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  يادگيري از طريق طراحي      تجربه هاي كالسي معلم روشنگر مسير زندگي دانش آموزان  
 تدريس معلم با فناوري اثربخش تر مي شود       مطالعه هوشمند؛ چرا و چگونه؟     

گاه شمار
 آخرین مهلت ارسال آثار: 31 تیرماه 1397

 انتخاب و داوری آثار: مردادماه 1397
 افتتاح نمایشگاه و اهدای جوایز: مهرماه 1397

امتیازها
 عکس های برگزیده به صورت نمایشگاهی در معرض دید عموم 

    قرار خواهد گرفت.
 به هر یک از آثار راه یافته به نمایشگاه، حق التالیف پرداخت 

خواهد شد.
 برای عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، گواهی شرکت 

در نمایشگاه صادر می شود.

نشانی دبیرخانه جشنواره: تهران: خیابان ایرانشهر شمالی، پالک 266،  دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، 
طبقة دوم، دبیرخانه جشنواره عکس رشد. صندوق پستی 15875-3331 

برای كسب اطالعات بیشتر به وبگاه جشنواره )www.roshdmag.ir ( مراجعه كنید یا با شماره تلفن های 88839232 و 88490414 تماس بگیرید.
 پاسخگویي ثبت نام اینترنتي: 88490108

1 شرکت همة عکاسان در این جشنواره، آزاد است.
2 آثار ارسالی فقط به صورت »تک عکس« پذیرفته می شود و هر عکاس می تواند با ارسال 5 عکس در هر یک از موضوع ها 

    )جمعًا 10 عکس( در جشنواره شرکت کند.
3 دانش آموزان می توانند حداکثر 7 عکس با موضوع آزاد ارسال کنند.

4 آثار باید با حجم کمتر از 4۰۰ کیلوبایت بر روی وبگاه جشنواره به نشانی: www.roshdmag.ir بارگذاری شوند.
5 در صورت راه یابی عکس به نمایشگاه، ارسال عکس با اندازه اصلی ضروری است.

6 ضروری است هر عکاس نام، نام خانوادگی، شماره تماس، نشانی محل سکونت، کد ملی، پست الکترونیکی، عنوان عکس، محل 
      و تاریخ عکاسی هر عکس را به طور کامل مطابق با برگة فراخوان تکمیل و به همراه آثار ارسال کند.

7 اصالح رنگ، کنتراست، تیرگی و روشنی، کراپ در عکس ها در حدی که اصالت عکس را تغییر ندهد، قابل قبول است. 
8 ارسال اثر توسط عکاس و شرکت در جشنواره، به منزله اعالم مالکیت معنوی عکس هاست. در صورت اثبات خالف این امر در 

      هر مرحله ای، عواقب حقوقی و جزایی آن به عهدة شرکت کننده است.
9 از عکس های راه یافته به جشنواره، با ذكر نام عكاس در نشریات رشد، وابسته به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 

     استفاده خواهد شد.

مقررات جشنواره جوایز برگزیدگان
مدرسه؛ خانه دوم

  نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره وجایزة نقدی؛
  نفر دوم: لوح تقدیر وجایزة نقدی؛

  نفر سوم: لوح تقدیر و جایزة نقدی.

بخش ویژه
  نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزة نقدی؛

  نفر دوم: لوح تقدیر و جایزة نقدی؛
  نفر سوم: لوح تقدیر و جایزة نقدی.

بخش دانش آموزي
  در این بخش به 5 نفر جایزة نقدي اهدا خواهد شد.

موضوع
»مدرسه، خانة دوم«

   فضای مدرسه 
)معماری، کتابخانه، بوفه، نمازخانه، حیاط، آب خوری، آزمایشگاه، اتاق 

بهداشت، گرافیک محیطی، دفتر معلمان، كالس درس و ...(؛ 
  انواع مدارس 

)هوشمند، ماندگار، چند پایه، روستایی، عشایری و شهری(؛
  برنامه های مدرسه 

)صبح گاه، پرچم، كتاب خواني، زنگ تفریح، جشن ها، مناسبت هاي 
مذهبي، راهپیمایي، آغاز سال تحصیلی، نمایشگاه ها، آموزش در 

كالس، دوستي ها و قهرها، فعالیت هاي یاددهي و یادگیري، شورای 
دانش آموزی، شورای معلمان، جلسات اولیا و مربیان و ...(؛

  برنامه های جنبی 
)سرویس مدارس، در راه مدرسه، گردش علمی، اردو، نماز و ...(

بخش »ویژه«
  پوشش ها و بازیهای محلی )به ویژه استان های مرزی(

  شعار سال: )اقتصاد مقاومی، تولیدـ  اشتغال(
  پرسش مهر سال: )چگونه باید در محیط مدرسه تحمل و احترام به 

      افکار دیگران و اخالق و ادب را تمرین کنیم؟(

بخش دانش آموزی با موضوع »آزاد«
  این بخش با »موضوع آزاد« به دانش آموزان 13 تا 18 ساله 

     تعلق دارد.

 aksroshd10@roshdmag.ir:پست الکترونیکي جشنواره



12 بهمن 
 بازگشت امام به ايران، دهه فجر

امام خمینی)ره( با اوج گرفتن نهضت مردم در ســال 57 تصمیم به بازگشت به کشور گرفتند و پس از خروج شاه از ايران، 
اين زمینه مهیا شد. ابتدا قرار بود در 5 بهمن سال 57 ايشان به کشور بازگردند اما به دلیل بسته بودن فرودگاه ها توسط بختیار، 
اين بازگشــت به تأخیر افتاد تا اين که سرانجام با پرواز انقالب در روز 12 بهمن همان سال، رهبر کبیر انقالب اسالمی به آغوش 
وطن برگشــتند و در بدو ورود به مزار شهیدان انقالب اسالمی رفته و با مردم سخن گفتند. اين روز در کشور ما به عنوان آغاز 

دهه فجر همه ساله جشن گرفته می شود.

22 بهمن 
 پيروزي انقالب اسالمی

دولت بختیار در روز 21 بهمن سال 57 زمان حكومت نظامی را افزايش داد و برای مقابله با نیروهای انقالبی بر اين کار خود 
اصرار ورزيد. از ســوی ديگر امام خمینی )ره( هم دستور شكســتن حكومت نظامی و حضور مردم در خیابان ها را صادر کرد.
درگیری میان ســربازان گارد و مردم لحظه به لحظه شديدتر شد و تهران در روز 22 بهمن به صحنه جنگ مبدل شد تا اين که 

سرانجام با تسلیم شدن نیروهای نظامی و پیروزی مردم، حكومت پهلوی متالشی شد و انقالب اسالمی به پیروزی رسید. 

بهترین روش آموزش برای ماندگاری مبحث در ذهن فراگیرنده، 
درگیر کردن او با موضوع به صورت ریشه اي در جهات متفاوت 

و متنوع و بهره گیري از حواس چندگانه در یادگیري است
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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.

يادداشت 
ـ ميدان مديريت /          فرخ لقا رئيس دانا  2    

تبيين تكنولوژي آموزشي و پداگوژي 
ـ يادگيري از طريق طراحي )1(    /        اعظم حاجي بابائي  8

ـ يادگيري خارج از چارچوب    /        محمد هاشمي  11

كاربرد تكنولوژي آموزشي
ـ تجربه اي در تعميق يادگيري رياضيات    /    رقيه شعباني  21

طراحي و توليد برنامه ها، مواد و وسايل آموزشي
ـ طراحي آموزشي و تفكر امكان گرا - انگيزه تعالي و ساختن از حداقل ها    /    ليال سليقه دار، منصور محسني  4

ـ پديدة انتشار چيست؟    /    فاطمه شهزادي  33

پژوهش و نوآوري
ـ تجربه هاي كالسي معلم روشنگر مسير زندگي دانش آموزان    /    سوسن بالغي زاده   30

ـ مطالعة موردي سنجش ادراك    /    ترجمة احمد شريفان  34

تكنولوژي و مديريت يادگيري
ـ مطالعه هوشمند؛ چرا و چگونه؟    /    وحيد منصوري، فاطمه منصوري  14

ـ مديريت يادگيري    /    زهرا جذبي  18
ـ نگاه مديريتي به تكنولوژی آموزشی    /    فاطمه سلطانی  42

خبر و اطالع رساني 
ـ معرفي كتاب ـ  از دور آموزی تا يادگيری الكترونيكی    /    مريم امامي  17

ـ تدريس معلم با فناوري اثربخش تر مي شود    /    محمدحسين ديزجي  26
ـ لذت بردن از يادگيري بهترين جايزه است    /    محمدحسين ديزجي  38

ما و خوانندگان
ـ پاسخ های تصوير و تفسير    /    اعظم بريانيـ   آذر كيائي  45

ـ جدول محتواي مجله رشد تكنولوژي آموزشي در سال 1391-92  46

آموزه هاي فرهنگي و تربيتي
ـ رابطه عقل و كالم / جعفر رباني  24

وزارت     آموزش   و پرورش
سازمان پژوهش   و   برنامه ريزي آموزشي
دفترانتشارات  و تکنولوژی آموزشي
شركت افست

مدیرمسئول: محمد ناصری  
سردبیر: دكتر عادل یغما
شورای برنامه ریزی و کارشناسی: 
دكتر فرخ لقا رئیس دانا )مشاور سردبیر( 
دكتر لیال سلیقه دار
 دكتر محمودتلخابی
      احمد شریفان
 دكتر ابوالفضل بختیاری 
فاطمه شهزادی
 سیدسعید بدیعی 
 محمدحسین دیزجی
مدیرداخلی: فرناز بابازاده

 ویراستار: كبری محمودی 
  طراح گرافیك: شاهرخ خره غانی

نشانی دفترمجله: 
تهران، ایرانشهر شمالی، شمارة 266
صندوق پستی:

   15875/6588 
  www. roshdmag.ir :وبگاه
roshdmag  : 

 technology@roshdmag.ir :پیام نگار 
تلفن دفترمجله:
9ـ88831161 ـ 021)داخلی 428(
4ـ88309261  ـ 021 88849098  و 
دورنگار:
88301478 ـ 021 
تلفن امور مشترکین:

88867308 ـ 021    
صندوق پستی امور مشترکین:

 15875/3331
 شمارگان:
22500 نسخه    

تولید انبوه وسایل و مواد 
كمك آموزشی معرفی شده در این 
مجله، با اجازة  كتبی صاحب اثر 
بالمانع است.
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با علم به اينكه »تكنولوژي آموزشي« قابليت مجموعي از كاربرد منابع 
و ابزارهاي مناســب، فنــون و روش ها، و فرايندهــاي مديريتي در جهت 
تســهيل امر يادگيري و كيفيت بخشــي امور مرتبط با آموزش و يادگيري 
است، شايسته آن است كه براي موفقيت در به كارگيري آن، به عنوان معلم 
و مدير و كارگزار آموزشــي، راه و روش هاي كسب آن قابليت را جست وجو 

كنيم.
نكتة قابل توجه آن اســت كه راه ها و روش ها يــك، دو و يا چندتاي 
مشخص و سرراست نيســت، زيرا مسائل آموزشي و تربيتي نيز يك دو يا 
چندتاي مشــخص نيستند. بعضي مسائل ساده و بعضي ديگر پيچيده اند و 
راه هاي حل آن ها هم به تناسب ساده و پيچيده. به عالوه، فرمول يا راه حل 
مشــخص مربوط به يك موقعيت و شــرايط خاص، بــه هيچ وجه قابليت 
اســتفاده و تعميم در موقعيت هاي ديگر و شرايط ديگر را ندارد. پس چه 
بايــد كرد؟ به مصداق ضرب المثل »ماهي گيــري را بايد آموخت«، در اين 
حوزه نيز براي كســب موفقيت بايد ابتدا مفهوم »تكنولوژي آموزشي« را 
به طور عميق درك كنيم و پس از شــناخت كامل الگوي فرايندي آن كه 
مركب از سه مؤلفة »طراحي«، »اجرا« و »ارزشيابي1« است، در جاي جاي 
اجراي مســئوليت هاي معلمي و آموزشي خويش با اســتعانت از آن الگو 

دست به تجربه اي جديد بزنيم. 
توجه به مؤلفه هاي الگوي فرايندي تكنولوژي آموزشــي ما را به سوي 
بزرگ راه هاي ورود به آن، يعني بزرگ راه طراحي، بزرگ راه اجرا و بزرگ راه 
ارزشــيابي هدايت مي كند. اصطالح بزرگ راه به عمد و به قصد شناساندن 
عظمت كار هر يك از مؤلفه ها به كار برده شــده و نيز با تكيه بر اين نكته 
كه بدون شناخت راه هاي بسيار و پرپيچ و خم منتهي به هر بزرگ راه، تفكر 
رسيدن سالم و با كفايت به آن، تفكري خام و سطحي است. »طراحي« در 
الگوي تكنولوژي آموزشي خود دريايي از رويكردها، الگوها و راهبردهاست. 
دو مؤلفة ديگر آن يعني »اجرا« و »ارزشيابي« نيز چنين اند. پس مِن معلم 

ميدان مديريت 
ورود به بزرگ راه هاي تكنولوژي آموزشي

دكتر فرخ لقا رئيس دانا،  متخصص در تعليم وتربيت  

یادداشت



 پی نوشت ...........................................................................................................
 1. عادل يغما، شناخت در هر كاري مقدم بر اجراست، رشد تكنولوژي آموزشي

دورة سي و سوم، شمارة 1، صفحة 2، 1396. 

ارزشيابی

احیاجرا
طر

ميدان مديريت 
تكنولوژي آموزشي

براي آن كه بتوانم همة اين درياها را درنوردم، تنها راهش اين است كه ماهيت، 
طبيعــت، چوني و چرايي انــواع رويكردها، الگوها و راهبردهــاي مرتبط با آن 
بزرگ راه ها را بشناسم و كاربردهاي تجربه شدة آن ها را در موقعيت هاي متفاوت 
جســت وجو كنم. سپس دربارة انطباق شــناخت ها و آموخته ها با موقعيت ها و 
شــرايط آموزشي و پرورشــي مرتبط با شرايط كالســي و مدرسه اي خود، و با 
توجــه به تفاوت هاي فــردي، محلي، اجتماعي و فرهنگي، بينديشــم و به طور 
خاص به منظور كيفيت بخشــي به امور يادگيري دانش آموزان خود، طرحي نو 
از آموزه هاي تكنولوژي آموزشــي دراندازم تا از نتايج دلپسند آن لذت ببرم. اين 
روية منحصر به فرد را مي توان »ميدان مديريت تكنولوژي آموزشــي« نام نهاد، 
زيرا كســب قابليت به كارگيري فنون تكنولوژي آموزشي، بدون بهره گيري از 
آموزه هاي »مديريت آموزشــي«، به جهت سامان بخشــي ارتباطات الزم ميان 
مؤلفه هاي ســه گانة الگوي تكنولوژي آموزشــي، اگر نگويم ناممكن، به يقين 
ســخت و كم نتيجه است. لذا توجه تكنولوژيســت هاي آموزشي گرامي را به 
سمت و سوي ميدان »مديريت تكنولوژي آموزشي« مطابق شكل زير و عمل 

به آن جلب مي كنيم. 
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طّراحی آموزشی 
و تفّکر امکان گرا

                                                     اشاره                                                                                              
هنگامی که از طراحی آموزشــی ســخن به میــان می آید، نادیده 
انگاشــتن تفکر و نقش آن در طراحی مؤثر آموزشــی غیرممکن و دور 
از منطق اســت. به دیگر معنا، طراحی آموزشی با هدف یادگیری، راهی 
جز پرداختن به تفکر و شــیوه های آن ندارد. همان طور که در پژوهش و 
مطالعه های گوناگون به بررسی سبک تفکر و  پیشرفت تحصیلی و عمق 
یادگیری پرداخته شده و در آن ها ارتباط مستقیم رابطة تفکر و یادگیری 
مورد تأکید و تایید قرار گرفته اســت. در چنین شــرایطی، این پرسش 
مطرح اســت که آیا می توان از معلمانی که با ســبک های تفکر آشنایی 
ندارند یا برای طراحی آموزشــی از مرتبط ترین و اثربخش ترین سبک 
تفکر بهره نمی گیرند، انتظار داشت زمینه ساز تفکر دانش آموزان باشند؟ 
آیا آن دسته از معدود معلمانی که با تسلیم شرایط موجود خود در زمان 
نبود دسترسی احتمالی به برخی تجهیزات و منابع و یا رویارویی با دیگر 
محدودیت ها، تنها راه پیش رویشــان شکایت و یا ناامیدی، ناکارامدی و 
یا ناکامی است، موافق و متناسب با نوعی از تفکر اثرگذار رفتار می کنند 
و در ایــن موقعیت آیا امکان اقدامات مؤثر آموزشــی و تربیتی فراهم 
اســت؟ پاسخ به این پرسش ها و نیز بررســی نوعی از تفکر که به خلق 
موقعیت های آموزشــی و تربیتی اثربخش منجر می شود، محور نوشتة 

پیش رو را تشکیل می دهد.       

 كلیدواژه ها:     طراحی آموزشی، تفکر، تفکر امکان گرا، تفکر مثبت، انگيزة تعالی            

تفکردر معنا
واژة تفكر ما را به يــاد افرادی می اندازد كه زندگی 
متفكرانه ای داشــته اند و ممكن است اين انديشه ايجاد 
شــود كه زندگی اين افراد موجب شــده آن ها بيشتر 
بينديشــند و در واقع متفكر بودن آن ها زاييدة شرايط 

زندگی بوده و بــرای آن ها  امــری اجتناب ناپذير تلقی 
می شده است. حتی اگر چنين تحليل نه چندان درستی 
در ذهن شــكل بگيرد، در اين صورت چنين پرسشــی 
مطرح می شــود كه آيا زندگی حرفــه ای معلمان بيش 
از بســياری حرفه هاي ديگر نيازمند و ضرورت ساز تفكر 
نيســت؟ نگاهی بر مفهوم تفكر، ضــرورت پرورش آن را 
بيشتر نمايان می سازد. در اين باره تعريف هاي گوناگونی 
ارائه شــده اند كه از ديرباز نقطة مشتركی بين آن ها قابل 
بازيابی اســت. برای مثال، جان ديويی در كتاب »چگونه 
فكر می كنيم« می گويد، عملی كه در آن، موقعيت موجود 
موجب تأييد يا توليد واقعيت های ديگر می شود يا روشی 
كــه در آن باورهای آينده بر اســاس باورهای گذشــته 
پايه گذاری می گردد، تفكر اســت )به نقل از شــعبانی، 
1382: 44(. شریعتمداری نيــز در كتاب روان شناسی 
تربيتی خود تفكر را جريانی تعريف می كند كه در آن فرد 
مي كوشد مشكلی را كه با آن رو به رو شده است مشخص 
سازد و با اســتفاده از تجربيات قبلی خويش به حل آن 

اقدام نمايد )شريعتمداری، 1382: 379(.
در اين دو تعريف از تفكر، بر اقدام برای توليد يا حل 
مسئله تأكيد مي شود. بر اين اساس، يكی از عناصر تفكر 
به تغيير و بهسازی در آينده مربوط می شود. اين عناصر 
وابســته به تفكر با حرفه مندی معلمان ارتباط روشــنی 
دارند. همچنان كه در مبانی انسان شناختی سند برنامة 
درسی ملی نيز آمده است، تفكر و تعقل، ايمان و باور، علم 
و معرفت و اخالق و عمل مداوم عناصر اصلي شكل دهي 
و ارتقاي هويت  انســان هستند. همين عناصر در الگوی 

هدف گذاری اين سند تعيين كننده اند.
 در طراحی آموزشی پرورش و توجه به انديشه ورزی 
و پرسشگری دانش آموزان مقصود است، اما ارتباط ميان 
شــيوة تفكر معلم با هدايتگری او در محيط آموزشــی 
انكارناپذير اســت. بر همين اساس، توجه به سبك تفكر 
و تالش برای انتخاب شــيوه های مؤثر تفكر در كســب 
موفقيت می تواند در حرفه مندی معلمان تأثيرگذار باشد. 
در ادامه، برای واضح شــدن ارتباط ميان هر نوع تفكر و 
اقدامات وابسته به آن در محيط مدرسه، به مثال هايی از 
دبستان دولتی پسرانة »اميرالمومنين)ع(« 95 دستگاه و 
دبستان دخترانة »حديث« در شهرستان ميناب از استان 
هرمزگان اشاره شده است. اين دو دبستان به صورت دو 
نوبتة چرخشی در يك ســاختمان واقع هستند. تعامل 
و تــالش دو مدير1 برای بهره گيری از ســبك های تفكر 
مبتنی بر تعالی و هماهنگی با يكديگر در استفاده از منابع 
مشترك كه ممكن است در برخی مراكز آموزشی محل 
اختالفات و مانع حصول موفقيت باشد، اولين نكتة قابل 

تأمل است. ساير مثال ها در ميان مطالب اشاره شده اند.

طراحي و تولید برنامه ها، مواد و وسایل آموزشي
ليال سليقه دار، دكترای برنامه ريزی آموزشی
منصور محسنی، مدير دبستان اميرالمومنين)ع( 95 دستگاه، ميناب، هرمزگان

انگیزة تعالی 
و  ساختن از حداقل ها 
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یک تجربه ...............................................................
از جمله ابتدايی ترين فعاليت دبستان مشترك 
اميرالمومنيــن)ع( و حديث، طراحی چشــم انداز 
چهار ســاله بود. اين چشــم انداز، فــارغ از تمام 
محدوديت های موجود كه در اولين روزهای تحويل 
مدرســه به چشــم می خورد، طراحی شد. كسب 
رتبه هاي علمی، ورزشی و فرهنگی دانش آموزان و 
معلمان در ســطح منطقه، استان و كشور از جمله 
مواردی اســت كه تا چهار سال آينده مورد انتظار 

آن هاست. 
تعيين چشــم انداز مدرســه از جمله اقدامات 
مبتنی بر تفكر مثبت است و مشابه آن می تواند برای 
هر معلم در كالس درس رخ دهد كه برای رسيدن به 
نقطة معينی در طول يك سال تحصيلی چشم اندازی 
را رســم و طراحی می كند و در كنــار فعاليت های 

معمول آموزشی و تربيتی به آن توجه دارد. 

تفکر امکان گرا
تفكــر امكان گــرا شــيوه ای از تفكر اســت كه بر 
مثبت انديشی مبتنی است و در آن از عبارات غير ممكن 
و ناتوانی ها در شرايط اندك و به شكل بسيار محتاطانه ای 
اســتفاده می شود. با تكيه بر اين نوع انديشه، در بدترين 
شرايط نيز نقاط مثبتی قابل يافتن هستند كه می توانند 

به خلق ايده های تازه ای كمك كنند. 
افراد با تفكر امكان گرا پيشرفت را مستلزم تغيير و به 
چالش كشيدن وضعيت موجود می دانند. به همين دليل، 
بــه وضع موجود دل نبســته و ضمن نبرد با آن كيفيت 
زندگــی را ارتقا  می دهند و عبــارت »چرا نه« را از ذهن 
خود دور نمی كنند. در چنين شرايطی، كارهای ديگران  
نيز برای آن ها پيام ها و ايده های كارامدی به همراه دارد. 
ايمان به اينكه در هر شــرايطی راه حلی وجود دارد، 
امكان ايجاد ارتباط بين فعاليت های اكنون و فرصت های 

آينده را تقويت می كند. 

با کمک 
تفکر امکان گرا 

هر اقدامی می تواند 
منجر به 

از میان برداشتن 
موانعی شود

که ابتدا 
غیر ممکن 

به نظر می رسد
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قلب بهینه سازی در تفکر امکان گرا 
1. تفکر امکان گرا با به چالش كشيدن وضع موجود و 
تالش برای تغيير، افزایش و تقویت توانایی های فرد 

را در پي دارد.
یک تجربه ..............................................................

هنگامــی كه ســاختمان مدرســه را تحويل 
گرفتيم، بيشتر شبيه محيطی متروكه و انباری از 
وســايل دور ريختنی بود. مشاهدة اين وضعيت به 
عنوان تهديدی كه بايد به فرصت تبديل می شــد، 
ما را بر آن داشــت تا بــا كمك خرد جمعی، برای 
بهره گيری بيشــتر از شــرايط به طراحی و توليد 
بپردازيم. به ايــن ترتيب، كارگاه های ســاخت و 

بازيافت راه اندازی شدند.
يكی از محيط هايی كه به نسبت ساير فضاها 
بــه تعمير و توجــه چندانی نياز نداشــت، حياط 
مدرســه بود. اما اين موجب نشــد كه از آن غافل 
شويم. با انديشة بهره گيری بهينه تر از آن، با كمك 
دانش آموزان، به نقاشی كف حياط مدرسه و تبديل 

آن به حياطی پويا اقدام كرديم. 

2.  همراه با آغاز بهره گيری از تفکر امکان گرا فرصت ها 
و انسان ها به سوی شما كشانده می شوند. 

یک تجربه ..............................................................
با شــروع اقداماتی كه برای ايجاد موقعيت های 
يادگيری بيشتر در مدرسه داشتيم، توجه مراكز محلی 
و مسئوالن به مدرســه افزايش پيدا كرد. همين امر 
موجب شد عالوه بر دريافت برخی همكاری های اداری 
و عملی، دلگرمی و تشويق اطرافيان انگيزه بخش ادامة 

تالش برای بهينه سازی شرايط موجود     شود.

3. تفکر امکان گرا موجب اندیشــيدن به رویاهای 
بزرگ می شود.

یک تجربه ..............................................................
ايدة ايجاد پژوهشــكدة دانش آمــوزی از جمله 
آرزوهای بزرگی بود كه شايد برای مدرسة ما چندان 
قابل دسترس و ممكن به نظر نمی آمد. اما طرح پرسش 
»چرا نه« موجب شد جوانب را بررسی كنيم و با توجه 
بــه تمامی فايده ها و تأثيرات خــوب اين اقدام برای 
دانش آموزان خود به اين نتيجه برسيم كه اين كار هم 
مانند ديگر فعاليت هايی كه پشت سر گذاشتيم، انجام 
شدنی خواهد بود. با اين انديشه، سرانجام پژوهشكدة 
دانش آموزی را با نام همكار فرهنگی زنده ياد »مجتبی 
طاطــی« در مدرســه راه اندازی كرديــم. با كمك و 
همكاری اطرافيان، دانش آموزان، والدين و مسئوالن 
آموزش و پرورش هم توانستيم آزمايشگاه، كتابخانه و 
سايت فناوری را در آن  برپا كنيم تا امكان دسترسي 
ساده تري به منابع مختلف براي دانش آموزان فراهم 
شود و بتوانند به بررسي سؤاالت پژوهشي خود اقدام 
كنند. ممكن است تجهيزات و امكانات موجود چندان 
كافی و به روز به نظر نرسند، اما انديشة مبنايی افتتاح 
پژوهشكدة دانش آموزی زمينة تحقق آرزويی بزرگ را 
برای موقعيت آفرينی يادگيری دانش آموزان فراهم كرد.

تالش برای جهت دهی 
گفتگوی ذهنی 
به سوی مثبت گرایی 
موجب می شود تا 
افق تازه و گسترده ای 
برای اقدامات 
تعالی گرایانه 
در ذهن فرد 
ایجاد شود
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 پی نوشت .......................
1. مدير دبســتان اميرالمؤمنين 
آقاي منصور محســني و مدير 
هاجر  خانم  حديث  دبســتان 

كريم آبادي هستند. 
 منابع ...............................

سبك های  استرنبرگ.  رابرت   .1
تفكر. ترجمه عالءالدين اعتماد 
اهری، علی اكبر خسروی. دادار. 

تهران. 1381.
2. علی شريعتمداری. روانشناسی 
تهران.  اميركبيــر.  تربيتــی. 

.1382
3. حسن شعبانی. روش تدريس 
مهارت ها  )آموزش  پيشــرفته 
تفكر(. ســمت.  راهبردهای  و 

تهران. 1382.
4. Laura Goodrich. Seeing 

Red Cars: Driving 
Yourself, Your Team, 
and Your Organization 
to a Positive Future. 
Berrett-Koehler Pub-
lishers.2011

4. تفکر امکان گرا زمينــة حركت و گذر از یک 
سطح معمول و متوسط را فراهم می كند.

یک تجربه ..............................................................
تبديل انباری مدرسه به كتابخانه كار ساده ای 
نبود، اما تصور نداشتن كتابخانه در مدرسه رنج آور 
بود. به همين دليل، تالش برای ايجاد كتابخانه در 

فضای متروك انباری آغاز شد.

5. تفکر امکان گرا انرژی و انگيزه توليد می كند.
یک تجربه ..............................................................

تماشای تالش ما برای تبديل مدرسه به جايی 
برای لذت بردن از يادگيــری، به دانش آموزان هم 
منتقل می شد. آن ها بيشتر از گذشته از هر فرصتي 

برای مشاركت در يادگيری استفاه می كنند. 

 
6. تفکر امکان گرا شــما را از تسليم شدن باز 

می دارد. 
یک تجربه ..............................................................

نگاهی به تصاوير مدرسه قبل و بعد از اقدامات 
الزم برای بهره وری و طراحی فضاهای آموزشــی 
مدرســه نمايانگر و مؤيد اين نكته اســت كه تنها 
انديشيدن به آنچه به نظر ديگران ناممكن می رسد، 
می توانــد انرژی الزم برای تغييــر را توليد كند تا 
جايی كه تسليم محدوديت های موجود نشويم و به 
جای شكايت كردن يا ابراز ناراحتی از وضع موجود، 
بــه تدبيری بــرای تغيير بهينــه و فرصت آفرينی 

بينديشيم.

