامل مي شــود 
كــه دانش هاي ضمني ايجاد شــده در گروه 
براي تك تك دانش آمــوزان به دانش صريح 
در ذهن آن ها مبدل شــود. به عبارت ديگر، 
دانش آموخته شدة جديد در حافظة بلندمدت 
افراد گــروه جايگزين و به دانش آموخته هاي 
پيشين اضافه شود. در واقع، دانش ضمني به 
دانشي دروني تبديل شود و قابليت استفاده 

در شرايط و فرصت هاي جديد را پيدا  كند. 
راهبــرد ديگــري كــه بــا اســتفاده از 
فناوري هاي فراهــم روز مي توان در مديريت 
دانش از آن بهره گرفت، اســتفادة مناسب از 
تخته هاي هوشــمند در كالس درس اســت. 
البته برنامه ريزي و تهية طرح و مواد آموزشي 
توأم بــا مثال ها و مصداق هــاي كارامد براي 
بهره گيري از تخته هاي هوشمند، خود مستلزم 
كارهاي انرژي بر و وقت گير فراوان قبلي است 
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كه به هر حال الزمة چنان اســتفاده اي است. 
برنامه ها و طرح هاي آموزشي براي تخته هاي 
هوشمند بايد متناسب با سن و پاية تحصيلي 
دانش آموزان و موضــوع مورد يادگيري آن ها 
باشــد. به عالوه، بايــد هم از تنــوع محتوا، 
مصداق هاي سؤال و جواب مرتبط با متن و نيز 
با توجه به نظريه هاي شناختي، فراشناختي و 
ساختن گرايي در حوزة ياددهي - يادگيري از 
قبل تهيه و تدوين شود و بتواند به آساني مورد 
استفادة معلم و دانش آموز قرار گيرد. تخته هاي 
را در  هوشمند شــركت پذيري دانش آموزان 
فرايند ياددهي - يادگيري تســهيل مي كنند 
و فرصــت  يادگيري و توليــد دانش از طريق 
نوشتن، رســم كردن، مرتبط كردن مطالب، 
مرور، تحليــل قضايا، جمع بنــدي و تركيب 
دانش هاي نو را براي آن هــا فراهم مي آورند. 
الزم به يادآوري اســت، تبلت ها و گوشي هاي 
شخصي نيز، در صورت برنامه ريزي و نظارت 

و هدايت معلم، مي توانند چنين نقشي را ايفا 
كنند و در توليد دانش صريح به دانش آموزان 

كمك كنند. 

هدف مدیریت دانش ایجاد ارزش براي 
تولید دانش است

هدف اساسي مديريت دانش توليد دانش 
نيست، بلكه ايجاد فرهنگ ارزش گذاري براي 
اشــاعة دانش اســت. توليد دانش به خودي 
خود واجد ارزش وااليي نيســت، اما اشــاعة 
دانش ارزش وااليي دارد كه هدف اساســي و 
اصلي مديريت دانش است. معلم به طور حتم 
در ايجاد چنين فرهنگي ســهيم و مســئول 
اســت و وظيفه دارد. در جامعه اي كه حفظ 
افــكار نو و بديع براي خــود و مخفي كردن 
شــيوه ها و راهكارهاي اثربخــش و كارا در 
اذهان فردي شــايع است، رشد قابل توجهي 
صورت نخواهد گرفــت. از آن جا كه مصداق 

ضرب المثل معروف »يك دست صدا ندارد«، 
در جامعه هاي ايستا نمايه اي گويا براي نبود 
پيشــرفت و رشد اســت، بر ما معلمان است 
كــه در درجة اول فرهنگ نشــر دانش هاي 
صريح خود را گســترش دهيــم و در درجة 
بعدي، رشــد و نمو آن را حاصــل و نتيجة 
بذرپاشــي دانه هاي چنان طرز فكر و ارزشي 
در اذهان دانش آموزانمان به حساب آوريم و 
نهال هاي رويش يافته از چنان طرز فكري را 
در صحنه هاي زندة كالس هاي درسمان و در 

چهره و تجربة دانش آموزانمان به بار ببينيم.

مصداق هاي تولید دانش در كالس درس
كارهاي مشاركتي و گروهي دانش آموزان 
در توليــد دانش هنگامي به ارزش و فرهنگ 
توليد تبديل مي شود كه معلمان فرصت هاي 
توليد را در كالس و خــارج از كالس درس 
و مدرســه براي دانش آمــوزان فراهم كنند. 
مصداق ها و راه  هاي ايجــاد ارزش و فرهنگ 
توسط معلمان بسيار است. نمونه هايي از آن را 
در اينجا ذكر مي كنيم و  ابتكارات و نوآوري هاي 
ديگر را بــه معلمان گرامــي وا مي گذاريم:

انشانویسي
اســتفاده از تخيالت در انشانويســي در 
ارتباط با موضوعات يادگيــري با بهره گيري 
از دانش هــاي آموخته شــده، نمونــه اي از 
تبديــل دانش نظري به دانش صريح و عملي 
اســت. ترغيب دانش آموزان به خواندن متون 
غيردرســي در ارتبــاط با موضوع و نوشــتن 
خالصة خوانده ها، نقد سازنده و مثبت، تحليل 
متون و نتيجه گيري از يافته ها، تكميل آن ها به 
صورت نوشــتة خود و اضافه كردن به متن يا 
پيشنهادهاي اصالحي در جهت دار كردن متون 
براي استفاده هاي عملي و كاربردهاي مصداقي 
در زندگي، يكي از راه هاي بسيار اثربخش در 
ارزش گذاري توليد دانش و گسترش آن است. 

تولید ابزارها و وسایل كارامد
دســت ورزي با ابزار و توليد وسايل يكي 
از راهكارهاي بسيار اثربخش در دروني كردن 
دانش آموخته شده و كسب وجهة ارزشمندي 
توليد اســت. رضايــت و نشــاط حاصل از 
توليد به دســت خــود هميشــه انگيزه اي 

تخته هاي هوشمند شركت پذیري دانش آموزان را در فرایند 
یاددهيـ  یادگیري تسهیل مي كنند و فرصت  یادگیري و تولید دانش 
از طریق نوشتن، رسم كردن، مرتبط كردن مطالب، مرور، تحلیل قضایا، 
جمع بندي و تركیب دانش هاي نو را براي آن ها فراهم مي آورند
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قوي براي يادگيري بيشــتر و كســب دانش 
عميق و ژرف تر اســت. ترغيب دانش آموزان 
به ســازندگي و ساخت وســايل به صورت 
عروسك، اسباب بازي، وســايل كارامد براي 
اســتفاده در خانه و مدرســه و حتي ساخت 
وسايلي براي فروش و كسب درامد مي تواند 
انگيزه هاي يادگيري بيشتر و استفادة بهينه از 
آموخته ها را افزون و به ايجاد فرهنگ ارزش 
توليد كمك كند. تهيه و تدوين روزنامه هاي 
ديواري، هفتگي، ماهانه، نقاشــي و كشيدن 
تابلوهاي تخيلي، طراحي براي ساخت وسايل 
با كارامدي هاي نو و ابتكاري، مجسمه سازي، 
سفالگري، توليدات هنري با چوب، فلز، كاغذ 
و نظايــر آن، همه نمونه هايــي از امكانات و 
فرصت هاي ارزش گذاري به كار توليد دانش 
همراه با هنرمندي است. نكتة قابل توجه اين 
است كه نقش معلم در اين راستا بسيار مهم، 
اثرگــذار و هدايــت و راهنمايي وي الزامي و 
ضروري است. معلمان گرامي خود مي توانند 
نمونه هاي بسيار ديگري را جست وجو كنند و 
با ذهن خالق و دانش گســتر خود هدايت گر 

توليد دانش آموزان باشند. 

طراحي برنامه اي سردستي براي معلمان
آنچه مسلم اســت، اينكه همة معلمان 
نمي توانند بدون طرح و برنامه اي مشخص و 
از پيش مدون شــده هدايت و راهبري توليد 
دانش صريح به وســيلة دانش آموزانشــان را 
بــر عهده بگيرند. از ايــن رو، به طور ضمني، 
خالصة مؤلفه هــاي طراحي و تدوين چنين 

برنامه اي را در چند مورد زير برمي شماريم.
1. تــدوين اهداف مـديــريت دانـش و 

دانش پروري
2. تعيين راهبردهاي مناسب

3. طراحي ساختار به كارگيري راهبردها، 
فعاليت هــاي ياددهــي، فعاليت هاي 

يادگيري.
4. گزينش يــا تهيه و توليــد محتواي 

مناسب
5. تدويــن مراحــل فراينــدي اجراي 

مديريت دانش
6. تمهيد مقدمات اجرا، و تهية ملزومات 

از نوع سخت  و نرم افزاري
7. ايجاد فرصت هاي مناسب براي طرح 

هدف اساسي مدیریت دانش تولید دانش نیست، بلكه
 ایجاد فرهنگ ارزش گذاري براي اشاعة دانش است. تولید دانش 

به خودي خود واجد ارزش واالیي نیست، اما اشاعة دانش
ارزش واالیي دارد كه هدف اساسي و اصلي مدیریت دانش است

مسئله و اجراي طرح
8. ايجاد فضاهاي انگيزشــي و مقدمات 
براي  آمادگــي  و  ايجاد كنجــكاوي 

مشاركت دانش آموزان در طرح
9. مطالعه دربــارة پيش نيازهاي اجراي 
توانمندي هــاي  طــرح، شناســايي 
دانش آمــوزان و تفاوت هاي آن ها در 

سبك يادگيري و عمل
10. گروه بندي و اطالع رساني مقدماتي

11. اجراي طرح و ارزشيابي تكويني
12. ضبط و ثبت وقايع و در صورت امكان 

فيلم برداري
13. ارزشيابي از چگونگي اجرا

14. ارزشيابي از پيشرفت كار دانش آموزان
عملكــرد  از  بازخــورد  گرفتــن   .15
دانش آمــوزان و دادن بازخــورد به 
واكنش ها، پاسخ ها و نتايج ارزشيابي 

آن ها. 
16. مرور ذهني و دادن فرصت هاي فردي 

براي تعمق در مسئله

17. پاسخ به سؤاالت احتمالي دانش آموزان
18. تعييــن تكاليــف مــروري و تمرين 

انفرادي
19. تعيين تكاليف توليد دانشي انفرادي

20. تعيين تكاليف توليد دانشي گروهي 
و مشاركتي

21. برگزاري نمايشــگاهي از نوشــته ها، 
توليــدات و كارهاي هنري انفرادي و 

جمعي
22. نتيجه گيري جمعي از حاصل تالش ها 

و كوشش هاي انفرادي و جمعي
23. جشن و ســرور و شادي به مناسبت 
نگرش،  دانــش،  اطالعات،  افزونــي 

بينش و مهارت هاي جديد.
24. ثبت و ضبط وقايع، يادداشت برداري 
براي اســتفاده در تجاربي جديد يا 

مشابه
...........................................................   منبع 

ايــن مقاله نوشــتة خود نويســنده با الهــام از آموزه هاي حوزة 
»مديريت دانش« است. 
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تكنولوژي آموزشي، پداگوژي و علوم يادگيري

  اشاره                                                                                                                                                                               
                  

سنجش در حوزة علوم تربیتی كه تعیین می کند دانش آموزان چطور یاد می گیرند و چطور می توانند فکر کنند و بفهمند، بخشی 

غیر قابل تفکیک از فرایند یادگیری است. سنجش همچنین می تواند به معلمان، والدین و سیاست گذاران حوزة علوم تربیتی، دربارة 

تأثیر ابزارهای به کارگرفته شده در آموزش بازخورد بدهد. بنابراین، امروزه سنجش بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. پیشرفت 

در حوزة علوم شناختی فرصتی برای بازبینی اصول علمی و مبنایی برای سنجش فراهم آورده است. سنجش در مفهوم جدید خود 

باید بتواند تمامی ابعاد یادگیری-یاددهی را بسنجد و فهم عمیقی از فرایند یادگیری در اختیار ما بگذارد.

ترجمه و تاليف: علی رضا فروزنده مهر، دانشجوی ارشد ذهن، مغز و تربيت

نگرش های علوم يادگيری 
در کاربرد سنجش

 برنامه هاي آموزشي و تربيتی

كلیدواژه ها:  سنجش، علوم يادگيری، علوم شناختی، فرايند ياددهی - يادگيری، ابزارهای آموزش

سنجش برای کمک به یادگیری
معلمــان در كالس درس شــكل های گوناگونی از 
سنجش را به كار می برند تا بتوانند اهداف آموزشی خود 
را اجرا كنند. از بازخوردی كه از دانش آموز می گيرند نيز 
برای تقويت انگيزه های او استفاده می كنند. سنجش بايد 
به آن ها كمك كند بفهمند دانش آموزان چگونه مطالب 
كالس درس را در ذهن خود ســازمان دهی كرده اند، به 
خاطر سپرده اند و ياد گرفته اند. نمونه ای از اين سنجش، 
همان امتحانات كالســی يــا آزمونك اســت. اين نوع 
سنجش اطالعات خاصي را دربارة دشواری های يادگيری 
و مشكالت دانش  آموزان فراهم می كند. معلمان، عالوه بر 
اينكــه بايد بدانند دانش آموزان چرا درس را نفهميده اند، 
بايد بداننــد اين كج فهمی دقيقاً از كجا شــكل گرفته 
است. در اين ميان، ســنجش نقش مهمی ايفا می كند. 
اين نوع سنجش به معلمان كمك می كند آموزش خود 
را با نيازهــای دانش آموزان تطبيق دهند و دانش آموزان 
متوجه می شوند در كدام مهارت های خود ضعيف تر عمل 

می كنند و نياز به تالش بيشتری دارند.

سنجش برای پیشرفت فردی
اين نوع ســنجش به ما می گويد آيا دانش آموزانی كه 
ســطح خاصی از آموزش را به پايان رسانده اند، به سطح 
مطمئن و قابل قبولی از شايســتگی و دانش دســت پيدا 

كرده اند يــا خير؟ نمونه ای از اين ســنجش هم امتحانات 
پايان ترم اســت. اين نوع سنجش اطالعاتی را دربارة نحوة 
كســب دانش و مقايســة دانش آموزان با يكديگر به دست 
مي دهد؛ اينكه چطور دانش آموزان در يك دورة آموزشــی 
فرايند يادگيری را به پايان رســانده اند. بر خالف نوع قبلی 
كه می توانست به ما بازخورد بدهد، اين نوع، به دليل وجود 
فاصلــة زمانی بين نتيجة ســنجش و ادامة فرايند آموزش 
در كالس، نمی توانــد بازخوردي از كالس فراهم كند. و به 
طور طبيعي، اين روش برای سياست گذاری های آموزشی 

چندان مناسب به نظر نمی رسد. 

سنجش برای ارزیابی برنامه هاي درسی و نهادهای 
آموزشی

ايــن نوع ســنجش بــه مديــران، برنامه ريــزان و 
سياست گذاران حوزة تربيت كمك می كند دربارة كيفيت 
و تأثير برنامه های آموزشی بررسی های علمی انجام دهند. 
اين نوع  از ســنجش هم می تواند به شــكل سنجش نوع 
اول باشــد و هم نوع دوم و هدف آن مطالعة تأثير آموزش 
و برنامه های درسی بر روند يادگيری-ياددهی در محيط و 

مجموعه های آموزشی است. 
هيچ يك از انواع سنجش به تنهايی نمی تواند تمامی 
اهداف و خواســته های موجود در يك نظام آموزشــی- 
تربيتی را برآورده سازد. اين اشتباهی بنيادی است كه ما 



15  رشد تکنولوژی آموزشی | دورۀ سی و دوم |   شمارۀ  8|  اردیبهشت 1396

سنجش باید به 
معلمان كمك 
كند تا بفهمند 

كه دانش آموزان 
چگونه مطالب 

كالس درس را یاد 
گرفته اند

از يك نوع سنجش برای رسيدن به تمامی اهداف تربيتی 
خود استفاده كنيم. انتخاب چنين روشي نتايج بی اعتباری 
در پي خواهد داشت، حال آنكه هدف نهايی از تمامی انواع 
سنجش ارتقاي سطح يادگيری دانش آموزان است. بدين 
منظور، ما نيازمند بررسی چارچوب های مفهومی سنجش 

هستيم.

چارچوب های مفهومی
به منظور فهم و بررســی اين چارچوب ها بايد اصول 
كلی تمامی انواع ســنجش را شناسايی كنيم. يكی از اين 
اصول كلی اين است كه سنجش هميشه فرايند استدالل از 
شواهد و قراين است. در واقع، سنجش يعنی استدالل مبتنی 
بر شــواهد. الگويی از شناخت در يادگيری دانش آموزان در 
مجموعه های آموزشــی، مجموعه ای از باورها دربارة انواع 
مشــاهداتی كه شــواهد شايســتگی های دانش آموزان را 
فراهم می كند و در نهايت فرايند تفسير برای معنابخشی و 
معنادهی به اين شواهد، عناصر اصلی سنجش هستند. هر 
سنجشی، اگر بخواهد مؤثر عمل كند، بايد اين سه عنصر، 

يعنی »شناخت، مشاهده و تفسير« را داشته باشد. 
»شــناخت« به مجموعه ای از باورها اشــاره دارد كه 
نشــان می دهند دانش آموزان چطور دانــش را بازنمايی 
می كننــد و چطــور قابليت ها و شايســتگی های خود را  
توســعه و رشد می دهند. بنابراين، ما برای توليد سنجش 
مؤثر، نيازمند الگوی شناختی يادگيری هستيم كه بتوانيم 
بررســی كنيم دانش آموزان چگونه دانش را در ذهن خود 

بازنمايی می كنند. 
يافته هايی كه حوزة علوم شناختی از شناخت انسان 
و نحوة بازنمايی دانش تهيه كرده است، می تواند در تهية 
سنجش مؤثر راهگشــا باشد. الگوي شناخت در رسيدن 
بــه فهم علمی فرايند يادگيری و چگونگی عملكرد ذهن 

در فرايند يادگيری به ما كمك می كند. 
»مشــاهدات« بــه تكاليفی اشــاره دارد كه ســطح 
عملكردی دانش آموز را ارتقا  می بخشــند و سطح دانش و 
مهارت های آن ها را نشان مي دهند؛ تكاليفی كه در آن ها از 
دانش آموزان می خواهيم به مسائلی كه برای آن ها تعيين 
شده است پاسخ دهند. اين مشاهدات بايد به دقت طراحی 
شده باشند تا بتوانند شــواهدی را كه با الگوی شناختی 
يادگيری ارتباط مناسب تری دارند، فراهم كنند. مشاهدات 
در واقع كارهايی را توصيف می كنند كه يادگيرنده انجام 

می دهد. 
تمامــی ابزارهای ســنجش بر فرضيــات محكم و 
الگوهايی تفســيری مبتنی هســتند كه از مشــاهدات 
به دســت آمده اند. اين عنصر سوم سنجش »تفسير« نام 
دارد. يعنی ابزارها و روش هايی كه توسط آن ها می توانيم 

از شواهد، اســتدالل كنيم. اينكه چطور از تكاليفی كه 
توســط آن ها می توانيم ســطح عملكردی دانش آموز را 
ســنجش كنيم، مشاهدات معنادار بســازيم. در تفسير، 
به جای تكيه بر اطالعات كمی و آماری، بيشتر به وجوه 
كيفی در ســنجش توجه می شود. اين سه عنصر فقط و 
فقــط وقتی معنادارند كه در كنــار يكديگر و در ارتباط 
با هم باشــند و تنها در چنين شــرايطی سنجش مؤثر 

خواهد بود.

سنجش، برنامة درسی و آموزش
ســنجش با توجه به عناصر ســه گانة »شــناخت، 
مشــاهدات و تفســير، نمی تواند بخــش تفكيك پذير و 
جداگانه  اي از يك برنامة آموزشی باشد. اينكه چه چيزی 
ســنجش می شود، به برنامة درســی بستگي دارد و نيز 
به نظامي آموزشــی كه می خواهد اين برنامة درســی را 
اجرا كند. بدين منظور، بايد اين ســه عنصر سنجش در 
برنامة درســی و آموزش هم لحاظ شوند. ما در ارتباط 
بين سنجش، برنامة درسی و آموزش، به دنبال عملياتی 
كردن اين عناصر هســتيم. برنامة درســی دربرگيرندة 
دانش و مهارت ها در حوزه اي خاص است كه معلم قصد 
تدريس آن را دارد و يادگيرنده به دنبال كسب آن است. 
آموزش به روش هايی از ياددهی-يادگيری اشاره دارد كه 
می خواهند اهداف برنامة درسی را محقق كنند. آموزش 
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دربرگيرنــدة فعاليت های معلم و دانش آموز در ارتباط با 
يكديگر و به عنوان يك سيستم واحد است. سنجش نيز 
ابزاری است كه نتايج آموزش و پيشرفت دانش آموزان را 
اندازه مي گيرد. اين ابزارها می توانند سنجش قابليت های 
عمومی، آزمون های كالسی و يا آزمونك باشند. سنجش 
بايد بتوانــد دقيقاً آنچه را كه دانش آمــوز فكر می كند 
اندازه گيــری كند. آن چيزی كــه دانش آموز را به تفكر 
وا می دارد، از يك برنامة درســی برخاسته است كه بايد 
با ابزارهای آموزشــی الزم تدريس شود. اگر بين آموزش، 
برنامة درسی و سنجش هماهنگی نباشد، حتماً در فرايند 
تربيتی خللــی به وجود خواهد آمد و بــه تبع آن، نتايج 
سنجش گمراه كننده و آموزش غير مؤثر خواهد شد و در 

نهايت يادگيری به وجود نخواهد آمد. 

