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درخورتوجهنويسندگانومترجمانگرامي
مقالههاييراكهبرايدرجدرمجلهميفرستيد،بايدباموضوعتكنولوژيآموزشيمرتبطودرجايديگرچاپنشدهباشند.

منابعمورداستفادهدرتأليفرابنويسيد.
مقالههايترجمهشدهبايدبامتناصليهمخوانيداشتهباشندوچنانچهمقالههاراخالصهميكنيد،اينموضوعراقيد

كنيد.درهرحال،متناصلينيزبايدبامتنترجمهشدهارائهشود.
مقالههايكخطدرميان،بريكرويكاغذوباخطخوانانوشتهياماشينشوند.

نثرمقالهبايدروانوازنظردستورزبانفارسيدرستباشدودرانتخابواژههاواصطالحاتعلميوفني
دقتشود.

محلقراردادنجدولها،نمودارها،شكلهاوعكسهادرمتن،باعالمتيدرحاشيهيمقالهمشخصشود.
مجلهدررد،قبول،ويرايش،تلخيصواصالحمقالههايرس��يدهمختاراس��تومسئوليتپاسخگوييبه

پرسشهايخوانندگانباپديدآورندهاست.

توليد انبوه وسايل و مواد کمك آموزشي معرفي شده در اين مجله با اجازه کتبي صاحب اثر بالمانع است.

ماهنامهيآموزشي،تحليلي،اطالعرساني

وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي
دفترانتشارات کمك آموزشي
www.roshdmag.ir

 براي آموزگاران، دبيران، دانشجويان تربيت معلم، مديران مدارس
وکارشناسان علوم تربيتي
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یادداشتسردبیر

برنامهریزیآموزشی,درسی
ومدیریتکالسدرس
دکتر فرخ لقا رئیس دانا
اسداهلل حیدری
دکتر لیال سلیقه دار
فناوریآموزشیاطالعاتوارتباطات
 دکتر محمدرضا  افضل نیا 
سیدعباس رضوی و علی جوانمرد شابهرامی

پژوهشونوآوریهایآموزشی
ملیحه مظفری
احمد شریفان
آموزشحرفهیمعلمی
سیده فریبا  اطیابی
دکتر علی اکبر شعاری نژاد
محمدرضا تقی زاده
سوسن بالغی زاده
اطالعرسانی

ائلدار محمدزاده صدیق
محسن وزیری ثانی
گامهایامیدبخش
محمد مهدی سلطان بیگی
فاطمه شهزادی
ماوخوانندگان
مریم هاشمی
فخرا لسادات اله وردی
فرح  نجفی جیالنی 
چاشنی_ سرگرمیآموزشی
مهندس مجتبی احمدی
ح. یاور تبار

2فناورییادگیریچرا؟
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35عجیبترازراستی



اززمانیكهكاربردنظريههایشناختی،بهويژهرويكردساختنگرايی،درآموزشوپرورشمورد
توجهقرارگرفت،توس��عهیمحيطهایيادگيریروزبهروزاهميتبيش��تریپيداكرد.بهتبعچنين
تحول��ی،فناوریديگریبهنامفناوریيادگيریقدعلمكردكهبهس��رعتفناوریآموزش��یرابه
چالشكشيدهاست.فناوریيادگيری،بهتعبيریگسترشفناوریاطالعاتاستوبهكليهیفرايندها،
كاربردهاووس��ايلیاطالقمیش��ودكهفراگيرندهبهوسيلهیآنهابهاطالعاتموجوددسترسی
میيابدوبهسازماندهی،تحليلوارزشيابیآنهامیپردازد.بهتعبيریبهتر،»فناوریيادگيری،رشتهی
نوپايیاستكهشاملرويكردهایمتنوعیچونيادگيریشبكهایويادگيریمشاركتیبااستفادهاز

رايانهاست.«
بنابراين،معلماندربهرهگيریازفناوریهایجديدبايدبهايننكتهیظريفتوجهكنندكهدر
كداممحيطوش��رايطآموزش��یمیخواهندازفناوریاستفادهكنند.بهعبارتديگر،فناوریرابرای
تقويتوتس��هيلفرايندآموزش)محيطآموزشی(بهكارمیبرند،يابرایتوسعهوغنیسازیمحيط
يادگيریمدرس��های؟زيرادرنهايتاينمعلماستكهبراساساهدافوانتظاراتآموزشیمیداند
كهچهبخش��یازمطالبدرس��یرابهطورمستقيمارائهدهدوچهبخش��یازآنهارادرچارچوب
فعاليتهایيادگيریالكترونيكیطراحیكندتادانشآموزانباانجامدادنآنهابهاهدافموردنظر

نائلشوند.
يادآوریايننكتهنيزضروریاس��تكهمبانیآموزش��یفناوریآموزش��ی،براساسنظريهی
روانشناس��یرفتارگرايی،ومبانیآموزش��یفناوریيادگيری،برپايهیيافتههایعلمیروانشناسی
ش��ناختیورويكردساختنگرايیشكلگرفتهاس��ت.زمينههاوامكاناتیكهفناوریيادگيریبرای
ارتقایكيفيتفراينديادگيریوايجادمحيطيادگيریمناسبوفعالبهوجودمیآورد،بهصورتبرنامه
ونرمافزارهایآموزشی،باعنوان»منابعيادگيری«منتشرمیشوند.هريكازاينبرنامههاونرمافزارها
)منابعيادگيری(،هدفخاصیرادنبالمیكنندكهبرحسبنيازدرفرايندهایياددهیويادگيریاز
آنهااستفادهمیشود؛مانند:»تقويتوتعميقآموختههایقبلی«؛»خودارزيابیودريافتبازخورد«؛
»بازياب��یاطالعاتموردنياز«؛»انجامفعاليتهایآزمايش��گاهیوكارگاهیدرمحيطهایمجازی«؛
»پيوندآموختههایقبلیوجديد«؛»توليددانشوارائهیخالقيتبااس��تفادهازواژهپردازهاوس��اير

ابزارهایالكترونيكی«؛»ايجادزمينهیارتباطبامراكزعلمیدرداخلوخارجازكشور«و...
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مهمترينويژگیفناوریهایيادگيریآناستكهازطريقآنهايادگيرندهمیتواند:
درهرمكانوزمانیبهيادگيریبپردازد.

باانواعمحتواهایآموزشیوسايرافرادبهوسيلهیرايانهارتباطتعاملیبرقراركند.
محتواهایگوناگونرابهصورتصدا،تصوير،متنويدئووانيميشندريافتكند،آنهاراپردازش
كند،وس��رانجامخودمحتوايیجديدارائهدهد.رايانهدراينمياننقشميانجیوواس��طهراداردو
اس��تفادهازآن،مستلزمداشتنس��وادومهارتهايیاستكهبهآنسوادفناوریياسوادالكترونيكی

میگويند.
نكت��هیمهمدرطراحیمناب��عيادگيری)فناوریهایيادگيری(،توجهخاصبهارتقایس��طح
يادگيریاس��ت.فناوریهایيادگيریمیكوشندبااستفادهازفناوریهاینويناطالعاتیوارتباطی،
سطحيادگيریراازكسبودرکدانشبهسطوحباالتريادگيریيعنیكاربرددانش،تجزيهوتحليل
پديدههاوتوليددانشبهوسيلهیيادگيرندهارتقادهند.فضاهایآموزشِیمنابعيادگيریبيشترفضاهای
ش��ناختیوفراهمآورندهیمحيطيادگيریوفراش��ناختیهستند.دراينچنينشرايطوفضاهايی،
پرورشتفكرانتقادیوخالقيتدانشآموزموردتأكيداست.اينگونهتأكيدها)ارتقایسطحيادگيری(
صرفاًبهخاطرايجادامكاناتبهتربرایكسبدانشنيست،بلكههدفاصلی،ايجادتحولونوآوری
درنظامآموزشیبهمنظورتربيتوپرورشنيرویانسانیخالق،متفكروكارامدبرایكشوراست.

ب��هعبارتديگر،جنشنرمافزاریوبهرهگيریازنوآوریهایفناورانهدرآموزشوپرورشما،
بيشتربايدجنبهیچالشیوراهبردیداشتهباشد.

اگرامروزدانشآموزانماعادتكنندكهدربرابرمشكالتسينهسپركنندوخودازطريقبرنامهريزی
وخالقيتراهحلهارابيابند،فرداهمينكاررابامهارتوعقالنيتبيشتریبرایحلمشكلخانواده،
محيطكاروجامعهیخودانجامخواهندداد.بنابراين،ازهماندورانكودكیيادمیگيرندكهكسب
دانشوحفظوضعموجود،بهتنهايیبرایپيشرفتكافینيست.پيشرفتزمانیرخمیدهدكهماهم
درزمينهیبرخیكارهایعلمی
وفناورانه،پيش��گامباشيمودر
سطحجهانیجايگاهشايستهایرا
بهدستآوريم.فناوریيادگيری
باايجادمحيطوشرايطيادگيری
فعال،نقادوچالشبرانگيز،ذهن
دانشآموزانراخالق،كاوشگر
وعلمیپرورشمیدهدوآنان
رابهمنظورافتخارآفرينیبيشتر
برایجامعهوكشور،بهترآماده

میكند.
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طراحیالگویدریافتمفهوم
سیدهفریبااطیابی
دبیر منطقه ی شاهین شهر

سرآغاز
ارزشدادنبهانديشههایخالق
وايجادكردنانگيزشيادگيریفعال،
ازخصوصياتمعلماثربخشاست.
معلمانامروزیبايددرفرايندياددهی
�يادگيریش��اگردمدارباشند.بهاين
معناكهشيفتهیخودجوشیفراگير
وتسهيلكنندهیآموزشباشند.راه
يادگيریراآم��وزشدهند،نهآنكه
عرضهكنندهیيادگيریوياددادنیها
باش��ند.زيراك��هاص��والًدرفرايند