       
کوتاه سخن

هــر روز از حرفة معلمــی می تواند بــا چالش ها و 
محدوديت هايی همراه باشــد كه ممكن است در برخی 
شرايط حس ناكامی و نااميدی به همراه داشته يا موجب 
كاهش انگيزه برای اقدامات سازنده و مؤثر باشد. در كنار 
تمام ضرورت های مورد نياز برای ايجاد محيط و شرايط 
بهينه در مســير يادگيری دانش آموزان كه ممكن است 
عالوه بر معلم به ديگر نيروها نيز وابســته باشــد، شيوة 
تفكر معلم در طراحی آموزشی و زمينه سازی بهره مندی 
از نقاط قوت در شــرايط موجود، از ضرورت هايی اســت 
كه می تواند بــه انگيزة باالتر در تالش و فراهم ســازی 
موقعيت های يادگيری متنوع و غنی منجر شود و زمينة 
يادگيری هــای عميق و ماندگار را فراهم ســازد. به نظر 
می رسد، عالوه بر اينكه ارتباطی مستقيم ميان پای بندی 
به ســبك های تفكر مثبت و امكان گرا با سالمت روح و 
داشتن زندگی پر انرژی و پر تحرك وجود دارد، اين قبيل 
از شيوه های تفكر می تواند به كسب موفقيت در آفرينش 

طرح های آموزشی پرانگيزه و اثربخش منجر شود. 

 گوشه اي از فضاهای یادگيری مدرسه بعد از انجام تغييرات

نمای كلی مدرسه قبل از تغييرات
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تبیین تكنولوژي،  پداگوژي و علوم یادگیري

                                                     اشاره                                                                                                             
علوم یادگیري حوزه اي میان رشــته اي از علوم شــناختي، روان شناسي تربیتي 
و علم رایانه اســت که به فرایند یاددهي و یادگیري مي پردازد. نویســندة این مقاله 
سهم استدالل را در یادگیري علوم بررسي کرده است و یادگیري از طریق طراحي را 
براساس نظریة شناختي اســتدالل مبتني بر مورد حافظه، براي اجرا در کالس درس، 
پیشنهاد مي کند. این روش به یادگیري عمیق و مولد منجر مي شود. از آن جا که مقاله 
طوالني و موارد بحث گسترده است، مطالب در دو بخش در شماره هاي پي درپي تدوین 
و تنظیم شده اند. در این شماره مقدمات، تاریخچةپیدایش نظر و سیر پیشرفت آن و 
قواعد و کاربردهاي نظریه شــناختي استدالل مبتني بر مورد و چگونگي یادگیري از 

طریق طراحي مبتني بر این نظریه ارائه خواهد شد.

 كلیدواژه ها:    ساختارهـاي دانـش در حـافظه، اسـکریپت، نظریة شناختي استدالل مبتني بر مورد،     
كتابخانه هاي مورد، یادگيري از طریق طراحي، طرح آموزشي كالس درس، فعاليت گفتماني

يادگیري از طريق طراحي
اصول نظریه شناختي استدالل مبتني بر مورد

مقدمه
و  شــانك1  راجــر   1970 دهــة  در 
دانشــجويانش به كمك هــوش مصنوعي و 
علوم شــناختي2 روش هايي را بررسي كردند 
كه رايانه بتواند با فهم زبان كاربردي روزمره 
در طراحي محيط هاي يادگيري به كار آيد. 
در راســتاي اين تحقيق و با بررســي نحوة 
درك مردم از زبان، به چارچوب ساختارهاي 
دانــش و ســازمان دهي آن هــا و همچنين 
فرايندهايي كــه منجر به نتيجه گيري از آن 
ساختارها مي شوند پي بردند. در سال 1980 
»نظرية شناختي استدالل مبتني بر مورد«3 
از اين تحقيق متولد شــد. طبق اصول اين 
نظريــه، اين نوع طراحي بــراي محيط هاي 
يادگيري بزرگ ســاالن، موزه ها و دورة 12 
ساله مدارس و دانشگاه ها بسيار قابل استفاده 
اســت و رايانه ابزار مناســبي براي طراحي 
 ايــن محيط ها بر طبق اين اصول به شــمار 

مي آيد.

تاریخچه اي كوتاه از نظریة شناختي 
استدالل مبتني بر مورد

از  )نقــل  همـكارانـــش  و   شـانـــك 
انــواع  بررســي  در   )sawyer keitt 2013
تجربيــات روزمــره متوجه شــدند، توالي 
رويدادهاي معمول در اسكريپت4 هايي كلي 
ذخيره مي شوند. اسكريپت هم نوعي ساختار 
دانش در حافظه اســت كه نمايانگر اتفاقات 
رايــج، دنباله اي از حوادث، شــخصيت ها و 
پايه هاي مشــترك از يك نوع خاص تجربه 
اســت؛ مانند اسكريپت مهماني يا اسكريپت 
رســتوران. براي مثال، وقتي به رســتوران 
مي رويم، با اســتفاده از اسكريپت رستوران 
مي توانيم رفتار خود و ديگران را پيش بيني 
كنيم؛ مانند ســفارش غذا، سرو آن و سپس 
پرداخت و خروج از رســتوران. اگر كارسون 
هنگام سرو سوپ دســت و پا چلفتي رفتار 
كند، مطمئناً دفعة بعد يا ســوپ ســفارش 
نمي دهيم يا حين ســرو با احتيــاط رفتار 

اعظم حاجی بابایی، دبير آموزش و پرورش دماوند

1

مي كنيــم. نكتة مهــم درك ارتبــاط بين 
خاطرات شخصي و اسكريپت هاي فرد است.

ذهن ما بــا هزاران مــورد از رويدادهاي 
خــاص و رويدادهاي كلي تــر و عمومي تر در 
مورد وقايع مشــترك روزمره پر شــده و اين 
بيشتر شبيه يك اسكريپت فيلم است كه خود 
مشتمل است بر يك محيط، بازيگران و اهداف 
آن ها، دنباله اي از وقايع و نتايج مورد انتظار از 
آنچه واقعاً اتفاق افتاده و توضيحات مرتبط با 
اهداف و ابزار نتايج. رفتار هوشمندانه به توانايي 
شــخصي براي شناســايي ويژگي هاي مهم 
يك وضعيت جديــد و »بازيابي بهترين مورد 
تطبيق« از اين گنجينــة بزرگ ذهن متكي 
است. نظرية شناختي استدالل مبتني بر مورد 
هم توضيــح مي دهد افراد چگونه از تجربيات 
قبلي خود براي حل مسائل در شرايط جديد 
استفاده مي كنند. از اين نظرية شناختي براي 
مدل سازي رايانه اي استدالل در يادگيري براي 

يادگيرندگان مبتدي، استفاده مي شود.

از نظریة شناختي استدالل مبتني بر 
مورد تا یادگیري

مسئلة مورد بحث شناسايي بهترين مورد 
در حافظه براي تطبيق آن با موقعيت جديد 
پيش رو، و دانش فرايندهــاي درگير در اين 
جست وجو و گزينش بهترين انطباق ممكن 

است.

پنج قاعدة نظریة یادگیري مبتني بر 
مورد

1. وقتي كوشش براي رسيدن به اهداف در 
راستاي عالقة شخص باشد، يادگيري در 

بهترين حالت اتفاق مي افتد.
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2. يادگيرنده بــراي يادگيري از تجربيات 
شخصي، به بيان تفســير آن تجربيات 
نيــاز دارد تا بتواند آن هــا را به صورت 

دسته بندي هاي خاص به خاطر بسپارد.
        بــه عبارتي، يادگيرنــده بايد بتواند 
بين اهداف و داليلش براي رســيدن به 
آن اهداف پيوند برقرار كند و درس هاي 
آموخته شده را از تجربيات خود استخراج 
و پيش بيني كنــد دوباره چه زماني اين 
درس ها مفيد واقع مي شوند. همچنين، 
يادگيرنــده بايد در توضيح شكســت و 

ناكامي احتمالي بهتر عمل كند.
3. به كارگيــري تجربه از مــوارد حافظه، 
به يادگيري تكميلي منجر مي شــود. به 
عبــارت ديگر، شكســت در برنامه ها يا 
ناكامي از انتظارات به يادگيرنده متذكر 
مي شــود كه به يادگيري بيشتري نياز 
دارد و فرصتي براي تفسير تجربة قديمي 

را براي او فراهم مي كند.
4. يادگيرنــده از تجربه هــاي ديگران نيز 

مي تواند ياد بگيرد.
5. بهتريــن يادگيري زماني اتفاق مي افتد 
كه يادگيرنده از اشتباهات و ناكامي هاي 

احتمالي بازخورد فوري دريافت كند.

ســناريوي هدفمند شــانك براي بهبود 
يادگيــري با توجــه به اين اصول شــناختي 
شكل مي گيرد. به اين ترتيب كه يادگيرنده را 
در شــرايط يك چالش قابل توجه، درون يك 
پيچيدگي واقع گرايانه، در نقشي معتبر با اهداف 
مرتبــط با چالش قرار مي دهد و اگر يادگيرنده 
در رونــد يادگيري مهارت ها بــه اندازة كافي 
برانگيخته شود، با بيان استدالل هاي هدفمند 
مي كوشد به هدفش دست يابد. براي مثال، براي 
ترويج يادگيري تبليغ در فروش، از يادگيرنده 
مي خواهد نقش فروشــنده را در يك فروشگاه 
شبيه سازي شــدة رايانه اي بازي كند و فروش 
مناســب ارائه دهد. مهارت استدالل هدفمند، 
تمرين، شكســت در استدالل خود، شناسايي 
اشتباهات و شكســت هاي احتمالي و توضيح 
تجربه ها، در اســتفاده از تجربه ها و يادگيري 
به يادگيرنده كمك مي كند. به كارگيري نظرية 
شناختي استدالل مبتني بر مورد براي بهبود 

آموزش از سه بابت مي تواند بررسي شود:

استدالل  شــناختي  نظریة  كاربرد 
مبتني بر مورد

1. از ايــن بابــت كــه وظايــف متنوع و 
رويكردهاي جديد آموزشــي مي توانند 
براســاس مجموعه اي كامــل از اصول 
نظرية شناختي استدالل مبتني بر مورد 

طراحي شوند.
2. براساس ادعاي نشرية شناختي استدالل 
مبتني بر مورد كه يادگيرنده مي تواند از 
تجربيات ديگران بياموزد، مدل هاي مؤثر 
و شناخته  شده اي براي ترويج يادگيري 
به عنــوان منابعي بــراي يادگيرندگان 
مي تواننــد طراحي و به صــورت انواع 

فعاليت هاي يادگيري ارائه شوند.
3. براســاس نظرية شــناختي استدالل 
مبتني بر مورد دربارة انواع تفســيرهاي 
تجربــي يادگيرندگان كــه به يادگيري 
مولد منجر مي شــود، حركت از اصول 
نظرية شناختي به اصول عملي و اجرايي 

 وقتي كوشش براي رسیدن به اهداف در راستاي 
عالقه شخص باشد، یادگیري در بهترین حالت اتفاق مي افتد

در محيط آموزشــي را مي تــوان براي 
حمايت از يادگيرندگان پيشــنهاد كرد. 
ابزارهاي نوشــتن موارد مورد نظر، براي 
بازتاب و بيان موارد برجسته اي از تجارب 
مربوط به حل مسئله و پروژه و آنچه از 
آن ها آموخته شــده است، قابل طراحي 

است.

یادگیري از طریق طراحي
يادگيــري از طريــق طراحــي، نوعــي 
پداگوژي جديد براي ارتقاي يادگيري اســت 
و روش آن، روش مبتني بر پروژه اســت كه 
براســاس نظرية شناختي اســتدالل مبتني 
بر مورد، براي هماهنــگ كردن تمام اجزاي 
محيط كالس درس طراحي شده است. فرايند 
كار عبارت اســت از به كارگيري يك سلسله 
از ساختارهاي انجام فعاليت در كالس درس 
)طرح آموزشي( با رعايت دستورالعمل هايي در 
مورد نقش معلم و هم كالسي ها. دانش آموزان 
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با تالش براي دســت يافتن بــه چالش هاي 
طراحي، فرصتــي براي تعامــل و يادگيري 
پيچيــدة شــناختي و كســب مهارت هاي 
اجتماعي و ارتباطي به دست مي آورند. حمايت 
از دانش آموزان در تفســير تجربيات خود در 
اين فراينــد، به يادگيري عميق و مولد منجر 

مي شود )نمودار 1(.
نمودار بــاال دو چرخة توالي فعاليت هاي 
يادگيري از طريق طراحي را نشــان مي دهد. 
چرخــة اول مربــوط به يادگيــري با چرخة 
طراحي / طراحي مجدد و شــروع كار است. 
زماني كه دانش آمــوز به يادگيري جديد نياز 
پيدا مي كند، در چرخة تحقيق شركت مي كند 
و نتايج تحقيقات به نوبة خود محتوايي را براي 
كاربرد در طراحي در حال پيشــرفت فراهم 
مي كند كه شامل دو نوع طرح آموزشي كالس 

درس است: 
1. فعاليت عملي؛ 

2. فعاليت گفتماني.
يادگيــري از طريق طراحــي بر مبناي 
مجموعه اي از اصول يادگيري اجرا مي شــود 
كه بر نظرية شناختي استدالل مبتني بر مورد 
استوار است. در اين روش، مسئله ها متناسب با 
عالقه هاي دانش آموزان طراحي مي شوند تا با 
انگيزه و هيجان براي حل آن به يادگيري بهتر 

دســت يابند. دانش آموزان معموالً يادگيري 
را در گروه هاي كوچك و تقسيم مسئوليت 
بين افراد تيم آغاز مي كنند و ضمن تعامل با 
يكديگر به انتخاب و انجام طرح مي پردازند، 
تجربه هايشــان را از تالش براي رسيدن به 
هدف و با اســتفاده از قوانين علمي و قواعد 
تخميني و دست نوشته هاي خود براي ديگر 
همتايان توضيــح مي دهنــد و نتايج آن را 
تجزيه و تحليــل مي كنند. دانش آموزان در 
اين روش براساس علوم نظري به كار عملي 
تشــويق مي شــوند و متوجه مي شوند بين 
دانش و توانايي آن ها در عمل شكاف وجود 
دارد و در پس هر تجربة شكســت تشــويق 
مي شوند كه با بهره گيري از استدالل، براي 
دريافت كمك از همتايان خود فرصتي پيدا 
كنند و با دريافت بازخــورد فوري، بهترين 
يادگيري را از اشتباهات يا شكست احتمالي 
داشته باشــند. همچنين، اگر دانش آموزان 
بتوانند داليل اشتباه خود را توضيح دهند و 
آنچه را بايد در عمل تصحيح كنند دريابند، 
از اشتباه خود بيشــتر و بهتر ياد مي گيرند. 
در اين روش، برخالف كالس هاي ســنتي، 
فعاليت ها تكرار مي شــوند تا بــا يادگيري 
عميق بتوانند به بهترين شــكل در حافظه 
باقي بماننــد و از آن بــراي يادگيري هاي 

بعدي استفاده كنند.
اين تجربيات با استفاده از ابزارهاي گوناگون 
مانند پوســتر جلســات و دست نوشته هاي 
دانش آموزان و ابزارهاي رايانه اي موجود مستند 
مي شــوند و به صورت برخط در اختيار ديگر 

دانش آموزان معموالً  
یادگیري را در گروه هاي كوچك 

و تقسیم مسئولیت بین افراد تیم 
آغاز مي كنند

 نمودار 1.   یادگيري با چرخة طراحي                                                                                                                                                                    

 پی نوشت ....................................................................
1. Roger Schank
2. cognitive science
3. case - based reasoning
4. script

دانش آموزان قرار مي گيرنــد و براي ارزيابي 
كل كالس بــه بحث گذاشــته مي شــوند تا 
دانش آموزان از تجربه هاي ديگر همتايان خود 
نيز بياموزند و زمينة همكاري و مشــاركت و 
ارتباطات اجتماعي بين آنان فراهم شــود. در 
اين روش، به عنوان نظرية شناختي استدالل 
مبتني بر مورد، پيشنهاد مي شود دانش آموزان 

فرصتي براي امتحان دوباره داشته باشند.

سخن آخر
با وجود اينكه استفاده از نظرية شناختي 
اســتدالل مبتني بر مــورد در كالس درس 
موفقيت آميــز بوده اســت، ولي هــر نظرية 
شــناختي خوب تنها اوليــن گام در فرايند 
طوالني براي اجرا در كالس درس اســت و 
نمي توان فقط به آن اتكا كــرد. براي مثال، 
نظرية شــناختي اســتدالل مبتني بر مورد 
دربــارة چگونگــي همــكاري در يادگيري 
سخني به ميان نمي آورد و فقط بر ذهن فرد 
تمركز مي كند، در عين حال، اشتراك گذاري 
تجربه هــا در كل گروه در كالس درس، نكتة 
قابــل توجه بــراي موفقيت ايــن نظريه به 
شــمار مي آيد و با توجه بــه محدوديت ها و 
ظرفيت هايي كه در حين اجرا بروز مي كند، 
مي توان بــه ابزار و روش هاي جديد مديريت 

يادگيري دست يافت.

فهم چالشطرح مسئله

ساختن و آزمودنانجام تحقيق

ارائه و اشتراك گذاري 
پوستر جلسه

ارائه و اشتراك گذاري گالري 
از روند طرح

طراحي طرح 
)با استفاده از علم(

ارائه و اشتراك گذاري 
پيکربندي جلسه

تحقيق و 
كشف كردن

طراحي/ 
طراحي مجدد

تجزیه و تحليل فهماندنتحليل نتایج طراحي تحقيق

فرضيه سازي

نياز به عمل

نياز به علم
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                                                    اشاره                                                                                                                                           
 از دیرباز تا كنون، مشق شب و تکاليف منزل برای دانش آموزان موضوعي دست و پا گير بوده است. كالس 
معکوس به دنبال این اســت كه فلسفه و  قالب جدیدی را برای تکاليف خارج از كالس ایجاد كند، به طوری كه 
شاگردان یادگيری خود را از طریق تکاليف خارج از كالس كه معلم در اختيار آن ها قرار مي دهد، كسب كنند و 
زمان كالس كه قبالً به آموزش و ارائة محتوای درسی به وسيلة معلم اختصاص داشت، به فعاليت هایی مانند انجام 
دادن تمرینات درســي، رفع اشکال و به اشتراك گذاشتن ایده ها و یافته های شاگردان اختصاص داده شود. در 
مقالة حاضر ســعی شده است كه واكاوی اصطالح كالس معکوس، تعریف و تاریخچه كالس معکوس، محاسن و 
لزوم استفاده از روش كالس معکوس و همچنين مبانی و دیدگاه های زیر بنایي این كالس مورد بحث قرار گيرد. 
الزم به ذكر است كه دربارة این موضوع در سایر مجالت رشد از جمله رشد معلم نيز مقاله هایي منتشر شده است.  

 كلیدواژه ها:     كالس معکوس، فعاليت هاي خارج از كالس، فعاليت هاي داخل كالس                                                       

محمد هاشمي، كارشناس ارشد تکنولوژي آموزشي

تبیین تكنولوژي،  پداگوژي و علوم یادگیري

مروري بر كالس درس معکوس
يـــــــادگـــــیري 

خارج از چارچوب

کالس معکوس: تعریف، تاریخچه
كالس معكــوس ابتكاری اســت كه بســياری از 
ويژگی هــا و امكانات كالس های حضــوری و مجازی 
را ادغــام كرده اســت. در تعريفی از آن آمده اســت: 
كالس معكــوس شــكلی از يادگيری تركيبی اســت 
كــه در آن دانش آموزان خارج از كالس با مشــاهده و 
مطالعة منابع مشــخص در خصوص موضوع درســی، 
فعاليت عمدة آموزش و يادگيری را بر عهده مي گيرند 
 و تكاليــف منــزل را داخــل كالس انجــام می دهند 
)Enfield, 2013(. در ايــن كالس ها فعاليت هايی كه 
به طور ســنتی در كالس های درس انجام می شدند، در 
خانه توســط يادگيرندگان انجام می شــوند. در كالس 
درس معكــوس معلم قبل از شــروع كالس محتوای 
درس را در قالب منابع متفاوتي در اختيار يادگيرندگان 
قــرار می دهد تا به يادگيری موضوع درســی در منزل 
اقــدام كنند و در كالس درس بــه رفع ابهام، تمرين و 

هم افزايی آموخته های خود بپردازند. 
سلمان خان، بنيان گذار »خان آكادمی«، پايه گذار 
روش كالس معكوس شــناخته شده است. از عمر اين 
روش به معنای امروزی آن حدود دو دهه گذشته است. 

انجام تكاليف درسی خارج از كالس توسط يادگيرنده 
از زمان های بسيار دور رايج بوده، اما نكته ای كه باعث 
تمايز اين روش شده ، ماهيت تعاملی ارتباطات خارج از 
كالس است كه در ساية تكنولوژی های جديد به وجود 
آمده است. امروزه كالس معكوس به يكی از روش های 
رايج در دنيا تبديل شده است كه در واحد های درسی 
و دوره هــاي تحصيلی متفاوت به كار گرفته می شــود. 
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تراكمی و در خارج از كالس نيز بررسی اوراق امتحانی 
دانش آموزان و پيش خوانی مطالب درســی برای ارائه 
در كالس اســت. فعاليت دانش آمــوزان نيز در كالس  
شــامل دريافت آموزش و يادگيری مطالب درسی و در 
خارج از كالس نيز تمرين و تكرار مطالبی است كه در 
كالس آموزش ديده انــد. در كالس معكوس فعاليت ها 
برعكس می شــوند. آمــوزش و يادگيری بــه خارج از 
كالس انتقال پيدا می كند و شــاگردان با اســتفاده از 
منابع و خودآموز هايی كه در اختيار دارند، در منزل به 
يادگيری موضوعات درسی مي پردازند و تمرين و تكرار 
اين مطالب كه قباًل در منزل انجام می شــد، به كالس 

انتقال پيدا می كند.
نكتة دوم، معكوس شــدن نقــش دانش آموزان به 
معلم و آموزشــگر خود است. آموزش اصلی در منزل و 
توسط يادگيرنده انجام می گيرد و معلم نيز نقش راهنما 
و تسهيل كننده را بر عهده دارد. روش كالس معكوس 
فرصتی برای محك زدن دانش آموزان اســت. در واقع، 
به دليل اينكه يادگيرندگان مســئوليت يادگيری خود 
را بر عهده دارند و از آزادی عمل برخوردارند، می توان 
توانايی آن ها  را برای خودآموزی و يادگيری مســتقالنه 
ســنجيد . نكتة قابل توجه ديگر اين اســت كه غالباً به 
كالس معكــوس به عنوان يــك روش يا به عنوان يك 

الگو اشاره می شود.  

چرا به کارگیری کالس معکوس حائز اهمیت 
است؟

اهميــت اصلــی كالس معكــوس در تغيير نقش 
معلــم از منبع اطالعات به فردی راهنما و تســهيل گر 
اســت. در شرايطی كه دانش آموزان امكان دستيابی به 
اطالعات فراوانی را در فضای اينترنت دارند، معلم بايد 
به شــاگردان كمك كند تا نحوة تفكر در خصوص اين 
حجم وســيع اطالعات را بياموزنــد و اطالعات مهم را 
شناسايی و نحوة به كارگيری آن ها را ياد بگيرند و اين 
نيازمند زمان است. در واقع، دومين نكته اي كه اهميت 
كالس معكوس را باال مي بــرد، افزايش كارايی كالس 
اســت. زمان برای آموزش های مستقيم و حضوری يك 
چالش اساســی اســت و كالس معكوس از آنجا كه بر 
فعاليت هــای يادگيری شــاگردان خــارج از چارچوب 
كالس تأكيد دارد، در ســطح بااليی مشكل مربوط به 

زمان را برطرف كرده است. 
در شــيوة آموزش ســنتی، فراگيرنده می كوشد تا 
آنچــه را كه مدرس آموزش می دهــد در همان لحظه 
بياموزد. يادگيرنده نمی تواند برای تأمل بيشتر، مدرس 
را متوقــف كند و ممكن اســت هنگامــی كه كلمات 

كالس معكوس 
شكلي از 
یادگیري تركیبي 
است كه در آن 
دانش آموزان 
خارج از كالس 
درس با مطالعة 
منابع مشخص 
دربارة موضوع 
درسي فعالیت 
عمده آموزش و 
یادگیري را بر 
عهده مي گیرند

تعداد زيادی از كالج ها و دانشگاه ها، واحد های درسی 
را به روش كالس معكوس ارائه می كنند و اين شــيوة 
نوين آموزشی در ســال های اخير به ويژه در آموزش 

عالی رشد چشمگيری داشته است. 

واکاوی اصطالح کالس معکوس
در اصطالح »كالس معكوس«، واژة معكوس به دو 
نكته اشــاره دارد: اول منظور اين است كه در جريان 
ايــن كالس ها فعاليت هــای معلمــان و دانش آموزان 
در كالس و خــارج از كالس معكــوس می شــود. در 
روش های سنتی و معلم محور، فعاليت اصلی معلمان 
در محيــط كالس شــامل بررســی تكاليــف خانگی 
دانش آمــوزان، آموزش و تدريس موضوعات مورد نظر 
و ارزشيابی آموخته های شاگردان به صورت تكوينی و 
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سخنران را در ذهن خود حالجی می كند، نكات كليدی 
درس را از دســت بدهد. در شــيوة تدريس معكوس، 
فراگيرنده با در اختيار داشــتن ويديو  های آموزشی و 
خود آموز های ديگر، جلسة آموزش را كنترل می كند. 
اين روش همچنين كمك شــايانی به افرادی می كند 
كه كم شنوا هستند و يا از تسلط زبانی كافی برخوردار 

نيستند.
اختصاص زمان كالس به بحث پيرامون آموخته ها 
و انجام تكاليــف، اين فرصت را به آموزگار می دهد كه 
بتواند اشتباهات رايج فراگيرندگان را اصالح و خطاهای 
يادگيری را شناســايی و رفع كند. به عالوه، پروژه های 
گروهــی روحيــة مشــاركت را تقويت مي كنــد و به 
فراگيرنده امكان می دهد از يكديگر بياموزند و در انجام 

تكاليف برای يادگيری بهتر يكديگر را ياری كنند.    

دیدگاه ها و مبانی سازندة کالس معکوس
 مبانــی زيــر بنــای كالس معكــوس را بايد در 
ديدگاه هايــی از جمله »ســاختن گرايی اجتماعی« و 
»يادگيری فعال« جســت وجو كرد كــه بر نقش فعال 
يادگيرنــده در ايجاد معنا از طريــق تعامل اجتماعی 
تأكيد دارند. پيروان ديدگاه ســاختن گرايی اجتماعی 
در خصوص آموزش و يادگيری بر اين عقيده هســتند 
كه بايــد بخش فعــال يادگيــری بر عهدة شــخص 
يادگيرنده و در خارج از كالس باشــد. روان شناســانی 
كــه روش يادگيری فعال را توصيــه می كنند، بر اين 
باور هستند كه يادگيری فعال زمانی اتفاق می افتد كه 
فراگيرندگان فرصت بيشــتری برای ارتباط با موضوع 
داشــته باشند و به توليد علم تشــويق شوند؛ نه فقط 
دريافــت كنندة اطالعات باشــند. در يك محيط فعال 
يادگيری معلمان تســهيل كنندة يادگيری هســتند، 
 نه افــرادی كه اطالعــات را به فراگيرنــدگان ديكته 

كنند.
 اصــول و مبانی ايــن روش را می توان از البه الی 
نظرات و رهنمود های متخصصان عرصة تعليم و تربيت 
اســتنباط كرد؛ از جملــه جان دیویی، ویگوتسکی 
و پياژه. جــان ديويی اعتقاد دارد، هــم تجربه و هم 
انتقــال اطالعــات در جريــان يادگيری بســيار حائز 
اهميت هســتند. پياژه بيان می كند، كودكان هنگامی 
كه در مورد تغيير شــكل اشــيا تأمــل می كنند، در 
حال تجربه كردن هســتند.  ويگوتسكی بيان می كند، 
فهم مطالب و يادگيری توســط دانش آموزان هنگامی 
كه مشــاهده می كنند با كمــك ديگران چه چيزهايی 
 را می توانند انجام دهند، بســيار آســان تر می شــود 
)Reigeluth, 2017(. روش كالس معكــوس موجب  

 منابع ...............................
1. Enfield, J. )2013(. 

Looking at the mpact of 
the flipped classroom 
model of instruction 
on undergraduate 
multimedia students at 
CSUN. TechTrends: 
Linking Research & 
Practice to Improve 
Learning, 57)6(, 14-27. 
doi: 10.1007/s11528-
013-0698-1

 2. Reigeluth, C. M. 
)2017(. Instructional-
design theories and 
models )volume IV(. 
A new paradigm of 
instructional theory.
NEYO YORK : Rout-
ledge.

 روش كالس معكوس موجب تغییر جهت از معلم محوري
به دانش آموز محوري مي شود كه در این صورت بحث در كالس 

به بررسي عمیق تر موضوعات و خلق فرصت هاي یادگیري غني تر 
اختصاص مي یابد

تغيير جهت از معلم محوری به دانش آموز محوری مي شود 
كه در اين صورت، بحث در كالس به بررســی عميق تر 
 موضوعات و خلق فرصت های يادگيری غنی  اختصاص 

مي يابد.
 