خصوصیات کلیدی در رویکرد شناختی به سنجش
 ســنجش به دنبال الگوی شناختی در يادگيری و به 
دنبال توصيف چگونگی بازنمايی دانش در يادگيرنده 
است. اين الگوی شناختی زيربنای ابزارهای سنجش 

است.
 ســنجش بــه دنبــال تهية شــواهدی اســت كه 
استنباط های ما بايد بر آن ها مبتني باشد. همچنين 
به دنبال بررســی ارتباط بين شــناخت از يك سو و 
تفســيرهای ما از سوی ديگر اســت. اينكه چگونه با 
توجه به شــواهد، تكاليفی طراحی كنيم كه بتوانند 
نحوة بازنمايی دانش را در فرايند يادگيری منعكس 

كنند. 
 در اعتبارســنجی ســنجش بايد به عناصر سه گانة 

سنجش توجه شود.
 بايد به ارتباط بين نتايج آزمون ها و عملكرد دانش آموز 

توجه شود.
 تكاليف بايد با سطح شــناختی دانش آموز متناسب 

باشد. 

نتیجه گیری 
علم يادگيری بر روشــی تأكيــد می كند كه دانش 
بازنمايی می شــود، ســازمان می يابد و در ذهن پردازش 
می شــود. همچنين، بر ابعاد اجتماعــی يادگيری تمركز 
می كنــد؛ اينكه افراد چگونه از حافظة كاری و بلند مدت 
خود برای ســازمان دهی دانش در ذهن خود اســتفاده 
می كنند. اينكه انســان ها چه چيزی را می دانند، چگونه 
می داننــد و چگونــه می تواننــد از اين دانش اســتفاده 
كنند. چگونه می توانند مســئله های خود را حل كنند و 
از يادگيری های قبلی دانش جديدی بســازند. ســنجش 
بايد ارزيابی كند كه ماهيت طرح واره های افراد چيســت 

این اشتباهي 
بنیادي است كه 
ما از یك نوع 
سنجش براي 
رسیدن به تمامي 
اهداف تربیتي 
خود استفاده 
كنیم

و چگونه اين طرح واره ها در كار مغز، خود را متناســب با 
طرح واره های خود قلمداد می كنند و چگونه از طرح واره ها 
در حل مسئله اســتفاده می كنند. در سنجش با رويكرد 

شناختی اين مطالب بررسی مي شود. 
يكی ديگر از ابعاد شــناخت كه سنگ بنای سنجش 
جديد اســت، موضوع فراشناخت اســت. فرايند بررسی و 
تأمل روی تفكرات انسان ها به طور مستقيم؛ اينكه بفهميم 
انسان ها چطور فكر می كنند. در سنجش بايد بتوانيم نحوة 
تفكر يادگيرنده را اندازه بگيريم. تفكر مؤثر و حل مسئله به 
دانش دربارة فراشناخت نياز دارد. سنجش به ما می گويد 
يادگيرنده تا چه ميزان از مهارت های فراشناخت برخوردار 
است. لذا سنجش بر شناسايی تكنيك های خاصی مبتنی 
است كه يادگيرنده برای حل مسئله از آن استفاده می كند. 
نقش اساسی ســنجش در تهية بازخوردی است كه 
اجراكنندگان برنامة درســی و معلمان، برای دسترسی به 
نيازهای يادگيرنده، قابليت های او و ظرفيت ها و ناتوانی های 
او در يادگيــری، در طــول آموزش و فراينــد ياددهی-
يادگيــری به آن نياز دارند. يادگيرنــدگان غالباً به تعامل 
و گفت وگو با يكديگر نياز دارند. بنابراين، دانش ماهيت و 
بافت اجتماعی دارد. سنجش نيز بايد به اين موضوع توجه 
كند. مهم ترين بافت اجتماعی مورد نظر هم كالس درس 
اســت. سنجش بايد حاوی ســؤال ها و پاسخ آن ها در سر 
كالس باشد. ســنجش به  ما می گويد دانش آموزان چطور 
با مسئلة مطرح شده مواجه شــده اند. معلمان نياز دارند 

بفهمند دانش آموزان چگونه می دانند. 
سنجش با رويكرد شناختی در علم يادگيری، معلمان 
را در درك نظام شــناختی دانش آموزان توانمند می سازد. 
بنابراين، آن ها می توانند در طراحی و اجرای برنامة درسی 
مؤثرتر عمل كنند. سنجش مؤثر از زبانی استفاده می كند 
كه دانش آموز قادر به فهم آن باشــد. بافت مسئله هايی كه 
طراحی می شــود، بايد با ذهن يادگيرنده هماهنگی داشته 

باشد. 
گام اول تهيــة مدلــی از يادگيری بــر مبنای درك 
سازه های شــناختی كودكان است؛ اينكه چطور دانش را 
بازنمايی می كنند و ســازمان می دهنــد. گام بعدی تهية 
شــواهدی از فرضيه سازی كودكان اســت. به طور مثال، 
كودكان برای حركت و جنبش در محيط، الگويی از حركت 
را در ذهن خود می ســازند. سپس با بدن خود حركت را 
به وجود می آورند. در نهايت، گام آخر ايجاد تكاليفی است 
كه با فرضيه سازی ذهن كودك تناسب داشته باشد. كودك 
اين تكاليف را انجام می دهد و ســنجش، الگوی معناداری 
ذهن كودك در ساخت طرح واره ها و سازمان دهی دانش 
را بررســی می كند و به ما می گويد كودك چگونه و تا چه 

مقدار در فرايند يادگيری موفق عمل كرده است.
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فاطمه شهزادي، دبير و مدرس بازنشستة منطقة 6 تهران

طراحي و توليد برنامه ها، مواد و وسايل آموزشي

وسایل مورد نیاز:
1. ســرنگ غذاخوري بيمار يا گاواژ 

يك عدد
2. دو قطعــه الســتيك كوچــك 

)به عنوان دريچه(
3. چند عدد اتصال دهندة الستيكي

4. يك بالون ته گرد
5. چند لولة شيشه اي پيركس

6. ظرف آب

طرز ساخت وسیله:
1. ابتدا با يك قطعه الستيك سوراخ 
داخل ســرنگ را طوري بپوشانيد 
كه 14 )يك چهارم( الســتيك به 
دور سرنگ بچســبد تا به صورت 
يــك دريچه باز و بســته شــود. 

)A مطابق شكل دريچة(
2. مطابق شــكل، در قسمت پايين 
بدنة سرنگ سوراخي ايجاد كنيد و 
لولة شيشه اي را از آن عبور دهيد. 
حال با يك قطعة ديگر الستيك، 
در ســوراخ بين لولة شيشه اي و 
ســرنگ، مانند حالــت قبل، يك 

.)B دريچه ايجاد كنيد )دريچة
3. لولة شيشــه اي پيركس را با يك 
بالون ته گرد و اتصاالت الستيكي، 
به هم وصل كنيد )مطابق شكل(.

تلمبه فشاري آمادة انجام آزمايش 
اســت. آيا بعد از آزمايــش مي توانيد 
پاســخگوي ســؤال هاي مطرح شده 

باشيد؟

مخاطبان: دانش آموزان دوره هاي متوسطة اول و دوم
موضوع: فيزيک

هدف: آشنايي بيشتر دانش آموزان با فشار سياالت )مثل آب و هوا( و استفاده از آن در زندگي روزمره

با دقت ببينيد، آزمايش كنيد و انديشه كنيد تا به ناشناخته هاي علمي خود دست يابيد.

سؤال:
1. دريچة A در هنگام باال كشيدن پيستون چه كاري انجام مي دهد و چرا؟
2. با توجه به وضعيت مرحلة 1، دريچة B چه حالتي خواهد داشت و چرا؟

3. كار بالون به كار رفته در اين وسيله چيست؟ چرا آب از دهانة لوله به بيرون مي ريزد؟
4. به نظر شــما كدام اصول و قواعد فيزيكي در اينجا مطرح اند؟ آيا در جايي سراغ داريد كه از اين 

قواعد و اصول استفادة بهينه شود، نام ببريد؟

دستة پيستون  )به عنوان دستة تلمبه( 

ظرف آب )مخزن آب(  

سرنگ گاواژ يا سرنگ غذاخوري
به عنوان بدنة تلمبه  

پيستون  

          B و A دريچه هاي
A

B

هوا

لولة شيشه اي يا لولة 
خروجي آب از تلمبه

بالون ته گرد

اتصال هاي الستيکي

تلمبه هاي فشاري
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كلیدواژه ها:  تـکنولوژي به مثـابـه ابـزار، حمـايت از آمـوزش، تدريس تـوأم با تـکنولوژي

كاربرد تكنولوژي آموزشي

تـــكنـــولـــوژي
ابزار حمايت از آموزش

نويسنده: لين شرام1 ، ترجمة مينا سليمي

همــة ما با وعده هــاي افراطــي دربارة 
تكنولوژي آشنا هســتيم. تكنولوژي موجب 
باهوش تر شــدن دانش آموزانمان مي شود و 
آموزشي سريع تر و ارزان تر از قبل برايمان به 
ارمغان می آورد. در هرحال، اين وعده ها خاطر 
نشــان می كنند كه چنيــن معجزاتی تأثير 
گذارند. فقط الزم اســت رايانــه اي در اتاقی 
قرار دهيم، عقب بايستيم و تماشاگر معجزه 
باشيم، البته اگر زندگی به همين راحتی بود 

و يادگيری به اين آسانی اتفاق می افتاد!
آنان كه دهة هشــتاد، يعنــی زمانی را 
به يــاد می آورند كه رايانه هــا راه خود را به 
كالس های درس باز كردنــد، احتماالً تعداد 
زيــاد نرم افزارها را نيز به ياد می آورند. در آن 
زمــان، ما به عنوان مربيان آموزشــی، با اين 
نوع تكنولوژی آشــنا نبوديم و اطمينانی هم 
به امكانات آن نداشــتيم. به همين دليل، در 
پشــت صحنه ايســتاديم و اين فرصت را در 
نرم افزاری و فروشندگان  اختيار شركت های 
سخت افزار و ســاير تكنسين ها قرار داديم تا 
نه تنها بــه ما بگويند چــه محصوالتی بايد 
خريــداری كنيم، بلكه نحوة اســتفاده از آن 
محصوالت را هم به ما نشان بدهند. تكنولوژی 
از راه هاي گوناگون روند آموزشی را پيش برد، 
اما حدس بزنيد چه اتفاقی افتاد؟ بله، خيلی 

هم خوب كار نكرد!
امروزه ما در عصری زندگی می كنيم كه 
تكنولوژی ديگر تــازه واردي مرعوب كننده 
نيســت. اســتفاده از تكنولوژی در تجارت و 
صنعت، امری مقبول و مطلوب است. از جانب 
دولت، مدارس و مطبوعات فشارهای زيادی 
بر مربيان آموزشی وارد می شود تا به صحنه 

بيايند و كســب مهارت تكنولوژيكی توسط 
دانش آموزان را زير نظر بگيرند. اما آيا كسب 

مهارت تكنولوژيكِی صرف كافی است؟
برای پاسخ گويی به اين سؤال به دو نكته 

بايد توجه كرد. 

تکنولوژی به مثابه ابزار 
تكنولوژی ابزار يست كه می تواند ماهيت 

يادگيری را تغيير دهد.
در وهلة اول، خواســت مربيان آموزشی 
اين اســت كه دانش آموزان بهتر ياد بگيرند. 
مطمئناً كفايت نمی كند به مربيان آموزشی 
گفته شود بايد از جعبه ها و ابزارهاي كالس 
درس  فقط به اين دليل اســتفاده كنند كه 
گران قيمت اند و يا دانش آمــوزان را ملزم به 
اســتفاده از آن ها كرد، تنها به اين دليل كه 
الزم اســت طرز كار آن هــا را ياد بگيرند. در 
واقع، اگر مربی آموزشی و دانش آموزان يقين 
پيدا كنند كــه ابزارهای تكنولوژيكی در نيل 
به اهداف آموزشــی به آن ها كمك می كنند،  

بی درنگ از آن استفاده خواهند كرد. 
دنيــای واقعــی از اصول نظــری از هم 
گسيخته اي تشــكيل نشده است. از معلمان 
بسياری شنيده ام، مايل اند روش تدريسشان را 
تغيير دهند و در واقع، راه هايی برای گنجاندن 
درس هــاي مربوط به يادگيــری پروژه محور 
و چند رشــته ای بيابند. بياييــد به اين فكر 
كنيم كه وقتی تكنولوژی از آموزش حمايت 
می كند، چنيــن كاری چگونــه امكان پذير 
خواهد بود. بنابراين، در وهلة دوم،  تكنولوژی 
ابزار مناسبی  برای اكتشاف و تحقيق است. 
اما قبل از استفادة مؤثر از تكنولوژی، بايد به 

اهميت اكتشاف در يادگيری و ياددهی توجه 
شود. در كالس درســی كه از تكنولوژی به 
وفور اســتفاده می شــود، دانش آموزان برای 
كســب اطالعــات، شــبكه های اينترنتی را 
جســت وجو، آب رودخانه را تجزيه و تحليل، 
نتايــج را پی گيــری و آنچــه را روی رايانه 

آموخته اند ثبت می كنند.    
در چنيــن محيطی، فراگيــری محتوا و 
مضمون از فرايندی ايســتا به يكی از اهداف 
می شــود.  تبديل  يادگيرنــدگان  مطلــوب 
دانش آموزان بيشتر فعال اند تا منفعل. آن ها 
دانش توليد می كنند و دانش توليد شــده را 

در شكل هاي گوناگون ارائه می دهند.
در چنين محيطی، آموزش دهندگان به 
جای پافشاری بر وجود تنها يك پاسِخ صحيح، 
تنوع در پاسخ ها و نتايج را تشويق می كنند. 
يادگيــری را با شــيوه های گوناگون ارزيابی 
می كنند و تكيه شــان تنها بــر آزمون های 
ســنتی كاغذ و قلم نيست. شــايد مهم تر از 
همه، معلمــان و دانش آموزان به جای دنبال 
كردن فعاليت های انفرادی، به عنوان بخشی 
از تيم های يادگيری فعاليت كنند. تيم هايی 
كه احتماالً شــامل دانش آموزان بسياری از 

سراسر كشور، حتي جهان است.
البته يادگيری فعال فرايندی است درست 
و بی نقص. دانش آموزاِن درگير يادگيری فعال 
كالس را به مكانی پرجنب و جوش، شــلوغ و 
به هم ريخته تبديل می كنند. مهم است بدانيم 
كه هم معلم و هــم دانش آموزان، در چنين 
يادگيری، نياز به تمريــن دارند. محيط های 
يادگيــری و فعاليت ها بايد چنــان به دقت 
هدايت و سازمان بندی شوند كه يادگيرندگان 
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معلمان بايد خواهان بهترين و مفيدترين ابزارها براي تقويت اهداف آموزشي باشند   

به طور تمام و كمــال در روند يادگيری خود 
سهيم شوند. الزم است دانش آموزان بياموزند، 
اكتشــاف و تحقيق صرفاً به اين معنا نيست 
كه  اين طرف و آن طــرف بروند، كارهايی را 
كــه دلشــان می خواهد انجــام بدهند و در 
آخر نيز به جايی برســند كه كسی نمی داند 
كجاست. مربيان آموزشی بايد به اين شناخت 
برسند كه اگر دانش آموزان در حال تحقيق و 
پرسيدن سؤال، نوشتن دربارة آموخته هايشان 
و انجام تمام اين كارها در شــرايطی صحيح 
و درســت قرار دارند، مي توان گفت مشغول 

يادگيرِی فعال هستند.
در كالس هــای مملــو از تكنولــوژی، 
دانش آموزان تكنولوژی را »ياد نمی گيرند«، 
بلكه تكنولوژی تنهــا ابزار يادگيری صحيح 
را در اختيار آنان قــرار می دهد. تكنولوژی 
وسيله است نه هدف و پايان كار. تكنولوژی 
به مربيان آموزشــی امكان می دهد از انجام 
كارها به شيوة هميشگی تغيير جهت دهند 
و آن هــا را  به  همان صورتی انجام دهند كه 
هميشه مطلوبشــان بوده است؛ چه فرصت 

شگفت انگيزی!

انتخاب و استفاده از ابزارها
معلمان بايــد در مورد نحوة اســتفاده 
از ابزارهــای تكنولــوژی تصميــم بگيرند و 
هم چنين در طراحی روند پيشرفت اعضا كه 
در تعليم خودشان نيز به كار گرفته می شود، 

مشاركت كنند.
در وهلــة اول الزم اســت معلمان برای 
اينكــه بخشــی از برنامه ريزی بــرای الحاق 
تكنولوژی به آموزش شــوند و نه اينكه صرفاً 
دريافت كنندگان نظرات ســايرين باشــند، 
پافشاری كنند. آن ها بايد با همكاری يكديگر 
دســتگاه هايی را برای نمونه بسازند و سپس 
تجاربشــان را با ديگران به اشتراك بگذارند. 
الزم است معلمان مسئوليت كمك به طراحی 
روند پيشــرفت اعضا را بــه گونه ای بر عهده 
بگيرند كه واقعاً پاسخ گوی نيازهايشان باشد. 
در اين طراحی، بايــد  زمانی را برای تمرين 
نحوة اســتفاده از ابزار، نظــارت بر مدل های 
برنامة درســی كه تكنولــوژی را وارد برنامة 
آموزشی می كند و راهنمايی ساير معلمان در 
نظر گرفت. البتــه معلمان به تنهايی قادر به 
دگرگون كردن سيستم آموزشی نيستند و در 

اين زمينه هم نبايد اشتباهی مرتكب شوند.
داســتان مديری را شــنيده ايد كه برای 
مشاهدة نحوة آموزش معلم وارد كالس درس 
شد و در آنجا با پنج دستگاه رايانه مواجه شد. 
دانش آموزان مشغول تحقيق بودند، بعضی با 
رايانه كار می كردند و بقيه مشغول كار با طرح 
و جمع آوری اطالعات  بودند. عده ای در كنار 
يكديگر كار می كردنــد و عده ای به تنهايی. 
مدير به طرف معلم كه در حال كمك كردن 
به گروه كوچكی از دانش آموزان بود، رفت و 
گفت: »من می روم، و هر وقت در حال درس 

دادن بوديد، برمی گردم.« 
همچنان كه در اين داستان می بينيم، ما 
مجبوريم به برخي از مديران نيز كمك كنيم 
معناي تدريس توأم با تكنولوژی را بدانند. ما 
بايد با پافشاری از مديران بخواهيم زمانی را 
برای كار گروهی، اكتشــاف و كار با ابزارهای 
تكنولوژيكــی در نظر بگيرنــد. بايد مطمئن 
شويم كه حمايت از آموزِش مادام العمر برای 
مربيــان و همچنين بــرای دانش آموزان در 
مدارس نهادينه شــود. معلمان انســان هايی 
خالق و باهوش هستند كه به محض آموختن 
نحوة استفاده از تكنولوژی در زندگی حرفه ای 
خود، برای نگهداری و ذخيرة يادداشــت ها، 
توليد  اســناد و تقويت آموخته هايشــان، به 
روش هايــی دســت می يابند كــه از طريق 
آن ها، تكنولوژی می تواند آنچه را معلم  برای 

دانش آموز انجام می دهد، بهبود بخشد.

کار کردن کنار یکدیگر
به منظور الحاق موفقيت آميز تكنولوژی 
به كالس درس، معلمان بايد از حمايت تمامی 
دســت اندركاران جامعة آموزشــی برخوردار 
باشند. آن ها بايد در برابر اين باور كه استفاده 
از »ابزارها« به خودی خود هدف است، مقابله 
كنند. آن ها بايد به نياز مبرم برای دست يابی 
به مناسب ترين راه های استفاده از تكنولوژی 
در جهت تقويت آموزش پاســخ دهند. آن ها 
بايــد خواهان بهترين و مفيدترين نرم افزارها 
برای تقويت اهداف آموزشــی باشــند. آن ها 
بايد در برنامه ريزی هاي استفاده از تكنولوژی 
شركت كنند تا ابزارهای موجود را بيازمايند. 
در نهايت، معلمان بايد به خود آموزش دهند 
چگونه بــه بهترين نحــو از آن ابزارها برای 

تقويت ياددهی و يادگيری بهره ببرند. 
اوقــات هيجان انگيزی  آموختن  فرصت 
را بــرا ی فرد بــه ارمغان مــی آورد. ما بايد 
از ايــن فرصت بــرای به چالش كشــيدن 
خودمــان، دانش آموزانمــان، مديرانمــان و 
سياست گذارانمان در سراسر كشور استفاده 
كنيــم تا به معلمان  كمك كنيم از ابزارهای 
تكنولوژيكــي در اختيار بهترين اســتفاده را 

     ببرند.  
  منبع ............................................................
http://www.educationworld.com 
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خبر و اطالع رساني
محمدحسين ديزجي

گزارشی از آزمايشگاه آموزشی
 سلول های بنيادی برای همه

  

    اشاره                                                                                                           

در مســیر بزرگراه شــهید همت از غرب به شــرق، بعد از بزرگراه شهید 

صیاد شیرازی، در سمت راست شما تصویری روی دیوار جلب توجه 

می کند که پشــت آن دنیایی شگفت انگیز پنهان است. صاحب این تصویر 

پایه ای از دانش روز جهان را در سرزمین ما بنیان نهاد که امروز صدها 

پژوهشگر، محقق و عالقمند به این علم نوین، هر روز تمام همت خود را 

صرف فعالیت هایی می کنند تا جهان باور کند »ایرانی می تواند و ایرانی 

دنیا را تغییر می دهد.«

نام این مجموعه آن قدر علمی و خاص اســت که در وهلة نخســت به 

مخاطب القا می کند تنها کسانی راه به درون پیدا می کنند که در این 

دانش مهارت داشته باشند. این نگاه خطا نیست، اما صاحب آن تصویر 

یعنی مرحوم دکتر ســعید کاظمی آشــتیانی که دانشــمندی بزرگ بــود، 

شــاگردانی تربیت کرد تا فرداهای دور را از همین امروز ببینند. اینان 

اصطالحات پیچیده و واژگان خاص ســلول های بنیادی را چنان تلطیف 

می کنند تا هر دانش آموز دبستانی و دبیرستانی مشتاق این دانش هم 

بتواند برای آشنایی با »رویان« با جرئت و جسارت تمام یک گام به جلو 

بردارد. »آزمایشگاه آموزشی سلول های بنیادی برای همه« فرصتي است 

که دانشمندان و پژوهشگران ایرانی برای فرزندان این آب و خاک فراهم 

کرده اند. با ما همراه باشید تا از این دنیای شگفت انگیز بیشتر بدانید.