ياددهی�يادگي��ری،فرضعمدهبر

ايناس��تكههرچ��هميزانفعاليت
ومش��اركتدانشآموزاندرجريان
تدريسبيشترباشد،تدريسمؤثرتر

است]خليلی،50:1382[.
درواق��ع،دانشآم��وزق��رن21
نمیتوانددرفراينديادگيریعنصری
بیاختيارباش��دكهحتیچگونهياد
گرفتنهمازاختياراوخارجباش��د
وهيچگونهدخلوتصرفیدرآنچه
میآموزد،نداشتهباشد]كديور،1381:
36[.امروزهديگرمراكزآموزش��یبه
منزلهیمخزندانشومعلمانبهمثابه
انتقالدهندهیمعلوماتنيستند]مايزر،
57:1383[.ازسویديگر،قرارنيست
كهشاگردانبهصورتكتابخانههای

سياركوچككهوظيفهایندارندجز
ذخيرهس��ازیوبازياف��تاطالعات،
تجهيزشوند.بلكهبايدمهارتتفكر
واس��تداللخ��ودراافزايشدهندو
اطالع��اتراپردازشكنن��دوبهكار

برند]شعبانی،94:1382[.
ازاينرو،ضرورتتغييرروشهای
تدريسمعلمانوبهكارگيریروشهای
فعالتدريسكامالًآش��كاراست.در
ادامهبهتش��ريحيكیازاينروشها،

يعنی»دريافتمفهوم«میپردازيم.

ماهیتالگویدریافتمفهوم
دريافتمفهومعبارتاس��تاز:
جستوجویويژگیهايیكهازآنها
برایتميزنمونههاازغيرنمونههای
طبقاتاستفادهمیشود.دراينالگواز
دانشآموزخواستهمیشود،مثالهايی
)نمونههايی(راكهدارایويژگیهای

اشاره
يادگيریيكفراينداستودرهرفرايندعوامل
ومتغيرهايیدرح��التعاملاند.درفراينديادگيری،
يك��یازمهمتري��نعوامل،معل��موروشتدريس
انتخابیاوست.اگرمعلمهموارهخودراراهنما،ناظر،
كارگ��ردان،مديريارهبرآموزش��یبداندوبهجای
انتقالاطالعات،روشكس��بتجربهرابهشاگردان
بياموزد،آناندربرخوردبامسائلفعالترخواهندشد.
آشنايیمعلمبا»الگوهایفعالتدريس«كهدرواقع
همانالگوهایيادگيریهستند،سببمیشودضمن
ياریفراگيرنده،دركسباطالعات،بتواندمهارتها
وارزشهاینحوهیيادگيریرانيزبهآنانبياموزد.

الگوهایفعالياددهی�يادگيریموجبتقويت
مهارته��ایكالم��ی،اجتماع��یوارتباطی،تفكر
وخالقيتدرفراگيرانمیش��ود.بهعالوه،فضای
كالسدرسرابهيككارگاهعملیتبديلمیسازد.
ازاينالگوهاكهان��واعگوناگونیدارند،میتوانبا
توجهبهنوعمطالبومحتوایدرس،استعدادهای
دانشآموزان،امكاناتمدرسهو...درجريانياددهی
اس��تفادهكرد.يكیازاينالگوها،»الگویدريافت
مفهوم«اس��تكهدراينمقالهباويژگیهاونكات
كاربردیآن،ضمنارائهینمونهایازدروسدورهی

متوسطهدرقالباينالگو،آشناخواهيمشد.

الگ�ویتدری�س،روشتدریسفعال،
الگویدریافتمفهوم.

کلیدواژهها:
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آنمفهوماس��ت،بامثالهایديگری
كهآنخواصياويژگیهاراندارند،
مقايس��هكندوبهكشفويژگیهای
مفهوم��یك��هدرذهنمعلماس��ت،
نائلآيد]جويسوهمكاران،1380:
236[.اساسرويكرددريافتمفهوم

رانظراتبرونرتشكيلمیدهند.

تعریفمفهوم
مفهومعبارتاس��تاز:طبقهای
ازمحرکهاكهويژگیهایمش��ترک
دارند.اينمحرکهاياشیءهستنديا
رويدادياشخص]ملكی،20:1380[.
يادگي��ریمفهومبهمعنیق��راردادن
اشيايامقوالتدريكطبقهاست.به
اي��نترتيبمیتواناعضایآنطبقه
راشناخت.هرمفهومدارایتعريف،
عنوانياناماس��ت]صف��وی،1381:
200[.بخشعمدهیمطالبدرسی
رامفاهيمواصولتش��كيلمیدهند.
ماازراهمفهومسازی،دنيارادرذهن

خودخالصهمیكنيم.دريافتمفهوم
نيزفرايندیاستقرايیاستكهمارادر
سازماندهیاطالعاتياریمیدهد.

مفهوممثالمربوط
ومثالغیرمربوط

بههريكازموردهايامصداقهای
مناس��بيكمفهوم،»مث��المثبت«
آنمفه��وموبههري��كازموردها
ي��امصداقهاینامرب��وطآن،»مثال
منف��ی«)غيرمث��ال(گفتهمیش��ود.
مثاًل،تماش��اچيانصحنهیتصادف
خيابان،مصداقمنفیازمفهومگروه
ودانشآموزاني��ككالس،مثاليا

مصداقمثبتآناست.

مراح�لاج�رایالگ�ویدریافت
مفهوم

اينالگوازالگوهایفعالتدريس
تلقیمیش��ودكهمعلمدرآننقش
ثبتكنندهوكنترلكنندهیآموزشی

رادارد.مراح��لاينالگ��وازارائهی
مثالهاوغيرمثالهاتوسطمعلمآغاز
وبهمراحلآزمون،نامگذاریمفاهيم
وكارب��ردآنهاختممیش��ود.اين
الگومطابقباجدول1سهمرحلهی

اساسیدارد.

جدول1.مراحلالگویدریافتمفهوم
فعالیتهایفراگیراقداماتمعلمگامها

اول
عرضهیمثالهاوغيرمثالهادردوستون»آری-

خير«يا»+و-«
تفكروتدوينفرضيهدربارهیمفهوم

مقايسهیويژگیهایمثالهاوغيرمثالها
نامگذاریمفهومدرذهنخود

دوم

مرحلهی
اول

فقطمثالهاراارائهمیكند،بدونقراردادنآنهادر
دوستون»آریياخير«

مثالهاوغيرمثالهایمعلمرادردوستونآریياخيرقرار
میدهند.

مرحلهی
دوم

ثبتمثالهاوغيرمثالهایدانشآموزان
تأييدفرضياتيارّدآنها

ارائهیناممفهومموردنظر

فراگيرندگانخودمثالمیزنندودرستونمناسبقرار
میدهند.

ارائهیتعاريفمفهومسوم
تحليلوجمعبندیمطالب

بحثدرموردفرضيات
شرحتفكراتخوددرزمينهیمفهومموردنظر
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يكنمونهمطابقباالگویدريافت
مفهومبهشرحزيراست:

کتاب مطالعات اجتماعی پايه ی 
اول دبيرستان، تدريس درس مفهوم 

ارزش و هنجار

گاماول
معل��م:مفهومیدرذه��ندارم.
حدسبزنيدچيست.بهفهرستیاز
كلماتیكهدردوستونآریوخير
مینويس��م،توجهكنيد.هركداماز
موارداينفهرست،نشانهایازمفهوم
موردنظراست.اگركلمهرادرستون
آریبنويسم،مثالیازمفهومیاست
ك��هدرذهندارم.امااگركلمهرادر
س��تونخيربنويسم،مثالیازمفهوم
م��وردنظرمننيس��ت.خوبدقت
كنيدوآنمفه��ومراحدسبزنيدو

درذهنخودنگهداريد.
دراي��نمرحل��همعلمآنق��دركار
ارائهیمثالهاوغيرمثالهاراادامه
میده��دتافراگيرن��دگانبهمفهوم

موردنظرراهنمايیشوند)حداكثر
ح��دودبيس��تجفتكلم��ه(.در
مراح��لمتفاوتاي��نگام،معلماز
فراگيرمیپرسدكهچندنفرمفهوم
موردنظرراحدسزدهاند.چنانچه
تعدادقابلمالحظهباشد،گامبعدی

راشروعمیكند.

خیرآری

تقوا

علم

پاكيزگی

پيروزی

منظمبودن

گفتوگوكردن

درسخواندن

سرموقعآمدن

فقطمعلم

گامدوم
مرحله ی اول، معلم:میخواهيم
درس��تیحدسياتش��ماراآزمايش

كنيم.
مثالهايیعنوانمیش��وند.شما
براساسفرضياتخودبيانكنيدهر
يكرادركدامس��تون)آریياخير(

بايدقراردهم.

خیرآری

-

عبادت

-

-

مسواکزدن

-

استقبالكردن

سالمكردن

-

دانشآموزومعلم

مرحل��ه ی دوم، معل��م:بهنظر
میرسدمفهومراپيداكردهايد.اكنون

شماهممثالبزنيدوبگوييدهرمثال
رادركدامس��تون)آری�خير(بايد

قرارداد.

خیرآری

قناعت

پوشش

-

-

عدالت

-

-

-

كمككردن

خوشامدگفتن

-

محبتكردن

فقطدانشآموز

گامسوم
معلم:حدسهاونظراتخود
رادرم��وردمفهومیك��هيافتهايد،
بيانكنيد.ازكداممثالبهمفهومپی

برديد؟
كم��ك ب��ه معل��م پاي��ان در
فراگيرندگانبهتحليلوجمعبندی
نظراتوتبيي��نمفهوم»هنجار«در

مقابل»ارزش«میپردازد.