جمع بندی 
كالس معكوس از جمله روش هايی است كه می توان 
آن را حاصل به كارگيــری و ادغام يافته های جديد در 
عرصه های تربيتی، تكنولوژيكی و روان شناسی پرورشی 
دانست. در اســتفاده از اين روش، آموزش و يادگيری 
خارج از كالس توسط يادگيرنده انجام می شود و زمان 
كالس به تمرين و رفع اشــكال در خصوص موضوعات 
آموخته شــده اختصــاص مي يابد. چنانچه شــرايط و 
امكانات الزم برای اســتفاده از اين روش وجود داشته 
باشــد، اثرات تربيتی و آموزشی بســياری را به دنبال 

خواهد داشت. 
اين روش جديد آموزش و يادگيری از ديدگاه های 
روان شناســی تربيتــی و نظريات جديــد يادگيری، 
از جملــه ســاختن گرايی اجتماعــی و يادگيری فعال 
سرچشــمه می گيرد. نكتة قابل بحث اين است كه در 
صورت طراحی جريان آموزش و يادگيری بر حســب 
رويكرد ها و ديدگاه های جديد، ضرورت می يابد كه اجرا 
و ارزشيابی آموزش، فعاليت های يادگيری و همچنين 
كميت و كيفيت نقش عوامل آموزشی، از جمله معلم و 

دانش آموز، به طور ويژه دچار تغيير شود. 
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تكنولوژي و مدیریت یادگیري
وحيد منصوري، كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي

فاطمه منصوري، كارشناس ديني و عربي، 
دبير آموزش وپرورش استان زنجان، شهرستان خدابنده

مطالعة هوشمند 
چرا و چگونه؟

                                                     اشاره                                                                                                             
بارها شنیده ایم که دانش آموزی می گوید: دیگر حال و حوصلة خواندن این کتاب 
را ندارم، یا آن قدر از این کتاب خسته شده ام که قابل گفتن نیست، یا 10 بار خوانده و 

تکرار کرده ام، ولی باز هم به خوبی یاد نگرفته ام!
به راستی مشکل چیست؟ آیا برای یادگیری درس واقعاً باید 10 بار کتاب را خواند؟ 

اگر چنین باشد، مطالعه کاری سخت و طاقت فرساست.
این مقاله برخي راهبردهاي مدیریت یادگیري هوشمندانه را خاطر نشان مي کند.

 كلیدواژه ها:    عملکرد مغز در حفظ و نگهداري آموخته ها، مطالعة هوشمند، یادگيري معنادار          

سخن آغازین
بندیک كــري1 گزارشــگر علمي در 
كتابش بــا عنوان »چگونه يــاد مي گيريم« 
مطالب شــگفتي را پيرامون يادگيري يادآور 
شده اســت. او بر اساس چندين دهه مطالعه 
روی نحوة عملكرد مغز، آزمون های حافظه و 
پژوهش در مورد يادگيری، راهنمای تازه ای 
برای يادگيری را در اختيار دانش آموزان قرار 
می دهــد. اين محقق اين تصــور را كه زياد 
درس خواندن باعــث موفقيت دانش آموزان 
می شود نادرست معرفی می كند و در عوض، 
برای نشــان دادن نحوة دقيق عملكرد مغز 
ما بــرای يادگيری و چگونگــی به حداكثر 
رســاندن اين پتانســيل، دســت به دامان 
تحقيقات مفصلی می شــود كــه روی مغز 
انجام شــده اند )نقل از پايگاه خبري انقالب 
اســالمي، 1396(. اهم نتايجي كه معلمان 

مي توانند بــراي آماده ســازي دانش آموزان 
 خود از آن ها بهره بگيرند، به شرح موارد زير 

است: 
اغلب مــا درس می خوانيم و اميد داريم 
نحوة درس خواندنمان درســت باشد. اما از 
اينكه يادگيری درســت چگونه است، تصور 
محــدودي داريــم. برای شــروع يادگيري، 
بازه های طوالنــی و متمركز مطالعه ممكن 
است ســازنده به نظر برسند، اما به احتمال 
زيــاد در اين صورت بخــش بزرگی از توان 
مغــز را بايــد بــرای متمركز نگه داشــتن 
طوالنــی مدت ذهن صرف كنيــم. اين كار 
از لحاظ ذهنــی انرژی زيــادی مي گيرد و 
بــرای يادگيری معنــادار و عميــق انرژي 
كمي باقی می گــذارد. بندیکت كری يكي 
از گزارشــگران علمي نيويــورك تايمز، در 
كتابش با عنوان »چگونه يــاد مي گيريم«، 

می گويد: »اينكه يك جا بنشينيد و خودتان 
را ســاعت ها مجبور به درس خواندن كنيد، 
كار سختی است. بخش بزرگی از تالش های 
شما در اين موقعيت صرف اين می شود كه 
خود را در همان حالــت نگه داريد. اين در 
حالی اســت كه راه هــای ديگری هم وجود 
دارند تا يادگيری را بهينه تر، خوشــايند تر و 

جذاب تر كنند.«
در واقع، به عقيدة او، اكثر دانش آموزان 
نيــازی به بيشــتر درس خوانــدن ندارند، 
بلكــه كافــی اســت هوشــمندانه تر درس 
بخوانند. در اين مقاله، از مطالعة هوشــمند 
به عنــوان راهبردي مؤثر بــراي يادگيري 
معنادار، عميق و هوشــمندانه ياد مي شود 
 و ابعاد چنين مطالعــه اي مورد بحث و نظر 

قرار مي گيرد. 

 دانش آموزان موفق موفقيت خود را 
با كاربرد عادات مؤثر مطالعه به دست 

می آورند.
كليــد موفقيت مطالعة هوشــمندانه 
اســت نه مطالعة زياد و ســخت. هرچه 
در مطالعة خود پيش برويد، به درســتی 
اين مطلب بيشتر و بيشــتر پی خواهيد 
برد. يك يا دو ســاعت مطالعــه در روز، 
بــرای كســب نمــرات رضايت بخش در 
دورة ابتدايي كافی اســت، اما وقتی وارد 
دورة متوسطه می شويد، برای انجام همة 
تكاليــف و مطالعات خــود در روز وقت 
كافی نخواهيد داشت، مگر آنكه چگونگی 

مطالعة هوشمندانه را بدانيد. 

اثربخشي  مطالعة هوشــمند روش   
براي یادگيري است

»به قول آدريل جانسون، خوب كتاب 
خواندن را نمی توان مادرزادی دانســت، 
برای مطالعــة خوب بدون شــك روش 

خاصی الزم است.«
يكــی از روش های مطالعــة خوب، 
مطالعة هوشمند2 است. مطالعة هوشمند 
فرايندی فعال و پوياست كه در آن برای 
نيــل به هدف از تمام حــواس به منظور 
اســتفاده می شود.  مطالب  درك صحيح 
بايد با چشــمان خود مطالــب را خواند 

نگاهي به راهبردهاي 
مدیریت یادگيري
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و در زمــان مورد نياز آن هــا را بلند بلند 
ادا و نكات مهم را يادداشــت كرد تا هم 
بــا مطالب مــورد مطالعه عجين شــد و 
حضوری فعــال و همه جانبه در يادگيری 
داشــت و هم در هنگام نياز، به خصوص 
قبــل از امتحان، بتوان از روی نوشــته ها 
مرور كرد و خيلی ســريع مطالب مهم را 

دوباره به خاطر سپرد.

مزایای مطالعه هوشمند
1. زمان مطالعه را كاهش می دهد.

2. ميزان يادگيری را افزايش می دهد.
3. مدت نگهــداری مطالب در حافظه را 

طوالنی تر می كند.
4. به خاطرســپاری اطالعات را آســان تر 

می سازد.

مراحل چندگانة مطالعة هوشمند:
هشت گام اساسی برای مطالعه هوشمند 

برشمرده شده است  
1. هدف گزیني: تيــری كه بدون هدف 
رها شــود، بی نتيجه خواهد بود. قبل 
از شروع مطالعه بايد حتماً هدف خود 
را مشخص كنيد. وقتی هدف مشخص 
اســت، آمادگی بيشتری برای خواندن 
و يادگيــری، دقــت بيشــتر و تمركز 
حواس خواهيد داشــت. بنابراين، قبل 
از مطالعة هــر كتابی ، هدف خود را به 
طور هوشــمندانه بيــان كنيد يا آن را 

بنويسيد.

ايجاد  با  انگيزه: سعی كنيد  2. داشتن 
انگيزه های نيرومنــد و در نظر گرفتن 
نتايجي از مطالعه كــه برايتان مهم و 
جالب توجه است، نسبت به مطالعه در 
خود شــوق و عالقه ايجاد كنيد. عالقه 

داشتن حواس را متمركز مي كند.

3. برنامه ریزی منظم : برنامه ريزی براي 
مطالعه، امكان می دهد بهتر و در زمان 
مخصوص به خود آن درس را بخوانيد. 
با طــرح و اجراي منظــم برنامه نظم 
خاصی به روند يادگيری خود می دهيد . 
اين نظم خاص به ساز و كار حافظه در 

به خاطر سپاری مطالب كمك می كند. 

4. محيط مناســب: محل و مكانی كه 
مطالعــه در آنجا انجام می شــود، بايد 
مناســب باشد. منظور از محل مناسب 
مكانــی اســت آرام ، ســاكت و دور از 
عوامل مزاحم محيطی كه تمركز بهتر 
روی موضــوع مطالعــه را در پي دارد. 
بعضی افــراد محل و زمانــی را برای 
مطالعــه انتخاب می كنند كه بســيار 
شــلوغ و پر سرو صداست و بعضی هم 
رختخــواب را ترجيح مي دهند و توقع 
يادگيری ســطح مطلوب را دارند. اين 
دو دسته از اين واقعيت غافل اند كه اين 
برای مطالعه  بدترين گزينه ها   محل ها 

هستند. 

5. جدیــت در مطالعــه: بــه محض 
نشســتن پشــت ميز مطالعه خواندن 
را با جديت شــروع كنيد، چرا كه اگر 
سريع مشــغول به كار مطالعه شويد، 
تمركز حواس زودتر به دســت می آيد. 
اين ضرب المثل چينی را به ياد داشته 
باشــيد كه »فتح ستارگانی كه هزاران 
فرسنگ از ما دور هستند، با بر داشتن 

مطالعه هوشمند، میزان یادگیري را افزایش و زمان مطالعه را كاهش مي دهد

قدم اول امكان پذير مي شــود«. شك و 
ترديــد حاصلی جز انحــراف حواس و 
تســليم به تخيالت واهی ندارد. اجازه 
ندهيد چيزی جز مطالعه ذهن شما را 
مشــغول كند. با خود تصميم بگيريد 
مقدار زمانی را برای مطالعه مشــخص 
كنيــد و كار خود را به مــدت زمانی 
خاص محدود كنيــد. در اين زمان، از 
مطالعه دســت نكشيد، ادامه دهيد، اما 
زمان مطالعه را طوالنی نكنيد. بيهوده 
وسواس به خرج ندهيد و بهانه تراشی 
نكنيــد. به خــود تلقين كنيــد فرد با 
اراده ای هستيد و می توانيد هر درسی 
را به خوبی ياد بگيريد. جدی باشيد و 
با عالقه و انگيزه مطالعه كنيد تا هنگام 

مطالعه حواستان پرت نشود.

6. استفاده از راهنما: يكی از شيوه های 
مطالعه  در  حــواس  تمركز  برقــراری 
اســتفاده از يك راهنما چون انگشت 
سبابه و مداد است كه افزايش سرعت، 
عادت به روان خوانــدن، جلوگيری از 
برگشت و دوباره خوانی و اتالف وقت و 
جلوگيری از خستگی چشم و ذهن را 

در پي دارد.
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از تکنيک های یادگيری:  7. استفاده 
بيکن می گويد »برخی مطالب را بايد 
چشــيد، بعضی ديگر را بايــد بلعيد و 
قليلــی را هم بايد جويــد و هضم كرد 

)نقل از همان(.

تكنیك هاي یادگیري عبارت اند از:
خط كشيدن زير مطالب مهم: استفاده 
از اين روش يكی از شايع ترين راهبردهايی 
اســت كه اغلب دانش آموزان و دانشجويان 
از آن اســتفاده می كنند. لذا هنگام مطالعه 
بايد با اســتفاده از مــداد ، ايده ها و مطالب 
مهم و اساســی را عالمت گذاری كرد. برای 
مشــخص كــردن ايده ها و مطالــب مهم و 
اساســی و خط كشيدن زير آن ها الزم است 
 با تمركز حواس و دقــت خاصی به مطالعه 

مشغول شد. 
روشــی  كليد برداری  كليد برداری:   
بسيار مناسب برای خواندن و نوشتن 
نكات مهم است. در اين بعد از درك 
يادداشــت  را  كليدی  نكات  مطالب، 
می كنيــد. در واقــع كلمــة كليدی 
پرمعنی ترين  و  بهتريــن  كوتاه ترين، 
كلمه ای اســت كه مفهــوم جمله را 

تداعي مي كند و به خاطر مي آورد.

 سرواژه نویسي: ســرواژه بــه واژه يا 
كلمه ای گفته می شــود كه از تركيب 
حــروف اول تعــدادی واژة ديگر به 
)نيروی  نهاجا  ماننــد  می آيد؛  وجود 
هوايــی ارتــش جمهوری اســالمی 

ايران(.

 تصویرســازی: مثل ساخت نمودار، 
جدول و مدل های بصری. در شــروع 
كالس می  توانيد مبحث كالس را به 
ترسيم كنيد. مطمئناً  نمودار  صورت 
شما می   توانيد در مورد موضوع كالس 
مطلب بخوانيد، اما برای فهم عميق و 

و فهم مطالب و ســرعت يادگيری را 
افزايش می دهد. 

 ســازمان دهی مطالب: اين تكنيك 
افزايش درك و ســرعت يادگيری و 
ســهولت در بازيابی مطالب آموخته 
شده را در پي دارد. برای سازمان دهی 
مطالب سه بخش از متن اصلی مورد 

مطالعه بايد استخراج شود:
 موضوع اصلی: موضوعی كه تمامی 
مطالــب را در بر می گيــرد و بقية 
مطالب حول و حوش آن می چرخد.

و  خطــوط  اصلــی:  نكته هــای   
انديشــه های اصلی و مهم هستند 
كــه در مجموع موضــوع اصلی را 
می سازند و صراحت بيشتری دارند.

 نــكات جزئی: اطالعــات جزئی تر 
هســتند كــه به صــورت مثال ها ، 
نمونه ها ، عكــس و تصوير اطالعات 

واقعی مطرح می شوند
 .

8. نظارت بــر درك مطالب: اين تكنيك 
شامل ارزشيابی از پيشــرفت، نظارت بر 
توجه، طرح ســؤال در ضمــن مطالعه و 
كنتــرل زمان و ســرعت مطالعه اســت. 
منظور از ايــن تكنيك، قضاوت و ارزيابی 
يادگيرنــده از يادگيــری خــود و ميزان 
پيشــرفت و موفقيت خود اســت. برای 
اين كار می توان از سؤاالت مطرح شده در 
آخر هر فصل كتاب درســی نيز استفاده 
كرد. مرور اطالعات به اين شكل در واقع 
همان چيزی است كه يادگيری و به خاطر 
ســپاری را كارامدتر می كنــد. حتی اگر 
نتوانيد پاســخ را به ياد آوريد، زمانی كه 
جواب اشــتباه می دهيد، شناخت دقيقی 
نســبت به آنچه نمی دانيد پيدا مي كنيد 
و متوجه می شــويد بايد به كدام قسمت 
برگرديد و مطلب را دوباره مطالعه كنيد. 
اين مراحل شــما را به سمت مطالعه ای 
مؤثرتــر رهنمون می كننــد. ضمن اينكه 
طرح سؤال به درك عميق تر موضوع نيز 
كمك می كند. هنگام پرســيدن سؤاالت 
مجبــور به توضيح دادن می شــويد و در 
اين رونــد درك عميق تری از موضوع به 

یكي از شیوه هاي برقراري تمركز 
حواس در مطالعه استفاده از یك 

راهنما همچون انگشت سبابه و 
مداد است

يافتن توانايی در تشــريح جنبه های 
متفاوت آن در جلســة امتحان، رسم 
نمودار ايدة خوبی است. هر چيزی كه 
يادگيری فعال به وجود آورد و موجب 
فهم عميق شــود، در به يادســپاری 
بسيار مؤثر است. اين موضوع در اصل 
نشان می دهد ياد گيرنده بايد در حين 
مطالعــه حضور ذهن و تمركز مؤثرتر 
و فعاالنه تری داشــته باشد و منفعل 

نماند.

 فلــش كارت: فلــش كارت ابــزار 
استفاده  بهترين  كه  اســت  مناسبی 
از آن در خودآزمايــی مكرر مطالب 
آموخته شــده اســت. بســياری از 
دانش آمــوزان بعــد از دادن پاســخ 
درســت به ســؤال روی فلش كارت 
آن را كنــار می  گذارند، در حالي كه 
بررسی ها نشــان می دهد، اين روش 
خوبی نيســت و مرور آموخته ها در 
بــه ياد آوری آن ها نقش مهمی دارد. 
كارت های صحيح و مرور دوبارة آن ها 
در يادگيری مؤثر اســت. شايد فكر 
كنيد فقط بايد كارت های نادرســت 
را كمی بيشتر تمرين كنيد، اما نگاه 
كردن دوباره به كارت های صحيح نيز 
به همان اندازه اهميت دارد. بازخوانی 
و تكرار هميشه بد نيستند، اما تكرار 

بدون حضور ذهن فايده ای ندارد.

خالصه نویسی:  و  یادداشت برداری   
يادداشــت برداری نوعی تكرار درس 
اســت كه هم تمركز حواس و هم به 
خاطر ســپردن بهتر مطالب را در پي 
يادداشــت برداری خوب كاری  دارد. 
جدی و فعال اســت كه با انديشيدن 
مالزمه دارد. لذا برای يادداشت برداری 
بايد هنگام مطالعه فعال بود و الزمة 
فعال بــودن داشــتن تمركز حواس 
تمركز حواس  برقراری  برای  اســت. 
به هنگام نوشتن، هماهنگی چشم و 
مغز به منزله نوعی يادگيری تجسمی 
چند بعدی با قدرتی بی نظير اســت 
كه تمركز حــواس را تقويت مي كند 
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دست می آوريد. هر چه درك شما از 
موضوع عمق بيشــتری داشته باشد، 
يادگيــری بهتر و فراموشــی ديرتر 
به سراغ شــما می آيد. پس به جای 
روخوانی ســطحی مكــث كنيد و از 
خود سؤاالتی بپرســيد كه به درك 
واقع  بينجامنــد. در  بهتر موضــوع 
در ايــن راهبــرد يادگيرنده خودش 
ناظر بــر اعمــال و رفتــار خودش 
هســت. دمبو )1994( در اين باره 
گفتــه اســت، يكــی از ويژگی های 
يادگيرندگان موفق توانايی نظارت و 
ارزيابی از يادگيری و ميزان پيشرفت 
خود و اصــالح كــردن راهبردهای 
مطالعة غيرمؤثر يــا تعويض آن ها با 

راهبردهای مؤثر است.

جمع بندی
اگر بــه رفتار دانش آموزان در 
دقت  به  يادگيــری  موقعيت های 
نگاه كنيــم، خواهيم ديد هر يك 
در فعاليت هــای يادگيــری خود 
متفاوت عمــل می كنند. گروهی 
به ســختی حداقــل توفيق مورد 
نيــاز بــرای ادامــة تحصيالت را 
ديگر  دســته ای  می كنند،  كسب 
در حد وسط قرار دارند و موفقيت 
و  می آورند  دســت  بــه  نســبی 
موفقيت های  هم  تعدادی  باالخره 
چشم گيری نصيب خود می كنند. 
كسانی  همان  موفق  دانش آموزان 
با روش های صحيح  هســتند كه 
مطالعة هوشــمند آشــنا شده اند. 
معلمان بدون شك بهترين راهنما 

در اين خصوص هستند.

 منابع ..................................................................
1. هاشــم، فردانش )1390(. مبانی نظــری تكنولوژی 

آموزشی. سمت. تهران. 
2. ســيف،  علی اكبر )1395(. روان شناسی پرورشی نوين، 
روان شناسی يادگيری و آموزش. انتشارات دوران. تهران.
3. وب سايت پايگاه خبری فرهنگ انقالب اسالمی به آدرس
 http://www.farhangnews.ir
4. وب سايت مركز تخصصی نوروفيدبك آلومينا به آدرس
http://www.irmind.com

 از حضور شما در این گفت و گو سپاس گزاریم.

مریم امامي

خبر و اطالع رسانی

از دور آموزی تا يادگیری الکترونیکی
نوشته: بورلی آل. باوئر ـ كيمبرلی پی. هاردی

مترجمان: دكتر محمد عطاران ـ دكتر زينب گلزاری

ناشر: طاليی پويندگان دانشگاه ـ تلفن: 021-66951621

بورلی آل. باوئر نويســنده اين كتاب و دانشيار آموزش عالی در دانشگاه ايالت فلوريدا و پژوهشگر حوزة 
تدريس و يادگيری در دور آموزی است كه با استفاده از الگوهای مختلف دور آموزی به تدريس پرداخته است. 
او با همكاری كيمبرلی پی. هاردی در ابتدای كتاب، با نگاهی تاريخی به دور آموزی، روند تكامل دورآموزی 
و تبديل آن به يادگيری الكترونيكی امروزی را ترســيم كرده و به برخی مسائل چالش برانگيز كه با تكامل 

دورآموزی اتفاق می افتد، اشاره كرده است.
در مقدمة كتاب دليل استفاده از واژة دور آموزی به جای واژه آموزش از راه دور اين گونه آورده شده است :

»دور آموزی« واژة پيشنهادی distance education است كه توسط بهاءالدين خرم شاهی در فرهنگـ  
دانشنامه كارا آورده شده است. »فرهنگـ  دانشنامه كارا برای نخستين بار درحوزه فرهنگ نگاری انگليسیـ  
فارسی، تنظيم شده است و مفصلترين فرهنگـ  دانشنامه درطول تاريخ دويست سالة فرهنگ نگاری انگليسی 

ـ فارسی است.«
در اين كتاب پس از بررســی تجربيات كالج سنت پترزبورگ و پروژه  ايگل و راه های ارائة نوآوری حوزة 
دورآموزی، دوازده شعار موفقيت و چگونگی تأثير در سازمان و تحول آن بيان شده و در مورد نحوه برخورد با 

اين تغييرات، برای دستيابی به بيشترين موفقيت بحث شده است.
در بخش ديگر كتاب، بحث تغييرات سازمانی گسترده تر ارائه شده و به تشريح فرايند تكامل دور آموزی 
در دانشــگاه ويرجينيای شــمالی می پردازد. با بيان اين نكته كه از ميان رفتن تازگی اين شــيوة آموزشی، 
مسئوليت تداوم برنامه های پرشور و مبتكرانه در حوزة دور آموزی پايان نمی يابد، بلكه پس از وارد شدن اين 

برنامه ها در فرايند كلی سازمان ها، حفظ وضعيت اوليه يكی از چالش های آن  می شود.
اين كتاب در ادامه به بررســی عوامل اجتماعی و اقتصادی كه منجر به محدود شــدن دسترســی به 
فناوری می گردد و پرســش های دشــوار پيش روی دانشــگاه ها، برای افزايش دسترســی، پرداخته است.

مباحثی از جمله چگونگی مديريت هزينه های دورة يادگيری الكترونيكی، سياستگذاری، پشتيبانی و 
مســايل محيط كار و آموزش اســتادان دوره های دور آموزی، از جمله بخش های كتاب حاضر است. تغيير 
وضعيت كاری اســتادان در دوره های دور آموزی، هزينه و حق مؤلف از چالش های مهم اســت. تشكيل 
انجمن های دورآموزی و همكاری چندين دانشگاه در ارائة دوره های آموزشی، اگر چه راه حل مناسبی 
به نظر می رسد اما با مشكالت بسياری روبروست. بخشی از مشكالت همكاری دانشگاه ها در 

ارائه خدمات آموزشی، آورده شده است. 
نويسنده معتقد است :»اگرچه اين كتاب مرجع، گستره 
متنوعی از مبحث مهم مربوط به يادگيری از راه دور را پوشش 
داده است اما نگاه آن جامع نيست. به بعضی از مباحث، مانند 
حق انحصاری اثر  و »قانون آمريكايی های دارای نقص عضو« 
تنها به صورت مختصر اشاره  شده است، اما ارزش نگاهی هم 
سنگ، با نقش مهم خود در شكل دهی به چشم انداز دور آموزی 

را دارد.«
اين كتاب بيانگر تجربه های بين المللی در حوزة آموزش 
مجازی است و می تواند برای دست اندركاران آموزش مجازی 
كــه عالقه مند بــه بهره گيری از تجربه های ملل هســتند و 

نمی خواهند چرخ را از ابتدا بسازند مفيد باشد.

 پی نوشت ................................................
1. Benedict Cary
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تكنولوژي و مدیریت یادگیري
نويسنده: جاناتان سي اروين
ترجمه و تلخيص: زهرا جذبي، هنرآموز و كارشناس رايانه و رياضيات كاربردي

مديريت يادگیري
راهبردهاي ایجاد و توسعة ارتباط

                                                     اشاره                                                                                                                                                                             
بین موفقیت دانش آموزان و محیط ارتباطي آن ها با معلم و هم کالســان رابطة مستقیمي وجود دارد. در این مقاله 9 راهبرد خاص 
براي توســعة ارتباط مطلوب در کالس درس و فرهنگ برقراري ارتباط ارائه شــده است که ترجمه و تلخیصي از نوشتة جاناتان سي 
اروین1، معلم پیشکسوت زبان انگلیسي، مشاور آموزش معلمان و برنامه ریزي درسي و کارشناس ارشد و مشاور ارشد مؤسسة »ویلیام 

گالسر«، واضع نظریة انتخاب است. مزیت نوشتة ایشان ارائة توصیه هاي مبتني بر پژوهش هاي کالس درس است.

 كلیدواژه ها:     فرهنگ برقراري ارتباط، محيط یادگيري، راهبردهاي ایجاد و توسعه ارتباط مطلوب                                                                                       

برخي راهبردهاي مهم ایجاد و توسعة ارتباط 
مطلوب میان معلم و دانش آموزان به قرار زیرند:

 1
توجه به نیازهاي دانش آموزان

به ياد داشته باشــيد كه همة دانش آموزان همواره 
همانند بزرگ ساالن نيازمند ارضاي نيازهاي خود هستند 
ً  به اين نيازها در كالس درس  هنگامي كه معلمان عمدا
توجه مي كنند، دانش آموزان شادتر مي شوند، كالس جو 
آرام تــري پيدا مي كند و مشــاركت در فرايند يادگيري 

افزايش مي يابد.

2
 ایجاد حس ترتیب و نظم

همة دانش آموزان به ساختاري نياز دارند كه در آن 
چارچوب عمل كنند. آن ها توقع دارند كه معلم نه تنها 
محتوا را خوب بداند، بلكه بداند كه به چه ترتيب كالس 
درس خود را مديريت كند. اين وظيفة معلم اســت كه 
انتظارات شــفاف رفتاري و آموزشــي صحيح را از ابتدا 
آماده و ارائه كند. دانش آموزان بايد هميشه از آنچه كه از 

آن ها انتظار مي رود، اطالع داشته باشند. 
يكــي ديگر از راه هاي مهم براي ايجاد حس ترتيب 
و نظم اين اســت كه روش هاي مؤثر براي بســياري از 
كارهاي عملي را كه در كالس درس بايد انجام  شود، براي 
دانش آموزان توضيح دهيم. براي مثال، به دانش آموزان 

مي توان آموزش داد كه چگونه:

 بالفاصله پس از ورود به كالس به فعاليت هاي آموزشي 
مشغول شوند.

 مواد آموزشي را توزيع يا جمع آوري كنند.
 توجه معلم را بدون ايجاد اختالل در كالس جلب كنند.

 ميز و صندلي يا نيمكت خود را به سرعت و بي سر و صدا 
براي رسيدن به هدف هاي كالسي به صورت جفت جفت 
روبه روي هم قرار دهند و يا براي يادگيري مشــاركتي و 
بحث هاي كالسي در يك دايرة بزرگ تغيير وضع دهند.