ســاعت از 8 صبح گذشــته اســت كه 14 دختر 
دانش آموز پاية هفتم دبيرســتان فرزانگان 4 تهران وارد 
ساختمان می شوند. ظاهر ساختمان، بدون تابلوی باالی 
در ورودی، هيچ شــباهتی به يك آزمايشگاه تخصصی 
ندارد؛ خانــه ای معمولی كه به يكی از ســاختمان های 
پژوهشگاه رويان پيوست شده است. رضا مقيمی نصر، 
كارشناس ارشد فيزيولوژی و مســئول آزمايشگاه سيار 
مركز ســلول های بنيادی، از ما اســتقبال می كند. هر 
مركز تحقيقاتی قواعدی دارد كه ما بايد از آن ها پيروی 
كنيم. بنابر اين، قبل از ورود دمپايی مخصوص مي پوشيم 
و روپــوش ويژة اين كار را به تــن می كنيم. ميز بزرگ 
با 14 صندلی دور آن انتظار مخاطبان را می كشــد. هر 
كدام دفترچة يادداشت كوچكي در دست دارند و نگاه ها 
سرشار از كنجكاوی است. دستگاه ها را يكی يكی از نظر 
می گذرانند و آموخته هايشــان را باهم مرور می كنند. با 
كلمة ســلول غريبه نيستند، اما از ســلول های بنيادی 

تعريف خاص و ويژه ای ندارند.
مربی آزمايشگاه كه خود تحصيل كردة اين مجموعه 
است، هيجان و كنجكاوی را از چشمان بچه ها می خواند. 
فاطمه بيجارچيان كه كارشناســی زيســت گياهی و 
كارشناسی ارشد زيست ســلولی دارد، آمادة آموزش به 
بچه هاســت. او كه پيش از آن معلمــی را تجربه كرده 
و برای حضور در اين آزمايشــگاه دوره های متعددي را 

ـَرم  را    می ب
امـا يـک روز 
بـرمی گـردانـم
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گذرانده است، با پرسش آغاز می كند:
ـ از رويان چه شنيده ايد؟ 

ـ مؤسس آن كيست؟ 
ـ چقدر از سلول می دانيد و چند سؤال ديگر. 

بچه ها داشــته های خود را آشــكار می كنند. مربی 
آرام آرام پيــش می رود. او روشــی را برگزيده كه حس 
كنجكاوی مخاطب را تحريك می كند. كم كم دفترچه ها 
گشوده می شــوند. ســلول های بنيادی دانشی ساده و 
ابتدايی نيســت، شــايد بتوان آن را يكی از جديدترين 
و پيچيده ترين علوم روز دانســت كه مخاطب اصلی آن 
دانشجويان كارشناسی ارشــد و دكترا هستند، اما امروز 
در اينجا دانش آموزانی نشسته اند كه فقط هفت كالس 
تجربة تحصيل دارند. شــرح و بسط اين علم برای اينان 
ساده نيســت. مربيان اين مجموعه صدها ساعت دوره 
ديده اند تا بتوانند ســلول های بنيادی را برای كودكان و 
نوجوانان در هر ســطح، و حتی دانش جويان رشته های 

رياضی و علوم انسانی، توضيح بدهند.
مربی با ســؤال و مثال های جالب و جذاب جلسه را 
پيش می برد: »فيل بزرگ اســت و مورچه كوچك. اين 
مقياس بر مبنای چيســت؟ راستی من چطور به وجود 
آمده ام؟ اگر قســمتی از بدن مــن به دليلی دچار نقص 
شــود، چاره چيســت؟ آيا می توان دوباره آن قسمت را 

ساخت؟ اين كار چگونه انجام می شود؟«

بچه ها يكی يكی دســت بلند می كننــد و جواب ها 
شــنيده می شــود. روش كار مربی مرا به يــاد يكی از 
جمله های دكتر عادل يغما، ســردبير رشد تكنولوژی 
آموزشی، می اندازد. عبارتی بدين مضمون كه تدبير معلم 
و مربی براي تســهيل يادگيري خــود نوعی تكنولوژی 
آموزشی اســت. بيجارچيان خيلی خوب از اين روش 
استفاده می كند. بعد سراغ وايت برد می رود. با دو عالمت 
منفی و مثبت شــروع می كند. بی آنكــه وارد عبارات و 
اصطالحات خاص جنسی شود، بچه ها را از سلول تا تولد 
نوزاد پيش می بــرد. مربی مرحله به مرحله جلو می رود 
و دانش آموزان را به مسيری هدايت می كند كه خود به 
كشف جواب برسند. با هر كشف، بچه ها احساس دانايی 
می كنند. او بچه ها را ترغيب می كند تا با پرســش های 

خالقانه پاسخ ها را كشف كنند.
نزديك به يك ســاعت و نيم اســت كه كالس ادامه 
دارد. هنوز مربی ســراغ استفاده از وســايل و ابزارهای 
آزمايشــگاهی نرفته اســت. او كارگاه آموزشی خود را 
جــذاب اداره می كند. اين جذابيت كار مربی اســت كه 
14 دانش آمــوز مشــتاقانه كالم او را دنبــال می كنند، 
بی آنكه به ساعت خود نگاه كرده باشند. مباحث تئوری 
تمام می شــود. نكتة جالب اينجاست كه مربی از بچه ها 
می خواهد اندكی اســتراحت كنند و بعد كارگاه را ادامه 

بدهند. اين بچه ها نيستند كه فراغت بطلبند.

در آزمایشگاه 
تحقیقاتي باید 

بچه ها را پله پله 
هدایت كرد. 

آزمایشگاه قانون 
دارد. سلول 

بي پناه است. این 
نكته ها را باید 

به دانش آموزان 
بیاموزیم
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      سقف بلند و نگاهی كه به دوردست هاست     
در زمان اســتراحت بين دو كارگاه، سراغ حسين 
نظاری می رويم. او كارشناس ارشد سلول های مولكولی 
از دانشــگاه تهران و مســئول اين آزمايشــگاه است. 
پيش از آنكه با او هم كالم باشــم، از همكارش شنيدم 
كه اين مجموعه با اســتفاده از ابزارها و وسايل روز به 
دانش آموزان آموزش می دهد. برايم اين نوع نگاه و رفتار 

جالب بود. لذا از او پرسيدم. 

 چرا دانش آموزان و چرا تجهيزات علمی اصلی 
كه در دسترس پژوهشگران مؤسسه است؟

 هر قدر آگاهی جامعه باالتر برود، دانش آموز شكوفايی 
بهتری برای انتخاب سرنوشــت دارد. وقتی از آنان در 
مورد آينده شــان ســؤال می كنيم، اغلب به پزشكی، 
دندان پزشكی، داروسازی و مثل آن اشاره دارند. كسی 
از زيست شناسی نامی نمی آورد. ما بايد آيندة كشورمان 
را از امــروز بســازيم. ما به معمار هم نيــاز داريم، اما 
معماری كه با زيست شناسی آشنا باشد بهتر می تواند 
يك آزمايشگاه تخصصی برای ما بسازد. در دانشگاه های 
دنيا سقف ها را بلند می سازند تا دانشجويان دوردست ها 

را ببينند و افق ديد آنان كوتاه نباشد.
 چرا وســايل گران قيمت و اصلی را در اختيار 

دانش آموزان قرار می دهيد؟
 شاگردان ما بايد با واقعيت ها آشنا شوند. اگر جنس 
ايرانی داريم، بهترين نوع آن در كشــور اســت. اگر 
هم خارجی است، آن را در اختيار گذاشته ايم، بدين 
معنا كه نوع ايرانی مناسب اين كار را نداشته ايم. اين 
وسايل و امكانات و ابزارها همان تجهيزاتی هستند 
كه پژوهشگران رويان هم از آن ها استفاده می كنند. 
دربــارة اين امكانات و تجهيزات هم به دانش آموزان 
توضيح می دهيم. وقتی آن ها بدانند چرا ما ســراغ 
تجهيزات خارجی رفته ايم، فردا خود به فكر ساختن 
نوع ايرانی آن ها خواهند بود. اگر دانش آموز بداند كه 
ما در اين زمينه نقص داريم، فردا كه مهندس شد، 
اگر بتواند آن وسيله را برای پژوهشگاه رويان يا ديگر 

مؤسسات تحقيقاتی ايرانی می سازد.
 چرا دانش آموزان و دانشــجويان گروه علوم 
رياضی و علوم انســانی هم می توانند از اين 

مجموعه بازديد كنند؟
 در حوزة مهندسی بافت ما به بچه های گروه رياضی 
نياز داريم. كارشــناس ما ســلول كبدی را درست 
می كنــد. حاال ما بــه يك مهندس نيــاز داريم كه 
اين ســلول ها را به هم متصل و روی يك داربست 
كبدی شكل سوار كند. مسائل حقوقی اين كار را هم 

محقق علوم انســانی بايد كار كند. حتی اگر اصناف 
هم تقاضا بدهند، برايشــان بازديــد می گذاريم. بايد 
فرهنگ ســازی كرد. تالش ما بر آگاه ســازی جامعه 

است.

تا بچه ها در زمان استراحت هستند سراغ مقيمی نصر 
می رويم. او معتقد است: »بايد علم روز را ترويج كرد. هر 
قدر جامعه با اين مهم آشــنا باشد، نسل آينده راحت تر 
است. عالوه بر توليد علم بايد به كاربرد آن هم فكر كنيم. 
آشنايی بچه ها با اين دانش، زمينة عالقه مندی آنان برای 
حضور در اين تخصص را بهتر فراهم می كند. مسئوالن 
پژوهشــگاه به خوبی می دانند كه اين برنامه ها بســيار 
هزينه دارند. دانش ســلول های بنيادی دانش روز است. 
همكاران ما تالش می كنند اين علم را به زبان ساده تر به 

بچه ها ياد بدهند.«

  می پرســم: آيا برای شركت در اين آزمايشگاه 
بايد هزينه ای پرداخت؟

می گويد: »اين امكانات، تجهيزات و مواد مصرفی هزينه 
دارد. اگر مسئوالن بودجه های الزم را فراهم كنند، ما 
دوست داريم به رايگان خدمات بدهيم. اما اآلن ناچاريم 
حداقل بخشی از اين هزينه ها را دريافت كنيم. گرچه 
در مقابل موادی كه استفاده می كنيم هزينة دريافتی 
ناچيز است، اما به هر حال بايد آن را تأمين كرد. البته 
نوع كارگاه متفاوت است. برخی به صورت نصف روز و 
تعدادی هم مشتاق تمام وقت برنامه هستند. در تمام 
وقــت كه تا بعدازظهر ادامــه دارد، ناهار هم به بچه ها 
می دهيم. مؤسســه رويان به جهاد دانشگاهی وابسته 
است. امكاناتی كه بچه ها در اينجا برای تحقيق و آموزش 
دارند، همان تجهيزات و موادی است كه پژوهشگران 
رويان از آن ها اســتفاده می كنند. البته برای گسترش 
اين آگاه سازی، آزمايشگاه سيار هم داريم كه به مدارس 

اوج لذت براي 
من مربي این بود 
كه آن شاگرد 
گفت این پیپت 
را مي برم اما 
برمي گردانم. این 
یعني او به عنوان 
پژوهشگر به 
این مجموعه باز 
خواهد گشت
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سطح شهر يا ســاير مناطق می رود و همين خدمات 
را ارائه می كند. اســتفاده از اين برنامه ها با هماهنگی 
قبلی است. گاهی از حمايت های خيرين و نيكوكاران 

هم برخورداريم كه بايد قدردان آنان باشيم.«

      هدايت مخاطب روی پله های ترقی                       
حاال نوبت آشــنايی با وسايل و ابزارهاست. هودهای 
آزمايشــگاهی، انكوباتور، تانك نيتروژن، فالسك، سمپلر 
و ديگر امكانات دورتادور اتاق چيده شــده اند. اين وسايل 
همان تكنولوژی آموزشــی از نوع سخت افزاری هستند. 
مربی بچه ها را كنار وسايل مي برد و يكی يكی كاربرد آن ها 
را برايشــان شرح می دهد. دوباره سؤال ها شروع می شود. 
چرا اين از جنس شيشــه است؟ چرا آن يكی پالستيكی 
است؟ قدرت بزرگ نمايی اين ميكروسكوپ چقدر است؟ 

سؤال پشت سؤال مطرح می شود و مربی با حوصلة 
تمام به بچه ها پاسخ می دهد. كاربرد يكايك وسايل برای 
دانش آموزان توضيح داده می شود. اين بخش از كار هم 
زمان خاص خود را می طلبد. كنجكاوی ســيری ناپذير 
اســت. مربی هــم اين را خيلی خــوب می داند. پس از 
آن نوبت كار عملی می رســد. مربی وســايل و ابزارهای 
ماننــد پيپت را در اختيار آنان می گذارد. بچه ها در كنار 
مربی و با راهنمايی او، فعاليتی علمی را تجربه می كنند؛ 
تجربه ای شــيرين كه شايد در اين حد و اندازه امكانش 

در مدرسه وجود نداشته باشد. 
فاطمه بيجارچيــان كه به عنوان مربــی با بچه ها 
همراهی كرده اســت، بســيار صبور به نظر می رســد. 
می پرسم : »چرا اين كار را در پژوهشگاه قبول كرديد؟« 
می گويد: من دانشــجوی اينجا بــودم. فعاليت های 
آقای نظاری و همكاران ايشان را كه ديدم، مشتاق شدم 
خودم هم آموزش بدهم. حتی دوســتانم را هم ترغيب 

كردم اين كار را انجام بدهند.
 

 روال كار شــما در اين برنامة آموزشی چگونه 
است؟

 در آزمايشگاه تحقيقاتی بايد بچه ها را پله پله هدايت 
كرد. آزمايشگاه قانون دارد. سلول بی پناه است، پس 
بايد مراقب باشــيم و اين نكته ها را به دانش آموزان 
بياموزيم. هوا پر از ميكروب است. ما در بدن خودمان 
سيستم ايمنی داريم، اما ســلول های آزمايشگاهی 

شرايط خود را دارند. 
 چقدر بازديد داريد؟

 ســاالنه بين 3 تا 4 هزار بازديد دانش آموزی داريم. 
البته دانشــجويان هم به شــكل كارگاهــی از اين 

مجموعه استفاده می كنند. 

حضور یادگیرندگان 
در آزمایشگاه و 

فعالیت پژوهشي، 
باعث مي شود 

كه افق دید آنان 
وسیع تر و به 
تفكر عمیق 

تشویق شوند

      اينجا آموزش را با سرگرمي همراه می كنند                                 
بچه ها كار با وســايل را هــم تجربه می كنند. حاال 
هر كــدام نكته های متعــددی را در دفترچه های خود 
يادداشت كرده اند. وقت رو به پايان است. دانش آموزان 
شاداب به نظر می رســند. انگار احساس آنان نسبت به 

ساعت 8 صبح تفاوت دارد. 
»از نگاه من بســيار مفيد ، جالــب و پركاربرد بود. 
توضيحــات مربی عالی بود. هر كســی دنبال آينده ای 
روشــن در اين موضوع اســت، بهتر اســت آزمايشگاه 
پژوهشگاه رويان را تجربه كند. اين بازديد باعث افزايش 
عالقة من به زيست شناســی شــد. پژوهشــگاه رويان 
محيطی بســيار خوب برای من بود. اطالعات عمومی 
من باال رفت. ســلول های بنيادی بسيار هيجان انگيزند. 
وســايلی را كه در اينجا در اختيار ما گذاشتند، خيلی 
جالب بود. اينجا آموزش را با سرگرمي و آزمايش همراه 
می كنند و در ســه مرحله ما را با مبحث رويان آشــنا 
می ســازند.« اين جمله ها، نقطه نظرات هستی، مينو، 
عطيه، محدثه، الهه، مانلی، فاطمه، ياسمن و دوستان 

آن ها بودند. 
برخــی از وســايل، امكانات و مواد آزمايشــگاهی 
در ايــن برنامه يك بار مصرف هســتند. البته كثيف يا 
آلوده نشــدند، اما اقتضای اين آزمايشگاه و پژوهشگاه 
 چنين است كه از آن ابزار ديگر برای آزمايش استفاده

 نشود.
بچه ها خوش حال و شادمان، از اين تكنولوژی های 
آموزشــی برای كســب دانش بهتر و يادگيری مؤثرتر 
استفاده كردند. لحظة خداحافظی، يكی از دانش آموزان 
آن پيپت را كــه مربی برای انداختن در ســطل زباله 
كنار گذاشــته بود، از روی ميز برداشت و گفت: اجازه 

می دهيد اين پيپت را با خودم ببرم؟
مربی با اشارة سر و يك تبسم جواب مثبت داد.

دختــر دانش آموز لبخنــدی زد و گفت: »من اين 
را می برم، امــا روزی دوباره آن را بــه مجموعة رويان 

برمی گردانم.«
اشك شوق در چشمان مربی نشست.

مربی گفت: از كارگاهم احســاس نشــاط می كنم. 
كالم آخر آن شــاگرد يعنی من مــی روم، اما روزی به 
عنــوان محقق و پژوهشــگر به پژوهشــگاه رويان باز 

می گردم. اين اوج لذت برای من مربی بود.
بچه ها رفتند، مربی به محل كار خود در پژوهشگاه 
بازگشت و من از مسير بزرگراه همت به راه خود ادامه 
دادم. امــا اين بــار تصوير چهرة زنده ياد دكتر ســعيد 
كاظمی آشــتيانی برايم مفهومي ديگر داشت؛ مفهوم 

سپاس، قدرداني، عظمت، روح بلند، بنيان گذار و...
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آيه اي كه در باال آورديم، يكي از آيات 
بسياري است كه در آن ها بر ارزش و جايگاه 
»دانستن« و »مسئول بودن انسان« نسبت 

به علم و دانش خود تأكيد شده است.
ما در اين نوشــتار كوتــاه مي خواهيم 
ببينيــم، چگونه مي تــوان از آية مذكور در 
پرورش ذهن دانش آمــوزان و چگونگي به 

كارگيري روش علمي در زندگي بهره برد.
نخســت بايد بدانيم، علــم و دانش در 
ابتدا آموختني و كسب كردني است و كسي 
به طور خود به خود يا غريزي دانا نمي شود.
ديگر اينكه، راه هاي دريافت و كســب 
علم، حــواس پنجگانه )كــه در اين آيه به 
دو حس شــنوايي و بينايي اشــاره شده( و 
نيز قلــب يا دل )يعني كانون احساســات 
و عواطــف( اســت؛ و باالخــره اينكه علم 
مســئوليت مي آورد. كسي كه به مسئله اي 
دانا مي شود، با وقتي كه نادان بود متفاوت 
است و بايد رفتارش هم متفاوت باشد؛ مثال 

معروف 
»چو مي بيني كه نابينا و چاه است
اگر خاموش بنشيني گناه است!«

مصداق همين معناست.
نياز به بيان نيست كه هر گونه تغيير و 

مَع و الَبَصَر و  »َو ال تَقُف ما لَيِس لََك ِبِه علٌم.  اّن السَّ

الفؤاد كّل اولئَك َعنُه مسئوالً«
﴿ اسراء، آیه 36 ﴾

حكما، دانشمندان و اديان ميان انسان 
و غير انسان، يعني حيوان، فصل مميزهاي 
بســياري را برشــمرده اند: انســان حيوان 
ناطق، انسان گرگ انســان، انسان موجود 
عصيانگر، انسان خليفة خدا روي زمين و... 
يك فصل مميز نيز مي تواند »انسان موجود 
آگاه و خــودآگاه« باشــد. در حقيقت، در 
ميان جان داران جهان هســتي تنها انسان 
اســت كه ظرفيت و قابليت عالم شــدن و 
آگاه شدن نســبت به امور و اشيا را دارد و 
مي تواند از جهل به علم و از شك به يقين 
برســد و دانا شــود. از اين باالتر و مهم تر، 
او خودآگاهي نيز دارد. يعني بر دانســتن و 
نداســتن خود آگاه است، چنان كه شاعري 
بر همين اســاس اين ابيات زيبا و معروف 

را سروده است:
آن كس كه بداند و بداند كه بداند
اسب شرف از گنبد گردون بجهاند
آن كس كه نداند و بداند كه نداند

لنگان خرك خويش به منزل برساند
آن كس كه نداند و نداند كه نداند

در جهل مركب ابد الدهر بماند

تحول در زندگي بشر از آغاز زندگي انسان 
بر زمين تا امروز، همه و همه ناشي از حس 
كنجكاوي او يعني همان نياز به دانستن و 

دانا شدن بوده است.
انسان شدن و از جهل و بهيمّيت بيرون 
آمدن تنها و تنها از طريق علم ميسر است؛ 
علمي كه از آن در معارف اسالمي به »نور« 
تعبير شــده است. به همين دليل است كه 
در اسالم تقريباً به طور مطلق، علم بر جهل 

و عالم بر جاهل برتري دارد.
بــا وجود ايــن همه تأكيد بــر علم، با 
اندكي تأمل در حال و روز خودمان و آنچه 
پيرامونمان مي گــذرد، مي توان دريافت كه 
انسان ها عموماً  نسبت به بسياري از امور و 
حقايــق، نه از روي علم، بلكه از روي جهل 
نظر مي دهند و قضــاوت مي كنند و حتي 
از كســي يا چيزي، براســاس همين جهل 
خود پيروي مي كنند. به همين علت است 
كه بســياري از چنين افــرادي نمي توانند 
به روش علمــي، يعنــي از روي آگاهي و 
بصيرت، مشــكالت خود را حــل كنند و 
چه بســا مشكلي يا مشكالتي از آن ها براي 
ســال ها حل نشده باقي بماند و آن ها را در 
رنج و حرمان نگه دارد. لذا اين آيه به همه 
هشدار مي دهد، مبادا تا زماني كه نسبت به 
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چيزي يا كســي يا امري به دانش و آگاهي 
نرســيده ايد و از صحت و ســقم آن مطلع 
نشده ايد، آن را مســلم بدانيد و بدتر اينكه 

از آن پيروي كنيد.
يكــي از وظايف مدرســه ها و معلمان 
اين اســت كه عالوه بر آمــوزش محتوا به 
بچه هــا، روش آموختن علم و دانا شــدن 
را هم به آن ها بياموزنــد تا بچه ها بتوانند، 
به ويژه در آينــده، راه صحيح را از راه غلط 
تشــخيص دهند. اين كاري است صعب و 
دشــوار كه نياز به استفاده از عقل، منطق، 
شــعور، اســتنباط و اســتدالل دارد. البته 
در خصــوص علوم رايج، مثــل رياضيات و 
علــوم تجربي و فني، اين دشــواري كمتر 
اســت، زيرا اين علوم چارچوب ها و قواعد و 
قالب هاي مشــخص و روشن و تجربه شده 
دارند و همه كس مي تواند به آن دست يابد. 
اما در حــوزة ارزش ها، رفتارهــا، عالقه ها، 
عواطف، احساســات و خلقيات، كه قالب ها 
و چارچوب ها به دقت علوم پيشين نيست، 

كار بسيار دشوار ولي امكان پذير است.
شايد از همين روست كه در آية مذكور، 
عالوه بر حواس پنجگانه - كه در اينجا تنها 
به دو مورد آن، يعني گوش و چشم، اشاره 
شده، به دل يا قلب )فؤاد( كه كانون عواطف 

»     در پی چيزی كه به آن علم نــداری مباش، بدان كه 

گوش و چشم و دل، همه مورد سؤال واقع می شوند.«

و احساسات انسان است نيز اشاره گرديده 
است.