کارکردهایمثبتاستفاده
ازاینالگو

1.باالبردنسطحتحملابهامدر
فراگيرنده؛

2.پايداریوعمقبيشترمطالب
يادگرفتهشده؛

3.بهبودوتقويتقدرتتفكرو
درکمفاهيمواصول؛

4.يادگي��ریتفكراس��تقرايیو
دستيابیبهنتيجهازجزءبهكل.

5.افزايشانگيزهیيادگيریباايجاد
حالتبازیومعمادرجريانتدريس.
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منابع.......................................................
1.خليلی،محمد)1382(.»الگویتدريسفعال«.رشد

علوماجتماعی.شمارهی3.
2.ش��عبانی،حس��ن)1381(.روشهاوفنونتدريس.

سمت.تهران.
3.����)1382(.روشتدريسپيشرفته.سمت.تهران.

4.صف��وی،امانال��ه)1381(.كلي��اتروشهاوفنون
تدري��سهمراهب��االگویجديدتدري��س.معاصر.

تهران.
5.فضلیخانی،منوچهر)1383(.روشهایفعالتدريس

دربرنامههایپرورشی.تربيت.تهران.
6.كديور،پروين)1381(.روانشناس��یتربيتی.سمت.

تهران.
7.مايرز،چت)1383(.آموزشتفكرانتقادی.ترجمهی

خدايارابيلی.سمت.تهران.
8.ملك��ی،حس��نوديگ��ران)1380(.روشتدريس

مطالعاتاجتماعی.ايران.تهران.

قابلیتهاونکاتمهم
درکاربردالگو

1.يكیازوظايفمعلمقبلاز
اجرایالگو،تهيهیمصداقهاوغير

مصداقهاست.
2.دره��رگام،مي��زانارائهی
مثالهابهتعدادفراگيربستگیدارد

كهمفهومراحدسزدهاند.
3.اي��نالگ��وب��رایتدريس
درسهاي��یكهبخشعمدهیآنها

رامفاهيمواصولتشكيلمیدهند،
مناسبتراست.

4.م��دتالزمبرایاجرایاين
الگوحدود30-20دقيقهاست.

5.چنانچ��هازاي��نالگوبرای
تدريسدرسجديداستفادهشود،
بايدمثالهاآس��انترباش��ندواگر
برایارزشيابیتش��خيصی)درس
قبلی(بهكاررود،بايدمثالهااندكی

دشوارترانتخابشوند.
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دکترعلیاکبرشعارینژاد

آموزِشروش
مقدمبرآموزشدانش

موفقيت در ه��ر کار، با کاربرد 
رابط��ه ي  آن،  در  درس��ت  روش 

مستقيم دارد.
م��امعلمانغالب��اًمت��نرامهم
ميدانيموتوجهيبهروشاس��تفاده
ازآننداري��م.غاف��لازاينكهمتون
متغيرندوهمهيآنهارانميتوانبا
يكروشآموخت.اگردانشآموزان
ودانشجويان،روشهارادريابندوبا
چگونگيكشفوكاربردآنهاآشنا
ش��وند،بهترميتوانن��ددريادگيري
موضوعاتومهارتهايگوناگون،
خودگردانباشندوخودآموزيرادر
خويشتنرشدوگسترشدهند.مثاًل
ميگوييم:معرفت،نيروميبخش��د؛
معرفت��يكهنيرويزندگيس��المرا
هدفق��راردهد.ازاي��نروگويند:
معرفت و قدرت و محبت در حكم 

س��ه زاويه ي يك مثلث ان��د و الزم 
و ملزوم يكديگر.حالاينپرس��ش
اساس��يمطرحميش��ودكه:»روش

كسباينسهچيست؟«
همچنين،سراسرتحصيلرسمي،
همراهبامسئلهاستوهردرسيكه
مسئلهنباشديامسئلهايرادررابطهبا
زندگيدانشآموزانمطرحنكند،طبعًا
جالبنخواهدبودودانشآموزانبه
آموختنآنبرانگيختهنخواهندشد.

حلهرگونهمسئلههمروشويژهي
خودراداردكهقواعدناميدهميشود.
بنابراين،مهمايناستكهدانشآموزان
روشياقواع��درايادبگيرند.حتمًا
خودايش��اناينتجرب��هرادارندكه
برندهش��دندرهربازي،بهدانستن
وكارب��ردقواع��دآنبازيبس��تگي
دارد.متنهايدرس��ينيزمش��مول
همينحكماند.حتيزيستنموفقو
سالمهممس��تلزمآموختنياكشف
روشموفقزيس��تناس��ت.زندگي
همهيجانداران،شايدهمبيجانها،
قواعديياروشيدارد.چونخلقت
هدفمنداستوبرنامهريزيشده؛و

شايدبرنامهريزيانعطافپذير.
ي��ا دانشآم��وزان ك��ه آنگاه
دانش��جويان»روش«هاوچگونگي
كش��فروشرايادبگيرند،بهترين

روشعمدتاًکشفکردنياست،نهتقلیدکردني

ت
رتمعرف

قد

محبت
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پاداشمامعلماندربلندمدتخواهد
بود.منظوراز»روش«)اس��ممصدر
رفتن(همهيتدبيرهاوفعاليتهاي
نظامدارياس��تكهبرايرسيدنبه
هدفخاصياحلمس��ئلهايمعين
ويابرداش��تنموان��عانجامميگيرد.
درواقع،راهياس��تكهميانمبدأو
مقص��دادامهدارد.ب��هعبارتديگر،
مجموعتفكرياتدبير،تصميمگيري،
طراحييابرنامهريزي،وعملكردهاي
نظ��امداريكهبرايدس��تيافتنبه
هدفويژهايانجامميدهيم،»روش«

)متد(خواندهميشود.
بديهياس��تكههرگونهلغزش
احتماليدرهريكازگامهايمذكور،
مانعرس��يدنبههدفخواهدشدو
طبعاًخواهيمگفت،روشمادرست
يادقيقنبودهاس��ت.پسكش��فو
انتخابروشحلهرگونهمس��ئله،
خصوص��اًدرح��وزهيآم��وزش�
پرورش،فراينديمركبوشبكهاي
استومستلزممهارتهايگوناگون
كهبايدآموختهشوند.منبعمعتبربراي
يادگي��رياينمهارتهادرمدرس��ه
)ابتدايي،متوسطه،عالي(عمدتاًمعلم
است.ازاينرو،خودمعلمانبايدآن
مهارتهاياروشرادرمراكزتربيت
معلمي��ادورههايآم��وزشضمن
خدمتآموختهوتمرينكافيكرده

باشند.
عمدهتري��نروشهايآموختني
/كشفكردنيكهاحتماالًبايدبراي
مامعلمان،وبهتب��عمادانشآموزان
يادانشجويانمطرحباش��ند،ازاين

قرارند:
1.چگون��هآموخت��نك��همهمتراز

موضوعآموختنياست.
2.مطالعهيدرسهايگوناگون

3.چگونهبهكارب��ردنآموختههادر
زندگيبهمنظورزيس��تنسالمو

مؤثر
4.تشخيصويافتنمسئلهيواقعي
وبرخوردباآن،وقبولاينكههر
مسئلهممكناستچندينراهحل

داشتهباشد.
5.دسترسيبهمنابعمعتبربرايهر

يادگيري
6.ارزياب��يمطمئ��ناعتب��ارمناب��ع

يادگيري
7.پژوهشهايعلميوتش��خيص
درس��تاينامرمهمكهپژوهش
موردنظرب��هكدامموضوعواقعي
زندگيانسانپاسخخواهدگفت؛
چ��وندرغيراينص��ورت،جز
ات��الفعم��روتضيي��عبودجه،

نتيجهيديگرينخواهدداشت.
8.حقيقتياب��يكههمهپژوهشها
هدف��يج��زاي��نندارن��د.يعني
ميخواهندبهحقايقيدستيابند
كهتازم��انآنپژوهشياتحقيق،

ناشناخته)مجهول(ماندهاند.
9.استنباطواستداللكالميمنطقيو

مفهومبرايمخاطبان
10.انديش��يدنانتق��اديوخالقيا

سازنده
11.تعبيرانديشههاويافتههايخودو

بيانمؤثرآنهابهجامعه
12.تهيهيگزارشقابلفهمواستناد
13.برقراريارتباطدرستبامردم

14.ارزشيابيآموختههايخويشو
دريافتنوضعپيشرفتخود

15.مطالع��هيم��داوموخودگردان
شدن

16.مطالع��هيافكاروعقايدديگران
ياپيبردنبهديدگاههايايشان
واعتم��اده��رچن��دنس��بيبه

دريافتهايخويش
17.مقايسهيدرستديدگاهها

18.انتقادس��ازندهازخودوديگران
)اف��كاروديدگاهه��اياحتماالً

مخالف(
19.شناختوآموختنمهارتهاي

ضروريبرايزندگيسالم
20.مطالع��هيمؤثرسرگذش��تها
وتشخيصدرس��تجنبههاي

برجستهيآنها
21.الگوگيريمؤثروفعال

معرفتوقدرتومحبتدر
حکمسهزاویهيیکمثلثاند

والزموملزومیکدیگر

22.بازوبيدارنگهداشتنذهنخود
درسراسرزندگي

23.بهرهب��رداريدرس��تازمراحل
طبيعيرشدوتكاملخود

24.برخورداريازعزتنفسبرترو
خودپنداريمثبت

25.تشكيلخانوادهيسالموموفق
26.همسربودنووالدينشدنمؤثر

وموفق
27.انتخابحرفهيمناسب

28.تفريحاتسالم
29.اس��تفادهيدرس��تازاوق��ات

فراغت
30.ش��ركتدرخدماتاجتماعيو

همياريبامردم
31.مديريتگروه

32.شهروندسالمومؤثربودن
33.درستنوشتنودرستخواندن
34.درس��تيادداش��تبرداشتنو

نگهدارييادداشتها.
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ملیحهمظفري
متصدي آزمایشگاه دبیرستان دخترانه ی
 نمونه ي دولتي آیت اهلل الئیني
 شهرستان نكا