3
 احوال پرسي كالمي و دست نوازي

همان طور كه دانش آموزان به كالس وارد مي شوند، با 
تك تك آن ها سالم و احوال پرسي كنيد. توضيح دهيد كه 
مي خواهيد دانش آموزان با شما تماس چشمي بگيرند.يك 
تبريك كالمي براي آن ها بفرستيد و به آن ها بگوييد كه 
متقاباًل انتظار ســالم و احوال پرسي داريد. با دانش آموزان 
باالي پنج ســال دســت بدهيد يا به آن ها  مشت آرامي 
بزنيــد. به اين ترتيب، هر دانش آمــوز حداقل روزي يك 
بار با شــما تماس خواهد داشت و مي فهمد كه به صورت 
منحصر به فرد مورد توجه اســت. اين كار به شما فرصت 
مي دهد كه در بدو ورود دانش آموزان آن ها را ارزيابي كنيد 
و اگر دانش آموزي مشكلي داشته باشد امكان بررسي پيدا 
مي كنيد. فلســفة »هر روز يك روز جديد« يا »هر روز را 
مي شود جور ديگري شروع كرد - امروز يك روز جديد است« 
را توضيح دهيد و بــراي دانش آموزان كالس خوش بيني 
حاصــل از تفكر »امروز روز خوبي اســت« را بيان كنيد.
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 4
 اجازة آشنایي بیشتر دانش آموزان با معلم

دانش آموزان معموالً  با اطالعاتي از پيش دربارة معلم 
وارد كالس مي شوند. اين اطالعات را گاهي از دانش آموزان 
سال هاي گذشته به دست مي آورند كه ممكن است درست 
نباشند. گاهي اوقات خوب است، اما گاهي اوقات مي تواند 
مانع باشــد. مؤلف اين متن مي گويد: »من مي خواستم 
دانش آموزانم مرا به عنوان انساني قابل اعتماد و سه بعدي 
و نه بــه عنوان فردي دو بعدي بشناســند.« از آنجا كه 
تنها راه براي درك درست اين است كه اطالعات درست 
داده شــود، من در طول هفتة اول مدرسه مسابقه اي را 
 دربارة خودم ترتيب دادم. سؤاالتي مانند وضعيت تأهل؟

 )آيا من فرزند دارم؟( كجا رشــد كرده ام؟ )محل تولدم( 
چه چيزهايي از نظر من ارزشمند است، سرگرمي هاي من 
چيست، مشاغل ديگري كه من در كنار آموزش داشته ام، 

را مطرح كردم و پاسخ آن ها را از دانش آموزان خواستم.
پس از مســابقه، مــا پاســخ هاي دانش آموزان يك 
كالس را مرور كرديم. البته عكسي هم به صورت اساليد 
از فرزندان من، شــهر من و نمونه هايي از چيزهايي كه 
براي من اهميت دارند، مانند خانواده، تحصيالت، اخالق 
كاري، عدالت و... نمايش داده مي شــد. دانش آموزان از 
يادگيري مطالب دربــارة معلمان خود لذت مي برند و از 
اينكه اطالعاتي از زندگي شــخصي معلم خود به دست 
بياورند، خوش حال مي شــوند. چنين حركت هايي به ما 
فرصت مي دهد، اطالعات مربوط به خود را با يكديگر به 
مشاركت بگذاريم، مؤلفه هاي ارزشمند كار را بشناسيم و 

تجربياتي را براي تدريس و يادگيري با خود همراه كنيم. 
اگر از اين نوع آزمون خوشتان نمي آيد، به شيوه هاي 
ديگري مي توانيد بــا دانش آموزان خــود ارتباط برقرار 
كنيد و روش هاي ديگري را براي به اشــتراك گذاشتن 
اطالعات با دانش آموزان پيدا كنيد. شما به همين ترتيب 
با طرح يك پرسش نامه مي توانيد از عالقه ها، انتظاراها و 
نظرهاي دانش آموزان خود آگاه شــويد. با بررسي پاسخ 
پرسش نامه ها مي توانيد ويژگي هاي دانش آموزان خود را 
بشناسيد و متناسب با آن ها براي برقراري ارتباط مناسب 

برنامه ريزي كنيد.
هر چــه دربــارة فرهنــگ، انتظارهــا، فعاليت ها، 
ويژگي هاي شــخصيتي، سبك هاي يادگيري، هدف ها و 
انديشه هاي دانش آموزانتان بيشتر بدانيد، بهتر مي توانيد 
با آن ها ارتباط داشــته باشيد و محيط مساعدي را براي 

آموزش ايجاد كنيد. 

5
باج دهي ممنوع

بيش از 50 ســال تحقيق نشــان داده اســت كه 
پاداش هاي  برچسب ها،  جايزه ها، ســتاره هاي طاليي، 
پولــي، رشــوه و مانند آن، تنها باعــث تضعيف تمايل 
ذاتي دانش آموزان به يادگيري مي شــود و ميان معلم 
و شــاگرد مشــكالت ارتباطي ايجاد مي كند. به عالوه 
موجب مي شــود كه دانش آموزان بدون پاداش دست 
به انجام كاري نزنند. مغز انسان داراي سيستم پاداش 
خاص و خودبه خودي اســت. وقتــي دانش آموزي در 

هر چه دربارة فرهنگ، 
انتظارها، فعالیت ها، 

ویژگي هاي شخصیتي، 
سبك هاي یادگیري، 

هدف ها و اندیشه هاي 
دانش آموزانتان 

بیشتر بدانید، 
بهتر مي توانید با آن ها 

ارتباط داشته باشید 
و محیط مساعدي را 

براي آموزش 
ایجاد كنید
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يك كار چالش برانگيز موفق مي شــود، مغز او مقداري 
اندروفين دريافت مي كند كه موجب خوشــي، لذت و 
احساس رضايت مي شود. اين خود نوعي پاداش است. 
به جــاي ارزش گذاري بر موفقيت هــاي دانش آموزان 
خود با برچســب يا نشــانه، با آن ها دربارة چگونگي 
احساس رســيدن به مهارت و ارزش تالش، ر اهبردها 
و فرايندهايي كه آن ها را به آن موفقيت ها مي رســاند، 
صحبت كنيــد و با تأييــد كالمي كار آن هــا زمينة 

موفقيت هاي بعدي آن ها را فراهم كنيد.

6
 اجتناب از قضاوت

وقتي دانش آموزان احســاس مي كننــد كه مورد 
قضاوت قرار مي گيرند، دسته بندي مي شوند و يا برچسب 
زده مي شوند، نسبت به كسي كه در مورد آن ها قضاوت 
مي كند، بي اعتماد مي شوند. دربارة دانش آموزي كه فقط 
آنجا نشسته است، بدون اينكه تكاليف مدرسه را انجام 
دهد، بدون دليل قضاوت نكنيم. آسان ترين كار اين است 
كــه فوراً دانش آموز را تنبــل و دانش آموزي را كه دائماً  
باعث تحريك و تهديد هم ساالن مي شود، قلدر خطاب 
كنيم. اما قضاوت و برچســب زني به دانش آموزان راهي 
اســت كه نشان مي دهد ما از مســئوليت خود اجتناب 

ورزيده ايم.
 به جاي قضاوت دربــارة دانش آموزان، دربارة علت 
رفتار آن ها كنجكاو باشيد و بپرسيد: »چرا؟ اين ترس و 
يا خصومت از كجا آمده اســت؟ هنگامي كه علت اصلي 
رفتار او را كشف كنيد، مي توانيد به اين موضوع به طور 
مستقيم رســيدگي كنيد و از اتالف وقت و انرژي براي  

تحميل، سرزنش و برچسب زدن جلوگيري كنيد.

7
 استفاده از بازي ها و فعالیت هاي كالسي

همان طــور كه رابطة خوب دانش آموزان با هم مهم 
اســت، رابطة خوب معلم با دانش آموزان نيز مهم است. 
يكي از بهترين شيوه ها ي شكستن دسته بندي ها در يك 
كالس درس، كمك به دانش آموزان خجالتي و جديد، و 
ايجاد حس وابستگي به آن ها اين است كه دانش آموزان 
را به بازي هــاي غيررقابتي ترغيب كنيد؛ بازي هايي كه 
ساختار يادگيري مشــاركتي دارند. مزيت ديگر آوردن 
بازي به كالس درس اين است كه به دانش آموزان شما 
دليل بســيار قدرتمندي براي آمدن به كالس مي دهد. 
يعني شــركت كردن در فعاليت هاي كالس براي آن ها 

سرگرمي محسوب مي شود.

8
 انعطاف پذیري

انعطاف پذيري سريع ترين روش براي ايجاد اعتماد است. 
پذيرش اشتباهات نشان مي دهد كه شما هم انسان هستيد 
و باعث مي شــود شما صميمي تر به نظر برسيد. همچنين 
اين پيام را مي رساند كه در اين كالس اشتباه اتفاق مي افتد 
و ما از آن ها ياد مي گيريم. آسيب پذيري و ارزيابي به رشد 
ما كمك مي كند. ما اشتباهات را مي پذيريم و از آن ها ياد 
مي گيريم و رشد مي كنيم. يك اشتباه ساده، مانند يك غلط 
اماليــي روي تختة كالس يا تلفظ غلط را انجام دهيد و به 
دانش آموزان فرصت بدهيد غلط شــما را گوشزد كنند. از 
عذرخواهي بپرهيزيد، صحبت كنيد كه خوش حال مي شويد 

كه با اين اشتباه و اصالح آن چيزي را آموخته ايد.

9
 تجلیل موفقیت

ابتدا ممكن اســت به نظر برسد كه راهبرد تجليل از 
موفقيت با راهبرد اجتناب  از پاداش ها متضاد اســت، در 
حالي كه اين طور نيست. تجليل رويدادي خودانگيز براي 
به رسميت شناختن موفقيت است. اين به معناي پاداشي 
اســت كه در زمان مشــاهدة موفقيت ارائه مي شود و به 
ديگران پيام مي دهد كه اگر تو هم موفق شــوي، كارت 
تجليل مي شــود. ممكن اســت هدفي در كالس تعيين 
كنيد و كل كالس به 80 درصد يا باالتر از هدف ها دست 
يابد. نمودار درصد پيشرفت دانش آموزان را روي ديواري 
قرار دهيد و بعد از سنجش و ارزيابي، ر اهبردها، فرايندها 
يا عادات مطالعة دانش آموزان براي كسب موفقيت و آنچه 

را كه آموخته اند، مورد بحث قرار دهيد. 
مادامي كه كالس به هدف مورد نظر برسد، تجليل را ادامه 
دهيد و موفقيت را جشن بگيريد. البته الزم نيست سيرك راه 
بيندازيد. نمايش برخي از فيلم هاي آنالين خنده دار و جالب، 
آوردن كيك و يــا بازي كردن برخي بازي هاي غير رقابتي، 
نمونه هايي از جشني مناسب هستند. بار ديگر كه شما يك 
هــدف خاصي را براي كالس تعيين مي كنيد، دانش آموزان 
مي پرسند كه آيا مي خواهيد مجدداً جشن بگيريد. به آن ها 
تذكر دهيد كه اين جشــن واقعاً  براي خوردن كيك نيست، 

بلكه به منظور تالش و يادگيري خود آن هاست.
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وقتي دانش آموزي 
در یك كار 
چالش برانگیز 
موفق مي شود، 
مغز او مقداري 
اندروفین دریافت 
مي كند كه موجب 
خوشي، لذت و 
احساس رضایت 
مي شود. این خود 
نوعي پاداش است
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رقيه شعباني،كارشناس ارشد فلسفة آموزش وپرورشـ  آموزگار ابتدايي فريدون كنار

كاربرد تكنولوژي آموزشي

                                                     اشاره                                                                                                                                                                             
یکی از دالیل ضعف دانش آموزان  در درس ریاضی، به عوامل انگیزشی، مخصوصًا نبود عالقه به یادگیری و نداشتن خودکارامدی 
مربوط مي شــود. با وجود اهمیت تمامی دوره های تحصیلی، از آنجا که دورة آموزش ابتدایی زیربنا و پایة ســاخت شخصیت علمی 
دانش آموزان  و همچنین زمینه ساز ایجاد نگرش مثبت یا منفی به دروس گوناگون )به ویژه درس ریاضی( است، مي توان با به کارگیري 
روش هــاي نوین، دانش آموزان را به این درس عالقه مند کرد. یکی از این روش ها اســتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در کالس 
درس ریاضی است. زیرا در این روش خود دانش آموزان در یادگیری نقش فعال دارند و این موضوع باالرفتن انگیزش، باور کردن خود 

و در نهایت تعمیق یادگیری را در پي دارد.

 كلیدواژه ها:     فناوری اطالعات و ارتباطات، خودكارآمدی، انگيزش تحصيلی و درس ریاضی                                                                                       

 كارآمدي فناوري در انگيزش تحصيلی

تجربه اي در تعمیق 
يادگیري رياضیات

مقدمه
امــروزه يكی از مســائل مهم مورد توجه بشــر در 
بهره گيــری از پديده هــا، توجه به ابعاد روان شــناختی 
به خصوص خودكارامدی1 اســت. خودكارامدي مفهومی 
اســت كه از نظرية شناختی - اجتماعی آلبرت بندورا، 
روان شناس مشهور، گرفته شده است و بر طبق آن پيشرفت 
آدمی متأثر از رفتار خود، شــرايط محيطی و ويژگی هاي 
درونی همچون تفكرات و باورهاي خود اوســت. شولز  و 
ديگران )2002( بيان می كنند، خودكارامدي در برگيرندة 
احساس خوشايند فرد در انجام تكاليف است كه به طور 
فراگير با انگيزش و انجام موفقيت آميز تكاليف در تمامی 
دانش آموزان مرتبط است. از نظر مک گئون و پينتریچ 

)2002( خودكارامدی يك متغير انگيزشــی فعال ساز، 
هدايت بخش و برانگيزانندة رفتار به ســوی هدف تعريف 
شده اســت. تصور هر يادگيرنده از خودكارامدي خودش 
از منابــع گوناگونی همچون عملكرد واقعی، واكنش هاي 
فيزيولوژيك خود، تشــويق ديگــران و تجربياتی كه از 
يادگيري مشــاهده اي به دست می آورد، حاصل می شود.  
اگر فردي باور داشته باشــد نمی تواند نتايج مورد انتظار 
را به دســت آورد يا به اين باور برســد كه نمی تواند مانع 
رفتارهاي غيرقابل قبول شود، انگيزة او براي انجام كار كم 
خواهد شد. اگرچه عوامل ديگري وجود دارند كه به عنوان 
برانگيزنده هاي رفتار انسان عمل می كنند،  اما همة آن ها 
تابع باور فرد هستند . خودكارامدي به بنية شخصيتی فرد 
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در رويارويی با مسائل براي رسيدن به اهداف و موفقيت 
نيز اشاره دارد و بيشتر از اينكه تحت تأثير هوش و توان 
يادگيري فرد باشد، تحت تأثير ويژگی هاي شخصيتی از 
جمله باور داشتن خود )اعتماد به نفس(، تالش گر بودن و 
تسليم نشدن )خودتهييجی(، وارسی علل موفق نبودن 
به هنگام ناكامی )خودسنجی(، آرايش جديد مقدمات و 
روش هاي اجتماعی رســيدن به هدف )خودتنظيمی( و 
تحت كنتــرل درآوردن تكانه ها )خودرهبري( قرار دارد. 
اين عوامل در برخی از دانش آموزان، حتی بيش از توان 
يادگيري، موجب پيشرفت و موفقيت تحصيلی می شوند.

تجربة خودكارامدي در یادگیري ریاضي
يكــی از باورهايی كه امروزه روان شناســان در پی 
تحقيق دربــارة آن هســتند، باورهــای خودكارامدی 
رياضی اســت كه معرف قدرت نگرش های كارامدی در 
پيشــرفت تحصيلی، نتايج مطلوب در آموزش از قبيل 
پشــتكار در انجام تكاليف رياضی، نسبت دادن شكست 
يا موفقيت، اشتياق به يادگيری، انتخاب رشته، موفقيت 
تحصيلی و متعاقباً حضور در دانشــگاه است. هاكت و 
بتز )2004( خودكارامــدي رياضيات را چنين تعريف 
می كننــد: »ارزيابــی از موقعيت يا مســئله اي خاص 
كه اطمينان فرد را نســبت به توانايــی او براي انجام يا 
اجراي موفقيت آميز يك تكليف يا مسئلة رياضی نشان 
می دهــد. در عمل، براي افزايش باورهاي خودكارامدي، 
در برنامــة دانش آموزان، راهبرد هــای خاصی از جمله 
سازمان دادن مثال ها در گام هاي چند مرحله اي آسان با 
تمرين عملی، سرمشق گيري از راهبردهاي حل مسئله، 
هدف گذاري و بازخــورد را گنجانده اند. لنينبرینک و 
پيمنریچ )2002( خودكارامــدی رياضی را از جمله 
عواملی می دانند كه به فرد كمك می كند سطح بااليی 

از عملكرد و پيشــرفت را بروز دهد. پاجارز ) 1994( نيز 
دريافت، خودكارامدي رياضی نسبت به توانايی هاي ذهنی 
در مورد عملكرد رياضی پيش بينی كنندة قوي تري است. 
دانش آموزانی كــه خودكارامدي آن ها باالتر اســت، در 
محاسبات رياضی بسيار دقيق ترند و در مسائل سخت، در 
مقايسه با دانش آموزانی كه خودكارامدي پايينی دارند، از 
دوام و سرسختي بيشتري برخوردارند. كالينز )2003( 
ضمن تأييد رابطة توانايی رياضی با عملكرد دانش آموزان 
و پس از كنترل عامل توانايی معتقد است، دانش آموزانی 
كه در ســطح باالتري از خودكارامدي قرار دارند، مسائل 
بيشــتري را حل می كنند. همچنيــن شانک )2003( 
بــا تحليل هاي خــود نشــان داد، خودكارامدي رياضی 
الگوبرداري، پشــتكار  و دقت را در مسائل رياضی و نيز 
خودكارامدي را ارتقا مي دهد و بدين نحو تأثير مستقيمی 
بر ســطح مهارت رياضی آنان دارد. او بعد ها نشــان داد، 
بازخورد هايی كه نسبت به ميزان تالش در عملكرد قبلی 
ارائه می شوند، بر انتظارات خودكارامدي كودكان مدارس 
ابتدايــی مي افزايند و اين زمينه ســاز افزايش مهارت در 

عملكرد مسائل رياضی می شود.
از جملــه مفاهيمی كــه در ســال های اخير توجه 
روان شناســان و مربيان تعليم و تربيــت را به خود جلب 
كرده، انگيزش تحصيلی اســت. انگيــزش تحصيلی در 
مدرســه به رفتارهايی كه به يادگيری و پيشرفت مربوط 
هســتند اطالق می شــود و بيشــتر به آن بعد از انگيزه 
مرتبط اســت كه به انگيزش درونی )انجام يك فعاليت 
به دليل ماهيت لذت بخش آن( اشاره دارد. وقتی در نظام 
آموزشی مشــكالتی همچون افت تحصيلی رخ می دهد، 
از انگيــزش يادگيرنده به عنوان يكی از علل مهم آن ياد 
می شود . مطالعات در روان شناســی تربيتی و يادگيري 
نشــان می دهد، انگيزش با يادگيري آموزشگاهی ارتباط 
دارد، زيرا يادگيري فرايند فعالی اســت مستلزم كوشش 
عمدي و آگاهانه. اگر دانش آموزي كه توانايی بااليی دارد، 
هنگام مطالعه و يادگيــري درس رياضی توجه و تمركز 
كافی نداشته باشد يا كوشش مؤثري نشان ندهد، قادر به 
يادگيري نخواهد بود. براي اينكه دانش آموز بتواند از برنامة 
درســی حداكثر بهره را ببرد، بايد در كالس زمينه هايي 
فراهم شــود كه در آن فراگيرنده به شــركت و درگيري 
در فعاليت هاي يادگيري برانگيخته شــود. در اين ميان، 
يكی از عوامل مهم در ايجاد انگيزش و خودكارامدی در 
دانش آموزان، اســتفاده از فناوری های جديد در آموزش 
رياضی اســت كه بی ترديد بركيفيت و كميت ياددهی و 
يادگيری در محيط آموزشی تأثير مي گذارد. پژوهش های 
متعدد مؤيد اين مطلب است كه به كارگيری فناوری در 
آموزش موجب كاهش هزينه های آموزشی، صرفه جويی 

هنگامي كه 
احساس موفقیت 
درسي و یادگیري 
در دانش آموز 
ایجاد شود سطح 
انگیزش او هم 
باالتر مي رود
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در وقت، افزايش فرصت های يادگيری و ياددهی، افزايش 
موفقيت تحصيلی و امكان دسترسی سريع به اطالعات 
می شــود. برك ون و همكاران )2007( يكی از مزايای 
اســتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطــات2 در آموزش 
را افزايــش انگيــزة تحصيلی3، عالقــه و اعتماد به نفس 
دانش آموزان و گسترش يادگيری می دانند. دانش آموزان 
از طريــق نرم افزارهای آموزشــی در كالس، راهبردهای 
يادگيــری فعال تری را در ارتباط بــا مفاهيم رياضی در 
زندگــی روزمره تجربه می كنند. از آنجــا كه فناوری بر 
ميــزان يادگيری دانش آموزان می افزايــد، كاربرد آن در 
آموزش رياضی ضروری اســت. اســتفاده از فناوری های 
جديــد در كالس درس به خصوص در درس رياضی، به 
ميزان قابل توجهی انگيزة دانش آموزان را افزايش می دهد. 
به واســطة كاربرد مؤثر و به كارگيری فناوری، توانايی ها 
و قابليت های دانش آموزان سريع تر بارز مي شوند. گاردنر 
)2006( نيز در زمينة آموزش معتقد است، چون درك 
انسان ها از جهان متفاوت اســت، دانش آموزان را بايد با 
روش هاي گوناگون آموزش داد. گاردنر بر اين باور است 
كه مدرسه را بايد سرشار از كارآموزي، پروژه و ابزارهاي 
آموزشی چندرسانه اي كرد تا در آن صورت هر دانش آموز 

بتواند خود را با نظام آموزشی سازگار كند.
در ايــن ميــان، يكــی از فايده هاي اســتفاده از 
نرم افزارهــاي آموزشــی و رايانه در آمــوزش رياضی ، 
تغيير باور دانش آموزان نســبت بــه توانايی هاي خود و 
نيز درس رياضی اســت كه نتيجــة آن افزايش لذت و 
انگيــزه براي يادگيري رياضی اســت. دانش آموزانی كه 
از تكنولوژي اســتفاده می كنند، نسبت به دانش آموزانی 
كه از آن اســتفاده نمی كنند، نگرش مثبت تري نسبت 
بــه توانايی هاي خود در حل مســائل رياضــی دارند. 
صفاریان و همكاران )1388( در پژوهشــی با عنوان 
»مقايســة تأثير آموزش به كمك نرم افزارهاي آموزشی 
و روش تدريس سنتی بر يادگيري درس رياضی « نشان 
دادند، در آزمون پيشــرفت تحصيلــی رياضی، عملكرد 
دانش آموزانی كه با نرم افزار آموزشــی آموزش ديده اند، 
در مقايســه با دانش آموزانی كه به شيوة سنتی آموزش 
ديده انــد، به طور قابــل مالحظه اي بهتر بوده اســت. 
قاسمی )1387( نيــز در تحقيق خود در مورد استفاده 
از فاوا در آموزش رياضی به اين نتيجة مهم دست يافت 
كه عملكرد دانش آموزانی كــه با فاوا آموزش می بينند، 
نســبت به دانش آموزانی كه به روش ســنتی آموزش 
ديدند، ارتقا يافته است. عالوه بر اين، آن ها از عزت نفس 
و خودكارامدی باالتري نيز برخوردار شــده اند. مطالعة 
ریژاپت، مارتين و دانيلز )2001( نشان داد، آموزش 
به كمك فناوري چندرســانه اي بر پيشــرفت تحصيلی 

دانش آموزان مؤثر اســت، چون آمــوزش به كمك ابزار 
چندرسانه اي پردازش سريع اطالعات، سرعت يادگيري 
و افزايش سطح شناختی را در فراگيرندگان در پي دارد 
و زمينه را براي پيشــرفت تحصيلی آنان فراهم می كند.

جمع بندی
به طور كلی، استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 
در مدارس را می توان راهكاري براي عمق بخشــيدن به 
يادگيری و افزايش خودكارامــدی و انگيزش تحصيلی 
درس رياضی دانست، زيرا يكی از راه هاي كاهش انگيزه 
در درس رياضی، بار روانی و فشــاري است كه از بيرون، 
از طريق ارائة مطالب درس، معلم كالس، تمرينات درس 
و احساس توانمندي دانش آموزان ايجاد می شود. اين بار 
شــناختی بيرونی صرفاً به خاطر روش ارائة اطالعات به 
دانش آموز به وجود می آيد. فناوری اطالعات و ارتباطات، 
عالوه بر اينكه بار شناختی اضافی و غير ضروري را حذف 
می كنــد، با تلفيق فيزيكی محتوا و مــواد يادگيري كه 
عمدتاً به دو صورت متن )نوشــتاري و گفتاري( و تصوير 
)عكس، شــكل و نمودار( انجام می گيرد، كارايی حافظة 
فعال را باال مي بــرد و به يادگيري معنادار می انجامد. به 
عقيدة آزوبل، هنگامی كه احســاس موفقيت درسی و 
يادگيري در دانش آموز ايجاد شــود، ســطح انگيزش و 
شناخت او هم باالتر می رود و در نهايت مشكل بازيابی به 

حداقل ممكن می رسد.
در شرايط فعلی نظام آموزشــی كشورمان، به نظر 
می رسد اســتفادة هر چه بيشــتر از فناوری در كالس 
درس، به خصوص در درس رياضی، بتواند زمينه را برای 
باال بردن خودكارامــدی، انگيزش تحصيلی و در نهايت 
يادگيری بيشتر فراهم آورد، زيرا با ورود فناوري اطالعات 
و ارتباطــات در همة كالس ها، آمــوزش يادگيرندگان 
می تواند ثمربخش تــر، چالش پذيرتر و مطمئن تر از قبل 
باشــد. در اين حالت، نقش معلمان از يك منبع مطالب 
علمی بــودن، به يك مديــر ناظر بر فراينــد يادگيري 
تغيير می يابد و احســاس خودكارامدي و اعتماد به نفس 

و انگيزش تحصيلی در دانش آموزان نيز بيشتر می شود.
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به نظر شــما از ايــن حكمت يا كلمة 
قصــار اميرالمؤمنين علــي)ع( در آموزش و 

تعليم وتربيت چه استفاده اي مي توان كرد؟
در اين ســخن، حضرت علــي)ع( ميان »عقل« و 
»گفتار« رابطه اي معكوس برقرار كرده است و مي گويد، 
هر مقدار كه عقل فزوني گيرد، نياز به سخن گفتن كمتر 
مي شــود و برعكس. اين واقعيتي اســت كه ما در وقايع 
روزمــرة خود نيز فراوان مشــاهده مي كنيم. افرادي كه 
عاقل تر و فكورترند، عموماً كم حرف ترند و سخن هم كه 
مي گويند سنجيده مي گويند و برعكس افرادي كه بيش 
از معمول سخن آور و حراف هستند، سخنانشان از عمق 
و محتواي كمتري برخوردار اســت و چه بســا فريبنده 
هم هســت. شادروان سعدي اين نكته را در عبارتي نغز 

چنين بيان كرده است:
»دانا چون طبلة عطار است؛ خاموش و هنرنماي، و 

نادان چون طبل غازي، بلندآواز و ميان تهي.« 
)گلستان(

و حافظ نيز گفته است:
بر بساط نكته دانان خود فروشي شرط نيست
يا سخن دانسته گو اي مرد عاقل يا خموش

ســخن علي)ع( در واقع بيانگر اين نكته اســت كه 
عقل بر »كالم« برتري دارد و شايد دقيق تر اين باشد كه 

بايد ميان »عقل« و »كالم« توازن و تعادل 
برقرار باشد.

پس اين ســخن مي تواند به مثابــة يك راهبرد 
يــا اســتراتژي در امر آمــوزش  و تربيت مــورد توجه 

صاحب نظران و دست  اندركاران تعليم وتربيت قرار گيرد. در 
اين نوشتار كوشيده ايم اين معنا را تبيين كنيم.

در فرهنگ و معارف اســالمي، منبعث از قرآن كريم، 
عقل جايگاهي بســيار واال دارد. اگر از آيات متعدد قرآن 
در اين باره بگذريم، در ســخنان رســول خدا)ص( نيز به 
عقل اهميتي وافر داده شده است. آن حضرت به علي)ع( 
فرموده است: »يا علي، اگر مردم به »انواع نيكي ها« خود را 
به خدا نزديك مي كنند - از قبيل خيرات و مبرات و انواع 
كارهاي خوب - تو خود را از طريق »انواع عقل ها« به خدا 
نزديك كن.« اين سخن رسول خدا سنگين است و شايد 
براي ما به راحتي قابل درك نباشــد، اما همين كه از زبان 
او خطاب به خلف راســتين او جاري شده است، مي تواند 
نشانة عظمت و بزرگي اين كالم و در نتيجه جايگاه عقل، 

هم در عالم وجود و هم در وجود انسان، باشد.
بــه هر حال، از اين كالم علي)ع( مي توان درس هاي 

متعددي در امر آموزش و تعليم وتربيت گرفت:
 اينكــه عقل مقدم بر گفتار اســت: اول انديشــه 

وانگهي گفتار.

اذا تّم العقل نََقَص الكالم

رابطه عقل و كالم

جعفر ربانی
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اينكــه عقل هــا يكديگــر را دفــع   
نمي كنند، در حالي كه ســخن ها مي توانند به 
راحتــي با يكديگر در تقابــل و تنازع قرار گيرند. 

مولوي مي گويد:
مشورت ادراك و هشياري دهد

عقل ها مر عقل را ياري دهد
 اينكه بســياري از مشكالت و تنازعات ميان افراد 
و جماعت ها از روي عقل نيســت، بلكه ناشــي از 
حرف هاي نســنجيده و ســخنان نابجا و كالمي 

است كه پشتوانه اي از عقل ندارد.
 اينكه عقل قابل تمام شــدن يا به كمال رسيدن 

است. بنابراين مي توان آن را رشد و پرورش داد.
از مجمــوع آنچه گفتيم نتيجــه مي گيريم، يكي از 
وظايــف ما در برنامة درســي و در قبــال دانش آموزان، 
كوشــش در تقويت عقل آن هاست؛ پيش از آنكه در پي 
ارتقاي دانش و مهارت در آن ها باشــيم. بايد دانست كه 
امروزه اگرچه خوشــبختانه، دانش آموزان بســيار بيش 
از دهه هــاي قبل آزادي دارند و امــكان به زبان آوردن 
خواسته هاي خود و نشان دادن خود و بروز خالقيت خود 
را دارنــد، اما همين »امكان« امــكان ديگري را از آن ها 
سلب كرده و آن تأمل، تفكر و تعقل در امور است. پيامد 
اين وضعيت، چنان كه بعضاً مشــاهده مي كنيم، تمكين 

نكردن فرزندان از ســخنان پدر و مادر در 
خانه و معلم و مربي در مدرسه است و در نتيجه 

دانش آموز محور شــدن منزل و مدرســه به گونه اي 
ناهنجار و ناميزان.

براي جبران يا بهبود اين، به تعبير ما، خســارت يا 
زيان، چه راهي مي توان يافــت، جز اينكه دانش آموزان 
را، به ويژه در ســنين نوجواني كه در آســتانة بلوغ قرار 
دارند، از چشــمه اي كه در وجودشــان جوشان و جاري 
است، يعني عقل طبيعي خدادادي، آگاه سازيم؟ سنایي 

مي گويد:
كاريز درون جان تو مي بايد

كز عاريه ها دري به تو نگشايد
نكته اين اســت كه در نظام برنامه ريزي درســي ما 
بايد به مقوالتي از اين دست به طور اصولي بيشتر توجه 
شــود. مسلم اســت كه مي توان با اتكا به سخن گرانبار 
اميرالمؤمنين علي)ع( رشــد عقل را به عنوان رهنمود و 
راهبردي جدي در تعليم وتربيت در نظر گرفت و براساس 
آن  روش هاي مناســبي يافت و از آن طريق راهي براي 

اتمام و اكمال عقل در دانش آموزان جست.
تا اينجا طرح مســئله بود و اميد است همين اندازه 

موجب تأمل شود. 