حــال مي پرســيم، چگونــه و با چه 
راهكاري مي توان بــه دانش آموزان ياد داد 
اوالً در پي كســب علم و آگاهــي، و از آن 
بهتر، خودآگاهي باشــند و ثانيــاً تا زماني 
كه به چيزي معرفت واقعي پيدا نكرده اند، 
آن را دنبالــه روي نكنند. مســلماً راه ها و 
راهكارهاي متعدد و متفاوتي وجود دارد كه 
يكي از آن ها همين درس هاي ساده اي است 
كه دانش آمــوزان در دورة آموزش عمومي 
در مدرسه مي خوانند و در درجة اول آن ها 

رياضيات و علوم تجربي قرار دارند.
رياضيــات و علــوم مي گوييــم، زيرا 
همان طــور كه گفتيم، اين دانش ها قالب ها 
و چارچوب هايــي دارنــد كه اگر درســت 
آموزش داده شــوند، دانش آمــوز مي تواند 
همان ها را در درس هاي ديگر به كار گيرد 
و اندك انــدك روش صحيح يادگيري علم 
را فراگيــرد. براي مثــال، در اين درس ها 
امتحانات معموالً دقيق تر برگزار مي شوند تا 
درس هاي علوم انساني؛ پس مي تواند دقت 
نظر دانش آموز را هم افزايش دهد و قدرت 

استنباط و استدالل او را قوي تر سازد.

بدين ترتيب، او روش يا الگويي 
را تجربــه خواهد كرد كــه مي تواند آن 

را در درس هــاي ديگــر هم بــه كار گيرد؛ 
درس هايي كه در آن ها جنبه هاي احساسي، 
عاطفي، عقلي و رفتاري بيشــتر نمود دارند. 
ضمن اينكه بايــد تأكيد كنيم، خواندن اين 
آيه و ترجمة آن براي دانش آموزان، به ويژه 
هنگامي كه دچار خطا مي شوند و مخصوصاً 
هنگامي كه راجع به دوستان خود يا معلمان 
خود و حتي پدران و مــادران خود قضاوت 
زودهنگام دارند، مي تواند مؤثر باشد. والسالم.

***
همكاران و خوانندگان عزيز!

با اين مطلــب، مجموعة نوشــتارهاي 
قرآني ما در ســال تحصيلي جاري در مجلة 
رشــد تكنولوژي آموزشي به پايان مي رسد. 
خواهمشند است ديدگاه ها و نظرات خود را 
در مورد اين نوشته ها به دفتر مجله منعكس 
كنيد تا در آينــده بتوانيم از آن ها در جهت 
تهية مطالب مفيدتر براي شما استفاده كنيم.
موفق باشيد
جعفر رباني
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پژوهش و نوآوري
احمد شريفان، كارشناس ارشد سنجش و اندازه گيري

  

    اشاره                                                                                        

ايجــاد محيطي امن، اعتمادبخش و حمايت كننــده بخش 

عمــده اي از نقش اولياي مدرســه، به ويژه معلمان و مديران، 

اســت. اين نوع محيط آموزشــي بــا ابــراز عالقــه و توجــه و 

مالحظــه خالصانــه بــه هر دانش آموز به وجود مي آيد. در اين 

مقالــه ابتدا تعدادي از يافته هاي پژوهشــي در اين باره و 

سپس رهنمودهايي مبتني بر پژوهش براي ايجاد مدرســه و 

كالس درس شاد و دلپذير ارائه شده اند.

اين 
تدبيرها 

به مدرسة شما 
شادي 
مي آورد

كلیدواژه هــا:  كالس درس شــاد، نشــاط در كالس، مدرسة شاد، 
مدرسة سالم

مقدمه
همان طور كه مي دانيم، هــدف آموزش وپرورش ارتقاي يادگيري و 
تكوين تربيتي دانش آموزان است، اما گاهي اوقات عوامل گوناگوني مانع 
تحقق اين امر مي شوند كه پيامد آن محو شدن نشاط و لذت حاصل از 
يادگيري است كه در نهايت مي تواند دل سردي و سرخوردگي از تحصيل 
و افت كيفي و كمي آموزش وپرورش دانش آموزان و عواقب ناگوار ديگري 

را در پي آورد. 
به نظر مي رسد، يكي از راه حل هاي رفع مشكالت ذكر شده، ايجاد 
نشــاط1 و لذت حاصل از يادگيري در دانش آموزان است. همان طور كه 
مي دانيم، نشاط حالتي ذهني است كه در جريان تجربه هايي با مايه هاي 

عاطفي مطلوب نمايان مي شود. در واقع، زماني كه كوشش هاي يادگيري 
دانش آموزان براي دستيابي به هدف نتيجه بدهد، نشاط و لذت حاصل از 
يادگيري نمايان مي شود. اين تجربة هيجاني باعث مي شود دانش آموزان 
در زمينــة مورد فعاليت فعال تر شــوند و هدفمندتر حركت كنند. لذا، 
در اين مقاله ابتدا تعدادي از يافته هاي پژوهشي و سپس رهنمودهايي 
مبتني بر پژوهش براي ايجاد مدرسه و كالس درس شاد و دلپذير ارائه 

شده اند.

نگاهي به برخي از یافته هاي پژوهشي
جنســن2 )2001( مي گويد: »ما در حكم آموزش دهنده مي توانيم 
بيشترين تأثير را بر جنبه هاي پرورشي دانش آموزان داشته باشيم... شما 
هر قدر هم با افزايش شرايط مثبت به محيط سر ذوق بياييد، اول بايد 
شــرايط منفي را از بين ببريد. اين شرايط منفي عبارت اند از اضطراب، 
انگشــت نمايي، مهلت هاي غيرواقعي، تحقير، تمسخر، زورگويي و... ما 
زماني مي توانيم فرايند غني ســازي محيط آموزشي را شروع كنيم كه 
تهديد را از آن حذف كرده باشيم )ترجمة محمدحسين و رضوي، 1383: 

70 و 71(.
كومبز3 و پاپ4 )2002( مي گويند: برخي از اصول اساسي به دست 
آمده از پژوهش ها دربارة اينكه به چه وســيله مي توان دانش آموزان را با 
انگيزه ساخت نشان مي دهند، انگيزش ذاتي دانش آموزان به يادگيري 
مي تواند در محيطي امن، اعتمادبخش و حمايتگرانه پرورش يابد كه 
اين ويژگي ها را داشــته باشد: 1. بزرگ ســاالن، در روابط كيفي توأم با 
توجه، توانمندي هاي بالقوة دانش آموزان را دريابند؛ 2. نيازهاي منحصر 
به فرد دانش آموزان از نظر يادگيري و آموزشي مورد حمايت قرار گيرد؛ 
3. فرصت هايي براي خطر كردن، بدون ترس از شكست خوردن، برايشان 
فراهم شود. در واقع، ايجاد محيطي امن، اعتمادبخش و حمايت كننده، 
بخش عمده اي از نقش معلمان در كالس درس است كه با ابراز عالقه، 
توجه و مالحظة خالصانه به هر دانش آموز به وجود مي آيد. نقش معلم به 
عنوان برانگيزاننده، در بردارندة رشد فزايندة احساس مثبت دانش آموزان 
نسبت به خود و ايجاد انگيزة يادگيري به عنوان يك عامل مهم، خالقانه 

و هماوردجويانه است )ترجمة ابراهيمي قوام، 1382: 43 تا 45(.
تيلســتون5 )2000( مي گويد: اگرچه ما محيط بيرون از مدرسة 
دانش آموزان را نمي توانيم كنترل كنيم، اما قادريم هفت ساعت كنترل 
فوق العاده مهمي را در محيط مدرســه روي دانش آموزان داشته باشيم. 
ما توانايي داريــم نگرش هاي مثبت يا منفي دربــارة آموزش وپرورش 
ايجاد كنيم، جوي غني شده را توسعه دهيم و واسطة توسعة يادگيري 
فعال باشــيم. الزمة اين ها در ابتدا وجــود رابطة حمايت كنندة قوي از 
دانش آموزان در محيط يادگيري است. تهديد يکي از عواملي است كه 
مي تواند در دانش آموزان فشار رواني ايجاد كند و روي يادگيري آنان 
اثر منفي بگذارد. زيرا دانش آموزي كه در كالس درس يا محيط مدرسه 
احســاس تهديد شدن مي كند، در حالتي اجباري به فعاليت مي پردازد 
و مادامي كه يادگيري او تحت چنين حالتي تحقق بگيرد، با مشكالت 
زيادي هم روبه رو خواهد شــد. لذا بايد محيطــي را براي دانش آموزان 
فراهم كنيم كه فشــار رواني آن كم باشد و مكاني باشد كه هدف اصلي 
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به انتظارات دانش آموزان توجه كافي داشته باشيد. نبايد فقدان انگيزش دانش آموزان را با نداشتن توانايي اشتباه كرد

آن چيزي باشد كه براي آن منظور ايجاد شده است )ترجمة شريفان و 
همكاران، 1382: 20 تا 40(.

در پژوهشي كه كردلو )1382( در رابطه با احساس امنيت و اثر آن 
بر ميزان تعهد دروني و تعلق به مدرســة دانش آموزان مناطق گوناگون 
آموزش وپرورش شهر تهران انجام داد، نتيجه گرفت، رابطة مثبتي بين 
احســاس امنيت و تعهد دروني و تعلق به مدرســة دانش آموزان وجود 
دارد. به اين معنا كه دانش آموزاني كه در محيط آموزشــي احساس 
امينت مي كنند، از احساس تعهد دروني و تعلق به مدرسة بيشتري 
برخوردارند تا آن هايي كه سطح امنيت پايين تري را احساس مي كنند.

بــر پاية آنچــه از نظر گذشــت، مي توان چنين اظهار داشــت كه 
آموزش وپرورش عملي خالق و اميدبخش است؛ اميدي كه موجب ايجاد 
بينشي آموزشي مي شــود و ابزار خالق كسب موفقيت را ارائه مي دهد. 
بنابراين، ضرورت دارد در مدرسه فضايي ايجاد كنيم كه در آن از نيروهاي 
بالقوة دانش آموزان مراقبت شــود تا آنان در كوشش هاي يادگيري خود 
موفق شوند. در نتيجه، تمام عناصر نظام آموزش وپرورش بايد در خدمت 
دســتيابي دانش آموزان به يادگيري پايدار و معني دار قرار گيرند. در اين 
صورت مي توان انتظار داشــت، كالس هــاي درس و به تبع آن مدارس، 
مكان هايي به شمار آيند كه دانش آموزان، معلمان و ساير عناصر انساني از 
يادگيري، تدريس و مديريت آموزشي در آنجا لذت ببرند و خط مشي ها، 
برنامه ها و كلية فرايندهاي آموزشي به ايجاد شوق، عالقه و نشاط در آن ها 
منجر شود. يعني به گفتة پوركي6 و نواک7 )1996( تا مدارس به مدارس 
پرجاذبه تبديل شــوند. در زير به رهنمودهايي مبتني بر پژوهش اشاره 

مي شود كه مي توانند در ايجاد مدرسة سالم و دلپذير مؤثر واقع شوند.

كاربرد یافته هاي پژوهش
1. يکي از عوامل كليدي براي ايجاد امنيت در مدرسه نظم است. قوانين 
ساده و روشن و اجراي آن ها به مرور به شکل گيري نظم و ترتيب در 
مدرسه منجر مي شوند. اهميت دادن به اجراي قوانين، پيام ايمني 
قوي را به تمــام دانش آموزان منتقل مي كنــد. هنگامي كه اولياي 
مدرسه نيز هماهنگ و منطبق با قوانين انضباطي مدرسه عمل كنند، 
دانش آموزان ياد خواهند گرفت از قوانين و مقررات انضباطي مدرسه 
پيــروي و به آن ها عمل كنند. برخي از قوانين كه مي تواند براي همة 

مدارس مناسب باشد عبارت اند از:
 دانش آموزان بايد براي يادگيري در مدرســه تالش كنند و وســايل و 

امكانات مورد نياز را با خود به مدرسه بياورند.
 دانش آموزان بايد تكاليف مدرسه را به منظور يادگيري بهتر انجام دهند.

 دانش آموزان بايد در حفظ نظافت و بهداشت مدرسه كوشا باشند.
 دانش آمــوزان بايــد در مدرســه از گفتــار توهين آميز و زشــت 

خودداري كنند   .
 دانش آموزان نبايد يكديگر را اذيت كنند.

شــما مي توانيد قوانين و مقررات خاص مدرســه تان را به قوانين  و 
مقررات فوق اضافه كنيد و مجمــوع آن ها را براي آگاهي دانش آموزان و 
والدينشان، همراه با كتابچة ارتباط خانه با مدرسه، در شروع سال تحصيلي 

به دانش آموزان بدهيد.
پيشرفت در اين زمينه زماني حاصل مي شود كه عالوه بر دانش آموزان 
و والدينشــان، اولياي مدرسه نيز به قوانين و مقررات مذكور عمل كنند. 
در غير اين صورت، ايجاد نظم و ترتيب در مدرسه دچار مشكل مي شود. 
زيرا بين رفتار اولياي مدرسه و دانش آموزان و والدينشان  هماهنگي وجود 
ندارد. در نتيجة اين ناهماهنگي، اين پيام به دانش آموزان منتقل مي شود 
كه اولياي مدرســه در اجراي مقررات با يكديگر توافق ندارند و آنان نيز 
مي توانند با اجراي قوانين و مقررات مورد نظر موافق نباشــند و به آن ها 

عمل نكنند. 
2. حفظ انگيزش و اشتياق دانش آموزان نسبت به يادگيري، هنوز روشي 
قدرتمند براي ايجاد مدرسة امن و دلپذير است. دانش آموزان خود 
انگيخته نسبت به يادگيري و محيط يادگيري شان )مدرسه( احساس 

مالکيت پيدا  مي كنند.
لذا بايد بدانيم، بهترين انگيزش از طريق خودانگيختگي ايجاد مي شود 
نه از راه تهديد، تنبيه و نظاير آن. راه هاي متعددي وجود دارد كه مي توانيم 
انگيزش دانش آموزان را نسبت به يادگيري حفظ كنيم. اين راهبردها هم 

در خانه و هم در مدرسه مؤثرند و عبارت اند از:
 به هنگام گفت وگو با دانش آموزان به اين نكته توجه داشــته باشيد، 
سخناني كه دربارة مدرسه و يادگيري به آنان مي گوييد، به جاي ايجاد 
رضايت و اشتياق در آن ها، منجر به دلسردي و ناراحتي شان از تحصيل 

و مدرسه نشود.
 در مدرســه به طور مكرر و فراوان از محرك هاي تأييدي، پوســتر و 

تابلوهايي كه موفقيت دانش آموزان را نشان مي دهند استفاده كنيد.
 رفتار اولياي مدرسه و والدين مي تواند به عنوان الگويي انگيزشي براي 
ايجــاد انگيزش تحصيلي در دانش آموزان عمل كنــد. لذا در آموزش 
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دانش آموزان به طور فعال و پويا عمل كنيد و در انجام تكاليف به آن ها 
كمك كنيد تا بدانند در مســير يادگيري تنها نيستند و مي توانند در 

مواقع ضروري از شما به عنوان الگويي مطلوب كمك بگيرند.
 از تالش هاي يادگيري دانش آموزان، بيش از دستاوردهايشان تشويق و 

تقدير كنيد. در اين راه از تشويق هاي كالمي استفاده كنيد.
 به انتظارات دانش آموزان توجه كافي كنيد، زيرا نبايد فقدان انگيزش 
دانش آموزان را با نداشتن توانايي او اشتباه كرد. امكان دارد دانش آموزي 
در انجام تكاليف محوله شكست بخورد، به اين دليل كه انجام و درك 

آن تكاليف برايش سخت و دشوار بوده است.
 دانش آموزان را در ارتباط با رفتارهاي اساسي مربوط به مدرسه تشويق 
كنيد. زيرا مدرسه قوانين رسمي را به گونه اي به آنان ارائه مي كند كه 
تاكنون در زندگي تجربه نكرده اند. اين نكته، به ويژه در مورد دانش آموزان 

دورة ابتدايي، بسيار مصداق دارد.
3. دانش آموزان ترس هاي مخصوص به خود را دارند كه مي تواند ناشي از 
وقايع و مصيبت هاي گذشتة زندگي شان باشد. عالوه بر اين، كودكان 
در سنين مختلف ترس هاي ديگري دارند كه برخي از آن ها متناسب با 
وقايع نيست. بنابراين، بعضي از دانش آموزان نسبت به وقايع و اتفاقاتي 
كه چندان ترس آور نيستند يا ترس و اضطراب كمي ايجاد مي كنند، 
همان واكنش را نسبت به وقايع ترس آور از خود بروز مي دهند. در اين 

مواقع مي توان چنين عمل كرد:
 آماده كردن و ارائة اطالعاتي به دانش آموزان دربارة اتفاقي كه رخ داده 
است. در واقع، هنگامي كه ما اطالعاتي معتبر را دربارة اتفاق رخ داده 
در اختيار دانش آموزان قرار مي دهيــم، به آنان كمك كرده ايم كه بر 
ناشناخته هايشــان دربارة واقعه غلبه كنند. زيرا ناشناخته بودن يك 
موقعيت به طور طبيعي در دانش آموز ترس و اضطراب ايجاد مي كند. 
لذا آگاه بودن و داشــتن اطالعات دربارة رخداد، اثر آرامش دهنده اي 

بر افراد دارد.
 دانش آموزان را بايد ترغيب كرد به جاي دريافت اطالعات از ساير منابع 
مانند والدين، روزنامه ها، راديو، تلويزيون و اينترنت اطالعات مورد نياز را 
از مدرسه جمع كنند. زيرا مدرسه در زندگي آنان نقش اساسي و حياتي 
دارد. از سوي ديگر، مدرسه از ديد دانش آموزان منبعي است كه مي توانند 
در آن اطالعات واقعي مورد نيازشان را در مورد آنچه در محيطشان اتفاق 
مي افتد يا مي گذرد به دست آورند. دانش آموزان اين اطالعات را، همانند 

محتواي كتاب هاي درسي، درست و واقعي تلقي مي كنند.
  از آنجا كه از نظر دانش آموزان مدرسه جزيرة امني براي زندگي است، 
لذا بايد شــرايطي را فراهم كنيد تا آن ها بتوانند اطالعاتي به دست 
آورند كه از پريشاني ذهني شان جلوگيري كند. در نتيجه، انتقال پيام 
از طريق مدرسه به دانش آموزان، مي تواند به درك درست آنان از وقايع 

كمك كند.
4. خوگيري دانش آموزان و والدينشــان با روش هايي كه به ايجاد 
مدرسة سالم و دلپذير كمک مي كنند، از جمله راهکارهاي رسيدن 
به مدرســة سالم و دلپذير اســت. اين خوگيري از ابتداي سال 
تحصيلي شروع مي شــود و در طي سال تحصيلي ادامه مي يابد و 

مي تواند بر موارد زير متمركز شود: 

 توضيح دربارة اينكه چرا مدرســه قوانين و مقررات دارد و بايد آن ها را 
رعايت كرد. 

 توجه خاص به دانش آموزاني كه بيماري دارند.
 ارائة فهرستي از مواد و وسايلي كه دانش آموزان نمي توانند با خودشان 
به مدرسه بياورند، همراه با دليل منطقي و ضرورت انجام آن براي ايجاد 

فضاي امن و دلپذير در مدرسه.
 گفت وگو دربارة فلسفه و هدف از آمدن به مدرسه.

 گفت وگوي خوش بينانه و مثبت دربارة مدرسه و يادگيري در خصوص 
دانش آموزان.

 تشويق والدين براي شركت در فعاليت هاي خانه و مدرسه.
 پاداش به تالش هاي دانش آموزان و تشويق كردن آن ها.