دراولي��نروزهايش��روعكارم
درآزمايش��گاهبهمشكالتمتعددي

برخوردم؛ازجمله:
1.بههمريختگيآزمايشگاهوچينش
غلطموادووسايلبدونبرچسب

ونظمخاص؛
2.اس��تقبالنكردنمعلمانازكاردر

سرآغاز
منمتصديآزمايشگاههس��تم.بهنظرمن،يكياز
ويژگيهاينظامآموزش��يپيشرو،استفادهازتكنولوژي
آموزش��يودربعديفراتر،تأكيدبربعدعمليآموزش
است.كارآزمايشگاهيبرايدستيابيبهنتايجورسيدنبه
هدفهايگوناگونانجامميشود؛بهمصداقضربالمثلي
كهميگويد:»شنيدم،فراموشكردم.ديدم،بهخاطرآوردم

وعملكردم،آموختم.«
ب��دونانج��امآزمايش،يادگيريبهآس��انيحاصل

نميش��ود.دانشآموزانضمنآزماي��ش،پديدههاييرا
مشاهدهميكنندكهبهناچاربايددربارهيآنهابينديشندو
چنانچهالزمباشد،برايتوجيهآنهابهآزمايشهايتازهاي
دس��تبزنند.درپيرويازاينشيوهاستكهاستعدادها
شكفتهميشوند،بحثهاينظريباعمقبيشتريانجام
ميگيرند،نوآوريايجادميشودودرسطحهايباالتر،به

كشفقانونياارائهينظريهميانجامد.

افزایشانگیزهيمعلمان

آزمايشگاه،بهعلتنداشتنآگاهي
نسبتبهاهميتكارآزمايشگاهي
ونداشتنمهارتالزمبرايكاردر

آزمايشگاه؛
3.دردسترسنبودنفهرستمواد
ووسايلوثبتنشدنگزارشهاي

آزمايشگاه؛

4.بيتأثيربودنفعاليتهايعمليدر
ارزشيابيماهانه.

همهياينعوامل،دستبهدست
همدادهبودندتاآزمايشگاهمدرسهي
مادرحاش��يهقرارگيردوتنهازماني
نامآنبردهميش��دكهميخواس��تند
فهرستاموالمدرسهراتهيهكننديا

برايکاردرآزمایشگاه
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درسخنرانيهاوگزارشها،بهعنوان
برگبرندهايبرايمدرسهاعالمكنند.

راهکارهاياجرایي
پ��سازبررس��يوشناس��ايي
مش��كالتموجوددرآزمايشگاه،با
استفادهازتجربههايهمكارانمحترم
ومطالع��هيمج��التوكتابهاي
متعدد،برايرفعمش��كلبهصورت

زيرعملكردم:
ايج��ادتحولدرمحيطفيزيكي
رنگآمي��زي ب��ا آزمايش��گاه،
آزمايشگاهبهرنگموردعالقهي
معلم��انودانشآم��وزان،نصب
پردهه��ايزيبابهمنظ��ورايجاد
جاذبهدرآزمايشگاه،خارجكردن
وس��ايلاضافيوغبارروبيكلي

آزمايشگاه.
چينشصحيحموادووس��ايلبا

كمكدبيرانمربوطبههررش��ته
بهمنظوردسترس��يآسانبهآن
ونصبفهرستموادموجوددر

هرطبقه.
ايجادنگرشوآگاهينس��بتبه
نق��شوتأثيرمثب��تبهكارگيري
وس��ايلآزمايش��گاهيازطريق

ارائهيتراكتدرجلساتشوراي
دبيرانباموضوعاتيازقبيل»نقش
آزمايشگاهدرفراينديادگيريعلوم«
و»چگونگيروشآزمايشگاهي«

و...
مه��ارت و آش��نايي افزاي��ش 
آموزيمعلماندركارباوس��ايل
آزمايش��گاهيازطريقعضويت
درمجالتتخصص��يوتهيهي
كتابه��اوجزوههايمربوطهدر
اينزمينهودراختيارقراردادنآن

برايمعلمانمربوطه.
تهيهيفهرس��تكامليازموادو
وسايلآزمايشگاهيوارائهيآنبه
معلمان)كهپسازاعالمكمبودها
ونواقصازجان��بمعلمان،در
جهترفعآنهااقدامشد(،اعالم
س��اعاتبيكاريدانشآموزانبه
معلمانبرايتشكيلكالسفوق
برنامهيآزمايش��گاهدرراس��تاي
آمادگ��يب��همنظورش��ركتدر
مسابقاتآزمايشگاهي،تهيهيدفتر
ثبتفعاليتهايآزمايشگاهيو
ثبتتمامفعاليتها،وبازگذاشتن
درِآزمايشگاهدرزنگهايتفريح

براياستفادهيدانشآموزان.
تقديرازمعلمانفعالدراينزمينه
بهصورتصدورتقديرنامهودادن
امتيازدرارزشيابي،پسازبررسي
فعاليتهايآزمايشگاهيو دفتر

تصويبشورايدبيران.
دع��وتازمديرانم��دارسبراي
بازديدازكالسهايآزمايش��گاه،
باتوج��هبهنقشآن��انبهعنوان
وسياس��تگذاران برنامهري��زان
آزمايشگاهي. فعاليتهاي اصلي
اينكارعالوهبرافزايشانگيزهي
معلمانودانشآموزان،بانش��ان

دادنديدگاهمثبتمدير،براهتمام
معلمانبهكارعمليميافزود.

نتیجه
بع��دازاج��رايراهكارهايياد
ش��دهوباگذشتچندماهيازسال
تحصيل��ي،بهتغييراتچش��مگيري

دستيافتم؛ازجمله:
برخ��الفروالگذش��ته،معلمان
ترجيحميدادندكالسدرسخود
رادرمحيطآزمايشگاهبرگزاركنند
تادرصورتلزومازوسايلومواد
استفادهشودواينخودرضايت
دانشآموزانرانيزبهدنبالداشت.
دانشآم��وزانمدرس��هيم��ا،از
مرحلهيشهرس��تانيمس��ابقات
آزمايشگاهيراهيابيبهمرحلهي

استانيراهيافتند.
بعض��يازمعلمانم��دارسفاقد
آزمايش��گاه،دانشآموزانخودرا
برايانجامآزمايشبهمدرس��هي
ماميآوردندوايننشاندهندهي
ايجادانگي��زهوعالقهبرايانجام

فعاليتعمليبود.
براساسمشاهدات درمجموع،
من،بررسياس��نادومدارکموجود
واظهاراتهمكاران،ميزاناستقبالو
گرايشمعلماننسبتبهسالگذشته
بسيارچشمگيربودوچراغخاموش
آزمايشگاهمدرسه،بارديگربهنيروي
همتوهمكاريهم��كارانمحترم
روشنشد.حتيگاهياوقاتدريك
ساعتدومعلمدرخواستاستفادهاز
آزمايشگاهراداشتندواينامكانپذير
نبود.برايهمين،ضمنعذرخواهي
ازآنان،وس��ايلوم��وادموردنظررا
آم��ادهميكردموبرايانجامآزمايش

بهكالسدرسميبردم.
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فعالیته�ايمکملیادگیري،تس�هیل

یادگیري،نوآوريدرتدریس.

کلیدواژهها:

اشاره
انس��ان اندام  هاي حسي چندگانه دارد که  اگر ما 
بتوانيم در فرايند آموزش از آن ها استفاده کنيم، يادگيري 
دانش آموزانمان بادوام تر و مؤثرتر خواهد شد. اين امر 
مستلزم آن است که متخصصان تعليم و تربيت، راه ها 

و روش هاي مناسب را به معلمان نشان دهند.
اگر تدريس با بازي و نشاط همراه شود، زمينه ي 
رش��د نوآوري و خالقيت را در دانش آموز ش��كوفا 
مي کند، درس خواندن و ياد گرفتن برايش لذت بخش 

مي ش��ود، و مهارت هايي در او تقويت مي شوند که 
براي زندگ��ي الزم دارد. فعاليت هاي مكمل و فوق 
برنام��ه، يكي از اين روش ها هس��تند که به تعميق 
يادگيري مي انجامند. هر معلمي مي تواند با سليقه و 
صالح ديد خود، به منظور تسهيل يادگيري از آن ها 
استفاده کند.چهار فعاليت زير نمونه هايی از تجربه 
شخصی مؤلف هستند که در انجام آن ها موفق بوده 

است.

محمدرضاتقيزاده
آموزگار شهرستان بشرویه

فعالیتهاي

لو
کم
فوقبرنامهم

براي
تثبیتیادگیري

وصداها،هرصداي��يراكهتدريس
ميكنم،باگچبهصورتبزرگروي
كفكالسياحياطمدرسهميكشمو
ازدانشآموزانميخواهم،رويآنها
ازهمانقس��متيكهشروعبهنوشتن
كردهاند،لِيلِ��يودرضمنحركت،

صدايموردنظررابلندتكراركنند.
اينبازيكهباهيجانوش��ورو
شوقهمراهاست،بهتثبيتطريقهي
در صداه��ا نوش��تن و  خوان��دن
دانشآموزانميانجامد.حتيآنهايي
كهازلحاظهوشيضعيفهستندنيز
بهآسانييادميگيرند.بعضياوقاتاز
ايننكتهآگاهميشومكههمينبازيرا
بهمحيطخانهوكوچههمكشاندهاند
ومكملفعاليته��ايآناندركالس
قرارگرفتهاست.اينروشيادگيري،
باعثشكوفايياس��تعدادهايديگر
دانشآموزاننيزميش��ود،بهطوري
كهبارهامشاهدهكردهام،دانشآموزان
آوازهايبس��ياريراباهمينصدايي
كهيادگي��ريآنمدنظربودهاس��ت،
ميخوانندوحتيبرايتوليدبهترين

آوازهابهرقابتميپردازند.