هر گاه عقل مالك كالم باشد، 
سخن كوتاه و سنجيده خواهد بود

)نهج البالغه، حكمت 71(
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خبرواطالعرساني
محمدحسين دیزجي

گزارشي از شركت صنایع آموزشی

                                                     اشاره                                                                     
آن روزها گذشت كه معلم یک كتاب دست می گرفت 
و روی تخته سياه با گچ ســپيد می نوشت، كمی شرح و 
بســط می داد و بچه ها جمله ها را خط به خط می نوشتند. 
سال هاست كه ابزار آموزش، از یک كتاب حتي مصور هم 
فراتر رفته است. االن یک ضلع غيرقابل انکار آموزش در 
هر كالس و پایه ای، لوازم، ابزارها و تکنولوژی آموزشــی 
است. البته ابزار و روش به شرطی تسهيل كنندة آموزش 
هســتند كه معلم كار با آن ها را خوب بداند و در زمان و 
موقعيت مناســب از آن ها اســتفاده كند. گاهی وسایل 
كمک آموزشی در دسترس نيستند و گاه هم آزمایشگاه 
و امکانات هســت اما معلم برای استفاده از این امکانات 

تجربة كافی ندارد.
متعددي مشغول ساخت  ما شــركت های  در كشور 
این نوع امکانات هســتند، اما شــركت صنایع آموزشی 
كه تأسيس آن به ســال 1354 بازمی گردد، مجموعه ای 
بزرگ اســت كه با نظام آموزش و پــرورش پيوند دارد. 
بر اساس سياســت های دولت، شركت صنایع آموزشی به 
صندوق ذخيرة فرهنگيان واگذار شده است، اما همچنان 
محصوالتی قابل تأمل برای مدارس و سایر مراكز طراحی، 
توليــد و عرضه می كند. فرصتی فراهم شــد تا به اتفاق 
جمعی از همکاران دفتر مجله از این مجموعه بازدید كنيم 

و گزارشی از آن را پيش روی شما قرار دهيم.

معلــم مســئله ای را در كالس 
ابتــدا چند عبارت  مطرح می كند. 
پای تخته می نويسد و سپس شكل 
می كشد. نوبت به نمايش اطالعات 
در فضای مجازی می رسد. چشم و 
گوش شاگردان فعال است. به ظاهر 
آموزش اين مبحث بعد از يك ساعت 
در اين كالس به اتمام می رسد، اما 
همين درس هنوز در كالس ديگري 
ادامــه دارد. بچه ها به آزمايشــگاه 
می روند. حاال اعضا و جوارح آنان هم 
در خدمت يادگيری است. وسايل را 
روی ميز قــرار می دهند و تركيبات 
شيميايی را خودشان انجام مي دهند 
و عالوه بر ديدن و شنيدن، از ساير 
حواس خود مانند بويايی و المسه نيز 
برای يادگيری استفاده می كنند. آرام 
آرام از كاربرد به مهارت مي رسند و 
به طور غير مستقيم درمی يابند كه 
انجام آزمايش آمــوزش را عميق تر 
مي كند و فراگيری كامل تر می شود. 

محصول ما و اعتبار آموزش
مهندس محمــود معصومی، 
مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت 
صنايع آموزشــی، سال هاست به اين 
مهم واقف است و همة همت خود را 
صرف برنامه هايی می كند تا آموزش 
به كمك معلمان مجرب و مسلط در 
ذهن شاگردان به امری ماندگار مبدل 
شود و آنان نيز در ادامه، قدرت انتقال 
همين مفاهيم را به ديگران داشــته 
باشند. او با نزديك به 40 سال تجربه، 
همچنان دغدغه دارد و نگران بخش 
مهم شكل چند وجهی تعليم و تربيت 
در نظام آموزشی كشور ماست. دلش 
برای توليد كاالی با كيفيت ايرانی در 
زمينة وسايل كمك آموزشی می تپد. 
در بــدو ورود به دفترش، ما را دعوت 
می كند ابتدا با روند كار بيشتر آشنا 
شويم و در ادامه از مسير خط توليد، 
كالس های آموزشــی ويژة معلمان، 
مجموعه  و  تجهيــزات  نمايشــگاه 
محصوالت شــركت بازديــد كنيم.

می پرسم: وقتی معلم یا مدیر 
یــک مجموعة آموزشــی برای 
تجهيــز آزمایشــگاه های خود 
محصوالت  با  مــی رود،  بازار  به 
با  او  متعددی روبه رو می شــود. 
معيارهای خود خرید می كند، شما 
با چه معيارهایی یک محصول را 
توليد و در اختيار بازار و مدرسه ها 

قرار می دهيد؟
می گويـــد: »وسايل آموزشی و 
كمك آموزشی بايد سه خصوصيت 

مهم داشته باشند:
اول: ايمن باشند.

دوم: عملكــرد صحيح داشــته 
باشند.

ســوم: از نظر علمی مورد تأييد 
كارشناسان آموزشی باشند.«

بي توجهــي به هر يــك از اين 
موارد خســارت به دنبال دارد. اگر 
ايمن نباشــد، موجب خسارت های 
جســمی و غيره خواهد شــد. اگر 
عملكــرد صحيح نداشــته باشــد، 
باور علمی دانش آموز را خدشــه دار 
مي كند و ســبب می شود معلم سر 
كالس با شــاگردانش دچار چالش 
شــود. همچنين، اگر از نظر علمی 
مشكل داشته باشد، اين مشكل به 
فراگيری دچار  و  دانش آموز منتقل 
چالش خواهد شد. فرض كنيم معلم 
می خواهد با آن گلوله و حلقة فلزی 
بحث انبســاط و انقباض را آموزش 
دهد. چدن، آهــن و آلومينيوم در 
ظاهر مثل هم و هر سه فلز هستند. 
حاال اگر ما در توليد اين وســيله به 
جنس ، كيفيــت كار و اندازة دقيق 
ساخت آن )حتی كمتر از ميلی متر( 
دقــت نكنيم، معلم ســر كالس به 
خاطر عبور نكــردن گلوله از حلقه، 
نزد شــاگردانش ســنگ روی يخ 
می شود. در حالي كه او مقصر نيست 
و مبحث علمی را درســت تدريس 
كرده اســت. اينجاســت كــه باور 
دانش آموز فرو می ريزد، معلم دچار 
خجالت و عذاب وجدان مي شــود و 

تدريس معلم  با 

فناوري
 اثربخش تر می شود
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آموزش هم به نتيجه نمی رسد. لذا 
مالك استاندارد برای ما، هم صنعتی 
و هم عملكردی اســت. پس از اين 
هم قيمت كاال برای ما مهم است كه 

بايد به آن توجه كنيم.
وقتی شما كاالیی دقيق، مناسب 
و با كيفيت توليد كنيد، به اقتصاد 
هم  آموزش و پرورش  و  كشــور 

كمک كرده اید.
بله، دقيقاً همين طور است. وقتی 
كاال دوام و كيفيت داشته باشد، 
الزم نيســت مدرسه چند بار آن 
را تهيه كنــد. البته از زاوية ديگر 
اقتصــاد آموزش و پرورش  به  هم 
وقتی  كشــور كمك می شــود. 
دانش آموز با اين وسايل كه نقش 
مباحث  دارند،  آموزشــی  كمك 
را به درســتی و عميق و ماندگار 
فرا بگيــرد، با وضعيــت بهتری 
ايــن كالس را به پايــان مي برد. 
اما اگر شــاگرد مطلب را درست 
درك نكند، شــايد در همان پايه 
درجا بزند و يك ســال ديگر در 
همان كالس بمانــد. اين هم به 
لطمه  آموزش و پــرورش  اقتصاد 
وارد می كند. اين نكته در اقتصاد 
ملی و ثروت ملی قابل تأمل است. 
از طرف ديگــر، وقتی تجهيزات 
توليدی ما دقيق و درست باشند 
و در آموزش مؤثر واقع شوند، باور 
دانش آموز نسبت به توليد ملی و 

كاالی ايرانی تقويت می شود. 

گاهی اوقــات در برخی مدارس 
امکانات و تجهيزاتی برای تکميل 
آزمایشــگاه  قالب  در  آموزش 
به  معلمان  برخی  اما  هســت، 
درســتی نمی تواننــد از تمام 
استفاده  وسيله  آن  قابليت های 
این  نمی دانند  گاه حتي  و  كنند 
كاربرد  مباحث  كدام  در  وسيله 
را  آنان  آموزش  و می تواند  دارد 
كامل كند. وقتــی این رغبت و 
انگيزه كمتر شود، مدیر مدرسه 
هم تمایلی به خرید این وسایل 
ندارد و توليدات شــما آن طور 
كه باید و شاید در جامعه معرفی 

نمی شود.
ما برای رفع اين مشكل گام هايی 
برداشــته ايم. در مجموعة صنايع 
آموزشی اقدام به برپايی كالس و 
كارگاه آموزشی كرده ايم. معلمانی 
از سراســر كشــور با هماهنگی 
قبلی بــه اينجا می آيند و در يك 
دورة چند روزه شركت می كنند. 
خوابگاه و پذيرايی در اختيارشان 
هســت و مدرســان مجــرب و 
وسايل  معرفی  متخصص، ضمن 
مرتبط با هــر كتاب و درس، كار 
با اين ابزارهــا را به آنان آموزش 
می دهند. در مجموعة ما آموزش 
يك اصل است. آشنايی با وسيله 
مهم اســت، اما كاربردهای آن را 
هم بايد فرا گرفت. ممكن اســت 
معلم برای يك وسيله كه تاكنون 
می شــناخته و از آن اســتفاده 
می كرده است تنها دو جور كاربرد 
را بلد باشــد، اما در اين دوره های 
ياد مي گيرد كه همين  آموزشی 
وســيله در چه مباحث ديگری 
هم قابل استفاده است. اين نكتة 
مهم در سيستم آموزشی مدرسه 

رغبت و انگيزه ايجاد می كند. 
توليد  به  ســفارش های مربوط 
دریافت  كجا  از  را  محصول  نوع 
مجموعه  این  بودجة  و  می كنيد 

چگونه تأمين می شود؟

مهندس معصومي: 
وقتي تجهیزات ما درست 

باشد و در آموزش مؤثر 
واقع شود، باور دانش آموز 

به كاالي ایراني تقویت 
مي شود

كلية تجهيزات توليدی را بر اساس 
اســتاندارد ســازمان پژوهش و 
برنامه ريزی آموزشی تأمين و توليد 
از طريــق مناقصات  می كنيم و 
سازمان نوسازی و تجهيز مدارس 
آموزش و پــرورش،  كل  ادارات  و 
پــس از برنده شــدن، به فروش 
می رســانيم. مــا بودجــه ای از 
آموزش و پرورش نداريم و شركت 
بــه صــورت خودگــردان اداره 
می شود. البته هر سال بايد گزارش 
مالــی كار خود را بــه صندوق 
ذخيــرة فرهنگيــان ارائه كنيم.
روش توزیع توليدات شــركت 
از  مــدارس  و  اســت  چگونه 
نوع  خصوص  در  طریقــی  چه 
محصــوالت كســب اطــالع 

می كنند؟
توزيع كاالهای فــروش رفته به 
نوســازی و ادارات كل، بر اساس 
سياســت های وزارت متبوع بين 
استان ها انجام می شود، ولی ساير 
مشتريان از طريق سايت شركت 
كه به 80 هزار واحد آموزشــی 
متصل است، كسب اطالع مي كنند 
و ســفارش خريــد می دهنــد. 
تکنولوژی  نظر  از  توليدات شما 
جنبــة  بيشــتر  آموزشــی 
ســخت افزاری دارد. فيلــم و 
اســالید و سی دی آموزشی هم 

توليد می كنيد؟
مــا عــالوه بر توليد بــه صورت 
آموزشی  محتوای  سخت افزاری، 
بــه صورت نرم افــزاری را هم در 
دستور كار داريم كه پس از تأييد 
سازمان پژوهش آن ها را به مراكز 

آموزشی معرفی می كنيم.
برخی معلمان خالق در خصوص 
طراحی و ساخت ابزارها و وسایل 
كمک آموزشی صاحب ایده هایی 
می توانند  چگونه  آنان  هستند. 
با شما در ارتباط باشند و حق و 
حقوق مادی و معنوی شان چطور 

محاسبه می شود؟

eei-co.com :نشاني اینترنتي
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مــا اين آمادگــی را داريم كه در 
توليــد و فروش بــا اين معلمان 
مشــاركت و طرح های آنان را به 
شرط تأييد كارشناسان خريداری 

كنيم.
استفاده از برخی ابزارها و وسایل 
نيازمند یک دورة آموزشی برای 
معلمان است. روال شما در این 

ارتباط چگونه است؟
ما خدمات پس از فروش خود را 
توسعه داده ايم و عالوه بر تأمين 
قطعات و نصب و راه اندازی، برای 
معلمان دوره های آموزشــی نيز 
برگزار می كنيم. ســال گذشــته 
1500 نفــر از معلمــان از نقاط 
اين كالس ها  گوناگون كشور در 
شــركت كردند كــه هر كالس 

حداقل 30 ساعت بود.
آیا شركت در حوزة پژوهش هم 

برنامه هایی دارد؟
بلــه. ما بخش مديريت تحقيق و 
توسعه داريم كه وظيفة آن كسب 
اطالع و آگاهی نسبت به آخرين 
دســتاوردهای دنيا در حوزة اين 
تجهيــزات اســت. همچنين، با 
سازمان پژوهش نيز در خصوص 
تهية نمونه تجهيزات و وســايل 
در ارتباط هستيم. واحد تضمين 
كيفيت كاال در شركت نيز موظف 
به تست محصوالت است تا كاالها 
بــا كمترين خطا و اشــتباه وارد 

سيستم آموزشی شوند.

سرفصل های آموزشی
با محور کتاب، موضوع، وسیله

بعد از گــپ و گفت با مديرعامل 
مجموعــه، همــراه بــا مهنــدس 
بازديد  بــرای  عزیزی،  علی محمد 
از كالس ها و كارگاه های آموزشــی 
رفتيم. وی كه از فرهنگيان باسابقه و 
صاحب تجربه در حوزة فعاليت های 
آموزشــی اســت، اينجا هم بحث 
آموزش را دنبال می كند. می گويد: 
»روال آمــوزش در اين مجموعه بر 
اساس سياســت های شركت است، 
به طوری كــه معلمــان و دبيران 
آموزشی  با تجهيزات  كار  چگونگی 
را به خوبی فرا بگيرند تا بتوانند در 
مدرسه تسلط الزم برای استفاده از 
اين وسايل را داشته باشند. يكی از 
ويژگی های ايــن دوره ها، در قياس 
با ســاير دوره هــای ضمن خدمت، 
عملی بودن آن است، به طوری كه 

مهندس عزیزي: 
ما براي معلمان 
دوره هاي آموزشي 
برگزار مي كنیم 
تا چگونگي كار با 
تجهیزات آموزشي 
را به خوبي فرا 
بگیرند

سرفصل های آموزشی مبتنی بر سه 
محور كتاب، موضوع و وسيله تعيين 

می شود.« 
عزيزی در خصوص نحوة انتخاب 
افراد برای گذراندن دوره ها می گويد: 
»تعيين شــرايط و انتخــاب افراد 
توسط معاونت آموزشی ادارات و با 
هماهنگی مركــز آموزش مجموعه 
است. برای هر استان سهميه ای در 
نظر گرفته شــده است. برای مثال، 
معلم مــورد نظر حداقــل بايد در 
رشــتة مرتبط مدرك كارشناسي و 
5 تا 25 سال سابقة خدمت داشته 
باشد. تسلط بر محتوای كتاب های 
درسی و گذراندن دوره های آموزشی 
كتاب های جديد هم برای ما مالك 

و مبنا است.« 
و  معلمان  می پرسم: »اســتقبال 

دبيران از این دوره ها چگونه است؟«
نظرخواهی هايی  »در  می گويــد: 
كه تاكنون داشــته ايم، بيش از 85 
درصد افــراد ميزان تأثيــر دوره ها 
را عالــی و خيلــی خــوب ارزيابی 
كرده انــد و اســتمرار آن را بــرای 
سايران هم پيشنهاد می كنند. ما نيز 
ارزشيابی ها را بر اساس چهار مؤلفه 
انجام مي دهيم: »ميزان اثربخشــی 
بر ارتقاي دانش و مهارت شــركت 
كنندگان، عملكرد استادان، كيفيت 
برگزاری و اجــرای دوره و ضرورت 
برگزاری و تداوم دوره برای ســاير 

معلمان«.
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وی در پاســخ به اين ســؤال كه 
برای گسترش این دوره های آموزشی 
برنامه ای دارید،  در سطح كشور چه 
می گويد: »مدل توســعة آموزش ها 
برای كل كشور خوشه ای است. بدين 
معنا كه برای هر استان سهميه ای در 
نظر می گيريم و افرادی كه در اينجا 
دوره ها را می گذرانند، در استان های 
خود می توانند ســايرين را آموزش 
بدهند. ما برای ارتقاي كيفيت بهتر 
كار با اين وسايل، بروشور يا فيلم هايی 
تدارك ديده ايم كه معلمان می توانند 
با كمك آن ها، نحوة كار با ابزارها را 
فرا گيرند و در كالس درس كارايی 

بيشتری داشته باشند.«
***

در زمان بازديد ما از اين مجموعه، 
دو كالس آموزشی برپايند و معلمانی از 
نقاط گوناگون كشور مشغول فراگيری 
و كســب تجربه هســتند. در يكی از 
كالس ها افراد با موضوع درس فيزيك 
و ابزارهای مرتبط دورهم نشسته و كار 
با وسايل را ياد می گيرند و در كالس 
ديگر، با محور درس زمين شناسی، زير 
نظر استاد ســرگرم آموزش هستند. 
دكتر مریم عابدینی، متخصص زمين 
شناســی، در خصــوص كالس خود 
می گويد: »آموزش زمين شناســی با 
توجه به ماهيتش نياز به آزمايشــگاه 
دارد، زيــرا بســياری از اتفاقات اين 
علم قابل دسترســی نيســت و زمان 
برای شــكل گيری آن ها بسيار مهم 

است. بنابراين، ما ناچار به مدل سازی 
بازديد های  ضمــن  لــذا  هســتيم. 
صحرايی، استفاده از وسايل و ابزارها 
در تدريس بــه كمك معلم می آيند. 
بســياری از آزمايش هايی كه من در 
ايــن كالس ارائه می كنم، برای اولين 
بار با كمك صنايع آموزشی طراحی و 

ساخته شده اند.«
خوبی  تجربه های  كــه  عابدينی 
در زمينة تأليف كتاب های درسی و 
كارهای آموزشــی دارد، در خصوص 
چگونگی ايجــاد جذابيت و ماندگار 
كــردن مباحــث درســی در ذهن 
فراگيرندگان توسط معلمان معتقد 
است: »بهترين روش، درگير كردن 
مخاطب با موضوع اســت، به طوری 
كه او خود در جســت و جوی يافتن 
پاسخ سؤال باشــد. البته انجام كار 
تدريس با فعاليت عملی بر جذابيت و 
تفهيم و ماندگاری مطلب می افزايد.« 

تولید سه هزار محصول 
در ادامة بازديد از كالس ها، نوبت 
به كارگاه های توليد محصوالت شركت 
مي رسد. كارگاه های تزريق پالستيك، 
قالب ســازی، موالژ و شيشه گری از 
جمله كارگاه هايی هستند كه در اين 
فرصت امــكان بازديد از آن ها فراهم 
مي شود و همكاران مجله مي توانند 
از نزديك با مراحــل توليد تعدادی 
از محصوالت آشــنا شوند. امرادی، 
مدير روابط عمومی شــركت، كه در 

طول بازديــد ما را همراهی می كند، 
در خصوص تعداد و تنوع محصوالت 
مي گويد: »ما بيش از ســه هزار نوع 
محصــول در دســته ها و گروه های 
متفــاوت داريم و شــركت صنايع 
آموزشی گواهی نامة سيستم مديريت 
كيفيت ISO-9001  دارد. بر اساس اين 
استاندارد، تمامی محصوالت، قبل از 
ارسال برای مشــتری، مورد بازرسی 
واحد تضمين كيفيت شــركت قرار 
می گيرد. با وجود اين واحد خدمات 
پس از فروش پاســخگوی اشكاالت 
احتمالی پس از فروش به مشتريان 
اســت. همچنين، در اين فرايند، اگر 
كااليی قابل تعمير نباشد، از گارانتی 

برخوردار است.« 
وی در بــارة امــكان دسترســی 
مشــتريان به محصوالت شــركت 
می گويد: »سفارش از طريق سايت 
كارشناسان  و  نمايندگی ها  شركت، 
فروش ميسر است و كاالها در اختيار 

متقاضيان قرار می گيرند.«
آخرين بخش از برنامة ما بازديد 
از نمايشــگاه توليدات و محصوالت 
شركت است؛ سالنی بزرگ كه نمونة 
تمامی توليــدات و محصوالت را به 
تفكيك می تــوان در آنجا يافت و از 
نزديك به مقايســة هر محصول با 

برخی نمونه ها پرداخت. 
در مسير بازگشت به دفتر مجله به 
اين نكته فكر می كنم كه اگر مراكز 
توليد در كشور ما كاالهايی با كيفيت 
بــه جامعه عرضه كننــد و در قبال 
پرسش های مشتريان پاسخگو باشند، 
ديگــر نيازی به تبليغات گســترده 
نيست. خود مخاطب محصول شما 

را به ديگری معرفی می كند. 
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پژوهش و نوآوري
سوسن بالغي زاده ، دكتراي تكنولوژي آموزشي

                                                     اشاره                                                                                                                                                                             
متأسفانه بسیاري از معلمان به ثبت تجربه هاي آموزشي و تجربي که خودشان کسب کرده  اند عالقه ندارند. همان طور که مي دانیم، 
تجربه هایي که معلمان و مدیران در محیط آموزشــي کسب مي کنند، مي تواند در بهبود فرایند تدریس و از میان برداشتن بسیاري از 
معضالت آموزشي و تربیتي مؤثر باشد. متأسفانه به دلیل توجه نکردن به ثبت فعالیت هاي تربیتي و آموزشي، تجربه هاي ارزشمندي 
که با قیمت عمري تالش و خدمت آموزشــي و تربیتي به دســت مي آیند به راحتي از بین مي روند و شاید این یکي از دالیلي است 
که دســت اندرکاران آموزش وپرورش تصویر شفافي از رخدادهاي کالس هاي درس و مدرســه ندارند. در این مقاله، کوشیده ایم با 

برجسته کردن اهمیت یادداشت هاي معلمان، آن ها را به ثبت تجربه هاي محیط آموزشي خودشان تشویق کنیم. 

 كلیدواژه ها:     یادداشت معلم، تجربيات معلم، راهبرد آموزشي، ثبت تجربه هاي آموزشي                                                                                       

وقتي از يادداشــت هاي معلم صحبت مي شــود، 
اغلب ما طرح درس معلــم به ذهنمان خطور مي كند. 
اما يادداشــت هاي معلم به طرح درس روزانه يا ساالنه 
محدود نيســت، بلكه مي تواند شــامل خاطرات معلم 
از ارتباطــات و تعامالت وي با دانش آمــوزان، اولياي 

دانش آموزان، مدير و ســاير كاركنان مدرســه و حتي 
ادارات آموزش وپرورش باشد. دست نوشته هاي معلمان 
مي تواند شــامل عواملي باشد كه موجب انگيزه و عالقة 
دانش آموزان به يادگيري مي شــوند، مانند داستان ها و 
روايت هايي كــه معلم براي جلب توجــه دانش آموزان 

تجربه هاي كالسي معلم 
روشنگر مسیر زندگي دانش آموزان
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از آن ها اســتفاده مي كند، پرســش هايي كه در كالس 
مطرح مي كند، يا ساير راهبردهايي كه براي جلب توجه 
دانش آموزان انجام مي دهد )اجراي نمايشــي كوتاه در 
ابتداي تدريس، نمايش يك ويديو يا انيميشــن و انجام 
يك آزمايش(. البته بسياري از اين موارد شايد در طرح 
درس معلم گنجانده شــده باشند، اما تجربه هاي معلم 
پس از اجراي تدريس مي تواند كامالً  متفاوت از چيزي 
باشــد كه در طــرح درس پيش بيني كــرده بود. براي 
مثال، شــايد در طرح درس پيش بيني شــده باشد كه 
براي ايجاد انگيزه دانش آموزان يك ويديو تماشا كنند، 
چون عالقه نشان مي دهند و با دقت تماشا مي كنند، اما 
در عمل اين اتفاق نمي افتد! اين موضوع ممكن اســت 
داليل متعددي داشته باشــد. براي مثال، ممكن است 
ويديوي ارائه شــده براي آن ها تازگي نداشــته باشد يا 
فاقد جذابيت الزم براي جلب توجه دانش آموزان باشد. 
در اين صورت، معلم بايد خيلي ســريع تكنيك ايجاد 
انگيزه را عوض كند، مثالً  يك داســتان يا خاطره براي 
آن ها تعريف كند، يا پرســش خاصي را مطرح كند. اگر 
اين بخش از تجربه هاي معلم ثبت شــود، مي تواند مثل 
چراغي راه را براي ســاير همــكاران و حتي محققان و 

برنامه ريزان آموزشي روشن كند.
چنــدي پيش، در جلســه اي خدمت تعــدادي از 
همكاران بازنشسته و در آســتانة بازنشستگي بودم. با 
آن هــا در مــورد اهميت ثبت تجربه هايشــان صحبت 
مي كردم. اكثر همكاران گفتند كه يادداشت هاي آن ها 
به طرح درس هاي روزانه محدود مي شــود كه بســيار 
كلي هم نوشــته شده اند. آن ها هيچ يادداشتي در مورد 
جزئيات فعاليت هايشان نداشتند. از همكار دبير رياضي 
پرســيدم، آيا دانش آموزاني داشــته ايد كه راه حل هاي 
متفاوت براي حل مسائل رياضي ارائه دهند؟ و در جواب 
گفت، البته كه داشتم، گاهي برخي از آن ها راه حل هايي 
ارائه مي دادند كه به ذهن من هم نرسيده بود. پرسيدم 
دفترچه اي داري كه اين راه حل ها در آن ثبت شده باشد 
و ايشــان با تأســف گفتند خير، چون در آن زمان فكر 
نمي كردم ثبت اين مطالب ارزش و اهميتي داشته باشد. 
وي افزود، اما اكنون مي فهمم كه اگر اين تجربيات ثبت 
شده بود، مي توانستم آن ها را به صورت هديه اي گرانقدر 
در اختيار معلمان جوان قرار دهم تا با كيفيت  بيشتري 
تدريس كنند. دبيران ســاير رشــته ها مانند مطالعات 
اجتماعي، هنر و غيره نيز بر اين باور بودند كه برخي از 

دانش آموزان به پرسش هايي كه آن ها در كالس مطرح 
مي كردند، پاسخ هايي بسيار خالق و متفاوت مي دادند، 
اما هيچ گاه معلمان آن هــا را ثبت نكرده بودند. در اين 
حال، به اين موضوع فكــر مي كردم كه واقعاً اطالعاتي 
كه به نظر ما معلمان ســاده و پيش پا افتاده اند، چقدر 
مي توانند الهام بخش ساير معلمان باشند. اگر از كارهاي 
دانش آموزان عكس گرفته مي شد، عكس العمل هاي آنان 
در برابــر تدريس معلم و مشــكالتي كه در آموزش هر 
مبحث با آن مواجه بودند ثبت مي شد، اشتباهاتي كه در 
طول 30 ســال خدمت در فرايند تدريس مرتكب شده 
و از آن ها پند گرفته بودند، يادداشت و پردازش مي شد، 
تا حد زيادي مي توانست در بهبود شيوه هاي آموزش در 
كشور مؤثر باشــد. تجربه ها با قيمت يك عمر تالش و 
سرماية جواني معلمان به دست مي آيند و اين گنجينه 

چه آسان از بين مي رود!
معلمانــي كه به ثبــت تجربه هــاي حرفه اي خود 
عالقه مندنــد، بهتــر اســت كتاب هايــي در زمينــة 
يادداشت هاي معلمان سراســر جهان را مطالعه كنند. 
بــراي مثال، يكــي از كتاب هاي جالــب در اين زمينه 
كتاب »معلم ژاپني به مثابه رهبر« اثر معلم ژاپني تاكا 
ایشي كاوا1 است. مطالب فصل اول اين كتاب با عنوان 
»فعاليت هاي من به عنوان معلم« دربارة تجربه هاي اين 
معلم ژاپني است كه بسيار جالب به آن پرداخته است. 
مطالعة ايــن قبيل كتاب ها به معلمان كمك مي كند با 
چگونگي تنظيم يادداشت از تجربه هاي عملي كالس و 

مدرسه آشنا شوند.
در بيان اهميت يادداشــت هاي معلــم مي توان به 
تهيــة فيلم »خاطرات يك معلم« كه ســينماي تايلند 
تهيه كرده است هم اشــاره كرد. اين فيلم كه براساس 
داســتان زندگي دو معلم تنها در يك منطقة روستايي 
ســاخته شده است، موفق به فروش سه ميليون دالري 
در سينماهاي تايلند شد. اين آثار فقط با يادداشت هاي 
معلمانه شروع شده و به تدريج اطالعات پردازش شده 

به كتاب و يا فيلم تبديل شده اند.
گاهي برخي از معلمان در سراسر دنيا خالقيت هايي 
ارائه مي دهند و آن ها را در سايت ها به اشتراك مي گذارند. 
براي مثال، يك معلم جــوان دورة ابتدايي در آمريكا در 
آخرين روز ســال تحصيلي از دانش آموزان خود خواست 
روي لباسش يك نقاشي به عنوان يادگاري بكشند. او آن 

پيراهن را به تن كرد )شكل هاي 1 و2(.