تكرار موارد فوق در طي سال تحصيلي مي تواند در ايجاد مدرسة سالم 
و دلپذير مؤثر واقع شود. زيرا آگاهي از موارد فوق و تكرار آن ها باعث به ياد 
ماندن و فراموش نكردن نكات از سوي دانش آموزان و والدينشان مي شود.

5. هميشه به الگوي رفتار تحصيلي پايه اي دانش آموزان توجه كنيم. 
به اين منظور و براي ايجاد محيط ســالم و دلپذير در مدرســه، بايد 
خيلي سريع به نگراني هاي تحصيلي و هيجاني دانش آموزان )همانند 
بيماري جسماني( توجه كنيم. از سوي ديگر، هر دانش آموزي در هر 
سني، رفتارها و نگرش هايي از خود نشان مي دهد كه طبيعي )بهنجار( 
هســتند. براي مثال، انتظار داريم هيچ دانش آموزي در كالس درس 
خواب آلود نباشد و در كارهاي گروهي و فعاليت هاي يادگيري شركت 
كند. به اين ويژگي ها )رفتارها و نگرش هاي بهنجار( اصطالحاً رفتارهاي 
پايه مي گوييم. بهترين روش براي سنجش بهزيستي دانش آموزان در 

مدرسه، توجه و كنترل همين رفتارهاي پايه است.
اين كنترل و توجه نيازمند تالش زيادي از ســوي اولياي مدرســه 
نيست، بلكه كافي است هنگامي كه دانش آموزان از رفتارهاي پايه منحرف 

مي شوند، معلمان به سرعت از اين انحراف پيشگيري كنند.
6. دانش آموزان سنين پايين تحصيلي خيلي ديداري هستند و از ديدن 
محيط ها و فضاهاي جالب لذت مي برند. آنان از محيط هاي امن و راحت 
كه باعث خنده و شــادي شود، لذت مي برند و در آن  محيط ها شكوفا 
مي شــوند. براي مثال، مي توان پاســخ كودك به هنگام ديدن صورت 
محبت آميز مادرش را مثال زد. لذا، زمين و ســاختمان مدرسه در بدو 
ورود به دانش آموزان خوشامد مي گويند. به اين معنا كه اين جا محيطي 
براي بازي، جســت وجو و كنجكاوي شماســت. رنگ روشن ديوارها و 
نماي ساختمان، نگاه هاي محبت آميز اولياي مدرسه و اشياي طبيعي 
جذاب، نظر دانش آموز را نســبت به خــود جلب مي كنند. اما در حال 
حاضر، هنوز بيشتر مدارس اين ويژگي هاي جذب كننده را ندارند، زيرا 
هنوز درک نکرده ايم كه بي روحي و ناخوشايند بودن ساختمان و زمين 
مدرسه مي تواند بر يادگيري دانش آموزان تأثير بگذارد. بنابراين بايد:

 محيط درون و بيرون مدرســه را ارزيابي كنيم. اگر محيط مدرســه 
دانش آموز را براي آموزش به خود جلب نكند، در اين صورت براي ايجاد 
احساس مثبت به مدرسه، دچار مشكل مي شويم. به اين منظور، فقط 
كافي است رنگ آميزي را تغيير دهيم. در اين راستا دانش آموزان را در 

رنگ آميزي مدرسه مشاركت دهيد.
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 از دانش آموزان بخواهيد با خالقيت هنري خودشان ديوارها و محيط را 
تزئين كنند. از اين طريق، آنان به گونه اي ساختمان و زمين مدرسه را 
رنگ آميزي و آذين بندي خواهند كرد كه ساير دانش آموزان و خودشان 

از قرار گرفتن در آن لذت ببرند.
 براي گل كاري و مرتب كردن باغچة مدرسه نيز از دانش آموزان كمك 

بگيريد تا بر جاذبة آن ها افزوده شود.
 مرتب و تميز بودن محيط مدرسه نيز يكي ديگر از عوامل مؤثر بر نشاط 

در محيط مدرسه است. 
مشاركت دانش آموزان در چنين فعاليت هايي باعث كاهش رفتارهاي 
پرخاشگرانه، آسيب زدن به وسايل و از زير كار در رفتن آنان مي شود. در 
نتيجة اين گونه تغييرات،  مدرسه به محيطي دلپذير و امن تبديل مي شود. 
عالوه بر اين، معلمان و كاركنان مدرســه نيز انرژي تازه اي براي بهتر كار 

كردن كسب مي كنند.
7. دانش آمــوزان و والدين آنان را در ارتباط با اينکه چگونه مي توانند 
به ايجاد مدرسة سالم و دلپذير كمک كنند، راهنمايي كنيد و اين 
راهنمايي ها را در ابتداي سال تحصيلي ارائه و در طي آن پيگيري كنيد.
ما مي دانيم پاية همكاري بين خانه و مدرسه ارتباط است. دانش آموز 
هنگامي بهتر ياد مي گيرد كه فعاليت هاي ارائه شده در مدرسه، از خانه نيز 
حمايت شوند. در واقع، آشناسازي والدين با چگونگي مساعدت آنان براي 
ايجاد مدرسة سالم و دلپذير، عامل مهمي در افزايش همكاري و مشاركت 
آنان با مدرسه مي شود. در اين باره، رفتارها و فنون سودمندي وجود دارد. 
براي نمونه، يادداشــت برداري از رفتارهاي تحصيلي خاص دانش آموز و 
ارسال آن براي والدين. برخي از رهنمودهاي مفيد براي ارتباط با والدين 

از اين طريق عبارت اند از:
 دانش آموز چه چيزهاي جديدي دربارة موضوع درسي ياد گرفته است؟

 دانش آموز چگونه به سؤال هاي مطرح شده دربارة محتواي درسي پاسخ 
داده است.

 دانش آموز دربارة درس خاصي چه مشــكالتي دارد و چگونه والدين 
مي توانند در اين زمينه به او كمك كنند.

 مشكالت ارتباطي دانش آموز چيست و چگونه مي توان آن را رفع كرد.
 مشكالت مهم دربارة بهداشت و ســالمت دانش آموز و اينكه چگونه 

والدين مي توانند در جهت رفع آن ها اقدام كنند.
 پيام هاي مربوط به مقررات مدرسه، اصول آموزشي، وقايع آموزشي و... 

كه نياز است والدين از آن ها آگاه شوند.
 تشكر و قدرداني از همكاري والدين با مدرسه؛ به اين منظور كه همكاري 

آنان با مدرسه تداوم يابد. 
 اطالع دادن جلسه هاي خانه و مدرسه به والدين. زيرا اين گونه جلسه ها به 
شكل گيري همكاري بيشتر بين خانه و مدرسه كمك مي كند. تشكيل 
اين جلســه ها موقعيت و فرصت مناسب را براي تشويق و قدرداني از 

همكاري والدين با مدرسه فراهم مي كند.
توجــه و عمل به موارد فوق مي تواند در ايجاد مدرســة دلپذير و 
ســالم كمك كند، زيرا والدين نيز از آنچه كه در مدرســه مي گذرد، 
آگاه مي شوند و مي توانند اساس دلپذير بودن مدرسه را به فرزندشان 

منتقل كنند.

8. اضطراب از عوامل مخرب شادي دانش آموزان در مدرسه است. به اين 
معنا كه وقتي دانش آموز با مشكل يا مسئله اي كه به نظرش الينحل است 
برخورد مي كند، دچار اضطراب مي شود. بنابراين، تعيين يک حامي يا 
پشــتيبان براي گروهي از دانش آموزان كه در مواقع نياز به آن ها 
مراجعه كنند، از اضطراب آن ها مي كاهد و به نشاطشان مي افزايد.

نكتة         پایاني
همان طــور كه از مطالب باال درك مي شــود، گرايــش مثبت يا منفي 
دانش آموز نســبت به تحصيل و يادگيري در محيط مدرسه شكل مي گيرد. 
به بياني ديگر، محيط مدرســه نقش اساسي را در اين باره بازي مي كند. زيرا 
دانش آموزان پيوسته از محيط فيزيكي و غيرفيزيكي مدارس خود پيام دريافت 
مي كنند؛ پيامي كه به آن ها مي گويد افراد دست اندركار طراحي، ساخت، اداره، 
نگهداري و مديريت مدارس تا چه اندازه به آن ها و يادگيري شان توجه دارند. 
عالوه بر اين، براي فراهم كردن محيطي دلپذير بايد مكاني پاكيزه، راحت و امن 
به وجود آورد كه كاركنان مدرسه نيز در آن احساس خشنودي و آسايش كنند. 
از سوي ديگر، بر پاية نظرية نيازهاي مزلو، بعد از رفع نيازهاي زيستي، فرد به 
امنيت و آرامش نياز دارد. در واقع، نيازهاي مرحلة دوم به امنيت و آرامش فرد 
ارتباط دارند كه بعد از رفع آن ها، نيازهاي ســطح باالتر تحت عنوان احساس 
تعلق و تعهد دروني مطرح مي شود. لذا ما براي اينكه بتوانيم دانش آموزان را 
به يادگيري و دانش اندوزي و )رفع نيازهاي شــناختي( عالقمند كنيم، بايد 
نيازهاي ســطوح پايين تر آن ها را رفع كنيم. در غير اين صورت، يادگيري با 
مشكل مواجه مي شود. يافته هاي پژوهشي كردلو )1382( به خوبي اين فرايند 
را نشان مي دهد. او نتيجه گرفته است، هر چقدر بر احساس امنيت دانش آموز 
در محيط آموزشــي افزوده شود، ميزان تعهد دروني و تعلق او به مدرسه نيز 
افزايش مي يابد. بنابراين، يكي از عواملي كه محيط آموزشي را دلپذير و قابل 
اعتماد مي كند، احساس امنيت دانش آموز در آن است. رعايت نكات هشت گانة 
مورد بحث قرار گرفته در اين مقاله مي تواند محيط مدرسه را به محيطي شاد، 
دلپذير و ســالم تبديل كند كه در آن صورت هر دانش آموزي دوســت دارد 
ساعت ها در آنجا بماند و با لذت و شوق وافر به فعاليت هاي يادگيري بپردازد. 

تعيينيكپشتيبانبرايگروهيازدانشآموزانكهدرمواقعنيازبهآنهامراجعهكنندازاضطرابآنانكمميكندوبهنشاطبچههاميافزايد  
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طراحي و توليد برنامه ها، مواد و وسايل آموزشي
تأليف: كاترين بکر1 و جيم پاركر2 
ترجمه: محمد هاشمی،  كارشناس ارشد تكنولوژی آموزشی

  

    اشاره                                                                                                                          

در حوزة تعلیم و تربیت، بازی ها و شبیه سازی های دیجیتالي از جمله دستاوردهاي 

تکنولوژی آموزشــي هســتند که برای استفاده در جهت مقاصد آموزشی قابلیت های 

بســیاری دارند و امروزه، به پدیده ای فراگیر تبدیل شده اند. افراد بسیاری با اهداف 

گوناگون با چنين بازی هايي سروکار دارند. اين ابزار عالوه بر استفاده های آموزشی، 

برای مقاصد دیگر نیز به كار مي روند. نکتة حائز اهمیت براي اســتفادة آموزشــی از این 

دستاوردهاي تکنولوژی این است که طراحی آموزشی آن ها بايد به نحوی باشد که 

كاربران پیام های آموزشــی را به نحوی مؤثر دریافت كنند و به این ترتیب اثر بخشی 

قابل توجهی داشته باشند. بدیهی است اين ابزار در صورت رعایت نشدن اصول 

مربوط به طراحی آموزشی کیفیت و کارایی الزم را نخواهند داشت.  لذا در مقالة 

حاضر ســعی شده است ضمن معرفی برخي دستاوردهاي تکنولوژی، اصول طراحی 

آموزشی الزم براي طراحی بررسی شوند.

كلیدواژه ها:  طراحی آموزشی، بازی ، شبيه سازی

تعریف شبیه سازی و بازی
شبيه ســازی آموزشی شــامل عناصري 
آموزشی اســت كه برای كشــف، هدايت يا 
كسب اطالعات بيشتر دربارة يك سيستم يا 
محيط بــه يادگيرنده كمك می كنند و حتي 
شــامل آن اطالعاتی مي شود كه به طور كلی 
نمی توان از طريق تجارب ديگر كســب كرد. 
شبيه سازی های ديجيتالی تقريباً در دو گروه 

آزمايشی و  جای مي گيرند: شبيه سازی های 
شبيه سازی های تجربی. هر چند كه طراحی 
اين دو نوع شبيه سازی نقاط اشتراك زيادی 
دارد، در عيــن حــال تفاوت هايی نيز مطرح 
اســت. شبيه سازی های آزمايشــی به دنبال 
كشف پاسخ چند سؤال هســتند، در حالی 
كه شبيه ســازی های تجربی تالش می كنند 
محيطی را ســازمان دهی كنند كه چندين 

كاربر در آن ها با يكديگر تعامل داشته باشند. 
با شبيه سازی هايی  رايانه اي  شبيه سازی های 
كه شبيه ســازی آموزشــی ناميده می شوند، 

كاماًل فرق دارند. 
بازی های ديجيتالي نيز زير مجموعه ای 
از شبيه سازی ها به حســاب می آيند، اما در 
بازی ها  تعليم و تربيت، شبيه سازی ها و  حوزة 
بــا دو هدف متفــاوت بــه كار مي روند. اين 
ديدگاه را در سال 1969 اوكوا3  مطرح كرد. 
او بعضی از انديشــه های خــود را از كالرک 
آبت4 )1966( گرفته بود. تــا به امروز هم 
نگاه نسبت به بازی ها و شبيه سازی ها تغيير 
نكرده است. يكی از مسائل مربوط به كاربرد 
بازی ها و شبيه ســازی ها اين است كه افراد 
دربارة بهره گيری از مزايای طراحی تكنولوژی 

با محدوديت مواجه اند. 

طراحی بازی و شبیه سازی
طراحی مجموعه اصولی است كه كاماًل 
بر محتوای دانشــی كه ما در نظر می گيريم، 
بستگی دارد. اين فعاليت پيچيده است. حتی  
ممكن اســت در واحد های درســی متفاوت 
به عناصر مختلفی توجه شــود. تبديل شدن 
به يك طراح حرفه ای كار ســاده ای نيست. 
به عــالوه، هنگامی كــه افراد بــه طراحی 
می پردازند، داشــتن دانشی ساده و مقدماتی 
كفايت نمی كند، بلكه طراح بايد تجارب الزم 
را داشته باشد. تبديل شدن به طراح حرفه ای 

نيازمند تجربه هاي عملی فراوان است. 
طراحی يك شبيه سازی از وقايع يا اشيا 
نيز از اين قاعده مســتثنا نيست و از جهاتی 
بسيار پيچيده تر از كار طراحی خود آن واقعه 
يا شيء است. مانند اينكه فردي بخواهد زير 
دريايی هايی را كه در اعماق اقيانوس ها قرار 
دارند شبيه ســازي كند. افــراد ديگر به جز 
طراح، فقط بايد بدانند زير دريايی چگونه كار 
می كند، اما طراح شبيه سازی، عالوه بر اين، 
بايد محيطــی را كه در آن عمل می كند نيز 
بشناسد. البته شناخت همة جوانب سيستم 
با همة جزئيات امری محال است. همچنين، 
طراح بايد بررسی كند برای اينكه شبيه سازی 
دقيقي توليد شود، كدام جنبه از محيط بايد 
بيشــتر مورد توجه قرار گيرد و كدام كمتر. 
هنگامی كه از يك شبيه سازی برای آموزش 
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و رشد حرفه ای استفاده می شود، پيچيدگی 
بيشتر می شود، زيرا در اين حالت فقط دقيق 
بودن شبيه ســازی كافی نيست، بلكه مهم تر 
اين است كه شبيه سازي بايد مخاطبان را با 

پيام آن آشنا كند. 

طراحی آموزشي
اين برداشت عاميانه از طراحی آموزشی 
وجود دارد كه يك روش واحد نمی تواند برای 
شرايط متفاوت جوابگو باشد. حتی صاحبان 
رويكرد های كاماًل ســاختار يافتــه نيز بايد 
بپذيرند كه اين رويكرد ها در سيســتم های 
خاصی براي به كارگيری مناســب هســتند. 
متخصصانی كه از الگوهــای خاصی پيروي 
می كنند، معمــوالً به عنــوان راهنما، نه به 
عنوان نســخه اي تجويزی از آن ها اســتفاده 
می كنند. الگو های شــناخته شــده ای وجود 
دارنــد كه راهنمای بســياری از متخصصان 
در طراحی هســتند، مانند »الگــوی وقايع 
نه گانة آموزشی« كه گانيه مطرح كرده است. 
بسياری از الگو های طراحی آموزشی عناصر 
مشتركی دارند. عناصر ADDIE 5 كه الگو را 
ايجاد می كنند، معموالً مبانی الگو های موجود 
را تشــكيل می دهند. قســمت های پنچ گانة 

الگوی ADDIE عبارت اند از: 
■    A تجزيه و تحليل: تعريف برون داد های 

مطلوب.
■    D طراحی: مشــخص كــردن چگونگي 

حصول به برون داد های مطلوب.
■    D توليد: ايجاد سيستم مورد نياز و فراهم 
آوردن منابــع مورد نياز برای رســيدن به 

برون دادهای مطلوب.
■    I اجرا: اجرای طراحی و برنامة توليد شده 

در موقعيت واقعی.
■    E ارزشــيابی: اندازه گيــری كارايــی و 
اثر بخشــی سيستم اجرا شــده و استفاده 
از داده های جمع آوری شــده برای بهبود 
خأل های موجود بين برون دادهای حاصل 

شده و برون داد های مطلوب . 

طراحی شبیه سازی ها
در عين حال كه بين طراحی آموزشــي 
و طراحی شبيه ســازی نقاط مشتركی وجود 

دارند، امــا طراحی شبيه ســازی پيچيدگی 
بيشتری دارد. در اين مورد نيز با طی مراحلی 
 ADDIE ضــروری و تطبيق آن بــا الگوی

فرايندی به شرح زير ايجاد می شود: 
■    تحليل نياز ها

■    طراحی :     الف( تعريف سيستم اصلی؛ 
               ب( تعريف عناصر مشخص.

■    توليد:           الف( جمع آوری داده ها؛ 
                    ب( ايجاد الگوی مفهومی.

■    اجرا:                                   الف( ايجاد الگوی عملياتی؛ 
                ب( پياده كردن آن در شبيه سازی.

■    آزمون

تحليل نياز ها يكی از گام های اساسی در 
طراحي شبيه سازي هاســت و هيچ پروژه اي 
نمی توانــد آغاز شــود، مگر اينكــه طراح يا 
توليد كننده بداند چه انتظــاری از آن دارد 
و می خواهد به واســطة آن به چه چيز هايی 
برسد. براي مثال، در اينجا ممكن است برون 
داد تحليل نياز ها، مشــخص كردن بعضی از 

خأل های عملكردی باشد. فرض بر اين است 
كه از قبل مشخص شــده است شبيه سازی 
يا بازی ديجيتال به عنوان راهی برای هموار 
كردن خأل های موجود در عملكرد مخاطبان 
مورد نظر است. سيســتم اصلی شامل همة 
چيز هايی مي شــود كه بايد دربارة سيســتم 
واقعی بدانيم. به عالوه، سيستم اصلی شامل 
بســياری از چيز های ديگر نيز می شــود كه 
هنــوز نمی دانيــم. اين يكی از ســاده ترين 
راه هايی است كه می توانيم يك شبيه سازی 

را ايجاد كنيم. 
عناصر قابل مشاهده شامل همة عناصری 
می شوند كه ممكن اســت مشاهده يا تجربه 
شوند. اين عناصر می تواند شامل يكی از وجوه 
بعضی از نهاد ها و مواردی باشد كه مورد نظر 
ما هستند. يكی از جوانب مهم سيستم اصلی، 
شــناخت انواع داده های قابل دستيابی است. 
داده ها مشخص می كنند كدام سؤال ها ممكن 
است به جواب برسند و كدام نوع از آزمايش ها 
ممكن است با اســتفاده از شبيه سازی انجام 

شبيه سازي آموزشي شامل عناصري آموزشي است كه براي كشف، 
هدايت يا كسب اطالعات بيشتر دربارة يك سيستم يا محيط يادگيرنده 

كمك مي كند
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شــوند. جمع  آوری داده ها بــرای ايجاد يك 
شبيه ســازی، مرحله اي بســيار مهم اســت 
و بايــد توجــه ويژه ای به آن معطوف شــود. 
الگوي مفهومی توصيفی دقيق از عناصر 
را در بر دارد كه بايد در شبيه سازی شما، بر 
حسب اهداف، گنجانده شوند. الگوی عملياتی 
نيز الگويی از سيســتم اســت كه در دنيای 
واقعی قابل پياده شدن است. اين الگو بسيار 
دقيــق و دربر گيرندة تمامــی جزئيات الزم 
اســت. در نهايت، در طراحی شبيه سازی ها، 
بيشــتر برای خود شبيه سازی آزمون اعمال 
می شــود تا كارآيی آموزشی. به اين ترتيب، 
مــا می توانيــم دقيق بــودن و اصولی بودن 

شبيه سازی را بررسی كنيم.  

طراحی بازی 
در عصــر حاضر، خبر ها حاكــی از اين 
هســتند كه بازی می تواند رســانه آموزشی 
مؤثري باشــد و گرد هم آيی يا همايشــی در 
حوزة ياددهی - يادگيری برگزار نمي شود كه 
در آن به مبحث بازی نپردازند. ما معتقديم، 
بازی ها ايجاد انگيــزه می كنند و حتی برای 
ما بزرگ ساالن هم قابل استفاده اند. طراحی 
بازی فرايندی پيچيده اســت. آثــار زيادی 
منتشر شده اند كه پيشنهاد هايی به طراحان 
بازی هــا ارائــه می كنند. براي مثــال، ما به 
رويكرد زمان ســنجی كــه كريزكرافورد6، 
به كار گرفته است اشاره می كنيم. او در سال 
1982 در كتاب خود با عنوان »طراحی بازی 
كامپيوتری« هفت مرحلة اصلی را در طراحی 

بازی بيان می كند كه عبارت اند از:

 انتخاب يک هدف و يک موضوع
 تحقيق و ايجاد آمادگی

 طراحی : الف( ساختار درون داد، برون داد؛ 
ب( ساختار بازی؛ 

پ( ساختار برنامه؛ 
ت( ارزشيابی طراحی.