هم�کاريوالدی�ندرتهی�هي
کارتبرايآموزشحروفالفبا

درقسمتنگارهها،بعدازتدريس

استفادهازبازيدرتدریس
درتدريسحروفالفباوصداها،
بعضيازفراگيرندگانكالساولابتدايي
دراوايلسالتحصيلي،صداهارااشتباه

ميخوانندومينويسند.اينازجمله
مشكالتياستكهمامعلمانغالبًا
باآنروبهروهستيم.برايرفعاين
مش��كلوتثبيتيادگيريحروف
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هرنگاره،واژههاييراكهبهصورت
تايپش��دهوبزرگتهيهكردهام،در
اختياردانشآموزانقرارميدهمتادر
خانهبهكمكوالدي��ن)قباًلوالدين
راازچگونگ��يانجاماي��نكارآگاه
ميكن��م(برشبزنند،ب��رايهرواژه
يككارتتهيهكنن��دوواژهراروي
آنبچسبانند.بچههادرضمنقيچي
كردنوچسباندن،نامواژهرابهطور
شفاهيبرايوالدينتكرارميكنند.با
اينكار،محيطخانوادهبهدانشآموز
شخصيتميبخشدوباعثاحساس
غروردراوميش��ود.ازسويديگر،
بادرگيركردندانشآموزدرفعاليت،
ع��الوهبربرانگيختهش��دنعالقهو
شوقاو،شكلنوشتاريواژهونامآن

درخاطرشحكميشود.

استفادهازمسابقهدرآموزش
»بنویسیم«

دانشآم��وزانازمس��ابقهخيلي
خوشش��انميآيد.باتوجهبههمين
مطلبسعيميكنمدرموارديمانند
»كلمهس��ازي«،بااستفادهازصداهاي
خواندهشده،بيندانشآموزانمسابقه
برگزاركن��م.دانشآموزانيراكهدر
يكزمانمعينكلماتبيش��تريرا
ساختهاند،تشويقميكنم.اينروش
باعثميش��ود،دانشآموزانضمن
س��اختنكلمهوكاركردنباصداها،
آنه��ارابهت��ربهخاطربس��پارندو

خواندنونوشتنآنرايادبگيرند.
ساختنكلمهتوسطدانشآموز،
نوعيخالقيتاستكهاگرازمراحل
اوليهيتحصيلموردتوجهقرارنگيرد،
بعدهادانشآموزرادرصحبتكردن،
انشانويسيورعايتتسلسلمطلب
بامش��كلمواجهخواهدكرد.عالوه

اي��ن، ب��ر
هيجانوشور

وش��وقحاك��مبر
مسابقه،خاطراتيخوشايند

رادرذه��ندانشآم��وزانبرج��اي
ميگذاردويادگي��ريآنانرابهطور
قابلمالحظ��هايافزاي��شميدهد.
عالوهبراين،مس��ابقهبرايتقويت
تندخوانيوروانخوانينيزروش��ي
استكهانگيزهيدانشآموزانراباال
ميبردوباعثميشودكهآنانسعي
كننددرحداقلزمان،متنموردنظر

رابخوانند.

تدری�سحرک�تانتقال�يو
وضع�ي)چرخش�ي(زمی�نبا

استفادهازنمایش
ميداني��م، ك��ه همانط��ور
نماي��شعالقهي به دانشآم��وزان
زي��اديدارند.منتوانس��تمازاين
عالقهبرايتدريسحركتانتقاليو
وضعيزمينبهگونهايمؤثراستفاده
كن��م.بهاي��نترتيبك��هدربحث

زمين حركت
دردرسعلومتجربيپايهيچهارم،
ازدانشآموزانداوطلبخواس��تم،
حركتزمينرانمايشدهند.براي
اينكار،ابتدادايرهايبهقطرتقريبي
دومتررويزمينرسمومركزآنرا
مشخصكردم.سپسازدانشآموزان
داوطلبخواستم،دونفر،دونفربه
س��ويدايرهبيايندويكيبهعنوان
زمينرويمحيطدايرهقراربگيردو
ديگريبهعنوانخورشيددرمركز
آنثابتبماند.دانشآموزيكهزمين
ميشود،بايدضمنچرخيدنبهدور
خود،درجهتعك��سعقربههاي
ساعتنيزبهدوردايرهحركتكند.
دانشآموزانديگرني��ز،همزمانبا
تش��ويقآنان،باحركتزمينآشنا
ميشوندومفاهيمواهدافدرسرا

برايمدتهابهخاطرميسپارند.
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دکترفرخلقارئیسدانا
متخصص تعلیم و تربیت

اشاره
قرن بيست و يكم، قرن ارتباطات جهانی و تعامالت 
گسترده ی انسانی است. برای برقراری ارتباط سالم و 
ارزشمند و ايجاد تعامل سازنده ميان طرف های عالقه مند، 
بايد تمهيداتی نو انديشيد. برنامه ريزی های آموزشی و 
درسی سنتی، شايد سواد به معنای توانايی خواندن و 
نوشتن را تأمين کند، اما نمی تواند تأمين کننده ی نيازها و 
ضرورت های انسان قرن بيست و يكم باشد. از آن جا که 
انسان های اين قرن نيز چون گذشته تحت تأثير برنامه های 
آموزشی و درسی باس��واد خواهند شد، علم و دانش 

خواهن��د آموخت و کار و حرفه ياد خواهند گرفت، 
لذا با توجه به نيازها و ضرورت های قرن بيست و يكم 
بايد در جهت ايفای مسئوليت بزرگ آموزش و تربيت 
انسان های ماهر و توانمند برای زندگی در اين قرن، در 

پی تغيير برنامه های آموزشی و درسی برآمد.
در اي��ن مقاله، ضمن طرح ض��رورت تغيير در 
برنامه های آموزش��ی و درس��ی، بعضی مهارت های 
اساس��ی مورد نياز انسان در قرن بيست و يكم مورد 

بحث قرار می گيرند.

برنامهه�ای در تغیی�ر ض�رورت
آموزشیودرسی

بهگفتهیالوين تافلر،بیسوادان
قرنبيس��تويكمآنهايینيستندكه
نمیتوانندبخوانندوبنويس��ند،بلكه
آنهايیهس��تندكه:1.نمیتوانندياد
بگيرن��د؛2.نمیتوانندآنچ��هراياد
گرفتهان��ددرذهنخودجاس��ازیو
بايگانیكنندوبااس��تفادهیبهموقع
ازآنه��ا،مطالبجديدراآس��انترو

سريعتربياموزند.
عالوهبرايننظر،بايدتوجهداشت
كهبهواسطهیتخصصیشدندانش
دراليههایمتعددومتنوعهرموضوع

ضرورتتغیی�ردرهدفهایبرنامههای

آموزشیودرسی،مهارتهایاجتماعی.

کلیدواژهها:

ازعل��م،يادگيریتنه��ادرحداطالع
وآگاهیازموضوع،ولودرس��طحی
گسترده،چندانبهكارانسانامروزی
نمیآيد.آنچهبرایانس��اناينقرن
كارسازاست،كسبمهارتدرسطوح
متفاوتدانشواليههایتخصصیهر

موضوعازيكسووكسبمهارتهای
اجتماعیازسویديگراست.بهعالوه،
باتوجهبهآنكهدرقرنبيس��تويكم
فناوریحرفاولرامیزندوبهطور
مستمرروبهرشدوپيشرفتاست،لذا
كسبمهارتهایالزمدربهكارگيری
فنونكارب��ردفناوریهاینو،الزمهی

برنامهریزی
یادگیریوآموزش

راهبردهایقرنبیستویکمی
مهارتهایاجتماعی
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كس��بموفقيتدرزندگیاجتماعی
است.

نكت��هیقاب��لتوجهايناس��ت
كهمديري��تآم��وزشويادگيریبا
محتوایمناسببرنامههایآموزشی
ودرس��ی،الزمهیبسترس��ازیبرای
كس��بآنمهارتهاست.ازآنجاكه
آموزشوپرورشمس��ئوليتاصلی
واساسیبسترس��ازیوفراهمكردن
زمينههایيادگيریوپيشرفتورشد
بهاقتضایزمانرابرعهدهدارد،بايدبا
توجهبهنيازهاوضرورتهایزندگی
انس��انقرنبيس��تويكموهمگامبا
پيش��رفتهاینوي��نفن��اوریبرای
عرصهیآموزشوپرورش،نسبتبه
تغييربرنامههایآموزشیودرسیاقدام
كندودرراهبردهاوخطمش��یهای
آموزش��ی،هماهنگباضرورتهای
شناختهشده،تجديدنظربهعملآورد
وبرنامههاوش��يوههاین��و،كارامد
وكارآفري��ندرمديري��توراهبری
آم��وزشويادگيریرابهناجيانعلم
يعنیمعلمانوجستوجوگرانعلم
ودان��شومهارتيعنیدانشآموزان

هديهكند.