تشویق معلمان 
براي ثبت خاطرات 

و وقایع كالس 
مي تواند تأثیر 

چشمگیري در 
بهبود آموزش 

و یادگیري 
دانش آموزان 

داشته باشد



 رشد تکنولوژی آموزشی | دورۀ  سی و سوم |  شمارۀ 5 |  بهمن  321396

8

8
8

88

5 51

13
23

شوند. استفاده از فناوري مي تواند نقش مهمي در توسعة 
به كارگيري روش هاي خالق آموزشــي داشته باشد. هر 
معلمي در فراينــد آموزش راهبردهاي منحصر به فردي 
دارد كه با جست وجو در اينترنت مي توان به آن ها دست 
يافت و آن ها را بومي كرد. پيشــنهاد مي شــود، وزارت 
آموزش وپرورش پورتالي تهيه كند كه به واسطة آن همة 
معلمان بتوانند تجربه هاي خود را از طريق ارسال عكس، 
ويديو و متن به اشتراك بگذارند. در واقع، فناوري مي تواند 
با تقويت همكاري و خرد جمعي شــيوه هاي آموزشي و 

تربيتي را توسعه دهد و بهبود بخشد.

جمع بندي
يكــي از فعاليت هايي كه موجــب بالندگي آموزش 
و يادگيري مي شود، اســتفاده از تجربه هاي معلمان در 
قالب نوشــتار اســت. هر معلمي، با توجه به استعدادها، 
عالقه ها و همچنين امكاناتي كه در اختيار دارد، مي تواند 
محيط آموزشــي منحصر به فردي را خلق كند. در واقع، 
از ابتكارهــا و ترفندهايي كه هر معلم در فرايند تدريس 
اســتفاده مي كند، تجربه هاي منحصر به فردي كســب 
مي شــود كه راهگشاي بســياري از مشكالت آموزشي و 
تربيتي خواهند بود. تشويق معلمان براي ثبت خاطرات 
و وقايــع كالس تأثير چشــمگيري در بهبود آموزش و 
يادگيري دانش آموزان دارد. برنامه ريزان آموزشي، مؤلفان 
كتاب هاي درســي و حتي فيلم ســازان از اين تجربه ها 

استفاده مي كنند. 

 پی نوشت ها .......................................................................................
1. معلم ژاپني به مثابه رهبر را علي رضا رضايي ترجمه كرده و مؤسسة مرآت به 

چاپ رسانده است.
2. Pibancci style

  )http://riazisara.ir/post/1843 ( 3. براي كسب اطالعات بيشتر مي توانيد به سايت
مراجعه كنيد.

 منابع ..................................................................................................
1. http://www.isna.ir/news/93070100290
2. http://www.khabaronline.ir/detail/552115/multimedia/picture
3. http://riazisara.ir/post/1843

 شکل 2 شکل 1

معلمان همچنين مي توانند تجربه هاي ساير معلمان 
در ايران و ســاير نقاط جهان را كــه به صورت پراكنده 
منتشــر مي شــوند، گردآورند و پــس از طبقه بندي و 
پردازش، از آن ها در تدريس استفاده كنند. بااجراي اين 
تكنيك ها مي توانند تأثير آن ها را در ايجاد انگيزه و بهبود 
كيفيت يادگيري دانش آموزان ثبت كنند. توجه كنيد كه 
برخي از راهبردها ممكن اســت در يك محيط آموزشي 
اثربخش باشد و در محيط آموزشي ديگر چنين نباشد. 
براي مثال، يكي از معلمان رياضي مي گفت از لوگوي اپل 

در آموزش دنبالة فيباناتچي2 استفاده مي كند3.

 شکل 3

وي مي گفت اين تكنيك را با جست وجو در سايت ها 
و شــبكه هاي اجتماعي پيدا كرده اســت و اثرش روي 
انگيزة دانش آمــوزان براي يادگيري دنبالة فيبوناتچي و 

همچنين هندسه بسيار چشمگير بوده است )شكل 3(.
در واقــع، حتي اگر معلمان فرصتــي براي تنظيم 
يادداشت برداري از تجربه هاي آموزشي و تربيتي نداشته 
باشــند، مي توانند راهبردهايي را كه در فرايند تدريس 
از آن ها استفاده مي كنند، در فضاي مجازي به اشتراك 
بگذارند تا ســاير همكاران آموزشــي از آن ها بهره مند 
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فاطمه شهزادي، مدرس و دبير بازنشستة منطقة 6 تهران
طراحي و تولید برنامه ها، مواد و وسایل آموزشي

دورة تحصيلي: متوسطه  اول و دوم
نام آزمایش: بررسي پدیدة انتشار

موضوع: فيزیک
هدف: آشنایي دانش آموزان با پدیدة انتشار - اسمز و فشار اسمزي

پديدة انتشار چیست؟
اسمز و فشار اسمزي

وسایل مورد نیاز
1. يك عدد بطري پالســتيكي شــفاف 

)بطري نوشابه يا شير(
2. يك ظرف شيشه اي بزرگ

3. مقداري آب
4. مقداري مايع در غلظت هاي متفاوت

5. مواد رنگين
6. چند عدد لولة شيشه اي پيركس

روش ساخت
1. ابتدا ته بطري پالستيكي همانند شكل 
چند ســوراخ ريز با نوك سوزن ته گرد 

ايجاد كنيد.
2. لوله هاي پيركس را مطابق شكل خم 
كنيد. با چسب مايع قوي در چند جاي 
بطري بچســبانيد. البته بايد در همان 
محل دهانة لوله هاي شيشــه اي چند 
ســوراخ ريز روي بطــري ايجاد كرده 

باشيد.
3. در كناره هــاي پاييني بطري هم چند 
ســوراخ ديگر ايجاد كنيد. بعد بطري 
را در ظرف شيشــه اي پــر از محلول 

سولفات مس آبي رنگ قرار دهيد.

روش استفاده
محلول هــاي رنگيــن را بــا غلظت هاي 
متفاوت، براي مثال چاي شــيرين، آب ميوة 
پرتقالي، و محلول سولفات نيكل يا غيره درون 
لوله هاي شيشه اي بريزيد و خود بطري را هم پر 
از آب كنيد. حال پديدة انتشار را مشاهده كنيد.

دانش آموزان مي توانند با انجام این آزمایش به سؤاالت زیر پاسخ دهند.
1. پديدة انتشار چگونه رخ مي دهد؟

2. چرا مواد منتشر مي شوند و آيا اين انتشار يك طرفه است يا دو طرفه؟
3. آيا مي توان كاري كرد كه اين پديده به صورت يكطرفه اتفاق بيفتد؟ و به آن چه مي گويند؟

4. اسمز و فشار اسمزي چيست؟
5. آيا مي توانيد موارد پديدة انتشار را در زندگي روزمرة خود بيابيد و مثال بزنيد؟

6. در چه زمينه هاي ديگري، استفاده از اين پديدة علمي مي تواند زندگي انسان را تسهيل كند؟

ظرف شيشه اي بزرگ پر از محلول سولفات مس

محلول چاي با شکر

آب ميوة پرتقالي

پدیدة  انتشار

لولة پيركس

سولفات نيکل
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پژوهش و نوآوري
نوشتة كارلوس اشميت، دانشگاه ايالت ايلينويز
ترجمة احمد شریفان، كارشناس ارشد سنجش و اندازه گيري

                                                     اشاره                                                                                                                                                                             
در این مقاله به نوعي تجربة آموزشــي در قالب اقدام پژوهي پرداخته 
شده اســت. پژوهنده بر این باور اســت که این عمل آموزشي او به رشد 
حرفه اي اش منجر شده اســت. نکتة قابل توجه دربارة پژوهنده که باعث 

انتخاب و ترجمة مقاله اش شد، این است که:
1( بر پایة یک نظریه به اقدام پژوهي پرداخته است؛ 

2( روشي تلفیقي از دو روش تدریس برخط و سنتي ارائه کرده است که 
قابلیت کاربرد در کالس هاي درس را دارد؛ 

3( از همه بیشتر بر رشــد حرفه اي خود از طریق اقدام پژوهي تأکید 
کرده است. 

در مجمــوع، خواندن این مقاله مي تواند بــراي همکاران عالقمند به 
به کارگیري روش هاي نوین تدریس سودمند واقع شود.

 كلیدواژه ها:   اقـدام پـژوهي، رشـد حرفه اي، ادراك دانش آموزان، روش تدریس،                   
 معلم پژوهنده، آموزش برخط                                                                                                                                             

مطالعة موردي
سنجش ادراك

مقدمه
طــي دو دهة گذشــته، اقدام پژوهــي در جامعة 
آموزشي رشد چشمگيري داشــته است )هاركاوي1، 
پاكت2 و رومــر3، 2000؛ فلمينگ4، 2000(. امروزه 
اقدام پژوهــي در نزد معلمان بيشــتر ابــزاري براي 
سنجش راهبردهاي تدريس و انديشه روي اثربخشي 
آن تلقي مي شــود. مک نيف5 )1999( اقدام پژوهي 
را نوعي پژوهش آموزشــي تعريف مي كند كه معلمان 

براي انديشه دربارة فعاليت هايشان، به منظور افزايش 
كيفيت آموزشي خود و يادگيرندگانشان به كار مي برند. 
مك نيف مي گويد، اقدام پژوهي شكلي از جست وجوي 
خودانديشي اســت كه مي توان از آن در توسعة برنامة 
درسي مدارس، رشد حرفه اي و رشد مدارس استفاده 
كرد. از نظر اشماك6 )1997( هنگامي كه معلم شروع 
به انديشــه روي گذشته، حال و آيندة عملش مي كند، 
در يك گفت وگوي انتزاعي با خودش درگير مي شــود 
و در نتيجــة اين رويكرد به كارش، پخته مي شــود و 
رشد مي كند. چنين است كه مك نيف نتيجه مي گيرد، 
اقدام پژوهي معلمان را به طور فعال به رشــد حرفه اي 

خود مي رساند.
تي تال7 )2001( برنامه اي هفت مرحله اي براي 
به كارگيري اقدام پژوهي در كالس درس تهيه و تدوين 
كرده است. اين مراحل به ترتيب عبارت اند از 1( بيان 
مسئله؛ 2( مرور ادبيات پژوهش؛ 3( روش پژوهش؛ 4( 
جمع آوري اطالعات؛ 5( تجزيــه و تحليل داده ها؛ 6( 
ارائه يافته هاي پژوهش؛ 7( اشــاعة يافته ها. در ادامه، 
هــر يك از مراحل مذكور در قالب يك اقدام پژوهي در 
ارتباط با ادراك دانش آموزان و نتايج يادگيري آنان در 
كالس درس ســنتي در مقايسه با كالس درس برخط 

توضيح داده شده است.

بیان مسئله
طبق نظر تي تال )2001(، بيان مسئله براي هر 
پژوهندة اقدام پژوهي بايد پرسشي مرتبط با يادگيري 
دانش آموزان داشــته باشــد. ثبت جنبه هاي گوناگون 
تدريس در كالس درس ســنتي و برخط مي تواند هم 
براي دانش آموزان و هم براي معلمان مفيد باشــد، به 
شــرطي كه نتايج يادگيري آنان با هم مقايســه شود. 
دربــارة ارزشــيابي از ادراك دانش آمــوزان در محيط 
يادگيري برخط، در مقايسه با محيط يادگيري سنتي، 
پژوهش هاي كمي بر پاية نتايج يادگيري انجام شــده 
اســت. به ويژه، هنگامي كه مواد درســي هم زمان در 
اختيــار يك آموزش دهنده قرار گرفته باشــند. يعني 
آموزش دهنده در هــر دو محيط يادگيري يك نفر و 

دانش آموزان نيز چنين باشند. 
بــه منظور تلفيقي 8 معنــي دار از ابزارهاي برخط 
داخل محيط يادگيري سنتي )كالس درس واقعي( دو 

سؤال مطرح شد:
1( آيا نتايج يادگيري دانش آموزان در كالس درس 
برخط همانند نتايجي اســت كه آنان در كالس درس 

مقایسة نتایج 
آموزش مستقيم 
و آموزش برخط
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واقعي كسب مي كنند؟
2( آيــا ادراك دانش آمــوزان از محيط يادگيري 
برخط همانند ادراك آنان از كالس درس واقعي است؟ 
زماني مي توانيم به اين پرسش ها پاسخ بدهيم كه قادر 
باشــيم ابزارهاي برخط را در آموزش به كار بگيريم و 

اثرات آن ها را مشاهده كنيم.

مرور ادبیات پژوهش
اكثر مؤسســه هاي آموزشــي واحدهاي درسي را 
برخط هم ارائه مي كنند )بلر9 و اور10، 1998(. امروزه 
در ســطح جهاني در تعداد آمــوزش دهندگاني كه از 
ابزارهاي تدريس و يادگيري برخط استفاده مي كنند، 
افزايــش ديده مي شــود. رایان11، هودلســون12، 
از كالس  تغيير  علي14 )1998( دربارة  كارلتون13 و 
درس سنتي به سوي برنامه هاي آموزش از راه دور به 
واسطة شــبكة وب جهاني نظراتي ارائه كرده اند. آن ها 
معتقدنــد، آموزش از راه دور و مبتني بر وب مي تواند 
جانشين مطلوبي براي آموزش دانش آموزاني باشد كه 
به كالس هاي درس ســنتي دسترســي ندارند. آن ها 
گزارش كرده اند، از 609 دانش آموز ثبت نام كرده در 
برنامة آموزش از راه دور، 500 نفرشــان راه منزل تا 

مدرسه شان دور نبوده است.
ارزشــيابي از آموزش و يادگيــري مبتني بر وب 
نشــان داده اســت كه اين نوع آمــوزش بين جامعة 
آموزشــي محبوبيت خاصي پيدا كرده اســت؛ به ويژه 
ابزارهاي جديد آموزش و يادگيري برخط توانســته اند 
شــرايط بهتري را براي مشاركت در كالس هاي برخط 
به وجود آورند، به طوري كه ســودمندي آن ها بيشتر 
شده و مخاطبان برنامه هايشان به راحتي مي توانند به 

محيط آموزشي دسترسي داشته باشند. 
در محيــط يادگيري برخط هــر دانش آموزي به 
طور مشــروط به يك كالس درس مجازي دسترسي 
دارد. آموزش دهنده مطالب درسي خود را روي شبكه 
بارگزاري و بحث هــاي كالس درس مجازي را طوري 
ســازمان دهي مي كند كه مكمل محتواي آموزشــي 
باشــد كه براي يادگيرندگان ارسال كرده است. عالوه 
بر اين، دانش آموزان نيز مي توانند مطالب خودشان را 
به واسطة چت هايي كه با يكديگر دارند روي وب سايت 
گروه قرار دهند. لويي15 و تامپســون16 )1999( به اين 
نكتــه پي برده اند كه دانش آموزان شــركت كننده در 
آمــوزش از راه دور، عالقة وافري دارنــد كه از ابزارها 
و فناوري هاي متنوع آموزشــي اســتفاده كنند. عالوه 

بــر اين، آنان عالقه مندند كه بــا به كارگيري ابزارهاي 
برخط به طور منظم در بحث هاي كالســي شــركت 

كنند )پاورز17، ديويس18 و تورنس19، 1998(. 
بايد بگويم، عالقه به شــركت در كالس هاي درس 
برخط و استفاده از ابزارها و فناوري هاي آموزشي برخط 
يك طرف معادله است. اما طرف ديگر معادله اين است 
كه اثرات اين نوع از آموزش را بر يادگيري دانش آموزان 
بررســي كنيم. به هميــن منظور، مطالعة شــرني20، 
فول فورد21 و زانگ22 )1998( نشــان داده اســت، بين 
رضايت دانش آموزان از به كارگيري ابزارها و فناوري هاي 
آموزشي برخط و موفقيت درســي آنان ارتباط مثبتي 
وجــود دارد. آنــان مي گويند، رضايــت )ادراك مثبت( 
دانش آموزان از محيط يادگيري برخط در نتايج يادگيري 
آنان نقش بســياري دارد. بنابراين، با آشــكار شدن اثر 
مثبت به كارگيري ابزارها و فناوري هاي آموزشي برخط 
بر نتايج يادگيري دانش آموزان و هم ســاني نتايج آن با 
يادگيري در كالس هاي سنتي، ضرورت تركيب اين دو 
نوع كالس درس ديده مي شود. زيرا تركيب كالس درس 
سنتي با كالس درس برخط مي تواند ويژگي هاي مثبت 
يادگيــري و آموزش در هر دو نــوع كالس درس را به 
يادگيرنده و آموزش دهنده منتقل كند و  يادگيرندگان 
با ســبك هاي متفاوت يادگيري را به خود جلب كند و 

سواد فناوري آن ها را افزايش دهد.

روش پژوهش
تي تال )2001( اظهار مــي دارد، به منظور انجام 
اين پژوهش، استفاده از دو روش پژوهش كمي و كيفي 
براي ســنجش نتايج يادگيري مناسب است. سه طرح 
پژوهشــي كه در اين پژوهش از آن ها استفاده كردم، 
عبارت اند از: 1( طرح پيــش آزمون - پس آزمون؛ 2( 
مقايســة كالس هاي درس به طور همزمان؛ 3( مطالعة 
موردي. از مطالعة موردي براي مقايسة آموزش برخط 
با آموزش در كالس درس سنتي و نتايج آن ها استفاده 

كردم.
دانش آموزان مورد مطالعه شامل دو گروه 35  و 29 
نفره مي شدند كه از نظر ويژگي هاي جمعيت شناختي 
و پيشــينة تحصيلي تقريباً يكسان بودند. در مصاحبة 
اوليه اي كه از آنان به عمل آمد، تعدادي از دانش آموزان 
تمايل نداشــتند در پژوهش به عنوان آزمودني شركت 
كنند. لذا در نهايت دو گروه 29 و 28 نفره براي مطالعه 
انتخاب شدند و نام گذاري گروه ها نيز به طور تصادفي 
صــورت گرفت و هر دو گــروه از نظر محتواي آموزش 

اقدام پژوهي 
توسط معلمان 

در كالس درس 
به رشد حرفه اي 

معلمان منجر 
مي شود
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تحت آموزش يكساني قرار گرفتند.
مطالعه شش هفته به طول انجاميد. در سه هفتة 
اول موضوع خاصي به گروه الف به طور برخط آموزش 
داده شد، در حالي كه گروه ب در كالس درس سنتي 
همان محتواي آموزش را دريافت مي كردند. اما در سه 
هفتة دوم شرايط آموزش برعكس شد. به اين صورت 
كه گروه الف موضوع جديد آموزش خود را در كالس 
درس سنتي و گروه ب در كالس درس برخط دريافت 
كردند. در واقع، شــرايط آموزش دو گروه به گونه اي 
تنظيم شــده بود كه هر دو گروه بتوانند از هر دو نوع 
روش آموزش به همراه محتواي آن، به طور يكســان 

برخوردار شوند.
در انتهاي هر سه هفته، با استفاده از پرسش نامه، 
ادراك دانش آموزان نسبت به محيط كالس درسشان 
مورد سنجش قرار گرفت. از سوي ديگر، با به كارگيري 
يك آزمون پيشــرفت تحصيلي كه بــر پاية محتواي 
آموزش تهيه شــده بود، يادگيري آنان مورد سنجش 
قرار گرفــت و در نهايت از نتايج ايــن آزمون ها براي 
 مقايســة دو گروه دانش آموز مورد مطالعه اســتفاده 

شد.

جمع آوري داده ها
به منظــور جمع آوري اطالعات مورد نياز پژوهش از 
ســه ابزار استفاده شــد. ابزار اول براي آگاهي از ادراك 
دانش آموزان نسبت به محيط يادگيري استفاده شد. اين 
ابزار، هشــت سؤال داشت كه هر دانش آموز با استفاده از 
يك طيف پنج درجه اي به آن ها پاسخ مي داد. اعتبار، به 
معناي همساني دروني سؤال هاي تسكيل دهندة ابزار، به 
روش آلفاي كرنباخ برآورد شد كه ضريب آن براي گروه 
برخط برابر 0/82 و براي گروه ســنتي برابر 0/76 است. 
اين پرسش نامه در پايان هر سه هفته دربارة دانش آموزان 
هر دو گروه اجرا شــد. ابزار دوم دو آزمون عيني از نوع 
چندگزينه اي را شــامل مي شــدند و هر يك 20 سؤال 
داشــتند كه بر پاية محتواي آموزش داده شــده تهيه و 
تدوين شــده بود و در پايان سه هفتة اول آموزش آزمون 
اول و در پايان سه هفتة دوم آموزش آزمون دوم در مورد 
دانش آموزان اجرا شــد تا يادگيري آنان سنجيده شود. 
ابزار سوم نيز شامل دو تمرين مي شد كه هر كدام در 
پايان هر سه هفته از آموزش دربارة دانش آموزان اجرا شد. 
تمرين ها شامل فعاليت هايي مرتبط با حل مسئله بودند 
كه نيازمند به كارگيري مهارت هاي تفكر سطح باال بودند.

تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده از 

آزمون تحليل واريانس يكراهه استفاده شد.
1( نتيجــة تحليل به عمل آمده دربارة آموزش ســه 
هفتة اول نشــان مي دهد، از هشت گزارة مربوط به 
ابزار اول )يعني محتوا، تعامل، مشاركت، تفكر نقاد، 
تناســب زمان با آموزش، آمادگي معلم، ارتباطات و 
مهارت هاي فني( تنها در گزارة تعامل بين دو گروه 
تفاوت وجود دارد، به طــوري كه ميزان تعامل در 
گروه دانش آمــوزان كالس درس ســنتي به طور 

معني دار بيشتر از دانش آموزان گروه برخط است.
2( نتيجة تحليل به عمل آمده دربارة آموزش سه هفتة 
دوم نشان مي دهد، محتواي آموزش ارائه شده براي 
دانش آموزان گروه سنتي كه در كالس درس برخط 
شــركت كرده اند، به طور معني دار جذاب تر از گروه 
برخطي اســت كه در كالس درس سنتي شركت 
كرده انــد. اما برعكس اين نتيجــه، يعني ارتباطات 
دانش آمــوزان گــروه برخط كــه در كالس درس 
سنتي شــركت كرده اند، به طور معني داري بيشتر 
از دانش آموزان سنتي است كه در كالس هاي درس 

برخط شركت كرده اند.
3( نتيجة آزمون هاي پيشــرفت تحصيلي نيز اگرچه 
نشان مي دهد ميانگين نمرات دانش آموزان كالس 

تلفیق دو روش 
تدریس سنتي 
و برخط به 
طور همزمان 
مي تواند بر جاذبة 
محتواي آموزش 
بیفزاید و امكان 
تعامل بیشتر 
چهره به چهره یا به 
واسطة ابزارهاي 
برخط را فراهم 
آورد

طراحی

اندیشه مشاهده

مشاهده

مشاهده
اندیشه

اندیشه

طراحی

طراحی
عمل

عمل

عمل

عمل

ت
شرف

تـداوم                     پي
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درس سنتي بيشــتر از دانش آموزان كالس درس 
برخط است، اما تفاوت موجود بين دو گروه معني دار 

نيست.
4( دانش آموزان كالس درس سنتي اظهار داشته  اند كه 
به تعامل چهره به چهره با معلم و ساير دانش آموزان 
عالقة بيشتري دارند و به آساني مي توانند سؤال هاي 
خودشان را از آنان بپرســند. برخي از آنان دوست 
ندارنــد تمام محتــواي درس در كالس درس ارائه 
شود و اظهار داشتند زمان فعاليت هاي آزمايشگاهي 
برايشان كافي نبوده است تا بتوانند فعاليت محول 
شــده )حل مســئله( را، به طور كامل انجام دهند. 
بنابراين، پيشنهاد كردند از زمان سخنراني معلم يا 
ارائة درس شفاهي كاســته شود و زمان حضور در 
آزمايشگاه براي انجام تكاليف و فعاليت هاي محول 

شده بيشتر شود.
5( دانش آموزان كالس درس برخط اظهار داشــته  اند 
كه با آزادي و عالقة زيادي از مواد و ابزار آموزش و 
يادگيري برخط استفاده كرده اند. آن ها عالقه دارند 
بخشي از كارهاي درسي خود را در خانه با استفاده 
از شــبكه انجام دهند، زيرا فرصت بيشــتري براي 
مرور مطالبي كه معلم مي گويد دارند. برخي اظهار 
داشته اند در استفاده از ابزارهاي برخط دچار مشكل 
هستند. زمان زيادي را براي طرح سؤال يا دريافت 
پاسخ سؤالشان منتظر بوده  اند و نتوانسته اند آموزش 
الزم را به طور مســتقيم از معلــم دريافت كنند و 

تعامل آنان با معلم كم بوده است.

به كارگیري یافته هاي پژوهش
چگونه مي توان از يافته هاي اين پژوهش براي بهبود 
روش هاي تدريس در كالس درس استفاده كرد؟ آنچه از 
نتايج به دست آمده مي توان استنباط كرد، اين است كه بين 
دو گروه دانش آموزان از نظر ميزان يادگيري تفاوت معني دار 
وجود ندارد. به نظر مي رســد، هر دو روش تدريس به كار 
گرفته شــده براي آموزش محتواي درس به دانش آموزان 
تأثيري برابر و يكسان بر يادگيري دانش آموزان داشته اند. 
بنابرايــن، انتخاب نوع روش تدريس را بايد به عهدة خود 
معلمان گذاشت. اما انتخاب روش تدريس برخط وابسته به 
انگيزه، عالقه و سواد فناورانة معلم است. از سوي ديگر، اين 
نوع روش تدريس نيازمند صرف زمان و دسترسي به منابع 
گوناگون است. عالوه بر اين، انطباق فناوري داخل كالس 
درس نيازمند خودانديشي معلم است تا بتواند سبك هاي 
متنوع يادگيري دانش آموزانش را تحت پوشــش تدريس 

خود قرار دهد.
همان طــور كــه در بخــش نتايج پژوهــش به آن 

اشاره شــد، تعامل چهره به چهره در كالس درس سنتي 
امكان پذير اســت، اما اين تعامل در كالس هاي برخط به 
طور مجازي صورت مي گيرد. لذا به كارگيري توأم كالس 
درس ســنتي و برخط )همان طور كه در اين پژوهش از 
آن استفاده شد(، مي تواند براي رفع اين ضعف چاره ساز 
باشد. از ســوي ديگر، مي توان با اســتفاده از روش ها و 
ابزارهاي فناورانة جديد تا حدودي بر اين ضعف غلبه كرد. 
در نهايت ضرورت دارد در اين زمينه پژوهش بيشــتري 
به عمل آيد تا شــيوة تركيبي بهتري از دو كالس درس 

به دست آيد.

اشاعة یافته هاي پژوهش
مطالعة موردي به عمل آمده در اين پژوهش نه تنها 
به پژوهشــگر اجازه داد روي تدريس و سبك يادگيري 
انديشه كند، بلكه باعث شد روي ساير همكاران آموزشي 
نيــز اثرات مثبتــي در زمينة به كارگيــري فناوري هاي 
برخط در كالس هاي درسشــان داشته باشد. زيرا آن ها 
شــاهد گفت وگوهاي برخط دانش آموزان و من )معلم( 
در وب ســايت مدرســه بودند و با مشــاهدة تالش هاي 

دانش آموزانم از چگونگي آن باخبر شده بودند. 
لذا من بر اين عقيده هستم كه بايد از وب به عنوان 
ابزار تدريس در كالس درسم استفاده كنم و در اين فكر 
باشــم كه الگوهاي جديدي را براي به كارگيري ابزارهاي 

فناوري نوين در كالس درس طراحي كنم. 