 قبل از برنامه نويسی
 برنامه نويسی

 اجرای آزمون
 بعد از پايان كار

در طراحــی بازی ويديويــی، هدف در 
بازی نهفته است. به عبارت ديگر، كاربر بايد 
به پايان بازی يا برنده شدن برسد. تحقيق و 
بررسی در اين موقعيت، هم به اطالعات پيش 
فرض در مورد بازی و هم به ديگر بازی های 
مربوط به آن مربوط می شود. در طراحی بازی 

منحصر به فرد بودن آن بسيار مهم است. 
ما معمــوالً در بخش عمــده ای از زمان 
بازی به چيزهايی می انديشيم كه روی صفحه 
می بينيم؛ به عالوه، صفحة نمايش شامل نحوة 
كنترل بازی، نحوة ارائة اطالعات برای كاربر و 
نيز اصوات بازی است. ساز و كار بازی مسيری 
است كه كاربر توســط آن اهداف بازی را به 
دســت می آورد. ســاز و كارهاي بازی شامل 
فعاليت هايی هستند كه بازی كننده می تواند 
آن ها را انجام دهد، مانند تعيين هدف، حركت، 
انتخاب، و جمع بندی. ساز و كار بازی، آنچه را 
كاربر می تواند انجام دهد مشــخص می كند. 
آخرين مرحله از فرايند طراحی بازی شــامل 
آزمودن نقادانة فرايند طی شــده است كه به 
عنوان مرحلة بعد از پايان يافتن كار، در يك 

نوشتار تنظيم می شود.
  

طراحی آموزشی دقیق
معمــوالً بازی با انگيزة تجــاری يا برای 
سرگرمی يا مراسمي خاص ساخته می شود. 
شبيه ســازی نيز برای پاســخ دهی به سؤال 
طراحی می شــود. اگر هم با هدف آموزشی 
توليد شــود، برای پر كردن شكاف عملكرد 
خاصی اســت. نقطة مورد توجه هر كدام از 
اين اهداف متفاوت اســت. شبيه سازی بايد 
با دقت كامل توليد شــود، بازی ها بر كسب 
تجربه توسط كاربر تمركز دارد، و آموزش بر 
محتوا تأكيد مي كند. اما چگونه می توانيم اين 
رويكرد ها را با هم وفق دهيم؟ پاســخ كوتاه 
اين اســت كه ما نبايــد در وهلة اول بازی ها 
و شبيه ســازی ها را به عنوان مواد آموزشی، 

بلكه بايد به عنوان جزئــی از يك فرايند در 
نظر بگيريم. كاری كه مــا بايد انجام دهيم، 
اين اســت كه طراحی بازی ها و شبيه سازی، 
و طراحی آموزشــی را در يــك فرايند قابل 

استفاده تركيب كنيم. 
اولين مرحله در اين فرايند اكتشاف است 
كه به معنای به حساب آوردن همة نياز های 
تحليل شده است. برای اينكه راهبرد آموزشی 
بازی يا شبيه ســازی مؤثر باشد، بايد بخش 
عمدة نيازهای تحليل شده كه شامل ميانگين 
نيازها در خصوص بازی يا شبيه سازی است 

مورد توجه قرار گيرند. 
مرحلة طراحی زمانی شــروع می شــود 
كه بازی يا شبيه سازی شروع به شكل گيری 
می كند. در اين مرحله بســيار مهم است كه 
ارتباط بين اهداف كلی، اهداف آموزشی و نيز 
جزئيات شبيه سازی يا بازی مشخص شوند. 
اهميت اين كار در آن اســت كه شما زمان 
مناســب برای بازی يا شبيه سازی را تعيين 

می كنيد. 
ايجاد الگويي مفهومی مورد ديگری است 
كه در بســياری از الگو های طراحی آموزشی 
به آن توجه نمی شــود، اما هنــگام طراحی 
شبيه ســازی ها يا بازی های ديجيتال بسيار 
مهم اســت. برون داد اين مرحلــه محتوای 
مكتوب دقيق طراحی اســت و اين می تواند 
عناصر طراحی شبيه ســازی و بــازی، و نيز 
نكاتی را كه راه حل های پيشنهادی را در قالب 

اهداف قرار می دهد، در بر گيرد. 
در نهايت، ســنجش تكوينی و تراكمی 
در طراحی آموزشــی الزم است. در طراحی 
شبيه سازی ها و بازی ها بايد الگوی مفهومی 
و گاهی اوقات الگوی عملياتی آزموده شوند 
تا اطمينان حاصل شود داده های در دسترس 

دقيق و موجه هستند. 

  پی  نوشت ها ...................................................
1. Katrin Becker 
2. Jim Parker  
3. Ochoa 
4. Clark Abt 
5. Analysis, Design, Development, Implementation, 

Evaluation 
6. Chris Crawford 

  منبع ............................................................
Becker, Katrin & Parker, Jim, Instructional Design 
for Digital simulations and Games, 2011 in the 
Guide to simulations and Games, wiley Inc.U.S.A. 

در طراحي شبيه سازي ها و بازي ها بايد الگوي مفهومي 
و گاهي اوقات الگوي عملياتي آزموده شوند تا اطمينان حاصل شود 
داده هاي در دسترس دقيق و موجه هستند



33  رشد تکنولوژی آموزشی | دورۀ سی و دوم |   شمارۀ  8|  اردیبهشت 1396

  

    اشاره                                                                                                                            

آموزش ضمن خدمت کارکنان به منظور بهبود اطالعات، مهارت ها و نگرش های 

آنان صورت می پذیرد. از نظر مفهومی، این غایت بســیار گســترده است، اما آنچه در 

سازمان ها اتفاق می افتد، غالباً بر پایة نیازهایی است که سازمان شناسایی می کند. 

این مهم در آموزش و پرورش تأثیرگذاری باال و اهمیت شــایانی دارد. بر این اســاس، نوع 

برگزاری کالس های آموزشــی ضمن خدمت و شیوة اجرای آن با میزان اثربخشی آن 

در کار معلم در کالس درس ارتباط مســتقیم دارد و هم افزایی های معلمان که زمینة 

مشارکت همگان را فراهم می آورد، از جمله شیوه های مؤثری است که به کاربست 

دانسته ها و مهارت های آموخته شدة معلمان در کالس درس منجر می شود. درکنار 

این شــیوه، تکنولوژی آموزشی، الگوی آموزش ایســتگاهی را معرفی می کند که ماهیت 

جذاب و متنوعی را برای یادگیری فراهم می آورد. با تکیه بر این نگاه، این پرســش 

مطرح می شود که آیا می توان شیوة آموزش ضمن خدمت معلمان را بر اساس آموزش 

ایستگاهی و بر بستر هم افزایی های حرفه ای به گونه ای طراحی كرد که اثربخشی را 

افزایش دهد؟ پاســخ به این پرسش محور نوشته های پیش رو بر اساس تجربة زیستة 

یکی از مدارس شهر تهران است.

ليال سليقه دار، دكتراي برنامه ريزي آموزشي
مرجان سجودي،كارشناس ارشد علوم تربيتي

كاربرد تكنولوژي آموزشي

كلیدواژه ها:  فرصت های يادگيری، آموزش معلمان، هم افزايی معلمان، آموزش ايستگاهی

ورود به مطلب
در برنامة درســی ملــی آموزش و پرورش جمهوری 
اســالمی ايران، يادگيری حاصل تعامل خالق، هدفمند 
و فعال يادگيرنده با محيط های يادگيری معرفی شده و 
محيط يادگيری از محدودة مدرسه خارج شده و شامل 
گسترة ظرفيت های نظام هستی و محيط های اجتماعی، 
طبيعــی، اقتصــادی، صنعتی و فرهنگی اســت. با اين 
توجه، يادگيرنده می تواند به عنوان منبعی مســئول در 
يادگيری خود و ديگران، فعاالنه در روند آموزش درگير 
شــود و همراه با آن به ســوی هدف مورد نظر حركت 
كند. مدرسه به عنوان نهادی از نظام تعليم و تربيت، يك 
سازمان يادگيرنده شناسايی می شود، زيرا در آن تمامی 
عوامل و نيروی انســانی اعــم از دانش آموزان و معلمان 

يادگيرنده هستند.

 در مدرسة يادگيرنده افراد قابليت های خود را برای 
ايجاد نتايجی كه اساســاً مايل به تحقق آن هستند، به 
طور هدف دار، نظام دار و مستمر گسترش می دهند. آنجا 
جايی است كه الگو های نوين تفكر پرورانده می شوند و 
افراد ياد دادن به يكديگر را دائماً ياد می گيرند، و به آن 

عمل و آن را تجربه می كنند.
اگر تا پيش از اين مدرسه به عنوان سازمان يادگيرنده 
می توانســت در حــد آرمانــي زيبا و دور از دســترس 
خودنمايی كند، امروزه به ضرورتي اجتناب ناپذير تبديل 
شده است، زيرا مدرسه در شرايطی است كه بايد در آن 
افراد هميشه هوشيار و مراقب نشانه هايی باشند كه بيان 
می كند آيا برای نيل موفقيت آميز به يادگيری در مسير 
درستی قرار دارند يا خير؟ در اين مدارس، استفادة كامل 
از پتانسيل افراد، گروه ها، و منابع گروه ها برای يادگيری 
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در جهت تحقق و بازنگری اهداف، مورد نظر است.  
با تكيه بر اين نگاه، فعاليت های گوناگونی در مدرسه 
به مثابه ســازمان يادگيرنده قابل تعريف و اجراست كه 
در آن می توان بــه آموزش های ضمن خدمت معلمان 
و شــيوه های هم افزايــی آنان اشــاره كــرد. »مجتمع 
تطبيقی و بين الملــل دختران تهران« برای بهره گيری 
از فرصت های يادگيری در آموزش معلمان و نيز ايجاد 
جذابيت و اثربخشی آن، شيوة آموزش ايستگاهی را به 
عنوان ساختار آموزش ضمن خدمت معلمان برگزيد و 
در دوره اي آموزشی يكروزه موفق شد كاركنان و معلمان 
مدرســه را در معرض پنج كارگاه آموزشی قرار دهد و 
ضمن غنی سازی اين دوره، با بهره گيری از فرصت های 
متنــوع يادگيری، به تعميق و تثبيــت يادگيری و نيز 
تغيير نگرش در به كارگيری شيوه های نوين آموزشی در 
كالس درس كمك كند. در ادامه، با اشاره به اين تجربه، 

آموزش ايستگاهی بيشتر شرح داده می شود.

ایستگاه آموزش و یادگیری
 )station      teaching(چنانچه از نام آموزش ايستگاهی 
برمی آيد، در اين شيوه، چينش مقاصد و اهداف آموزش 
و يادگيری به گونه ای است كه در هر ايستگاه، با كمك و 
بهره گيری از يك الگوی خاص، يادگيرندگان در معرض 
آموزش بخشــی از اهداف مورد نظر قرار می گيرند و با 
پشت ســر گذاشتن هر ايستگاه و در نهايت رسيدن به 

ايستگاه پايانی، يادگيری آن بخش به اتمام می رسد.  
اين شيوه مشــابه ارزش يابی ايستگاهی است، با اين 
تفاوت كه يادگيرندگان نه لزوماً برای ارزشيابی آموخته ها 
و توانايی های خود، بلكــه برای فراگيری محتوای تازه از 
طريق قرارگيری در فضاهای گوناگون يادگيری، به صورت 
جذاب تر و عميق تر آمــوزش می بينند. به همين دليل، 

نشانه های تعميق، تثبيت و ماندگاری اين نوع آموخته ها 
بيشتر از برگزاری كالس درس به شيوه های ديگر است.

از جمله اهداف آموزش ايستگاهی، پايه گذای آموزش 
و يادگيری بر اساس هوش های چندگانة يادگيری است. 
ايــن امر موجب می شــود از طريق جذاب ترين شــيوة 
ممكــن، حجم بااليی از اطالعات با حداقل امكانات و در 
كوتاه تريــن زمان ممكن ارائه شــود. اين نكته مطابق با 
شالودة ســازمان يادگيرنده است كه در آن شناسايی و 
استفاده از محيط های يادگيری گوناگون اهميت بسزايی 

دارد و از راهبردهای مهم آن محسوب می شود.

سواد دیداری
از ديگر اهداف مهم در آموزش و يادگيري به شيوة 
ايســتگاهی، تقويت سواد ديداری يادگيرندگان است. بر 
اين اساس، ايستگاه ها به گونه ای طراحی می شوند كه در 
آن فراگيرندگان برای رسيدن به ايستگاه بعدی نيازمند 
نقشــه خوانی هســتند. به همين دليل، با تكيه بر سواد 
ديداری خود می توانند به درســتی مسير را شناسايی و 
دنبال كنند. بــرای اين منظور، هر يادگيرنده در ابتدای 
ورود به آموزش ايســتگاهی يك نقشه در يافت می كند 
كه مطابق آن بايد مسير و ايستگاه های خود را شناسايی 
كند. ممكن اســت ترتيب ايستگاه ها برای هر يادگيرنده 
با ديگری متفاوت باشد و لزوماً ايستگاه شماره يك برای 
همه يكسان نيست. به همين دليل،  تصاوير و رنگ ها در 
نقشه نقش راهنمای يادگيرنده را بازی كرده و توجه او را 

برای رمزگشايی مسير راه جلب می كنند.
با اين نگاه، آموزش و يادگيري ايستگاهی می تواند به 

تحقق اين اهداف نيز منجر شود:
 تقويت توانايی برقراری ارتباط با تصوير؛

 تقويت توانايی ارتباط بين اجزا و عناصر تصوير؛

 آموزش و یادگیري 
ایستگاهی زمینه ساز  
بهره گیری از 
فرصت های متنوع 
یادگیری و توجه 
بر تفاوت های فردی 
مبتنی بر 
هوش های یادگیری 
است

دكتر مريم دالور

دكتر مهرانگيز اسالمي

مرجان سجودي
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 تقويــت قدرت تحليل و خوانش تصاوير و پرورش 
درك ديداری.

توقف ممنوع
مريم دالور، مدير مجتمــع تطبيقی و بين الملل 
دختــران تهــران از همكارانش دعوت كــرد يك روز 
پنج شــنبه به كالس متفاوت ضمن خدمتی پا بگذارند 
كه شرط حضورشان تنها عشق به يادگيری و صددرصد 
تمركــز و توجه اســت. طبق هماهنگی های پيشــين، 
محيط مدرســه برای پذيرش همكاران در پنج ايستگاه 
آماده ســازی شد و همة معلمان در بدو ورود بسته ای را 
تحويل گرفتند كه منحصر به خودشــان بود و عالوه بر 
ضمائم مورد نياز، نقشة راهی را در اختيار قرار می داد كه 
مطابق آن هر يك بتوانند ايســتگاه ها و مسير يادگيری 

خود را در طول پنج ايستگاه گوناگون پيدا كنند.
واحد زمانی هر ايســتگاه حــدود 45 دقيقه در نظر 
گرفته شده بود و تمامی راهنمايان واستادان در هر يك به 
شكلی طرح درس خود را آماده كرده بودند كه هماهنگ 
با ديگر ايســتگاه ها، سر زمان معينی مطالب را آغاز و به 
پايان برسانند. چينش محتوايی مطالب و قالب اجرای آن 
در هر ايستگاه متفاوت از ديگری بود و همكاران موضوع 

يادگيری را با شيوه های متنوع تجربه مي كردند.

هم افزایی های نوین
دالور موضوع آمــوزش و يادگيري ايســتگاهی در 
مدرسه را اين گونه شرح می دهد كه محتوای اين كارگاه 
ايســتگاهی بر اساس شيوه های جديد هم افزايی معلمان 
اســت كه قصد نيازآفرينی برای همكارانمــان را دارد. از 
آن ميان، روش آمــوزش درس پژوهی را انتخاب كرديم. 
بر اســاس اين دوره، معلمان در ايستگاه های گوناگون با 
درس پژوهی به عنوان شــيوه ای مؤثر در كيفيت بخشی 

گاهی الزم است 
به جای نیازسنجی 

در آموزش معلمان، 
به نیازآفرینی اقدام کرد 

تا برای مثال آشنایی 
با هم افزایی های نوین 

مانند درس پژوهی، 
موجب سرعت 

در کیفیت بخشی 
آموزش شود

آموزش از منظر هاي متفاوت آشــنا می شوند. به همين 
دليل، »شــيوه های ايده پردازی و پــرورش ايده«، »حل 
مســئله«، »گفت وگوهــای حرفــه ای«، »بهره مندی از 
فرصت های تيمی« و »ارزيابی های حرفه ای« را با محوريت 

درس پژوهی در ايستگاه های مختلف دنبال می كنند.
فضا و تجهيزات هر ايستگاه نيز بر اساس نياز و قالب 
اجرايی آن متفاوت است. به همين دليل، معلمان می توانند 
راه های متنوعی را برای دستيابی به هدف يادگيری تجربه 
كنند. همچنين، به دليل اينكه هر معلم ناگزير است مسير 
ايستگاه های يادگيری خود را نقشه خوانی كند، تمركز و 
توجه بيشتر بر شيوة معين شده و منحصر به فرد اوست 
و همين نكته زمينه ساز حضور حداكثری مشاركت ذهنی 

آن ها در طول روز است.
ايــن تجربه و فعاليت ويــژه در آموزش معلمان كه 
با اســتقبال باالی همكاران و اظهار رضايت آنان همراه 
مي شــود، مي تواند به طور مســتقيم بر شيوة آموزش 
معلمــان و يادگيری دانش آمــوزان در كالس درس اثر 

مثبت بگذارد. 

زهرا شکري زاده

دكتر مريم ميرفتاح

نسرين باروتچي
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تكنولوژي و مديريت يادگيري
محمد مجدم، محسن مرادي، دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه خوارزمي تهران

معلم پرجنب وجوشي بود و نمي خواست 
مســير معلمي زندگي اش بدون هدف باشد. 
از درون ســوق داده مي شد تا دانسته هايش 
را در معرض نمايش دانش آموزانش بگذارد.

در يــك روز ســرد زمســتاني تصميم 
پرحرارتي گرفت. بــا زمزمه كردن اصطالح 
»يافتم يافتم«، نگاه اطرافيانش را به خودش 
جلب كرد. همكارانش پرســيدند چه اتفاقي 
افتاده است؟ همه به او نگاه كردند و منتظر 
شــنيدن علت اين همــه حــرارت بودند. 
گوش ها تشــنة حرف هاي او شده بودند. تا 
اين كه گفت: »رفتارگرايي آن چيزي اســت 
كه دنبالش بودم. من مي توانم اين را عملي 

كنم تا دانش آموزانم موفق شوند«.
او از اين آموزه ها تهــي نبود، ولي فكر 
نمي كرد روزي به اجراي آن ها دســت بزند. 
بعضي از همكاران از اين حرارت خوش حال 
بودند و برخي هم از كنار اين قضيه بي تفاوت 

عبور كردند.
آن روز محتواي درس فارسي را دقيق و 
منظم در طرح درس خود آورده بود. اهداف 
كلي، واسطه اي، جزئي و فعاليت هاي كالسي 
ريز شده كه دانش آموزان بايد انجام دهند تا 
نمايانگر يادگيري آن ها باشد. وارد كالس كه 
شد، بي درنگ كتاب فارسي را باز كرد و شعر 
بهار و تاريــخ ادبياتش را كه در فصل پنجم 
خودنمايي مي كرد، به صورت دقيق و منظم 
ارائه كرد و از دانش آموزانش خواست همراه 
خودش شــعر را بخوانند تا تلفظ درست آن 
را به خاطر بسپارند و تكرار كنند. اين ها در 
حالي بود كه فــردي كه خوب مي خواند، از 
تشويق هاي آقاي صدر ما بي بهره نمي ماند. 
خوش  حالي او بي حــد و اندازه بود. از اينكه 
مي ديــد دانش آموزانش به اهــداف تعيين 

شــده مي رســند، به وجد مي آمد و از همه 
مي خواســت تالش كنند شعر را به صورت 
درســت بخوانند. اين احســاس آقاي صدر 
بود كه همه بايد دوســت دار شــعر باشند، 
اما در حال حاضر شــعف تمــام وجود او را 
دربر گرفته بود و او را از توجه به تفاوت هاي 

دانش آموزان باز مي داشت.
روزها پي در پي سپري مي شدند و آقاي 
صــدر بيش از پيش به آماده كردن محتوا و 
تمرين هــاي منظم تأكيد مي كرد و هر كس 
نتيجة خوبي از خود به نمايش مي گذاشت، 
تشويق مي شــد. اين ها همه در حالي بودند 
كه او نكتة حساســي را از ياد برده بود. آيا 
همة دانش آموزانش بــه درس عالقه دارند 
يا نه؟ آقاي صدر همانند ماشــيني شده بود 
كه اهدافي دقيق براي خود ترسيم مي كرد 
و دوســت داشــت همه به آن ها دست پيدا 
كننــد. ولي اين ابتداي طغيــان رودي بود 
كه با دســتان خــود آن را جاري كرده بود. 
اين طغيــان آن روز بهتر در نظر آقاي صدر 
نمايان شــد، در جلســه اي با حضور آقاي 
بهرامي، مدير سابق مدرسه و رئيس جديد 

آموزش وپرورش شهرستان.
در آن جلســه، همة دانش آمــوزان او 
حضور داشــتند و آقاي صدر به رســم ادب 
خواست در حضور رئيســش فضل فروشي 
كند. ايــن بود كه از دانش آموزش ســؤالي 
پرسيد. ولي جوابي نشــنيد. گويا آنچه ياد 
داده بــود، فقط در كالس كاربرد داشــت و 
در واقعيــت بيرون اثري از خــود به جاي 
نگذاشته بود. اين براي آقاي صدر بي نهايت 
تكان دهنده بود و احساس شرمندگي در آن 
جلسة حســاس از رخش بر چيده نمي شد. 
بعد از جلســه، دانش آموزش را خواســت تا 

بازخواســتش كند، ولي جوابي كه شنيد، او 
را شوكه كرد.