مهارته�ایاجتماع�یالزمبرای
زندگیدرقرنبیستویکم

واكاویدرفهرس��توي��افنون
برنامههایدرسیوآموزشیبسياری
ازكش��ورهایپيش��رفتهیامروزیو
توجهبههدفهایمش��ترکآموزش
ويادگي��ریآنها،مارابااينواقعيت
آش��نامیكندكهبهغي��رازتوجهبه
كسبمهارتهایفردیيادگيرندهها،
بنابرتنوعتوانمندیها،همهبهكسب
يكسلس��لهمهارته��ایاجتماعی
عنايتدارندكهتوانمن��دیدرآنها،

الزمهیبرخورداریاززندگیاجتماعی
آرام،آزادونشاطآوراست.برنامههای
آموزشیودرسیوظيفهیبسترسازی
كسباينتوانمندیهاومهارتهارا
برعهدهدارندوبهطورمستمرباتوجه
بهنيازها،ضرورتهاوپيشرفتهای
فن��اوریروز،اص��الحوتجديدنظر
میشوند.برنامهريزیهایتغييرنهتنها
ش��املراهبرده��اوخطمش��یهاو
روشهایاجرایبرنامههایدرس��ی،
بلكهش��املبرنامههایتربيتمعلم
وبازآموزیهایمعلم��انباتوجهبه
ضرورته��ایآموزشويادگيریدر
قرنبيستويكمنيزمیشود.آشنايی
معلمانباانواعمهارتهایاجتماعی
الزمبرایزندگیموف��قدراينقرن
میتواندآنهارادرتربيتوپرورش
درس��تدانشآموزانكم��ككندو
بستریمناسببرایتوانمندشدنشان
فراهمس��ازد.الزمبهذكراس��تكه
بههمينترتيب،آگاهیدانشآموزانو
والدينآنهاازآنمهارتها،راهكسب

توانمندیهاراهموارترمیسازد.

مهارتهایاجتماعی
مهارته��ایاجتماعیمجموعه

توانمندیهايیاستكهموجبموفقيت
درزندگیاجتماعیفردمیشود.هر
فردبرایزندگیموفقدريكجامعه،
عالوهب��رمهارتهایفردیكهجای
بحثآندراينمختصرنيس��ت،به
مهارتهایديگرینيازداردكهازآن
بهناممهارتهایاجتماعیيادمیكنند.
شمارمهارتهایاجتماعیالزمبرای
كس��بموفقيتدرزندگیس��المو
نشاطآور،ارضاكنندهوآرامشبخش،
بس��يارزياداس��تودرب��ارهیآنها
كتابهانوشتهش��دهاست.دراينجا
فهرستواربهاهمآنهااشارهوبهطور

اجمالدربارهشانبحثمیكنيم.
 مهارت تفك��ر انتقادی:منظوراز
تفكرانتق��ادی،انتقادكردنازگوينده
يانويسندهياخبرونتيجهاینيست،
بلك��همنظورنقددرس��تمطلباز
طريقتحليلقضاياويافتنرابطههای
علتومعلولیوكش��فنكتههای
مثبتومنفیمرتبطباموضوعاست.
وقتیف��ردازمهارتتفك��رانتقادی
برخوردارباش��د،میتواندباسبكو
س��نگينكردننقاطقوتوضعف
هرموض��وعودرنظرگرفتنهمهی
جوانبممكن،بهتري��نقضاوتو

برنامهریزی

ش
موز
یادگیريآ
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داوریرانسبتبهآنارائهكند.
 مهارت تصميم گيری:اينمهارت
بهمهارتتفكرانتقادیوابستهاستكه
خودبهمهارتفردیدرتحليلقضايا
وابستهاست.تحليلهایدرست،فردرا
بهشناختدرستنقاطقوتوضعف
رهنمونمیشودواينشناختدرست
درجایخودبهتصميمگيریصحيح
فردكمكمیكند.ف��ردماهردراين
مرحلهكسیاستكهبتواندباتوجهبه
تحليلدرستموضوعات،رخدادهاو
پديدههاوقضاياودرنظرگرفتنتمام
جوانبمثبتومنفیمرتبطباموضوع،
بهتصميمیمنطقیودرستوعقالنی

برسد.
 مهارت حل مسئله:مسئلههارااز
راههایگوناگونمیت��وانحلكرد.
بس��ياریازمسئلههاراافرادگوناگون
يكس��انحلمیكنند.يعنیازراهی
آش��نا،يادگرفتهشدهوسهلالوصول
استفادهمیكنند.اماضرورتآموزش
ويادگي��ریقرنبيس��تويكم،اين

اس��تكهافرادبرایجس��توجوی
راهه��ایبِكروخالقومنحصربهفرد
تربيتشوند.يافتنراهحلهایخالق
برایحلمسائلاجتماعی،موجبات
پيش��رفتهایاجتماع��یرافراه��م
میكند.جستوجویراههایبكرو
خالقبرایحلمسائل،نشاطوشادی
وارضایفردرانيزموجبمیشودو
خودانگيزیبرایيادگيریهایبعدی

رابهوجودمیآورد.
 مهارت برق��راری ارتباط:زندگی
اجتماعیبدونبرقراریارتباطممكن
نيست.اگرارتباطاتاجتماعیدرست
نباش��د،انواعواقس��اممشكالتچه
بهص��ورتف��ردیوچ��هبهصورت
اجتماعیامكانبروزمیيابند.الزمهی
تعاملدرس��توس��ازندهب��اديگر
افراداجتماع،ش��ناختدرس��تدر
چندبعداس��ت:1.شناختخود؛2.
شناختديگران؛3.شناختپديدهها
وواقعيته��ایاجتماعی.ش��ناخت
درهري��كازاينس��هزمينه،نيازمند
يادگيریوآموزشدرستوممارست

درتمرينآموختههاست.
شناختواقعبينانهازمسئوليتها،
وظايفوحقوقخود،شناختحقوق
ومس��ئوليتهایديگران،ش��ناخت
ش��رايط،امكان��اتوپيشزمينههاو
پسزمينههایبروزاتفاقاتوپديدهها،
الزمهیاساسیوپايهایبرقراریارتباط
درستومناسباست.ديگرالزمههای

برقراریارتباطدرستعبارتانداز:
الف( همراهی و همدلی.توجه
بهديگران،نظر،افكاروايدههایآنها،
گوشسپردنبهگفتههایآنانونزديك
شدنباآنهاازنظرفكروروشكار،
باجم��عبودن،كنارجمعب��ودنوبا
جمعكاركردن،هم��هصورتهايی
ازهمدلیوهمراهیاست.همكاری
واشتراکمس��اعیدرانجامكارهااز
مهارتهایبايس��تهیامروزیاست.
الزمهیهمكاریواش��تراکمساعی
پيشبينیهيجاناتناشیازكارجمعی،
تنشهایاحتمالیوكنترلومديريت
احساساتوهيجاناتاست.همدلی
حاصلنمیش��ود،مگرباش��ناخت
آس��يبهاوآفتهایبرق��راریآنو
پيشبينیراههایمسالمتوسازنده.

ب( شناخت آفت های ارتباط.هر
نوعارتباطیسهجزءدارد:برقراركنندهی
ارتباطيافرستنده،پياموگيرنده،هرنوع
ارتباط،ب��اابزاریمعينقابلبرقراری
اس��ت.ممكناس��تگفتوگوابزار
برقراریارتباطباشدوياهررسانهای
كهمحملارتباطقرارگيرد.آنچهمهم
است،سالمتیبرقراریارتباطاست.
س��المتیارتباطهميش��هبهوسيلهی
آفتهاي��یچن��دتهديدمیش��ود؛
آفتهاي��یمثل:خش��ونت،خش��م،
حسد،رقابتناس��الم،زيادهخواهی،
خ�ودخ��واه��یوخ��ودپ��سندی،
يكجانبهنگری،قدرتطلبی،يكهتازی،
ناديدهگرفتنافكار،ايدههاونظرهای
مخاطبونادرس��تاستفادهكردناز
ابزارهایارتباطی.سالمتیارتباطهم
بهصبوریوبردباری،س��عهیصدر،
گذشت،ايثار،رعايتحقوقديگران،
صميمي��تومهربانی،مش��اركتو

تشريكمساعینيازدارد.

جستوجوي
راههايبکرو
خالق،ضرورت
یادگیريقرن
بیستویکم

است
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 مهارت رقابت مثبت و س��ازنده.
احساسرقابتدرهمهیموجودات
زندهوجوددارد.رقابتغريزهایبرای
اثباتوجوداستومیتواندهمنتايج
خوبوهمنتايجبدبهبارآورد؛البتهتا
جايیكهبهخودنمايیوخودبينیمبدل

نشود،مثبتوخوباست.
بهطوركل��ی،رقابتعاملیمهم
درنظامهایآموزش��یاست،زيراهر
نظامآموزشیمايلاستبهترينهارا
گزينشكن��دوامتيازاتیرابرایآنها
قائلشود.همينتمايلوهمينالزام
بهگزينش،رقابترابرایگرفتنامتياز
بيشترشديدترمیكند.گاهیهموجود
ش��رايطیمثلظرفيتكموتقاضای
زياد،رقابتراال��زامآورمیكند.نوع
شدتيافتهیرقابتوقتیاستكهبا
زيادهخواه��ی،رعايتنكردنحقوق

ديگرانوپرخاشگریهمراهشود.
صاحبنظ��رانتعلي��موتربيت
دربارهیترغيبياتكذيبرقابتدر
مدارستوافقندارند.بعضیمعتقدند
كهرقاب��تضدهم��كاریگروهی،
تعاون،وحدت،يكدلیويكرنگیو
مشاركتوتشريكمساعیاست.اما
گروهموافقمعتقدندكهرقابتبخشی
ازفرهنگاس��توازآنجاكهانتقال
فرهن��گيكیازوظاي��فآموزشو
پرورشاست،بنابراينرقابتهمكه
جزئیازفرهنگاست،بايدموردتوجه