نتیجه گیري
پــروژة اقدام پژوهي در كالس درس كه در اين 
مقاله آن را شرح دادم، اولين كاري بود كه به عنوان 
معلم در كالس درســم انجام داده ام. از اين طريق، 
دربــارة ســبك هاي تدريس )تدريــس در كالس 
درس و برخــط( ياد گرفتم. بر پاية اطالعاتي كه از 
دانش آموزانم جمع آوري كردم، از چگونگي فوايد و 
مشكالت هر دو نوع روش تدريس آگاه شدم. متوجه 
شــدم به كارگيري تركيبي هــر دو روش تدريس، 
تفاوت معنــي داري را در يادگيري دانش آموزانم به 
وجود نمي آورد. بنابراين، مي توانم هم زمان از روش 
تدريس ســنتي )به خاطر تعامل چهره به چهره و 
طرح ســؤال هاي بيشتر و دريافت پاسخ سريع تر( و 
روش تدريس برخط )به خاطر ايجاد جاذبه از طريق 
ابزارهاي فناورانة مبتني بر وب و دسترسي به منابع 
بيشتر و آزادي عمل دانش آموزان در انجام تكاليف 
محوله( براي آموزش محتواي درس به دانش آموزانم 

و حتي يادگيري خودم استفاده كنم. 
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خبر و اطالع رساني
محمدحسين دیزجي

سالن مملو از جمعيت و شركت كنندگان 
هر كدام با روبات های خود ســرگرم هســتند. 
والدين و بزرگ ترها در دو طرف سالن استقرار 
يافته اند و بچه ها كه محور اصلی برنامه هستند، 
در مركز مجموعه، هــر كدام كنار جايگاهي از 
پيش تعيين شــده، خود را برای رقابت آماده 
می كنند. داوران بر اساس فهرستی كه در اختيار 
دارند، ســراغ افراد و گروه ها می روند و روبات ها 
را بررســی و ارزيابی می كنند. برخی به صورت 
فردی و تعدادی هم در قالب گروه برنامة خود 
را ارائه مي كنند. اكثر گروه ها دو نفری هستند 
و همين برای ما ســؤال 
پرسش  اســت.  برانگيز 
هميــن  در  را  خــود 
آغاز برنامــه با مهندس 
 افشــين مدینــه ای، 
طراح، مجــری و مبتكر 
ايــن مســابقه در ميان 
می گذاريم. او می گويــد: »در روزگار نوجوانی 
ما، بچه ها برای انجــام فعاليت های گروهی به 
خانه های همديگر می رفتنــد و ده ها برنامه و 
پروژه را كنار هم و با هم فكری هم می ساختند 
و اجــرا می كردند. اما اآلن ظاهراً جمع شــدن 
پنج نفر در يــك خانه برای خانواده ها ممكن و 
ميسر نيســت. اين بچه ها غالباً از يك مدرسه 
نيســتند كه خانه هايشــان نزديك هم باشد. 
محور دوستی و ارتباط آنان مؤسسة آموزشی و 

گزارشی از
 دهمين دورة المپياد روبات های آموزشی

لذت بردن از 
يادگیري

 بهترين جايزه است
                                                                      اشاره                                                                                                             

نامش مدت هاست بين نسل جوان زمزمه می شود. بچه ها ذوق تجربه كردنش را دارند 
و خانواده ها درصدد هموار كردن مســير آن برای فرزندان هستند. هر جا سخن از كالس 
آموزشــی است، گاه والدین یک گام جلوتر برمی دارند و بچه ها را ترغيب می كنند در این 
باب نيز بياموزند و فرا بگيرند. برخی به این قناعت می كنند كه فرزندشــان تنها یک آدم 
آهنی بسازد و در مسابقه و رقابتی برنده شود و تعدادی نيز انتظاری فراتر از این حرف ها 
دارند. اما روباتيک را می توان یک فرصت در نظر گرفت و از آن به عنوان نوعی تکنولوژی 
آموزشی یاد كرد. كسانی كه سراغ این دانش می روند، نه تنها با علوم دیگر نظير ریاضيات، 
الکترونيک، برنامه نویسی و مکانيک آشنا می شوند، بلکه می كوشند از این دانش درصدد 

یافتن راه حل هایی برای حل مسئله نيز باشند. 
چندی پيش دهمين المپياد روبات های آموزشی در قالب 

چند مسابقة ویژة دانش آموزان دوره هاي تحصيلي گوناگون 
در تهران برگزار شد؛ رقابتی سرشار از هيجان كه كودكان 

و نوجوانان بسياری را از تهران و شهرهای دیگر كشور 
گردهم آورد تا آموخته های خود را به ميدان بياورند. 

شركت كنندگان در چند گروه و رشته 
همچون »روبات های انسان نما، 

سازه های خالقانه، غول آسا، 
مریخ نورد، امدادگر، پله نورد، 

كارخانه ای و اتومبيل های 
بدون راننده« با هم مسابقه 

دادند و از برترین ها تقدیر شد. 
گزارشی كوتاه از این جشنواره پيش 

روی شماست.
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پژوهشی »پيش روبات« است؛ جايی كه در آن 
آموزش می بينند و از كالس ها و برنامه های آن 
استفاده می كنند. به همين دليل، ترجيح داديم 

به گروه هاي دو نفره راضي باشيم.« 

می پرسم هدف از این فعاليت چيست و 
در نهایت قرار است به كجا ختم شود؟

بچه ها ايده های فراوانی دارند. اگر وسايل و 
ابزارهای الزم را به همراه علم و دانش مرتبط 
با آن در اختيارشان قرار دهيم، آنان ايده های 
خود را محقق می كنند. من شــنيده ام، در 
برخی كشورها مهندسان طراح از ايده ها و 
خالقيت بچه ها در مسير طراحی و ساخت 
و توليد وسايل و تجهيزات استفاده می كنند. 
برای مثال، وقتی پارچة هوشمند می سازند، 
آن را در اختيــار بچه ها قــرار می دهند تا 
ببينند بچه ها با اين محصول چه برخوردی 
دارند. هدف مجموعة مــا آموزش علوم به 
بچه هاســت. ما بايد به عرض زندگی فكر 
كنيم و خودمان را در قيد و بند طول زندگی 
محدود نكنيم. شايد برای برخی مسابقه مهم 
باشد، اما مسابقه برای ما در اولويت نيست. 
هدف ما اين اســت كه بچه ها با روش حل 
مسئله آشنا بشــوند و ياد بگيرند وقتي در 
زندگی با مشكل روبه رو می شوند، آن را دور 

نزنند، بلكه در صدد حل آن برآيند. 
***

در گوشه ای از سالن دو دختر نوجوان توجه 
جمعی را به خود جلــب كرده اند. يكی از آنان 
روباتی را به شــكل بازو به دست خود بسته و 
ســرگرم كار با آن است. روبات بازوی اضافی يا 
»اگزواسكلتون« وسيله ای است كه می تواند به 
افراد دچار سكتة مغزی كمك كند تا از دست 
خود بهتر استفاده كنند. برای مثال، با كمك اين 
روبات می توان يك ليــوان آب را جابه جا كرد. 
فروزان یزدیان و ریحانه مهریاب، دانش آموزان 
دبيرستان ندای زهرا، از منطقة 4 تهران با كمك 
هم اين روبات را ســاخته اند. روباتيك يكی از 
كالس های فوق برنامة مدرسه آن هاست. يكی 
از بچه ها در رشــتة رياضی و ديگری در رشتة 
تجربی تحصيل می كند و آنچه اين دو را در اين 
پروژه به هم پيوند داد، وجود يك شخص آسيب 
ديدة ســكتة مغزی در ميان يكی از بســتگان 
آن هاســت. فروزان و ريحانه معتقدند» اين گام 
نخســت اســت و در ادامه بايد روی پروژه های 
مهم تری در زمينة مغــز و اعصاب كار كنند«. 
اين دو معتقدند، ورود به عرصة روباتيك سبب 
شد به انتخاب رشتة دانشگاهی هم نگاه تازه ای 
پيدا كنند. حل مسئله توانست دوستی اين دو 
دانش آموز را كه هم رشــته هم نيستند تقويت 
كند و آنان را به سوی مسيری تازه سوق دهد. 
روباتيك را برای اين دوست دارند كه بتوانند به 
كمك آن مشكلی را برطرف كنند و اين يكی از 

اهداف اصلی اين رقابت به شمارمی رود. 

 مدینه ای، مدیر مجموعة پیش روبات: 
ما به سؤاالت بچه ها پاسخ مستقیم 

نمی دهیم. آنان را هدایت می کنیم تا 
خودشان به نتیجه برسند 

چند ميز آن طرف تر، بچه هايی با لباس هايی 
يك شكل و يك رنگ سرگرم كار با روبات های 
خود هستند. آنان تا دقايقی ديگر بايد به ميدان 
رقابت بروند و ســاخته های خــود را به محك 
آزمــون بگذارند. یــزدان كریميان و محمد 
بقال زاده از مدرسة »نويد رزشيمی« شهرستان 
ماهشهر خود را به اين جشنواره رسانده اند. آنان 
عضو آكادمی مدرن »رهام« در شهر خودشان 
 هســتند. يكی از داليل عالقمنــدی اين گروه
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 دو نفری به روباتيك، كمك به مادربزرگ است 
كه به خاطر قطع پا در جا به جا شــدن مشكل 
دارد و بچه ها سعی دارند با طراحی نوعی روبات 
او را در انجــام كارهای خانه ياری دهند. يزدان 
مشتاق الكتروتكنيك و الكترونيك است و آيندة 
خود را در رشــتة علوم فضايی می بيند. محمد 
هــم برق و الكترونيك را دوســت دارد و دلش 
می خواهد روبات هايی طراحی كند كه كارها را 
برای انسان ها راحت تر كند. البته او معتقد است، 
»ماشينی شدن گاهی به ضرر انسان است و او 
را از تحرك باز می دارد«. به همين دليل، گاهی 
برخی بيماری ها افزايش پيدا می كنند. آن ها از 
روباتيك به عنوان دانشی ياد می كنند كه توانسته 
اســت در بهتر شــدن درس هم به آنان كمك 
كند. كسی كه می خواهد در روباتيك و ساخت 
نمونه های گوناگون موفق باشد، بايد درس هايي 
نظير رياضی، حرفه و فن، هنــر و غيره را خوب 

بخواند و بر مباحث علمی آن ها مسلط باشد. 
روح اهلل حياتی، مدير آكادمی رهام، كه اين 
بچه ها زير نظر او فعاليت 
می كنند، مانند يك مربی، 
از كنــار زمين مســابقه 
فعاليت شاگردانش را زير 
نظر دارد و كارها را دنبال 
می كند. او فوق ليسانس 
مهندســی برق دارد و از 
ســال 93 اين فعاليت را در ماهشهر راه اندازی 
كرده است. حياتی كه دبير رياضی نيز هست، 
روباتيك را عامل پرورش دهندة خالقيت می داند 
و می گويد: »من در اين مجموعه و حتی كالس 
درس، شــاگردانم را طوری پرورش و آموزش 
می دهم كه بتواننــد در مواجهه با رويدادهای 
زندگی دنبال حل مســئله باشند. ما در كالس 
به ظاهر روبات می سازيم، اما در اصل به بچه ها 
ياد می دهيم وقتی با مسئله برخورد می كنند، 
ابتدا دنبال اطالعات مربوط به آن باشند. سپس 
اطالعات را استخراج و دنبال راه حل خالقانه اي 

برای حل آن باشند. كسی كه اين را ياد بگيرد، 
فردا در زندگی و در مواجهه با مسائل، آن را دور 

نمی زند، بلكه درصدد حل آن خواهد بود.« 
شــما در كالس های خــود چطور این 

موضوع را به بچه ها آموزش می دهيد؟
مــا در كالس برای بچه ها مســئله طرح 
می كنيم و هر كســی ممكن است از روش 
خــودش به حل آن بپــردازد. فرض كنيد 
بچه ها هر كدام يك روبات انباردار بســازند 
كه هيچ يك شبيه ديگری نباشد. برای ما 
حل مسئله مهم اســت و بچه ها می توانند 
در قالب فعاليــت گروهی از فكر و ايده هم 

استفاده كنند. 
***

در  امــروز  كه  حصــاری  محمدجواد 
اين جشــنواره بــه عنوان مربــی روباتيك به 
دانش آموزان كمك می كند، روزگاری خودش 
مباحــث روباتيك را فرا مي گرفــت. او كه در 
حال حاضر دانشجوي مهندسي صنايع است، 
می گويــد: »من در كالس بــه بچه ها كمك 
می كنم آنچــه را در ذهن دارند طراحی كنند 
و بسازند.« حصاری در پاسخ به اين سؤال كه 
روباتيك در كجای زندگی به كار شــما آمد، 
چنين جواب می دهد: »شايد دانش روباتيك 
به طور مستقيم در زندگی به من كمكی نكرده 
باشد، اما به من اين قدرت را داده است تا بتوانم 
هر چيزی را تجزيه و تحليل كنم. برای مثال، 
وقتی با خرابی ماشين روبه رو می شوم، دنبال 

عيب مي گردم و درصدد رفع آن برمي آيم.« 
از شما  بچه ها  عمده ترین ســؤال هاي 
چيست و شما آنان را چطور راهنمایی 

می كنيد؟
بيشتر بچه ها دوست دارند كاركرد سازه ها را 
ياد بگيرند و من معموالً جواب مستقيم به 
آنان نمی دهم، بلكه راهنمايی شان می كنم 

كه چگونه تحقيق كنند تا به جواب برسند
***

مسابقه ادامه دارد و بچه ها مرحله به مرحله 
پيش می روند. جشنواره ميدان رقابت است، اما 
زاوية ديگر آن هم ديدنی اســت. اينجا بچه ها 
فرصت دارند بيشــتر تجربه كننــد و با نمونة 
طرح ها و پروژه های ديگر هم ســاالن خود نيز 
از نزديك آشــنا شوند. گاهی با مشاهدة نمونه 
كارهای ديگران ايدة جديدی در ذهن آنان شكل 
می گيرد و طرحی تازه آمادة پرداخت می شود. 
در فرصتی كه بچه ها باهم به رقابت می پردازند، 
سراغ مهندس مدینه ای می رويم و پرسش های 

ديگر خود را با او درميان می گذاريم.
برنامه ریزی برای این نوع فعاليت ها چه 

ارتباطی با درس و مدرسه دارد؟
روباتيــك با بعضــي از درس هــا ارتباط 
مســتقيم دارد؛ مثل علوم، آزمايشــگاه و 
رياضيات. بحث اهرم ها و ماشين ها به علوم 
ارتبــاط دارد. دانش آموزانی كه روباتيك را 
دنبال می كننــد، به صورت كار بردی درس 
می خوانند. از ســوی ديگر، روباتيك با سه 
علم الكترونيك، برنامه نويسی و مكانيك به 
صورت مستقيم ارتباط دارد. اگر روباتيك را 
به صورت وسيع و گسترده آموزش بدهيم، 
در واقع دانش آمــوزان را با علوم گوناگون 
آشنا كرده ايم. روباتيك در درون خود بحث 
پژوهش و تحقيقات را هم دارد. كســی كه 
روبات آتش نشان می ســازد، در واقع بايد 
فيزيك و شيمی را خوب ياد بگيرد. روباتيك 
بچه ها را پژوهشــگر بار می آورد. وقتی قرار 
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است من روبات بســازم، پس بايد تحقيق 
كنم كه اين روبات قرار اســت چه كمكی 
بــه من بكند. ورود به ايــن عرصه نيازمند 
شجاعت و جسارت است. بايد ترس من فرو 
بريزد تا بتوانم فكر كنم و در حال انديشــه 
باشم. فكر كردن از سخت ترين كارهاست؛ 
اينكه فكر كنم چطور اين كار را انجام دهم و 

آن را به نتيجه برسانم. 
شما در مجموعة آموزشی خودتان چه 

مسيری را در این باره طی می كنيد؟
ما روی انواع روبات ها كار می كنيم. برای كار 
در ايــن زمينه بچه ها بايد با علوم گوناگون 
سروكار داشته باشند. اين آموزش شايد در 
نگاه اول غيرمستقيم باشد. در واقع، كودك يا 
نوجوان مشتاق روباتيك برای پاسخ گرفتن 
ســؤاالت خود بايد مباحث علمی و درسی 
خود را با دقت فرا گيرد و آن ها را در طراحی 
و اجرای پــروژة مورد نظرش پياده كند. ما 
در مجموعة خودمان به بچه ها فرصت فكر 

كردن می دهيم تا خالقيت آنان بارور شود.
فعاليت های  نــوع  این  به  والدین  نگاه 
فرزندان چگونه است و شما چه برخورد 

و ارتباطی با آنان دارید؟
يكی از مشكالت بچه ها در خانواده اين است كه 
به شيوه و رفتار »بده به من تو نمی توانی« رفتار 
می كنند. اين يعنی اعتماد به نفس را در فرزندان 
از بين می بريم.  حال آنكه ما در جلســات به 
والديــن يادآور می شــويم به فرزنــدان خود 
اجازة اشتباه كردن بدهند. ما در آموزش های 
روباتيك اين فرصت را به بچه ها می دهيم كه 

اشتباه كنند، بياموزند و تجربه كنند.

آیا هدف از فعاليت های علمی، كاربردی 
به  دانش آموزان  تشویق  و عملی صرفاً 

انجام این كارهای علمی است یا ...؟
جالب است كه خيلی از والدين اين سؤال 
را می پرســند كه آخرش چه می شود؟ آيا در 
المپياد اول می شــود؟ آيا در مسابقات مقام 
می آورد و ســؤاالتی از اين دست. اما هدف ما 
از آموزش روباتيك نكته های ديگری است. ما 
دنبال اين هستيم كه بچه ها از دقت باالتری 
برخوردار باشند. پرورش خالقيت و شكوفايی 
استعداد آنان برای ما حائز اهميت است.  باال 
بردن توان علمی و مهارتی افراد از جمله نكاتی 
اســت كه ما به آن توجــه داريم و به والدين 
هم اين موارد را يادآور می شــويم. ما تالش 
می كنيم در مســير روز اين رشته در حركت 
باشيم و بچه ها را با جديدترين ها آشنا كنيم. 
ما اصالً معتقد نيستيم كه با دادن جايزة مادی 
كار را نهايــی كنيم. از نظر مــا لذت بردن از 
يادگيری بهترين جايزه است. باالترين انگيزه 
تداوم يادگيری و حركت در اين مسير است. 

روش آموزشی شما چگونه است؟
ما به سؤاالت بچه ها پاسخ مستقيم نمی دهيم. 
آنان را هدايت می كنيم تا خودشان به نتيجه 
برسند. هميشــه به والدين می گوييم وقتی 
فرزندتان وسيله ای ســاخت، از او در بارة آن 
ســؤال كنيد و اجازه بدهيــد خودش برای 
شــما هدف اين كار را تشــريح كند. بچه ها 
بايــد بدانند روبات يك ماشــين اســت كه 
وظيفه ای بر عهدة آن گذاشــته می شــود. 
وقتی بچــه ای می گويد می خواهم روبات قد 
بلند بسازم، ســؤال من اين است كه چرا قد 
بلند؟ اينجاســت كه او می گويد، چون پدرم 
شكالت ها را باالی يخچال می گذارد و من قدم 
نمی رسد. می خواهم از روبات كمك بگيرم تا 
شكالت ها را برايم از آن باال به پايين بياورد.
برنامه های شــما با همــکاری وزارت 
آموزش و پرورش انجام می شود یا به طور 

مستقل؟
مستقل اســت. ما در سيســتم آموزشی 
خودمان با برنامه اي خاص پيش می رويم؛ 
به گونه ای كه همه چيز با ذهن و ميزان سن 

بچه ها تطبيق داشته باشد. 
برخورد شما با دانش آموزانی كه در این 
نوع جشنواره ها موفق می شوند چگونه 

است؟ صرفاً یک تشویق یا ...؟

ما اصالً به كشــف استعداد فكر نمی كنيم، 
اما اگر كسی استعداد داشته باشد، در حد 
توان و امكانات خود به او كمك می كنيم تا 
پيشرفت كند. ما بچه هايی داشتيم كه اينجا 
فراگير و آموزنده بودند، ولی حاال به عنوان 
مربی به بقيه كمك می كنند. ما راه را برای 

بچه ها باز می كنيم تا پيشرفت كنند. 
برای آینده چه برنامه ای دارید؟

همين اندازه كه بچه ها بتوانند ايده های خود 
را محقق كنند برای ما ارزشمند است. 

***
رقابت های فشــردة بچه هــا در گروه های 
دانش آموزی باالخره به مراحل آخر می رســد. 
داوران با بررســی های انجام شده، بهترين ها را 
بــرای معرفی انتخاب می كننــد. مدال ها بين 
برگزيدگان توزيع می شــود و بچه ها همراه با 
خانواده هــا به تدريج ســالن را ترك می كنند. 
لوح تقديرها در قاب های طاليی جا می گيرند 
و گــردن آويز ها زينت اتاق بچه ها می شــوند، 
اما برندة واقعی كســی است كه بتواند هنگام 
رويارويی با مسئله های زندگی، با تدبير و درايت 
درصدد حل آن ها برآيد تا راه را برای رسيدن به 

فرداهای روشن هموار سازد. 
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تكنولوژي و مدیریت یادگیري
فاطمه سلطانی،  آموزگار  استان مازندران، فريدون كنار  

نگاه مديريتي به 
تکنولوژی آموزشی

                                                     اشاره                                                                                                                                                                               
در جهان امروز تکنولوژی آموزشــی به مفهوم رویکردی توانسته اســت با تکیه بر اصول و یافته های علمی، به ویژه روان شناسی 
یادگیری، ابزار و وسایل در دسترس را، اعم از اشیاي ســاده ای همچون گچ و تابلو، تا دستگاه های پیچیده ای مانند رایانه، برای بهینه 
کردن آموزش و باال بردن کیفیت یادگیري، به خدمت گیرد. اســتفاده از وسایل کمک آموزشــی یکی از جنبه های کاربرد تکنولوژی 
آموزشی در مدارس اســت، اما تکنولوژی آموزشی دارای دامنه ای وسیع تر از کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی است. در تکنولوژی 
آموزشــی، می توان از طراحی، اجرا و ارزیابی در فرایند تدریس و یادگیری و نیز از یافته هاي علم روان شناســی و علم ارتباطات بهره 

گرفت. در این مقاله از دیدگاه مدیریتي به نقش تکنولوژي آموزشي اشاره مي شود و ابعاد اجرایي آن مورد بحث قرار مي گیرد.

 كلیدواژه ها:     تکنولوژي آموزشي، فناوري و یادگيري، نقش معلم، آموزه هاي مدیریتي                                                                                               

معلمــان با اســتفاده ار تكنيك هــای تكنولوژی 
آموزشــی كه می داننــد، طرح هايی را بــرای آموزش 
ارائه می دهند كه ضمن تســهيل آمــوزش، يادگيری 
ســريع تر،  مؤثر و پايدار تري را ســبب خواهند شــد 
)احديان،1373(. در گذشته اغلب آموزش های فردی 
بر اين فرض مبتنــی بودند كه تمامی بخش های مغز 
در فرايند يادگيری ســهيم هستند و نمی توان بخش 
مشــخصی را مختص يادگيری دانســت. اين عقيده 
ديدگاهی روشــنگرانه درباره هــوش و يادگيری ارائه 

كرد كه در ابزارهای سنجش هوش نيز تجلی يافت.
كلی  يادگيری  ظرفيت هــای  دارای  دانش آموزان 
نيســتند، بلكه ظرفيت های چند گانه ای در يادگيری 

دارنــد. به ديگر ســخن، افرادي كــه از نظر مغزی در 
يك زمينه با مشكل مواجه هستند، می توانند در ساير 
زمينه ها توانايی های بااليی داشــته باشــند. در همين 
راســتا، به كارگيری ابزار كمك آموزشی در آموزش و 
ارزشــيابی، بسيار مفيد است. اســتفاده از فرصت هايی 
كه تكنولوژی آموزشــی برای يادگيــری دانش آموزان 
فراهم مي آورد، مشروط بر اين است كه معلمان از اين 
ابزارها و وســايل در آموزش هايشان به طرز صحيحی 
استفاده كنند. بنابراين بهره گيری از تكنولوژی آموزشی 
می تواند به نحــو مؤثری در كاهش ميزان تأثير كمبود 
 معلمان آگاه و دلســوز عالقه مند نقش داشــته باشــد 

)پيشين(.
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فناوري و یادگیري
اســتفاده از وسايل كمك آموزشی، عالوه بر اينكه 
از اختــالل و تزلــزل در فرايند آموزشــی جلوگيری 
می كند، ســبب می شــود كه انتظــارات و پيامدهای 
آموزشــی با اطمينان بيشــتری تحقق يابند. معلمان 
نظام های آموزشــی پيشــرفته از كاربرد وسايل كمك 
آموزشــی خود اطالع دارند و شيوه های آموزشی خود 
را طــوری انتخــاب و طراحی می كنند كه هم ســو و 
هم جهت با آن باشــد. معلمان بايد بدانند كه استفاده 
از كدام وســيلة كمك آموزشی می تواند برای تدريس 
آن هــا و يادگيــری دانش آموزان بهتر باشــد.دقت در 
انتخاب وســايل كمك آموزشــی كه به طور هم زمان 
چنــد حس از حــواس فراگيــران را در حين آموزش 
 ممكن اســت به كار گيرد، يادگيری را عميق تر و بهتر 

می كند.

تکنولوژی آموزشی در منظر بزرگان علم
نظر بزرگان علم دربارة تكنولوژي آموزشي متنوع و 

گوناگون است:

 تكنولوژی آموزشی طراحی، اجرا و ارزيابی نظام 
يافتــة تمام فرايند يادگيــری و آموزش همراه با 
تعيين هدف های مشــخص تر و نيز اســتفاده از 
تجربة تحقيقــات در زمينه های يادگيری، ارتباط 
جمعــی و بــه كار گرفتن مجموعــه ای از منابع 
انســانی و غيرانســانی به منظــور فراهم آوردن 

شرايط آموزش مؤثر است.

 تكنولوژی آموزشی در مفهوم ساده و مقدماتی به 
سخت افزارهايی مانند كامپيوتر، پروژكتور، اورهد 
و ســاير وسايل ســمعی و بصری اطالق می شود 

 كه معلمــان در امر آمــوزش از آن ها اســتفاده 
می كنند.

 تكنولــوژی آموزشــی  كاربرد نظــری و علمی 
تكنولوژی در نظام آموزشی است.

 تكنولوژی آموزشــی ازكاربــرد يافته های علمی 
دربارة يادگيری و شــرايط يادگيــری به منظور 

كيفيت بخشي به يادگيري است.

ضرورت کاربرد تکنولوژی آموزشــی در نظام 
آموزشی و درسی

همچنان كه می دانيم، چنانچه تكنولوژی مدبرانه و 
از روی علم و آگاهی از آموزه هاي حوزة مديريت به كار 
گرفته شــود، سبب تسِهيل و رفع بسياری از مشكالت 
در بخش های كشاورزی، صنعت، خدمات ، مديريت و... 
خواهد شد. سرعت  انتقال اخبار، پيا م، جابه جايی اشيا 
و افراد، سهولت دسترســی به علم ودانش، بهره گيری 
از امكانات بهداشتی و زندگی سالم ، برقراری ارتباط با 
اقصا نقاط جهان و... از مزايای تكنولوژی جديد اســت. 
با توجه به ضرورت حضور تكنولوژی آموزشی در جهت 
دســتيابی به تعليم وتربِيت بهتر، بررســی منابع علمی 
نشان می دهد كه در كنفرانسي متشكل از متخصصان 
تكنولوژی آموزشــی، روش های نويِن آموزشی و ايجاد 
فضاهای اثربخش و كارامد براي يادگيري موارد زير در 

رأس دستاوردهای مربوطه قرار دارند : 

معلمان با استفاده از تكنیك هاي تكنولوژي آموزشي  طرح هایي 
را براي آموزش ارائه مي دهند كه ضمن تسهیل آموزش، یادگیري 

سریع تر، مؤثر و پایدارتري را سبب خواهند شد
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 كاربرد وســايل تكنولوژی جديــد در گروه های 
دانش آموزی ، سرعت يادگيری افراد و روش های 
ارائة مطالب آموزشی را به ّشدت تحت تأثير قرار 
داده اســت. تأمين فضاهای آموزشی اثربخش و 
كارامد يك سلســله تغييــرات بنيادی در زمينة 
متنوع،  فرضيه های  ارائة  مدارس،  ســاز مان دهی 
هماهنگی وظايف معلمی ، ابداع روش های متنوع 

آموزشی شده است . 

نتايج پژوهش هاي متعدد نشان داده است كه در 
صــورت اجرا وكاربرد تكنولوژي هــاي جديد اثربخش 
و كارامــد در آموزش وپرورش ، تجديــد نظر در نظام 
آموزشی ، وظاِيف و مسئوليت هاي معلمان و روش های 
اجرا امری ضروری است و بايد برای استفاده از امكانات 
جديد آموزشــی برنامه ريزی مطلوب به عمل آورد. به 
نظر می رسد آنچه باعث رشد و استفاده  از تكنولوژی 
آموزشــی  شــده، به عواملی نظير صنعــت ، اقتصاد ، 
فرهنــگ اجتماعی، نظام آموزشــی محتوای برنامه ها 
و روش های آموزشی بســتگی دارد و اين همه ميسر 

نمي شود مگر در ساية مديريت اثربخش و كارامد. 

آموزه هاي مديريتي در آموزش و تربيت، ضريب 
اســتفاده از تكنولوژی آموزشی در مدارس را به 
طرز چشــمگيری باال برده و تالش پيگير و خود 
خواستة معلمان برای استفاده از امكانات فنی را 

در پي داشته است.

ایجاد تغییر در نگرش دانش آموزان و معلمان
هنگامی كه دانش آمــوزان از فناوری روز به عنوان 
ابــزاري ، برای برقــراری ارتباطات با ديگران اســتفاده 
می كننــد، در عوض ايفــاي نقش منفعلــی كه صرفاً 

 منابع ..................................................................................................
1.احديان، محمد؛ رمضانی، عمران؛ محمدی، داوود )1387(. مقدمات تكنولوژی 

آموزشی. انتشارات آييژ. تهران.
2. احديان، محمد )1377(. مباحث تخصصی در تكنولوژی آموزشــی. انتشارات 

ققنوس. تهران.
3. عبادی، رحيم )1382(. فناوری اطالعات و آموزش وپرورش. مؤسســه منادی 

تربيت. تهران.
4. امــام جمعه، طيبــه )1382(. »آموزش وپرورش در عصر اطالعات«، نشــرية 

تكنولوژی آموزشی. شمار،163. دوم آبان.