چرا به ما بي توجهي مي كنيد و اهميت 
نمي دهيــد؟! شــما فقط به خواســت هاي 
خودتــان توجه مي كنيد! اين آن چيزي بود 
كه شــنيد. آن روز براي او بي اندازه بحراني 
بــود، ولي آقاي صــدر، معلم پــر تالش و 
متعهد ما، كســي نبود كه ميــدان را خالي 
كند. او با بازســازي روحية خودش اقدام به 
مطالعة دقيقي كــرد تا اينكه در مطالعاتش 
معايب و نواقص رفتارگرايي را، كه بيشــتر 
ديدگاهي تك بعدي بود، بهتر شــناخت. از 
اينكه اصرار كرده بــود فرزندانش كه همانا 
دانش آموزانش بودند، بر اين اســاس عمل 
كنند، بي اندازه غصــه در دلش رخنه كرد. 
امــا در فرايند اين تحقيــق، ديدگاه جالبي 
توجــه اين ذهن كنجــكاو را به خود جلب 
كرد، ديــدگاه شــناخت گرايي. اين رويكرد 
كليــد نجات آقاي صدر از ايــن بحران بود. 
تحمل اين سرگذشــت به ظرفيت عميقي 
نياز داشت كه آقاي صدر با روحي اقيانوسي 
بــا انعطاف پذيري كامل بدان دســت يافته 
بود. حاال سؤال هاي جديدي در ذهن پوياي 
او شــكل گرفته بودنــد: دانش آموزان من 
تفکر مي كنند؟ چگونه حل مسئله  چگونه 
مي كنند؟ چــرا برخي كارهايي را كه با هم 
تمرين مي كنيــم، در خارج از كالس انجام 

نمي دهند؟
اين بار آقاي صدر با احتياط بيشــتري 
با دانش آموزان خودش تعامل مي كرد. سعي 
مي كرد اصول شــناخت گرايي را در درسش 
اعمال كند و از دانســته هاي قبلي آن ها در 
پيشــبرد يادگيري ياري بگيــرد تا آن ها با 
محتوا احســاس نزديكي بيشــتري كنند و 

دانش آموزان بهترين مربي معلمان هستند!
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درس را بيگانه نشمارند. توجه به معناداري 
مفاهيم و مضمون هــا و محتواي كتاب ها از 
حفظ طوطي وار مطالب مفيدتر و زودبازده تر 
بــود. او در اين رويكرد فهميد، دانش آموزان 
نقشــي مهم در شــكل دهي به دانسته هاي 

خود دارند.
آقــاي صدر اين بار بــا نگاهي جديد به 
تدريــس درس فارســي اقدام كــرد كه در 
آن براي فهم شــعر درســش ابتدا به پيش 
دانسته ها از طريق سؤال پرسيدن روي آورد. 
او بــه اين روش مي خواســت به صندوقچة 
ذهن آن ها راه يابد تا دانسته هاي جديد را به 
دانســته هاي گذشته پيوند دهد. از آنجا بود 
كه آقاي صدر همراه با دانش آموزانش دربارة 

موضوع شعر به بحث و گفت وگو پرداخت. 
اين ســفر ســرآغازي بــراي تحول او 
در زمينــة حرفة معلمي بــود. او با رويكرد 
دانش آموزانش  كار  پيشرفت  شناخت گرايي 
را به خوبي احســاس مي كــرد و اين انگيزه 
براي او بســي خوشايند بود. دانش آموزانش 
اين تالش هــاي بي وقفة آقاي صــدر را به 
خوبي لمــس مي كردنــد و بر تالششــان 
مي افزودند، چنان كــه گاهي باعث حيرت 
معلم مي شد. البته اين پيشرفت به او انگيزه 
مي داد. آقاي صــدر اين بار خودش متحول 
شده بود. در يك شب مهتابي، زير ساية نور 
ماه، جمله اي در ذهنش متولد شد كه »من 
هم حس مي كنم دانش آموزم و بايد همانند 

دانش آموزانم ياد بگيرم.«
البته اين يادگيري از نوع ديگري بود كه 
باعث مي شد دانش آموزانش نيز ياد بگيرند. 
او كوشيد نظر و نگاه دانش آموزانش را، حتي 
در تعيين اهداف درســي و نوع درســي كه 
تمايل به يادگيري آن داشــتند، سهيم كند 
و خود همچو جهانگردي در ذهن هاي پر از 
رمز و راز آن ها سير كند و دانش آموزانش را 
در كســب آنچه بدان عالقه دارند همراهي 
كند. صــدر به خوبي مي دانســت كه طبق 
اين روش نبايــد دانش آموزان را در گردابي 
از تنوع بي حــد و حصر قرار دهد، بلكه بايد 
طوري عمل كند كه هر كس استعداد درون 
خــود را بيابد و بارور كنــد. اين جا بود كه 
شــگفتي آقاي صدر دوچندان شد »خداي 
من، بچه ها! ذهنشــان پر از معماهايي است 

كــه از درون و محيط خودشــان به ارمغان 
مي آورند.

شــايد آقاي صدر ندانسته به سرزميني 
جديد قدم گذاشــته است؛ ســرزميني كه 
امروزه با نام ساختن گرايي مطرح شده است 
و در آن دانش آموزانش همچو كاوشگراني به 
جست وجو و اكتشاف افق هاي نو مي پردازند. 
اين افق ها از مدت ها قبل نيز به درون آقاي 
صدر راه پيــدا كرده بود. نگاهــي كه به او 

براي  مسئله اي  گروهي  هر  بودند.  شــده 
خود انتخاب كرده بود و در حال تحقيق و 
اكتشــاف بود. آقاي صدر نيز همراه با آنان 
راه حل هايي براي آن مســائل پيدا مي كرد. 
آقاي صدر بعد از انتخاب مســئله از ســوي 
دانش آموزان كه متناسب با درس آن ها بود، 
كمك مي كرد با روش بارش مغزي راه هاي 
آن ها و مسيري را كه براي رسيدن به مسئله 
است هموار كند. آقاي صدر در مشاهدة كار 

نقشي جديد محول مي كرد و نقشي كه اين 
رويكرد به او مي داد، او را تســهيل كننده اي 
دلســوز براي حل معماهــاي بچه هايش به 
بــار مي آورد تا همگام بــا آن ها و با پرورش 
مسئله هاي دروني شان، كمك مي كرد براي 

حل آن ها راه هايي پيدا كنند.
بعــد از اين تحول، هر وقت همكاران به 
ديدن آقاي صدر مي آمدند، غالباً به سختي 
مي توانســتند او را پيدا كنند. دانش آموزان 
تقســيم  كوچک  گروه هاي  به  آقاي صدر 

دانشمندان كوچكش به اين رسيده بود كه 
حل مســائل كوچك به آن هــا فرصت هايي 
براي طرح مسائل جديدتر و پربارتر مي دهد. 
او از ايــن حالــت خوش حال مي شــد و از 
اينكه مي ديد رويكــردي كه اتخاذ كرده به 
شكوفايي دروني آن ها بيشتر كمك مي كند، 

به وجد مي آمد.
بله! اين مســير پر فراز و نشــيب 
را انســان هايي طي مي كنند كه هدف 

داشته باشند؛ هدفي براي آينده. 
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خبر و اطالع رساني

حل مشکالت انضباطي و مديريت كالس 
  روش ها و الگوهايي براي معلمان
مؤلف: چارلز اچ. ولفگانگ
ترجمة: ساسان اسدپور، دكتر احمد رمضاني واسوكاليي
چاپ اول: 1391
ناشر: محرر
تلفن: 88800324-9
قيمت: 24500 تومان

بازي هاي فکري براي كودكان
مؤلف: رابرت فيشر
ترجمة: ميترا حقيقت، دكتر احمد عابدي

چاپ اول: 1394 
ناشر: نوشته 
تلفن: 32226445 
قيمت: 8000 تومان

مجموعة آموزش مربي 
)فلسفه براي كودكان و نوجوانان جلد اول(  
درآمدي بر برنامة فلسفه براي كودكان
مؤلف: مراد ياري دهنوي
چاپ اول: 1394 
ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
تلفن: 8804681-3 
قيمت: 6500 تومان

تدريس پژوهش محور
مؤلف: معاونت پژوهش، برنامه ريزي و نيروي انساني 
اداره كل آموزش وپرورش استان اصفهان  
چاپ اول: 1392 
ناشر: آميس 
تلفن: 2235063 - 0311 
قيمت: 9000 تومان



پرورش يادگيري مستقلـ   راهبردهاي كاربردي در مشاوره تحصيلي براي ارتقاي موفقيت دانش آموز
مؤلفان: دكتر ويرجينيا اسميت هاروي، دكتر لوئيس ا. چيكيـ  وولف

ترجمة: دكتر احمد عابدي، شيرين عظيمي فر 
چاپ اول: 1393 

ناشر: نوشته 
تلفن: 32226445 

قيمت: 20000 تومان

فرهنگ مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات
مؤلف: فرزانه رضايي مزيناني  

چاپ اول: 1392 
ناشر: كتابدار 

تلفن: 4 - 88481353 
قيمت: 22000 تومان

نظام نامه سنجش و ارزشيابي
 پيشرفت تحصيلي دوره هاي سوادآموزي

مؤلفان: علي باقرزاده، احمد شريفان، مهدي 
نامجومنش و سيدعباس موسوي
چاپ اول: 1395 
ناشر: سازمان نهضت سوادآموزي 
تلفن: 83780000 
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خبر و اطالع رساني
محمدحسين ديزجي

گفت وگو با معصومه باقري، مربي پيش دبستاني 
كه با تدبير، تربيت را نهادينه مي كند

  

    اشاره                                                                                                           

از آرام ترين تــا پرخاشــگرترين كودكان كــه شــايد در هيچ كالس و 

مدرسه اي جايي نداشته باشــند، در آغوش تدبير و پرمهر او امكاني براي 

مطرح كردن خود دارند. از آنان كه ســكوت اختيار مي كننــد تا اينان كه 

بيش فعال نام گرفته اند، آرزوي حضور در كالس »خاله مينا« را دارند. 

كودكان را عاشقانه دوست دارد و با دنياي عجيب و شگفت انگيز آنان 

آشناســت. معصوميت، پاكي و عواطف دنياي كودكي هرگز اجازه نــداد 

بــه كار و حرفــة ديگــري جــز مربــي بچه ها بودن فكر كند. با حســابداري 

آشناســت، فوق ديپلم تربيت مربي دارد و مدرك ليسانس برنامه ريزي 

آموزشي را هم در كارنامه اش به ثبت رسانده است.

كودكي را حساس ترين دورة زندگي مي داند، زيرا خودش در اين 

دوران بهترين خاطرات را از خانواده در وجودش نهادينه كرده اســت. 

كودكاني كه نزديك به 12 ســال حضور در مهد كودك »ابــر ســفيد« منطقة 

10 تهران را تجربه كرده اند، معصومه باقري را خوب مي شناسند. در اين 

مدت، او چنان تجربه اندوخته اســت كه احساس كرديم دانسته هايش را 

در قالب گفت وگو با شما در ميان بگذاريم. با هم مي خوانيم.

 كودكان براي تعليم  و فراگيري، پيش از آنکه 
به كالم مربي و معلم خود گوش بســپارند، به 
رفتار و كردار او توجه مي كنند. شما نه تنها تا 
امروز كودكي را از كالس خود طرد نکرده ايد، 
بلکه طرد شدگان ديگر پيش دبستاني ها را هم 
با آغوش باز پذيرا هســتيد. ريشة اين ماجرا 

كجاست؟
 بخشــي از كودكي من در آغوش پرمهر مادربزرگم 
گذشته است. شــب هاي امتحان پابه پاي من بيدار 
مي ماند. نخودچي به من مي داد تا درس بخوانم. يك 
بار براي طرح كاد، لباسي دوخته بودم كه بايد آن را 
اتو مي زدم. اتو سوخته بود. ايشان لباس مرا با كتري 
داغ اتــو زد و من كامل ترين نمــره را در آن درس 
گرفتم. او با رفتــار و كردارش به من آموخت دنياي 
بچه ها شــگفت انگيز است و بايد به آن توجه داشت. 
صبوري و تصميم عجوالنه نگرفتن را از پدرم به ارث 
بردم. اوج تنبيه پدرم اخم و ســكوت بود. مادرم هم 
در سخت ترين شرايط، با خون سردي با مسائل كنار 
مي آيد. اين رفتار ها به من آموختند كه بايد كودكان 
را از تمام ابعاد شناخت. پرخاشگري و شيطنت ذات 
فطري كودك است. كودك پيش دبستاني فقط 15 
دقيقه مي تواند بي تحرك روي صندلي بنشيند. من 
مربي بايد روشــي را تدبير كنم تا كودك از كوره در 
نــرود. بچه ها براي هر كاري دليلــي دارند. تا صبور 
نباشــيد و با آن ها ارتباط نگيريد، علت رفتارشان را 

پيدا نمي كنيد.
 چگونه داليل اين رفتارها را در بچه ها كشــف 

مي كنيد؟
 كودكي بيش فعال داشتم كه آستانة تحمل او پايين 
بود و مدام پرخاش مي كــرد. بيوگرافي كودك را از 
خانواده اش گرفتــم و آن را كامل مطالعه كردم. در 
غياب اين كودك به بچه هاي كالس گفتم رفتارشان 
با او چگونه بايد باشــد. براي مثــال، بايد از خودش 
اجازه بگيريد و بعد به وسايلش دست بزنيد. به بچه ها 
آموزش دادم، هر كجا به يــاري نياز دارد، به عنوان 

دوست بايد به او كمك كنند. 
 گاهي حتي والدين يا اطرافيان چنين بچه هايي 
عصباني مي شوند و كودكشان را تنبيه مي كنند. 

شما چطور؟
 هرگز چنين كاري نكــرده ام. من خودم هرگز تنبيه 
نشــدم. بايد دليــل كار بچه ها را پيــدا كرد. دنياي 
امروز ما عصر ســرعت و تكنولوژي است. اما استرس 
و بي صبري هم در كنارش قرار گرفته اســت. من با 
رفتــارم بايد صبر را به بچه ها آموزش بدهم. كودكي 

بـازي
مؤثرترين ابزار 
يادگيري بچه ها
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كه امــروز در عمل صبر را فرا بگيرد، فردا با ديگران 
صبور خواهد بود. شــخصيت كــودك تكامل يافته 

نيست، اما خيلي چيزها را درست درك مي كند.
 پــرورش و آموزش پيش از دبســتان به چه 

معناست؟
 كودك يك نهال است. هنگامي كه به پيش دبستان 
مي آيد، بايد به فرديت و ويژگي هاي شخصي او توجه 
داشته باشــيم. شــخصيت هر بچه ابعادي دارد كه 
با ديگر بچه ها متفاوت اســت. از يك نهال زودتر از 
موعد نبايد محصول بخواهيــم. در بهار انتظار ميوه 
داشتن غلط است، زيرا همان شكوفايي را هم از بين 
مي برد. مادران شاغل فرزند خود را به پيش دبستان 
مي ســپارند. وظيفة من مربي اســت كه بخشي از 
نقش مــادر را براي كودك او ايفا كنم تا كمبودهاي 
اجتماعي، اخالقي، عاطفي و شــناختي در رشد اين 

كودك پديدار نشود.
 كودكان در ســن و ســال پيش دبستاني چه 

ويژگي هايي دارند؟
 كــودك در اين دورة ســني خــودش را مركز تمام 
عالم و هســتي مي داند و احساس مي كند اطرافيان 
براي خدمت به او خلق شــده  اند. اگر مربي ابتدا اين 
نكته را خــودش درك كند، بعد از آن بســياري از 
رفتارهاي بچه ها برايش قابل پيش بيني خواهد بود. 
آن وقت اســت كه مربي محيط و آموزش را طوري 
سازمان دهي مي كند كه خطري متوجه بچه ها نشود 

و آنان مسير پيشرفت را طي كنند.
اگر بــه عزت نفس كودك كه شــايد برخي آن 
را خودمحوري تعبير كنند، احترام گذاشــته شود، 
رويدادهاي جالبي را شــاهد خواهيم بود. در چنين 
شــرايطي اســت كه نه گفتن كودك به بله، و آري 
گفتــن او به پذيرفتن نــه معلم، مربــي، والدين و 
بزرگ ترها تبديل مي شــود و او با ما همراه و همگام 

مي شود.
 لطفاً مثال بزنيد.

خيلي از والدين نســبت به ســالم نكــردن بچه ها 
هنگام ورود شكايت دارند. وقتي بچه ها وارد كالسم 
مي شوند، من مربي تمام قامت مقابل او بلند مي شوم 
و ســالم مي كنم. مــن با رفتارم اين حــس را به او 
انتقال مي دهــم. اول به كودك احترام بگذاريم، بعد 
منتظر احترام گذاشتن او باشيم. براي كودك رفتار 
عملي اهميت دارد، به ويژه آنكه فرد مورد عالقه اش 
هم باشــد. صداقت و راســت گويي خصيصة فطري 
بچه هاست. آنان مفهوم دروغ را نمي دانند. اگر هم به 
نظر ما دروغ مي گويند، علت آن ترس و يا احســاس 

مالكيت نسبت به اشياست. هرگز نبايد واژة دروغ گو 
را به بچه ها نسبت بدهيم.

 اشاره كرديد خودمحوري خصلت ذاتي كودكان 
است و بايد از طريق عزت نفس و احترام وارد 
شد. اين تکرار باعث لج بازي و ادامه دادن آن 

رفتار نمي شود؟
 ما در دين اســالم داريم كه هفت ســال اول زندگي 
كــودك دوران ســيادت و آقايــي اوســت. مــا با 
شــخصيت هاي مهم كشوري چگونه رفتار و برخورد 
مي كنيم؟ احترام گذاشــتن، احترام مــي آورد. بايد 
طوري رفتار كنيم تا كودك درك كند اين كار زشت 
است كه نكوهش مي شود و خود او سرزنش نمي شود. 
در قبــال انجام كار خوب هم بايد طوري رفتار كنيم 
تا شخصيت بچه پررنگ شود و بداند چون اين رفتار 

را داشته تشويق شده است تا به تكرار آن بپردازد.
يـــکي از ويـژگـي هاي كودكـــان در دورة 
پيش دبســتان برخورداري از روحية ابتکار و 
خالقيت اســت. چگونه اين روحيه را تشويق 

كنيم و پرورش بدهيم؟
 مربي هميشــه بايد راهنما باشد، نه كسي كه كار را 
خودش انجام مي دهد. فرض كنيد بچه ها مي خواهند 
شكل يك خرس را نقاشي كنند. اگر مربي يك الگو 
از خرس را روي تخته بكشد و بعد از بچه ها بخواهد 
اين شكل را بكشــند، آن شكل ديگر خرس كودك 
نيست، بلكه خرس مربي است. در اين صورت مربي، 
جايي براي قوة تخيل بچه باقي نگذاشته است. مربي 
تنها بايد راهنمايي هاي كوچكي بكند. براي نمونه، به 
بچه ها بگويد در فالن كتاب كه آن روز با هم ديديم، 
عكس خــرس بود. بايد به ايده هــاي بچه ها احترام 

گذاشت، حتي اگر پيش پا افتاده باشند. 