قراربگيرد.
رقابتدوصورتكل��یدارد:1.
رقابتبيرون��ی؛2.رقابتدرونی.در
رقابتبيرونی،افرادبايكديگرمقايسه
میشوندوبهداليلیخاصموضوع
گزينشحتیبي��نخوبهاوبرترها
مطرحاس��توالزاماًبايدنخبههايی
انتخابشوند.دررقابتدرونی،فرد

ب��اخودش،باگذش��تهاشوباآنچه
قبالًبودهاس��ت،مقايس��همیش��ود.
يعنیتوانمندیهایفعلیاونس��بت
بهتوانمندیهایگذش��تهاشارزيابی
میش��ودودرواقعف��ردباخودشبه
رقابتمیپردازد.درحالتاوليعنی
رقابتبيرونی،كوششهایفردبيشتر
انفرادیاس��توسعیفرددرجهت
پيشیگرفتنازتوانمندیهایديگران
اس��ت.امتيازاتبرمبنایمقايس��هی
توانمندیهایافراددادهمیش��ود.اما
درحال��تدوميعن��یرقابتدرونی،
كوششهاهمبهصورتفردیوهم
بهصورتجمعیقابلمديريتاست.
امتيازاتبرمبنایتوانمندیهایفردی
ودرمقايسهبامعيارهایازقبلتعيين

شدهدادهمیشود.
ايننوعرقابتبههيچوجهباكار
گروهیمغايرنيس��توبهروحيهی
تع��اونومش��اركتپذيریصدمهای

نمیزند.
واقعيتايناس��تكهدردنيای
امروز،پرورشهردونوعمهارت،به
تناسبشرايطوالزامات،الزماست.
دانشآموزامروزیبايدباويژگیهای
هردونوعرقابتآش��ناباشد،مزاياو
معايبهركدامرابداندوبتواندبهموقع
درش��رايطموج��ودازمزايایرقابت
اس��تفادهكندوازمعايبآنبپرهيزد.
آنچهازنظرمعلم��انودانشآموزان
واولي��ابايدحائزاهميتباش��د،اين
استكه»سازماندادنرقابت«روش
وراهبردهایخاصیرامیطلبدتااز
مزايایآندرجهترشدوپيشرفت
استفادهش��ودوازبروزمعايبآن،با
اتخاذش��يوههایمطلوب،جلوگيری
ش��ود.اتخاذروشمناسب،عالوهبر
رعايتمراحلآمادهسازیواجرا،بايد

رویمرحلهیارزشيابیتكيهیخاصی
داشتهباش��دوروشارائهیبازخورد
رابهگون��هایطراحیكندكهمزايای
رقابتدرونیراهدفبگيردومعايب

رقابتبيرونیرابنماياند.

جمعبندی
هم��ه اجتماع��ی مهارته��ای
آموختنیهس��تند.اس��استوجهدر
آموزشوپرورشبايدبرنكتههایزير

متمركزباشد:
1.ض��رورتكس��بمهارتهای

اجتماعیبهخوبیادراکشود؛
2.راهبرده��ایدرس��تكس��ب

مهارتهاشناسايیشود؛
3.برایاجرایراهبردها،راهكارهای

مناسبعملیپيشبينیشود؛
4.مديري��تراهبردیبهدرس��تی

صورتگيرد.
شكنيستكهتحققاينمهم،به
دستانتوانمندبرنامهريزان،مديرانو
معلماندلسوزوعالقهمندبهپيشرفت
ورش��دهمهجانب��هینونه��االناين
مرزوبومنيازدارد.پيشنيازكس��ب
مهارتهایاجتماعی،محيطوبستر
مناسببرایآموزشويادگيریاست.
اگرچهپايههایاينبستردرخانه،توسط
پ��درومادروديگ��راعضایخانواده
بنانهادهمیش��ود،اماكسباطمينان
نس��بتبهصحتوقوتاينپايهها،
وتمهيدبرایاس��تحكامآنها،بهطور
حتمبرعهدهیهمهیدس��تدركاران

آموزشوپرورشكشوراست.

هرنوعارتباطي
سهجزءدارد:
فرستندهپیام
گیرندهپیام
وابزارپیام

منابع....................................
1. www.Teaching 

strategies.com priceless 
Teaching strategies 
2009.

2. Vasta, Ross, etal. child 
psychology forth 
edition 2004, chapter 
16, socialization. John 
wiley+sons inc.
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اشاره
دراينمقاله،بهمحت��وايخاصيابرنامهيويژهاياز
تلويزيوناشارهنداريموموضوعبحثماتلويزيوندرمعناي
عامكلمهاست.ميخواهيمدرموردنقشيصحبتكنيمكه
تلويزيونبهعنواناثاثيهايناطقوپرتحرک،درزندگيمردم

بازيميكند.
اگرازبعضيازمنتقدانميشنويدكهتلويزيونمغزآدمها
راميپوساند،تأثيراتخشونتباريرويمخاطبانداردو
ازاينقبيلاظهارات،چنينبياناتيرانهبهطوردربستقبول
كنيدونهآنهارابهكليمردودبشماريد.دراينمقالهازشما
ميخواهيمكهدراينمورديكبارديگرفكركنيدوببينيد،آيا
واقعاًچنيناست؟براياينكاربهتراستازخودتانشروع

كنيد.چونهيچكسرابهاندازهيخودتاننميشناسيدو
اگرخودتانراهمنميشناسيد،بهتراستدرموردديگران،
الاقلچشموگوشبستهقضاوتنكنيد.ايننوعبرخورد،
روشيمنصفانهدرهمهياظهارنظرهاست.مقوالتيراكه
مطرحميشوندوجالبتوجهوارزشمندبهنظرميرسند،
درخودتانكميدرونسازيورويآنهابيشترتعمقكنيد.
مطمئنباشيد،درستبههماناندازهايكهرويآنهافكر
وانديشهميگذاريد،بههماناندازههمحقيقتيدستگيرتان
ميش��ودكهبرايمصرففكريخودتاندرزندگيمفيد
خواهدبود.بقيهرابهديگرانواگذاريدتاخودش��انپيدا

كنندوبفهمند.

دکترمحمدرضاافضلنیا
روان شناس شناختي و
 متخصص علوم تربیتي

تلویزیون،فرهنگ.

کلیدواژهها:

برايپاسخبه
اينسؤالكهتلويزيونچهرابطهاي
بافرهنگدارد،اولالزماس��تبدانيم
كهفرهنگچگون��هدرنحوهيزندگي

م��ردميكجامع��هداللت
ميكند.بهنظرميرس��د
زندگي روي��هي كه
كردناجتماعي،هم
درموردانسانصادق
استوهمدرموردحيوانات.اماتفاوت
فرهنگزندگيماباحيوانات،بيشتردر
ايناس��تكهمغزما،مارابرايزندگي
كردندرگروهه��ايكوچكتريآماده
ميكن��دكهدرآنهابهت��ربتوانيممنافع

خويشراتأمينوحفظكنيم.بههمين
دليل،مشكلاجتماعيماازكوچكترين
واحدجامعهيما�يعن��يخانواده�به

وجودميآيد]ستوده،1380[.
درفرهنگانس��اني،ابقاينسل،به
منافعافراديشريكووابستهبهيكديگر
درمقياسيكگروهكوچك)خانواده(
بس��تگيپي��داميكند.اي��نگروههاي
كوچكبهصورتواحدهايسازندهي
جامعهيبزرگترمطرحميشوند.اگر
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ش��كاريادرامديبرايف��رديازافراد
خانوادهبهدس��تميآي��د،همهدرآن
شريكميش��وندواگرنباشد،همهبه
نوع��يازمحرومي��تآنرنجميبرند.
درچنينشرايطياس��تكهاطالعات
نيزماننديكدرامدفيزيكي،ميانافراد
خانوادهتقس��يمميش��ودومتناسببا
ظرفي��تج��ذبآن،هري��كازافراد
س��هميازآنميب��رد.اطالعاتيكهبه
خان��هآوردهوي��اازطريقيبهخانواده
ارائهميش��ود،قدرتيبههمراهميآورد
كهبههم��راهخوديادگي��ري،حافظه،
رفت��ارونگرشوط��رزتفكروتلقي
افرادخانوادهراهمزمانمتأثرميس��ازد

]ستوده،1380[.
اكنونباچنينديدگاهيبهتلويزيون
نگاهكنيد.تلويزيونيكيازاثاثيهيمنزل
شماستكهكنارراديو،بهغيرازجامد
وساكنبودندرمحيطخانهيشما،با
ديگراثاثيهيمنزلتانتفاوتيندارد.شايد
تنهافرقشاينباشدكهايناثاثناطق
اس��توگويندهداردوبهش��مااطالع
ميده��د.چنيناثاثيهايميكوش��ددر
رديفودرسطحبزرگترهايخانواده،
بهش��مااطالعبدهد.بهعالوه،ازشما
انتظارتغييردرنگرشورفتارتانرادارد.
آيافكرميكنيددرفضايخانهيش��ما
تلويزيونبيش��تربهشمااطالعميدهد
يابهس��ايرافرادخانواده؟آيابهغيراز

تلويزيون،عواملديگريازقبيلكتاب،
روزنامهوراديوهمدرهميننقشانجام

وظيفهميكنند؟]ساترلند،1380[.
درحال��يكهبهاي��نموضوعفكر
ميكني��د،درموردخودت��انهمكمي
بيشتربينديش��يد.مثاًلوقتيتلويزيون
روشناست،شماچهكارميكنيد؟چه
كسيتلويزيونراروشنميكند؟چرا
اينكارراانجامميدهد؟خودشماوقتي
تلويزيونتماشاميكنيد،چهكارديگري
ه��مبهط��ورضمنيانج��امميدهيد؟
بهچگونهتماش��اكردنوشرايطيكه
تلويزيونديدنش��ماش��روعوخاتمه
مييابد،توجهكنيدوبعداطالعاتيراكه
ازآنبهدستميآوريد،بااطالعاتيكه
ازسايرافرادومنابعخانوادگيبهدست
ميآوريد،مقايس��هكنيد؛ه��مازلحاظ
كميوميزانونوعاطالعوهمازلحاظ
كيفيت،اهميت،عمقونوعتأثيريكه