تكنولوژي آموزشی 
فرصت هاي 
آموزشي خوبي 
را براي یادگیری 
دانش آموزان 
فراهم مي  كند، 
مشروط بر این 
که معلمان از این 
ابزارها و وسایل 
در آموزش هایشان 
به طرز صحیحی 
استفاده كنند

دريافت كنندة اطالعات منتقل شده از سوی معلم است، 
نقــش فعالی پيدا می كنند . دانش آمــوزان به طور فعال 
در مورد چگونگی توليد، كسب، دستكاری، و يا نمايش 
اطالعات دست به انتخاب می زنند. استفاده از فناوری به 
بســياری از دانش آموزان اجازه می دهد، به طور فعال به 
فكر كردن در مورد اطالعات و انتخاب و اجرای فعاليت ها 
بپردازنــد. به عالوه، زمانی كه از فناوری به عنوان ابزاری 
بــرای حمايت از دانش آموزان در انجــام وظايف معتبر 
اســتفاده می شــود، آن ها در موقعيت تعريف هدف ها ، 

تصميم گيری و ارزيابی پيشرفت خود قرار می گيرند. 
نقش معلم هــم به همان نســبت تغيير می كند. 
معلم ديگــر در مركز توجه و منبع اطالعات نيســت ، 
بلكــه نقش كمك كننده را ايفــا می كند. او هدف هاي 
پروژه را تعييــن می كند و به ارائة دســتورالعمل ها و 
منابع می پــردازد. از دانش آموزی به دانش آموز ديگر و 
يا از گروهی به گروه ديگر در حال رفت و آمد اســت و 
به ارائة پيشنهاد و حمايت از فعاليت های دانش آموزان 
می پردازد. وقتی كه دانش آموزان به فعاليت مشغول اند ؛ 
معلم بين نيمكت ها يا صندلي ها چرخ می زند و از باالی 
شانة دانش آموزان نگاه می كند ، در مورد داليل انتخاب 
طرح های مختلف ســؤال می كند ، و منابعی را پيشنهاد 
می دهد كه ممكن اســت مورد استفاده قرار گيرند و به 

افزايش كيفيت يادگيري مدد رسانند.
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ما و خوانندگان

تصویرهای
وتفسیر دورة سي و دوم  5

بهمن 1395
درپی 261 شمارة پی 

مدرسه هموارترين و مســتحكم ترين مكاني ست كه مي تواند نردبان توسعه 
كشــورها را در خود نگه دارد اما در بحث جهاني شــدن صاحب نظران كشورها 
بايد با توجه به بافت فرهنگي كشــور به برنامه ريزي صحيح و مؤثر اقدام كنند تا 
ضمن حفظ اســتقالل هويت فرهنگي خويش از جوامع پيشرفته عقب نمانند و 
از اين روست كه ســرمايه گذاري در آموزش وپرورش را مقدم دانسته و براي رشد 

اقتصادي خود بر آموزش وپرورش تمركز مي كنند.
واقعيت اين است كه هر چند توسعه يافتگي كشورهاي غربي با سرمايه داري 
آغاز شــد اما عواملي همچون مخترعان و مكتشــفان و تحصيل كردگان خالق و 
نوانديشان سبب شده تا غرب از مرحله سنتي به مرحله مدرن گذر كند و به قول 
پياژه هدف اصلي آموزش وپرورش در مدارس بايد ساختن زنان و مرداني باشد كه 

بتوانند كارهاي تازه انجام دهند نه اينكه فقط كارهاي نسل قبل را تكرار كنند.
مختصر آن كه جوامع و كشــورها زماني بر بلنداي نردبان توسعه و پيشرفت 
خواهند ايســتاد و افق هاي روشــن را در تســخير خواهند گرفت كه همه اركان 
جامعه از خانه تا مدرسه تالش كنند تا به قول امير خطبه و كالم حضرت علي)ع( 

فرزندانمان را براي دوراني غير از زمان خود پرورش دهيم.

اعظم بریاني
 معاون آموزشي دبستان دخترانه ولي عصر)عج(ـ   استان اصفهان

6
دورة سي و دوم  

اسفند 1395
درپی 262 شمارة پی 

كتاب مانند چتر نجات اســت، تا باز نشــود عمل نخواهد 
كــرد. پس در فرود خود به دايره زندگــي آن را كوله بار خود 

كنيم، تا با توشه اي از جنس دانش ايمن شويم.

آذر كيائي 
معاون پرورشي دبستان آیت اهلل طالقاني
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چاشني 
گام هاي اميدبخش سرگرمي هاي آموزشي ما و خوانندگان پژوهش 

و نوآوري هاي آموزشي
مديريت يادگيري
 و كالس درس

برنامه ريزي آموزشي 
و درسي

فناوري  آموزشي، 
اطالعات و ارتباطات آموزش، حرفة معلمي يادداشت سردبير اه

م

اره
شم

 فروشندة زرنگ
 تقسيم نان

 مدل پديدة گرداب
 آينة محدب از جنس مايع 

بسازيم
 كتاب گوياي همراه
 گردونة سيالب ساز

 گپ و گفت معلمان: 
هوشمندسازي و تحول بنيادين 

آموزش وپرورش
 توليد محتواي الكترونيكي، گام 

به گام در يك كتاب
 آشنايي با آثار

 رويكردهاي حساس به فرايند 
يادگيري

 پنج مانع اصالح شيوة 
نمره دهي

 از جايي شروع كنيد كه 
دانش آموزانتان در آن 

قرار دارند

 بازتعريف برنامه ريزي آموزشــي و 
درسي

 اجراي سند برنامة درسي ملي
 برنامة درسي و تفكر خالق

 سواد رسانه اي و سير تاريخي آن
 بهره گيري از رسانه ها در آموزش

 برانگيختن دانش آموزان به يادگيري
 ادغام استعدادها، رمز موفقيت

 فرهنگ معلمي و معلم فرهنگي

هر
م 1

 معلم خالق
 بازي هاي آموزشي براي 

دانش آموزان مناطق دوزبانه
 قدرت اعداد

 بي ريخت! صبح به خير 
خورشيد خانم

 فشارسنج لوله اي -- شكل
 تخم مرغ سحرآميز

 مهر آموزشي

 از ايده تا عمل
 معرفي كتاب: رهيافتي منسجم 

به پرورش تفكر خالق و...
 تفسير و تصوير

 سنجش تكويني فرايند است 
نه آزمون

 بايسته هاي ارزشيابي توصيفي

 فراخواني براي مديران 
آموزشي

 آشنايي با سيستم هاي 
مديريت يادگيري 

نرم افزارها

 مدل هاي رويكردي
 مفهوم شناسي تعريف برنامة درسي 

 نكته ها

 نيــاز جامعة دانايي محور - مدرســة 
هوشمند

 يادگيري سيار رويكردي نوين در 
آموزش

 تفكر در فرايند آموزش
 ارتقاي بينش توليد ملي و حمايت از 

كار و سرماية ايراني در...
 كاربست هاي يك راهبرد آموزشي

 پرورش تفكر كودكان؛ 
درخشان ترين هدف برنامة 

درسي ملي

ان
آب 2

 لحظه اي كه زمان از حركت  رازهاي آفرينش
بازايستد

 نشانگر برآيند دو نيروي 
متقاطع

 توريوم مادة پرتوزا
 بازي هاي آموزشي براي 

دانش آموزان مناطق دوزبانه

 معرفي كتاب
 تحول يعني...

 ناتواني هاي يادگيري 
دانش آموزان را چگونه مي توان 

تشخيص داد و درمان كرد

 بازانديشي در سنجش 
تراكمي

 تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات 
در برنامة درسي

 نكته ها
 درس پژوهي

 صالحيت هاي تدريس و يادگيري

 آموزش از راه دور
 الگويي براي طراحي محتواي 

الكترونيكي تعاملي و شبيه سازي هاي 
آموزشي

 كاربرد مهارت تفكر در آموزش علوم
 يادگيري زبان مادري

 تربيت! مهم ترين عامل توليد 
نيروي انساني و نيروي انساني 

مهم ترين عامل توليد ملي

ذر
آ 3

 مردم همواره به يكديگر 
نيازمندند

 بازي هاي آموزشي
 ساخت چرخ چمن زني

 تفاوتي كه معلم خوب ايجاد 
مي كند

 تفسير و تصوير
 اقتصاد يادگيري در يك نگاه
 تجربه هاي يك معلم خالق

 معرفي كتاب

 دبيران و فناوري اطالعات و 
ارتباطات

 يادگيري و رشد حرفه اي 
معلمان

 سنجش عواطف دانش آموز

 نحوة ارتباط معلم با 
دانش آموز

 چگونه در كالس بنشينيم 
و راه برويم؟

 پژوهش در برنامه ريزي درسي
 رويكرد ساختن گرايي در طراحي 

آموزشي
 نكته ها

 شيوه هاي نوين تدريس
 وبالگ، ابزار آموزشي

 كاربرد مهارت تفكر در آموزش زبان 
فارسي

 چند فرهنگي و نسبت آن با آموزش

 استفادة بجا و نابجا از فناوري 
در آموزش

دي 4

 فرزانگان چين باستان
 به هر كس به اندازة معرفتش 

بايد احسان كرد
 كاهش خورشيد

 خطاهاي بينايي
 موتور حرارتي

 بازي هاي آموزشي

 معرفي كتاب: گفتارهايي در 
سنجش آموزش

 پژوهش و يادگيري
 بازخورد و يادگيري

 نبايدهاي تدريس
 نظام هاي مديريت 
يادگيري نرم افزارها

 تلفيق فناوري و برنامه ريزي درسي
 برنامه ريزي آموزشي و برنامه ريزي 

درسي

 آموزش مهارت هاي عصر دانش
 فيلم هاي علمي - آموزشي در 

برنامه هاي درسي

 تدريس چندفرهنگي
 بهترين تجربة معلمي من

 كاربرد مهارت هاي تفكر در آموزش 
رياضيات

 كار مدرسه چيست؟
ن

هم
ب

5

 شش روشي كه دوباره به كار  عجايب هفت گانه
خواهم برد

 چگونه فواره بسازيم؟

 در گفت وگو با معلمان: 
مديريت كالس درس؛ گفتار و 

افكار معلمان1
 نكته ها

 آيا مي دانيد كه

 ارزشيابي و شناخت توانايي هاي 
معلمان

 گفتار، كردار و افكار 
معلمان و مديريت كالس 

درس

 پرورش خالقيت با استفاده از فاوا انديشه ورزي
 فناوري اطالعات و بهبود فرايند...

 تجربه هاي طاليي يادگيري مشاركتي

ند
سف

ا

6

 چرا زمين متالشي نمي شود؟
به پسرم اين گونه درس بدهيد

 تحول در نظام آموزش وپرورش  بررسي قانون ارشميدس
از نگاه معلمان

 معرفي كتاب: كاربرد ابزارهاي 
اينترنتي

 فراتحليل 16 پژوهش
_____________

 هدفمندي در برنامه ريزي درسي
اجراي برنامة درسي با الگوي آموزشي 

انگيزشي كلر

 فرايند آموزش تفكر با فاوا
 عصري تازه در مطالعه

 مدارس كارامد امروز گامي به سوي توسعة سرماية فكري 2

ن
ردی

رو
ف

7

_____________

 تعريف آمپر واحد جريان برق
 خليج فارس در قاب ايران

 فشارسنج مايعات
 نقاله هاي متحرك حمل اشيا

 معرفي كتاب
 روزي كه اميركبير گريست

 آينده نگري در برنامه ريزي آموزشي خلق كالس كارامد فوت و فن نمره گذاري مؤثر
 پايان سال موسم ارزشيابي هاي 

پاياني

 آموزش تفكر به وسيلة بازي هاي 
رايانه اي

 آموزش با فناوري در گفت وگو با 
نيكوالس كار

 چگونه حل مسئله را وارد فرايند 
آموزش سازيم؟

 ايجاد تحول در كالس درس

 گراميداشت روز معلم

ت
ش

به
ردی

ا

8
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چاشني 
گام هاي اميدبخش سرگرمي هاي آموزشي ما و خوانندگان پژوهش 

و نوآوري هاي آموزشي
مديريت يادگيري
 و كالس درس

برنامه ريزي آموزشي 
و درسي

فناوري  آموزشي، 
اطالعات و ارتباطات آموزش، حرفة معلمي يادداشت سردبير اه

م

اره
شم

 فروشندة زرنگ
 تقسيم نان

 مدل پديدة گرداب
 آينة محدب از جنس مايع 

بسازيم
 كتاب گوياي همراه
 گردونة سيالب ساز

 گپ و گفت معلمان: 
هوشمندسازي و تحول بنيادين 

آموزش وپرورش
 توليد محتواي الكترونيكي، گام 

به گام در يك كتاب
 آشنايي با آثار

 رويكردهاي حساس به فرايند 
يادگيري

 پنج مانع اصالح شيوة 
نمره دهي

 از جايي شروع كنيد كه 
دانش آموزانتان در آن 

قرار دارند

 بازتعريف برنامه ريزي آموزشــي و 
درسي

 اجراي سند برنامة درسي ملي
 برنامة درسي و تفكر خالق

 سواد رسانه اي و سير تاريخي آن
 بهره گيري از رسانه ها در آموزش

 برانگيختن دانش آموزان به يادگيري
 ادغام استعدادها، رمز موفقيت

 فرهنگ معلمي و معلم فرهنگي

هر
م 1

 معلم خالق
 بازي هاي آموزشي براي 

دانش آموزان مناطق دوزبانه
 قدرت اعداد

 بي ريخت! صبح به خير 
خورشيد خانم

 فشارسنج لوله اي -- شكل
 تخم مرغ سحرآميز

 مهر آموزشي

 از ايده تا عمل
 معرفي كتاب: رهيافتي منسجم 

به پرورش تفكر خالق و...
 تفسير و تصوير

 سنجش تكويني فرايند است 
نه آزمون

 بايسته هاي ارزشيابي توصيفي

 فراخواني براي مديران 
آموزشي

 آشنايي با سيستم هاي 
مديريت يادگيري 

نرم افزارها

 مدل هاي رويكردي
 مفهوم شناسي تعريف برنامة درسي 

 نكته ها

 نيــاز جامعة دانايي محور - مدرســة 
هوشمند

 يادگيري سيار رويكردي نوين در 
آموزش

 تفكر در فرايند آموزش
 ارتقاي بينش توليد ملي و حمايت از 

كار و سرماية ايراني در...
 كاربست هاي يك راهبرد آموزشي

 پرورش تفكر كودكان؛ 
درخشان ترين هدف برنامة 

درسي ملي

ان
آب 2

 لحظه اي كه زمان از حركت  رازهاي آفرينش
بازايستد

 نشانگر برآيند دو نيروي 
متقاطع

 توريوم مادة پرتوزا
 بازي هاي آموزشي براي 

دانش آموزان مناطق دوزبانه

 معرفي كتاب
 تحول يعني...

 ناتواني هاي يادگيري 
دانش آموزان را چگونه مي توان 

تشخيص داد و درمان كرد

 بازانديشي در سنجش 
تراكمي

 تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات 
در برنامة درسي

 نكته ها
 درس پژوهي

 صالحيت هاي تدريس و يادگيري

 آموزش از راه دور
 الگويي براي طراحي محتواي 

الكترونيكي تعاملي و شبيه سازي هاي 
آموزشي

 كاربرد مهارت تفكر در آموزش علوم
 يادگيري زبان مادري

 تربيت! مهم ترين عامل توليد 
نيروي انساني و نيروي انساني 

مهم ترين عامل توليد ملي

ذر
آ 3

 مردم همواره به يكديگر 
نيازمندند

 بازي هاي آموزشي
 ساخت چرخ چمن زني

 تفاوتي كه معلم خوب ايجاد 
مي كند

 تفسير و تصوير
 اقتصاد يادگيري در يك نگاه
 تجربه هاي يك معلم خالق

 معرفي كتاب

 دبيران و فناوري اطالعات و 
ارتباطات

 يادگيري و رشد حرفه اي 
معلمان

 سنجش عواطف دانش آموز

 نحوة ارتباط معلم با 
دانش آموز

 چگونه در كالس بنشينيم 
و راه برويم؟

 پژوهش در برنامه ريزي درسي
 رويكرد ساختن گرايي در طراحي 

آموزشي
 نكته ها

 شيوه هاي نوين تدريس
 وبالگ، ابزار آموزشي

 كاربرد مهارت تفكر در آموزش زبان 
فارسي

 چند فرهنگي و نسبت آن با آموزش

 استفادة بجا و نابجا از فناوري 
در آموزش

دي 4

 فرزانگان چين باستان
 به هر كس به اندازة معرفتش 

بايد احسان كرد
 كاهش خورشيد

 خطاهاي بينايي
 موتور حرارتي

 بازي هاي آموزشي

 معرفي كتاب: گفتارهايي در 
سنجش آموزش

 پژوهش و يادگيري
 بازخورد و يادگيري

 نبايدهاي تدريس
 نظام هاي مديريت 
يادگيري نرم افزارها

 تلفيق فناوري و برنامه ريزي درسي
 برنامه ريزي آموزشي و برنامه ريزي 

درسي

 آموزش مهارت هاي عصر دانش
 فيلم هاي علمي - آموزشي در 

برنامه هاي درسي

 تدريس چندفرهنگي
 بهترين تجربة معلمي من

 كاربرد مهارت هاي تفكر در آموزش 
رياضيات

 كار مدرسه چيست؟

ن
هم

ب

5

 شش روشي كه دوباره به كار  عجايب هفت گانه
خواهم برد

 چگونه فواره بسازيم؟

 در گفت وگو با معلمان: 
مديريت كالس درس؛ گفتار و 

افكار معلمان1
 نكته ها

 آيا مي دانيد كه

 ارزشيابي و شناخت توانايي هاي 
معلمان

 گفتار، كردار و افكار 
معلمان و مديريت كالس 

درس

 پرورش خالقيت با استفاده از فاوا انديشه ورزي
 فناوري اطالعات و بهبود فرايند...

 تجربه هاي طاليي يادگيري مشاركتي

ند
سف

ا

6

 چرا زمين متالشي نمي شود؟
به پسرم اين گونه درس بدهيد

 تحول در نظام آموزش وپرورش  بررسي قانون ارشميدس
از نگاه معلمان

 معرفي كتاب: كاربرد ابزارهاي 
اينترنتي

 فراتحليل 16 پژوهش
_____________

 هدفمندي در برنامه ريزي درسي
اجراي برنامة درسي با الگوي آموزشي 

انگيزشي كلر

 فرايند آموزش تفكر با فاوا
 عصري تازه در مطالعه

 مدارس كارامد امروز گامي به سوي توسعة سرماية فكري 2

ن
ردی

رو
ف

7

_____________

 تعريف آمپر واحد جريان برق
 خليج فارس در قاب ايران

 فشارسنج مايعات
 نقاله هاي متحرك حمل اشيا

 معرفي كتاب
 روزي كه اميركبير گريست

 آينده نگري در برنامه ريزي آموزشي خلق كالس كارامد فوت و فن نمره گذاري مؤثر
 پايان سال موسم ارزشيابي هاي 

پاياني

 آموزش تفكر به وسيلة بازي هاي 
رايانه اي

 آموزش با فناوري در گفت وگو با 
نيكوالس كار

 چگونه حل مسئله را وارد فرايند 
آموزش سازيم؟

 ايجاد تحول در كالس درس

 گراميداشت روز معلم

ت
ش

به
ردی

ا

8
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 مناسبت
تاریخی1396

های  والدت حضرت زینب)س(3 بهمن بهمن
والدت  روز پرستار روز  جمادی االولــی  پنجــم 

پرچم دار  كربال،  قهرمان  بانوی  باسعادت 
نهضت پس از شــهادت امام حســين 
كبری  زینــب  حضرت  عليه الســالم، 
ســالم اهلل عليها اســت. این روز را روز 
پرســتار می نامند و علت نام گذاری این 
روز به نام »روز پرســتار« این است كه 
زمانش  امام  پرســتاری  زینب  حضرت 
حضرت زین العابدین عليه السالم و دیگر 
را در  اهل بيت  واقعة كربال برعهده داشت.بيماران و مصيبت زدگان 

14 بهمن 

روز فناوري فضایي

پس از پرتاب غرورآفرین »اميد«، نخستين 

ماهــواره ایرانی، به مــدار در تاریخ 14 بهمن 

1387، ایــن روز به عنوان »روز بزرگداشــت 

فناوری فضایی« در تاریخ كشــور ثبت شــد 

و به پــاس قدردانی از زحمات اندیشــمندان 

و فعــاالن عرصة فضایی كشــور و به منظور 

حوزه،  این  ارزشمند  دستاوردهای  از  رونمایی 

روز  بزرگداشت  عنوان  با  مراســمی  هر سال 

عالی كشور،  مقامات  با حضور  فناوری فضایی 

و كارشناســان حوزه  متخصصــان، مدیران 

فضایی  ســازمان  محوریت  با  كشور،  فضایی 

ایران برگزار می شود.

19 بهمن 
 روز نیروي هوایي

بهترین و عظيم ترین كاری كه می توانســت 
روحية انقالب را تقویت كند، اعالم همبستگی 
ارتش با ملت بود. در این شرایط نظاميان فداكار 
و متعهد نيروی هوایی به این نتيجه رســيدند 
كه باید دســت به كار بزرگی زده و وظيفة ملی 
و مذهبی خود را انجام دهند. لذا با یک حركت 
و  پيوستند  به سيل خروشــان ملت  متهورانه 
در 19 بهمــن 1357 با حضور در اقامتگاه رهبر 
بزرگ انقالب اسالمی، سندی از افتخار، حماسه، 
تاریخ  برگ های زرین  را در  ایمان  و  رشــادت 
انقالب اسالمی به ثبت رساندند. از آن پس بود 
كه این روز به عنوان روز نيروی هوایی در تاریخ 

كشورمان رقم خورد.

29 بهمن 
 قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهداي قم

در تبریز قرار بود ساعت 10 صبح مردم در مسجد 

دعوت  كنند.  تجمع  مجتهد(  یوسف  آقا  قزللی) ميرزا 

از ســوی آیت اهلل قاضی و ده تن دیگــر از علمای 

تبریز صــورت گرفته بود. همچنيــن در 25 بهمن 

اعالميه هایی  بــه همين مناســبت  نيز  آیات عظام 

صادر و این روز را عــزای عمومی اعالم كرده بودند.

 
رئيس كالنتری بــازار به همراه عده ای مامور ســر 

می رســد و به مردم اعالم می كند كه متفرق شوند، 

اما مــردم توجهی بــه اخطارهــای او نمی كنند . 

 
جوانی از غيرتمندان تبریز كه از پاره كردن اعالميه و 

سخنان توهين آميز رئيس كالنتری به ستوه آمده بود، 

با وی گالویز می شود. رئيس كالنتری اسلحه كمری را 

می كشد و سينه محمد را نشانه می گيرد و این جوان 

22 ساله را به شهادت می رساند. مردم جنازه خون آلود 

جوان قهرمان را برداشــته و به طرف خيابان ها به راه 

می افتند و قيام مردم آغاز می شــود. قيام 29 بهمن 

انقالب اسالمی  از نقاط عطف  سال 1356 تبریز، یکي 

محسوب مي شــود. قيام مردم تبریز به عنوان یکي از 

ایران ذكر شده  انقالب اســالمي  ریشه هاي اساسي 

است؛ زیرا باعث ترویج ســنت »چهلم ها« در كشور 
شد.



12 بهمن 
 بازگشت امام به ايران، دهه فجر

امام خمینی)ره( با اوج گرفتن نهضت مردم در ســال 57 تصمیم به بازگشت به کشور گرفتند و پس از خروج شاه از ايران، 
اين زمینه مهیا شد. ابتدا قرار بود در 5 بهمن سال 57 ايشان به کشور بازگردند اما به دلیل بسته بودن فرودگاه ها توسط بختیار، 
اين بازگشــت به تأخیر افتاد تا اين که سرانجام با پرواز انقالب در روز 12 بهمن همان سال، رهبر کبیر انقالب اسالمی به آغوش 
وطن برگشــتند و در بدو ورود به مزار شهیدان انقالب اسالمی رفته و با مردم سخن گفتند. اين روز در کشور ما به عنوان آغاز 

دهه فجر همه ساله جشن گرفته می شود.

22 بهمن 
 پيروزي انقالب اسالمی

دولت بختیار در روز 21 بهمن سال 57 زمان حكومت نظامی را افزايش داد و برای مقابله با نیروهای انقالبی بر اين کار خود 
اصرار ورزيد. از ســوی ديگر امام خمینی )ره( هم دستور شكســتن حكومت نظامی و حضور مردم در خیابان ها را صادر کرد.
درگیری میان ســربازان گارد و مردم لحظه به لحظه شديدتر شد و تهران در روز 22 بهمن به صحنه جنگ مبدل شد تا اين که 

سرانجام با تسلیم شدن نیروهای نظامی و پیروزی مردم، حكومت پهلوی متالشی شد و انقالب اسالمی به پیروزی رسید. 

بهترین روش آموزش برای ماندگاری مبحث در ذهن فراگیرنده، 
درگیر کردن او با موضوع به صورت ریشه اي در جهات متفاوت 

و متنوع و بهره گیري از حواس چندگانه در یادگیري است



تصویر و تفسیر

خوانندة ارجمند

پيامي را كه از اين تصوير دريافت مي كنيد براي درج در مجله بفرستيد.

5 ماه نامة  آموز شی، تحلیلی و اطالع رسانی برای آموزگاران، دبیران، دانشجويان دانشگاه فرهنگیان، مديران مدارس و کارشناسان تكنولوژي آموزشي
درپی 269- 48 صفحه- 11000 ريال دورة سي و سوم  - بهمن 1396- شمارة پی  www.roshdmag.ir

  يادگيري از طريق طراحي      تجربه هاي كالسي معلم روشنگر مسير زندگي دانش آموزان  
 تدريس معلم با فناوري اثربخش تر مي شود       مطالعه هوشمند؛ چرا و چگونه؟     

گاه شمار
 آخرین مهلت ارسال آثار: 31 تیرماه 1397

 انتخاب و داوری آثار: مردادماه 1397
 افتتاح نمایشگاه و اهدای جوایز: مهرماه 1397

امتیازها
 عکس های برگزیده به صورت نمایشگاهی در معرض دید عموم 

    قرار خواهد گرفت.
 به هر یک از آثار راه یافته به نمایشگاه، حق التالیف پرداخت 

خواهد شد.
 برای عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، گواهی شرکت 

در نمایشگاه صادر می شود.

نشانی دبیرخانه جشنواره: تهران: خیابان ایرانشهر شمالی، پالک 266،  دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، 
طبقة دوم، دبیرخانه جشنواره عکس رشد. صندوق پستی 15875-3331 

برای كسب اطالعات بیشتر به وبگاه جشنواره )www.roshdmag.ir ( مراجعه كنید یا با شماره تلفن های 88839232 و 88490414 تماس بگیرید.
 پاسخگویي ثبت نام اینترنتي: 88490108

1 شرکت همة عکاسان در این جشنواره، آزاد است.
2 آثار ارسالی فقط به صورت »تک عکس« پذیرفته می شود و هر عکاس می تواند با ارسال 5 عکس در هر یک از موضوع ها 

    )جمعًا 10 عکس( در جشنواره شرکت کند.
3 دانش آموزان می توانند حداکثر 7 عکس با موضوع آزاد ارسال کنند.

4 آثار باید با حجم کمتر از 4۰۰ کیلوبایت بر روی وبگاه جشنواره به نشانی: www.roshdmag.ir بارگذاری شوند.
5 در صورت راه یابی عکس به نمایشگاه، ارسال عکس با اندازه اصلی ضروری است.

6 ضروری است هر عکاس نام، نام خانوادگی، شماره تماس، نشانی محل سکونت، کد ملی، پست الکترونیکی، عنوان عکس، محل 
      و تاریخ عکاسی هر عکس را به طور کامل مطابق با برگة فراخوان تکمیل و به همراه آثار ارسال کند.

7 اصالح رنگ، کنتراست، تیرگی و روشنی، کراپ در عکس ها در حدی که اصالت عکس را تغییر ندهد، قابل قبول است. 
8 ارسال اثر توسط عکاس و شرکت در جشنواره، به منزله اعالم مالکیت معنوی عکس هاست. در صورت اثبات خالف این امر در 

      هر مرحله ای، عواقب حقوقی و جزایی آن به عهدة شرکت کننده است.
9 از عکس های راه یافته به جشنواره، با ذكر نام عكاس در نشریات رشد، وابسته به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 

     استفاده خواهد شد.

مقررات جشنواره جوایز برگزیدگان
مدرسه؛ خانه دوم

  نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره وجایزة نقدی؛
  نفر دوم: لوح تقدیر وجایزة نقدی؛

  نفر سوم: لوح تقدیر و جایزة نقدی.

بخش ویژه
  نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزة نقدی؛

  نفر دوم: لوح تقدیر و جایزة نقدی؛
  نفر سوم: لوح تقدیر و جایزة نقدی.

بخش دانش آموزي
  در این بخش به 5 نفر جایزة نقدي اهدا خواهد شد.

موضوع
»مدرسه، خانة دوم«

   فضای مدرسه 
)معماری، کتابخانه، بوفه، نمازخانه، حیاط، آب خوری، آزمایشگاه، اتاق 

بهداشت، گرافیک محیطی، دفتر معلمان، كالس درس و ...(؛ 
  انواع مدارس 

)هوشمند، ماندگار، چند پایه، روستایی، عشایری و شهری(؛
  برنامه های مدرسه 

)صبح گاه، پرچم، كتاب خواني، زنگ تفریح، جشن ها، مناسبت هاي 
مذهبي، راهپیمایي، آغاز سال تحصیلی، نمایشگاه ها، آموزش در 

كالس، دوستي ها و قهرها، فعالیت هاي یاددهي و یادگیري، شورای 
دانش آموزی، شورای معلمان، جلسات اولیا و مربیان و ...(؛

  برنامه های جنبی 
)سرویس مدارس، در راه مدرسه، گردش علمی، اردو، نماز و ...(

بخش »ویژه«
  پوشش ها و بازیهای محلی )به ویژه استان های مرزی(

  شعار سال: )اقتصاد مقاومی، تولیدـ  اشتغال(
  پرسش مهر سال: )چگونه باید در محیط مدرسه تحمل و احترام به 

      افکار دیگران و اخالق و ادب را تمرین کنیم؟(

بخش دانش آموزی با موضوع »آزاد«
  این بخش با »موضوع آزاد« به دانش آموزان 13 تا 18 ساله 

     تعلق دارد.

 aksroshd10@roshdmag.ir:پست الکترونیکي جشنواره