بچه ها براي هر 
كاري دلیل دارند. 
تا صبور نباشید و 

با كودك ارتباط 
برقرار نكنید، 

علت رفتار آن ها 
را پیدا نخواهید 

كرد
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 والدين يا ديگــر مربيان چطور مي توانند اين 
قوة ابتکار و خالقيت را تقويت كنند؟

 فرض كنيد جعبة دســتمال كاغذي تمام شــده و 
مي خواهيد آن را در ســطل زباله قرار دهيد. پيش 
از آن به فرزندتان پيشنهاد بدهيد اگر دوست داري 
اين را به شما بدهم، يك چيزي با آن بساز. اگر قرار 
است هديه اي براي يكي از دوستان كودكتان ببريد، 
كاغذ كادو را به او بدهيم تا خودش آن را بسته بندي 
كند. اگر در حين بسته بندي خودش تقاضاي كمك 
و راهنمايي كــرد، او را همراهي كنيد. در غير اين 
صورت، همان بسته بندي را بپذيريم. در مهماني هم 
راستش را بگوييم كه مثاًل من در اين حد به پسرم 

يا دخترم براي اين كار كمك كردم. 
 شيوة شما در آموزش خالقيت چگونه است؟

فرض كنيد بنا داريم رنگ ها را به بچه ها ياد بدهيم. 
بچه ها از مستقيم گويي خوششان نمي آيد. اين كار را 
بايد با بازي همراه كنيد. براي مثال كاغذهاي رنگي 
ساده را به شكل هاي مختلف برش بزنيم. آن ها را در 
فاصله هايي كه در حد توان پريدن بچه هاست روي 
زميــن قرار دهيم و با پريدن از روي رنگ ها، اســم 

آن ها را تكرار كنيم.
 بارزترين ويژگي مربي كــه او را به موفقيت 
مي رساند و انگيزة كار با بچه ها را در وجودش 

تقويت مي كند، چيست؟
برخوردار بودن از صبر و شكيبايي، خالقيت، ابتكار 

در كار بــا بچه ها و مطابق دانش روز و اوضاع جامعه 
حركت كردن، باعث موفقيت مربي در كارش مي شود. 
من ســعي مي كنــم، اطالعات كافي و درســتي از 
كارتون ها، شخصيت هاي كارتوني و برنامه هاي كودك 
صدا و ســيما داشته باشم و مجله هاي مرتبط با آنان 
را ببينم و بشناســم. وقتي كودك احساس مي كند 
شــما هم مثل او از كارتون مورد عالقه اش شناخت 
داريد، به شما اعتماد مي كند. اينجاست كه آموزش 
براي شــما راحت تر مي شود. نكتة ديگر آن است كه 
مشكالت شخصي خود را هرگز به كالس نبريد. بعد 
از مجلــس ختم و هفتم مرحوم پدرم، همكاران فكر 
مي كردند با لباس سياه به پيش دبستاني مي آيم. اما 

من با لباس رنگي سر كالس مي رفتم. 
مربي بايد از ســاده ترين وســايل براي آموزش 
اســتفاده كند. من براي آموزش وزن و سنگيني، از 
ترازويي با ليوان بستني، چوب، نخ، سنگ ريزه و پنبه 
اســتفاده كردم. بايد دنيا را از نگاه كودكان ببينيد تا 

در اين كار موفق باشيد.
 دنيا را از نگاه كودكان ديدن به چه معناست؟

وقتي مي خواهيد موضوعــي را آموزش بدهيد، بايد 
بدانيد بچه هــا چگونه كنجكاوانه بــه آن موضوع و 
محيط اطراف خود مي نگرند. كاشــت دانه را داخل 
كالس نبايــد توضيح بدهيم. بچه هــا را كنار باغچه 
ببريم و آنجا به صورت عملي آموزش بدهيم. آموزش 
به صورت نظري به اين گروه ســني جواب نمي دهد. 
من براي آموزش گوشه از چوب جارو استفاده كردم. 
اول روي دفتر يا تخته سياه يك اثر گذاشتم كه بچه ها 
بدانند نقطه چيســت. از تكرار آن در كنار هم بچه ها 
خط را آموختند. خط را با چوب جارو نشــان دادم. 
ســپس چوب جارو را تا حد امكان خم كرديم. روي 
آن دست كشيدند و هيچ جاي تيز را لمس نكردند. 
چيزي شــبيه لب خندان و هــالل بود. بعد چوب را 
شكستند و به نوك تيز آن دست زدند. در اينجا بود 
كه به آن ها گفتم كه اين گوشه است. بعد چوب هاي 
شكسته را با زاويه كنار هم گذاشتند و دوباره گوشه را 
تجربه كردند. جالب است كه خودشان اين بار وقتي 
چوب جارو را خم كردند، به من گفتند، خط خميده 

گوشه ندارد.
بايد روحية پرسشگري و كنجكاوي را در بچه ها 

تقويت كرد.
 اين كار را بايد چگونه انجام بدهيم؟

سؤال بچه ها را با دقت گوش كنيم، حتي اگر تكراري 
بود. جواب را به زبان ساده و قابل فهم برايشان شرح 
بدهيم. اگر جواب را نمي دانيد، اين را صادقانه بگوييد. 

كودك خود را 
مركز عالم مي داند. 
اگر مربي این را 
درك كند، آن وقت 
بسیاري از رفتارهاي 
بچه ها برایش قابل 
پیش بیني است
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مثاًل من فردا اين را مي پرســم يا تحقيق مي كنم و 
بعد جوابش را به شــما مي گويــم. گاهي به بچه ها 
پروژه هايــي قابل فهم و اجــرا بدهيد تا با تحقيق از 
والدين، دوستان يا منابع ديگر بتوانند پاسخ را بيابند 
و ارائــه كنند. اين كار اعتماد بــه نفس ا و را تقويت 
مي كنــد و احســاس مي كند كه او هــم در جايگاه 

خودش تواناست.
 در دنياي امروز وجود دورة پيش دبستاني چقدر 

اهميت و ضرورت دارد؟
با سنجش هايي كه در اين دوره انجام مي شود، برخي 
مشكالت و ناتواني هاي بچه ها شناسايي مي شوند كه 
مداواي آن ها در اين ســن راحت تر اســت. از سوي 
ديگر، برخــي مناطق دو زبانه هســتند. كودك در 
پيش دبســتاني با زبان غيرمادري منطقه خود آشنا 
مي شود و براي ورود به دبستان راحت تر است. بچه ها 
ارتبــاط با افراد بزرگ تر از خــود را هم در اين دوره 
تمريــن مي كنند و آمادة ورود به جامعه مي شــوند. 
وجود مادران شــاغل هم كه قباًل توضيح دادم، اين 

نياز را ضروري جلوه مي دهد.
 يادگيري در كودكان پيش دبســتاني از طريق 
حواس صورت مي گيرد. مربي براي آنکه در اين 

حوزه موفق باشد، چگونه بايد عمل كند؟
در اين دورة سني، هنوز رشد شناختي بچه ها تكامل 
نيافتــه و آنان از طريق حــواس پنجگانه دنيا و محيط 
اطراف را مي شناســند. هر قدر در آموزش  از اين مسير 
وارد شــويم و آن ها را مرتبط كنيم، شناخت پايدارتري 
ايجاد مي كنيم. هر اندازه حواس را تقويت كنيم، دقت و 

تمركز آنان نسبت به محيط اطراف بيشتر مي شود.
 قصه گويي، نمايش خالق، نقاشــي، كاردستي 
و بــازي از جمله روش هاي آموزشــي در اين 

دوره اند. در اين باره برايمان بيشتر بگوييد.
بازي مهم ترين روش آموزشــي در اين دوران است. 
به تعبير ديگر، مؤثرترين ابزار يادگيري بچه هاســت. 
بچه هــا در بازي به صــورت ناخوداگاه بســياري از 
مسائل و مباحث را درك مي كنند. آموزش به روش 
ســخنراني براي اين دوره غير قابل تحمل است. اما 
اگر حواس آنان درگير باشــد، لذت مي برند. بسياري 
از مشــكالت در بازي شناخته مي شــوند. ارتباط با 
هم سن و ساالن را در اين روش مي آموزند. شاگردي 
داشتم كه مادرش مي گفت، هر وقت مهمان مي آيد، 
او اســباب بازي هايش را پنهان مي كند. يك روز در 
پيش دبستاني از همة بچه ها خواستم اسباب بازي هايي 
را با خودشــان بــه مهدكودك بياورند. اســتفاده از 
وسايل ديگران، در اختيار گذاشتن وسايل خودشان 

و همچنين ديدن تنوع اســباب بازي ها، آرام آرام اين 
مشكل را برطرف كرد. بسياري از مسائل اجتماعي، 
آداب معاشرت، برقراري ارتباط با ديگران و امثال آن 
را از طريق بازي مي توان آموزش داد و نهادينه كرد.

 آيا در بازي ها شــماي مربي هــم ورود پيدا 
با خودشــان سرگرم  بچه ها  فقط  يا  مي كنيد 

مي شوند؟
بســتگي به شــرايط دارد. گاهي از والدين مي شنوم 
فرزندشــان در فالن موضوع رفتار درستي در منزل 
ندارد. من يــك بازي طراحي مي كنم و خودم نقش 
كودك را مي گيرم و از بچه ها مي خواهم جاي پدر و 
مادر و بزرگ ترها باشــند. من رفتارهاي خوب و بد 
را با آنان تمرين مي كنــم. بعد نظرخواهي مي كنم. 
اينجاســت كه بچه ها خودشان مي گويند كار خوب 
و بد كدام اســت و ســعي مي كنند آن را در زندگي 

عملي سازند.
 به عنوان حسن ختام اين گفت وگو چه صحبتي 

با همکاران و مربيان داريد؟
از هر فرصتي براي آموزش و يادگيري استفاده كنند. 
يكي از بستگان ما شب تولد فرزندش او را نزد دكتر 
برده بود. پزشــك كار درمان را انجام داد. وقتي مادر 
گفت امشب تولد اين بچه است، دكتر يكي از چوب 
بســتني هايي را كه با آن ته گلو را مي بينند و مورد 
توجه بچه هــم بود، امضا كرد و مهر خودش را زد و 
آن را به كودك هديه داد. بعد هم به او گفت من يك 
اسباب بازي براي امشب تو سفارش دادم كه مادرت 
آن را از مغازه برايــت مي گيرد. كودك حس خوبي 

نسبت به دكتر و پزشك پيدا كرد.
كالم آخر من اين است كه پيش از مملو كردن 
ذهن بچه ها از اطالعات علمي، انسانيت و مهرباني را 
به آنان ياد بدهيم. اگر مهرباني و انســانيت در وجود 
آن ها نهادينه شــود، در هر حرفه و شغلي خدمتگزار 

بشريت خواهند بود.
 سپاس از شما.  

اگر به عزت نفس 
كودك احترام 

بگذارید، 
نه گفتن كودك، 

به بله و آري گفتن 
او، به پذیرفتن نِه 

مادر و مربي، تبدیل 
مي شود
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خبر و اطالع رساني
محمدحسين ديزجي

يغماگر عادل دل های 
مشتاق  دانايی
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قلم روی كاغذ می لغزد و تو نام مرا در صدر آن به تماشا می نشينی. تو حاصل ماه ها پژوهش خويش را در قالب مقاله عرضه 
می داری و من از خواندن ســطر به سطر آن احســاس لذت و آگاهی می كنم. ديگران در اين عرصه تنها اسم ما را می بينند و 

سپاس ها نثار می كنند.
زيباست گفت وگو، درخشان است گزارش و راهگشاست يکايک اين مقاله ها كه به زيور طبع آراسته می شوند.

و اين تنها ظاهر ماجراست. اما من و تو نيک می دانيم كه در پس اين تصوير، انديشمندی آگاه، پژوهشگری عالم و صاحب 
نظری محيط به واژگان اين دانش پنهان است. 

او سی ودو سال تمام است كه صفحه  به  صفحة يکايک مطالب نشريه را می خواند، حاشيه می زند، مشاوره می دهد و هدايت 
می كند تا مخاطب روشن ترين راه را برای آشنايی و كسب تجربه در تکنولوژی آموزشی پيش رو داشته باشد.

... و اينک او با هشتاد سال عمر با   بركت همين جا ايستاده است. 
دوستان، شاگردان، همکاران، آشنايان و آنان كه دست كم بخشی از موفقيت علمی، آموزشی، پژوهشی و حتی اخالقی خود 

را مرهون اين مرد هستند، گردهم آمده اند. تجليل گويای كاملی برای توصيف او نيست و اين نقطة ضعف دايرة واژگان است.

علی زرافشان، معاون آموزش متوسطة وزارت آموزش و پرورش، باب سخن 
می گشايد: 

»دنيا به ســمت آموزش و پرورش غير رسمی می رود و تأكيد آن بر مهارت آموزی و 
انعطاف در محتوا و برنامة  درسی و بی توجهی به مدرك  گرايی است. در حوزة فناوری، ما 
با يك سير تاريخی مواجه هستيم. فناوری به عنوان ابزاری برای تسهيل يادگيری مطرح 
شد تا امروز كه خود محتوای يادگيری را رقم می زند.« معاون وزير  »تكنولوژی آموزشی« 

را بهانه قرار مي دهد و از فرصت ها و چالش ها با حاضران سخن می گويد: 
»درآيندة نزديك سهم آموزش  و  پرورش رسمی  و غير  رسمی با هم عوض می شود 

و سهم غير  رسمی آن افزايش پيدا می كند.«
 او صادقانه از چالش فقر محتوای يادگيری در فضای مجازی كالم بر زبان جاری 
می كند و از محورهايی می گويد كه دغدغة چند   ده  ســالة اين پيشكســوت عرصة 

تكنولوژی آموزشی كشور ماست.
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حســن ختام اين جمع صميمانه، خود اوســت. می آيد، می ايســتد و حاصل يك عمر تجربة 
گران سنگ خويش را جمله به  جمله تقديم می كند: 

» بايد از نيروی معجزه گر تكنولوژی آموزشی درست استفاده كرد. آموزش و پرورش نهادی تربيتی 
اســت و وظيفه اش انسان ســازی. پس بايد فناوری را خوب بشناسيم و آن  را به خدمت اين اهداف 
دربياوريم. فناوری قدرت است و قدرت، هم مفيد است و هم می تواند ويرانگر باشد. معلمی كه فرايند 
يادگيری را با فناوری ادغام می كند، خيلی زود به رشد حرفه ای می رسد. وقتی دانش آموز به شيوة 

معنادار و فعال ياد می گيرد، عمر و عمق آن دانش فراتر از عمر واقعی است.«
***

... و ســرانجام اين تكريم به زيباترين وجه به كمال می رســد. محمد ناصری كه خود عمری را 
آموخته، شــاگردانی را تربيت كرده و از مســير قلم و تدبيرش همچنان هزاران نفر می آموزند، به 
رســم ادب و معرفت، در پيشگاه حاضران، بوسه ای بر دستان دكتر عادل يغما، سردبير نشرية رشد 
تكنولوژی آموزشی، می زند. اينان شاگردان مكتب آن اسوة عدالت و يغماگر دل های شيفتة حق و 
حقيقت، موالی متقيان حضرت علی بن ابيطالب )ع( هستند. هم او كه می فرمايد:   »      من علمنی حرفا 

فقد صيرنی عبداً: هر كس يك كلمه به من بياموزد ، مرا يك عمر بنده خود ساخته است.«
***

و اين نيز درس بزرگي 
بــود كــه در نخســتين 
نمـايـشگاه  تـكنولـــوژی 
آموزشی    و   مـراسم تجليل 
از يك عمر خـدمات علمی، 
 آمـوزشـی    و    فــرهـنگی 
دكتر عــادل يـــغما، در 
سال  روزهـــای  واپسين 

1395 تدريس شد.

*

نوبــت بــه مديــركل دفتر 
انتشارات و تكنـولوژی آمـوزشی 
وزارت آمـوزش و پرورش می رسد. 
 محمــد ناصری بــا توصيف 
و چاشنی احساس به ايراد سخن 

می پردازد: 
» اين مرد كه 80 بهار را به 
تماشا نشســته است، بر گردن 
ايران  تكنـولـوژی   آمـــوزشی 
حق فــراوان دارد. او پايه گذار 
نشــريه ای اســت كه صدها و 
بلكه هــزاران نفــر از رهگذر 
آن مســير آيندة خــود را به 
انتخاب كرده و بعدها  درستی 
ديگران  راهنمای  و  خود هادی 

شده اند.«
حس  انتقــال  از  ناصــری 
جوانی، نشــاط و عشق به كار 
در وجود اين مرد ياد می كند. 
علمی،  ممتــاز  شــخصيت  از 
رفتــار و كــردار، تواضع ذاتی، 
نظــم و انضباط مثــال زدنی، 
شوق زائدالوصف برای آموزش، 
خستگی ناپذيری، تعامل سازنده 
و ايمــان بــه كار ايــن معلم 

فرهيخته صحبت می كند.
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بهسازی کالس درس :
 کاربرد اصول ذهن، مغز و تربيت



مؤلف: تريسی تاكوهاماـ  اسپينوزا مترجمان: محمود تلخابی، آزاده بزرگی و الله صحافیانتشارات: دانشگاه فرهنگيانسال: 1395

 در پيوند ميان علوم شــناختی و علوم تربيتی، قلمرو مطالعاتی جديدی برای فهم تربيت اثربخش با عناوينی مانند »علوم اعصاب تربيتی«، »ذهن، 
مغز و تربيت«، »ذهن، مغز و آموزش«، »مطالعات شناختی در تربيت«، »علوم يادگيری«، »مطالعات عصب تربيت« و... شكل گرفته است. اين قلمرو بين 
رشــته ای بر آن اســت تا با آگاهی از ذهن و مغز، بهسازی امر آموزش را تعقيب نمايد. در دو دهة اخير در محافل تربيتي جهان، اين امر مورد تأكيد قرار 
گرفته است كه »فهم« مغز می تواند مسيرهای جديدی را برای بهسازی پژوهش، سياست و عمل تربيتی فراهم سازد. از اين رو، پژوهشگران عالقه مند به 

مطالعات ذهن، مغز و تربيت، نسبت به انتشار آثاری در اين حوزه مبادرت نمودند. 
Making classrooms better: 50 Practical Applications of Mind, Brain, and Education Science كتــاب  آثــار  ايــن  جملــه   از 

 است كه با مرور بسياری از آثار اين حوزه، در سال 2014 توسط خانم تاكوهاما- اسپينوزا به رشته تحرير درآمده است. كتاب بهسازی كالس درس ترجمة 
بخش دوم اين كتاب اســت كه در آن كاربردهای عملی آموزه های ذهن، مغز و تربيت در قالب طرح ريزی درس، فعاليت ها و ارزشــيابی و نيز روش های 

تدريس مورد بحث قرار می گيرد. 
در اين كتاب50 شــيوة برتر كالســی مورد تأييد شــواهد پژوهشــی در آموزش كه بر نتايج يادگيری 
دانش آمــوزان تأثير مثبتی دارند، معرفی می شــود. هر يك از اين روش ها از فيلتر پژوهشــی علوم اعصاب 
شــناختی، روان شناسی و تعليم و تربيت عبور كرده و علم ذهن، مغز و تربيت را تشكيل می دهند. اين كتاب 
به برترين هايی می پردازد كه در توســعة مهارت های عالی تفكر برای تحقق اهداف يادگيری قرن 21 نقش 

داشته اند. 
در فصل اول فيلترهايی مطرح می شــوند تا در تدريس خوب بتوانند گندم را از كاه جدا ســازند، و برای 
نشــان دادن شيوة برنامه ريزی، ارزشيابی و اجرای تدريس مرتبط با روش های ذهن، مغز و تربيت از رويكرد 
طرح وارونه اســتفاده كنند. اين فيلترها فعاليت های يادگيری دقيقی را تجويز نمی كنند، بلكه برای معلمان 
راهنماهايی فراهم می كنند تا دربارة كيفيت اقداماتشــان داوری كننــد. در فصل دوم موضوع اصلی مطرح 
می شــود، اين كه چه شــيوه هايي در كالس كارگر است و چرا.  فصل آخر نيز به اين بحث می پردازد كه اگر 

معلمان و مديران از قلمرو آرامش خود خارج شوند، چه شيوه هايی اثربخش خواهند بود و چرا. 
تركيب يادگيری صريح و يافته های ذهن، مغز و تربيت خطوط راهنمای شفافی را برای رويكرد به روش 
كالسی ارائه می دهد كه برای ما معلمان قابل كنترل است. با اين حال، نويسنده تأكيد می كند كه به منزلة 
انديشمندان منتقد خوب، بايد ذهن بازی داشته باشيم و بپذيريم كه علم پوياست و هر روز شاهد اكتشافات 
جديدی در عرصة علم هستيم. اطالعاتی كه در اين كتاب آمده است، بهترين اطالعات در دسترس تا زمان 
انتشــار كتاب بوده اســت، اما بايد گوش به زنگ يافته های جديد علمی باشيم كه می تواند اقدامات كالس 
درس را تحت تأثير قرار دهد. همچنين، بايد مراقب تصميمات خود در كاربســت يافته های علمی در بستر 

ياددهی-يادگيری باشيم.  

فرناز  بابازاده، كارشناس ارشد مديريت آموزشي

خبر و اطالع رساني
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  خوانندگان ارجمند براي اطالع از 
نتيجة ارزشيابي مقاله هاي خود مي توانند با دفتر مجله 
به شماره تلفن 88849098-021 تماس حاصل فرمايند.

ما و خوانندگان



                                                                                                  فرهاد رنجبر ـ گلستان

شايد با ديدن ميزان سرانة مطالعه در ايران به اين جمله بيشتر بينديشيم. چرا؟
مگر غير از اين اســت كه اعجاز پيامبر مكرم اسالم كتاب )قرآن( بوده است. مگر 
غير از اين است كه قدرت علم و دانش در احاديث چنان بيان شده است كه هيچ كس 
را ياراي كتمان آن نيســت و مگر غير از اين است كه فيلسوفان و علماي اسالمي در 

طول تاريخ سرامد همة افراد جامعه شان بوده اند، حال سؤال هاي اساسي ذهن ما:
چرا بايد كتابخانه هاي شــخصي مان پر از كتاب باشــد، ولي ذهن هايمان تهي از 
دانش؟ چرا بايد كتابخانه هاي شــهرمان پر از كتاب هاي ضروري ولي صندلي هايمان 
خالي از دوســت داران آن؟ چرا در ســبد خانواده مان كتاب ديده نمي شود؟ چرا بايد 
مكان هاي عمومي مان خالي از كتابخانه هاي كوچك براي مطالعه باشــد؟ چرا بايد به 
جاي سير و سلوك در كتاب هاي گوناگون علمي د ر تلگرام گوشي هايمان فرو برويم؟

جريان علم و دانش از مبدأ اليزال هســتي در جريان اســت و به هر گوشه اي كه 
مي رســد، تمام جمادات، نباتات، حيوانات و انسان ها را سيراب مي كند، چرا ما بايد در 
پشــت سدهاي جهل و غرور گرفتار شويم و راهي براي خروج از اين بن بست نيابيم!؟ 

به اميد روزي كه هديه هايمان رنگ و بوي علم و دانش بگيرد. 

ـ  اصفهان                                                                                                    فاطمه نذري 

در مســير پرپيچ و خم زندگي چاله ها و كوره راه هاي زيادي وجود دارد. اگر تنها 
باشــيم، امكان افتادن در چاله ها و كج شدن راهمان به جاده خالي هاي زندگي و دور 
شــدن از صراط مستقيم دو چندان مي شود. خوشا به حال آنان كه با همراهي گروه، 
آن هم گروهي دلسوز، دانا و مؤمن طي طريق مي كنند و هر جا به خطا مي روند، هرز 
نمي شوند. هر گاه اشتباه مي كنند، طرد نمي شوند و هر كجا به دام شيطان مي افتند، 
دســتي براي نجات مي يابند و آن دست، دست مهربان گروه دوستان يا خانواده است 
كه كمك مي كند فرد بازيگوش و ســر به هوا ســقوط نكند. واقعاً كه وابستگي به اين 

جمعيت متحد خوشبختي و سعادتمندي است.
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