رويشماميگذارد]ساترلند،1380[.
درموارديكهازتلويزيونبهعنوان
يكمنبعاطالعاتياس��تفادهميش��ود،
شرايطمتفاوتيپيشميآيدكههركس
بااظهارنظردرمورداثراتآنرويفرد
وخان��واده)بهخصوصكودكان(،بادر
نظرگرفتنموقعيتهايگوناگونازآن

سخنميگويد.
پسمالحظهميش��ودكهتأثيرات
تلويزيونبرفرهنگ،بهنحوهيتماش��ا

وشرايطاس��تفادهونوعبرنامههايآن
بستگيدارد.يعنيبس��يارپيچيدهتراز
آناستكهبش��ودبهسادگيدرمورد
آنقضاوتييكس��انداشت]افضلنيا،
1372د[.معموالًدرصحبتازتأثيرات
تلويزيونبرفرهنگ،افرادسعينميكنند
متغيرهايتأثيرگ��ذاريهمچونروش
ارائ��هياطالع��اتدره��ربرنامه،نوع
آن،س��اعاتوموقعيكهدرروزازآن
استفادهميشود،نوعمخاطب،سنفرد،
شرايطتماشايبرنامهومقوالتيازاين
قبيلرادرم��وردتأثيراتتلويزيوندر
نظربگيرند.بنابراين،باتوجهبهمواردي
كهاشارهش��د،اگرخواستهباشيدتأثير
واقعيتلويزيونرارويخودتانبررسي
كنيد،بهتراس��تمثاًلب��هبرنامهايكه
ديشبآنراتماشاميكرديد،برگرديد
وازخودتانبپرسيد،چهكسيدرواقع
درخانوادهيشماميخواستتلويزيون
تماش��اكن��دوبرنامهايراك��هديديد،
انتخابچهكسيازافرادخانوادهبود؟
آي��ابرنامهايكهديديد،انتخابش��ما،
همسرتان،دوس��تتان،پدرومادرتان،يا
بچههايتانبود؟آيابرنامهيانتخابشده
برايتماشا،بهتوافقهمگانرسيدهبود،
ياصرفاًبهطورتحميل��يبهآنتندر
داديد؟آيابرايانتخابكاناليابرنامهاي
خاص،مي��انافراددرگي��ريبهوجود

آمد؟

تلویزیونميتواند
کهتکاملزیستي

انسانرابرايتطابق
بافرهنگجهانيو

گفتوگويفرهنگها
وتمدنهاممکن

بسازد
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سؤاالتيازاينقبيل،باعثروشن
شدناينامرميش��ودكهانتخابيك
برنامهنيزباسايركارهاوياانتخابهاي
ديگركهموردتواف��قويادرگيريدر
ميانافرادخانوادهميشود،همهدريك
رديفقرارميگيرند.داش��تنانتخاب
دربرنام��هوكانالتلويزيوني،تنهايك
مورداس��تثنانيست.ازخودتانبپرسيد،
آياس��اعتوهنگاميك��هبرنامههاي
تلويزيونپخشميشوند،روياعضاي
خان��وادهازلحاظس��ني،عالقه،وقت
داشتنبرايتماش��ايبرنامهوانتخاب

آن،تأثيرخاصينداشتهاست؟
اگردرنظربگيريمكههمهيماافراد
خويشتنداريهستيموهرچيزيكهاز
تلويزيوننش��اندادهميشودميتواند
توجهم��انرابهخودجلبكند،جالب
ميش��ودكهبدانيم،بعض��يازبرنامهها
برايافرادبهخصوصيتهيهميش��وند
كهموردنظ��ربرنامهس��ازانتلويزيوني
هستند.آياخانمهاس��ريالهارابيشتر
ازبرنامههايمس��تنددوس��تندارند؟
آياآنهابرنامههايعلميراكسلكننده
نمييابند؟آي��اآقايانبرعكسخانمها،
بيش��تربهبرنامههايمس��تندعالقهمند
نيستندوازسريالهايتلويزيونيانتقاد

نميكنند؟]افضلنيا،1372ج[.
چ��راچني��نوضعيت��يدرمورد
برنامهه��ايتلويزيونيپيشميآيد،در
حاليكههروقتپيشبيايد،همآقايان
وهمخانمهاترجيحاتخودازبرنامهها
راصرفاًاينطورتوجيهميكنندكههر
دوواقعگراهستند؟آياتبليغاتقبلاز
برنامههاويادرخ��اللآنها،برايزن
ومردبهطوريكس��انجالبتوجهاند؟
آياترجيحاتافرادبراي

يافتنحقايق،باروشيكهمردانوزنان
خودشانرابادنيايواقعيتنظيمميكنند،
تطابقدارد؟اينيكسؤالكنجكاوانهي
ديگراس��ت.حاالبادرنظرگرفتناين
موضوعات،درموردتلويزيونصحبت
كنيد،نهاينكهچش��مبستهبايكديگر
ج��اروجنجاليبرس��راينمطلبراه
بيندازيدكهكدامبرنامهبهتراستوچرا

]افضلنيا،1372ب[.
دررابطهبافرهنگ،بهنظرميرسد
ك��هگوين��دگانتلويزيون��ينيزنقش
خاصيدارند.ازجملهآنهاميتواننددر
گ��زارشخوداتفاقاتخبريراطوري
مطرحسازندكهحتماًبايداتفاقميافتاد.
البتهاينامرخ��اصبرنامههايخبري
صرفنيس��ت.درهم��هيبرنامههاي
تلويزيونيوضعبههمينترتيباست.
مثاًلدرارائهيبرنامههايطنزوفكاهي
ويااخباروضعهوا،گويندگانمعموالً
بامخاطبانخودطوريصحبتميكنند
كهبهاونگرشخاصيراالقاوياتلقين
كنندتاآنچهكهدرصفحهيتلويزيون
نش��اندادهميش��ود،پذيرفتهش��وديا
حداقل،انتظارشراداش��تهباش��ند.در
گزارشاتخبري،ازهرچهكهنشانداده
ميشود،يابايدنگرانبشويموباجدي
گرفتنآن،منتظرعواقبيباشيم،ويااگر
برنامهموضوعيفكاهيباشد،بايدحتمًا
ازآنخندهمانبگيرد.بنابراين،انتخاب
يكارائهدهندهيشايس��تهوتوانابراي
برنامهيخ��اصدررابطهباارزشهاو
نگرشها،چيزياستكهتهيهكنندگان
برنامههامدنظرخاصق��رارميدهند.
ارائهدهندگانحرفهايتلويزيوننهتنها
تماش��اگرراواميدارندت��اتمامبرنامه
راببين��د،بلك��هازاوبهط��ورضمني
ميخواهندكهبهچيزهايديگرمحيطي
خود،نيزتوجهينكند.همچنين،از

اوميخواهندبرنامهرااززاويهوديدگاه
خاصينگاهكند.برايمثال،برنامههاي
خبريبرايمدتمديديازگويندهي
زناس��تفادهنميكردند.زي��رااينطور
تصورميشدكهازلحاظنفوذكالمي،
ارزشهاياعمالق��درتوبيتفاوتي
فردارائهدهندهيخبربهايناس��تكه
دارايخصوصيتيمردانه،ميانس��الو
ب��دونتكيهكالموي��الهجهيجنوب

شهريباشد]گالبرايت،1366[.
بنابراي��ن،ازآنجاكهدرتلويزيون
ارائ��هياطالعاتبهعوام��لزيادياز
قبيلگويندهيبرنامه،دكوراسيون،ويا
تكنيكهاييهمچون،گريموبسياري
ازتكنيكه��ايدوربي��نتلويزيون��ي
وابس��تهاست،انگارش��رطوشروطو
يامذاكرهايدركاراس��تتااطالعات
م��وردنيازمخاطببرايشارائهش��ود.
باتوج��هبهمطالبگفتهش��ده،تقريبًا
ميتوانمطمئنبودكهچنيناطالعاتي
نميتواندبارخنثاداش��تهباشد.جالب
توجهاينجاس��تكهبهنظرميرس��د
همهياطالعاتارائهشده،شبيههمان
اطالعاتيهستندكهميتوانازيكياز
افرادخانوادهبهدس��تآورد.امامسلمًا
تفاوتزياديدرآنهاديدهميشود.اين
همانبحثكيفيتاطالعاستكهنقش
آندرفرهنگس��ازيخانوادهواجتماع

مطرحميشود]شايگان،1381[.
درهمينارتباط،درزيرظاهرمتغير
اخب��ار،ضوابطج��اريدرمورداصول
ومعتقداتوانتظ��اراتمردمهمبايد
رعايتش��ود.بيتفاوتي،موثقبودنو
تنظيماطالعات،ازجملهموارديهستند
ك��هارزشهايمربوطب��هيكخبررا
فراهمميس��ازند.زمانيكهخبريداغ
وچشمگير،توجهمانرابهخودجلب
كرد،صحنهنيزبايدمعنياينارزشها
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راطوريبازسازيكندكهرنگزمينهي
پش��تگويندهنيزبهصورت��يخنثاو
بيحالتوباكمتريندكوراسيونممكن،
آرايشيابد؛گرچهمعموالًاستوديوهاي
تلويزيونيخيليش��لوغوپرتحرکبه
نظرميرس��ند.طرحميزها،كاغذهاي
رويميزومانيتوره��ابايدطوريقرار
بگيرن��دكهمخاطبب��اوركندهرجو
مرجهايموج��وددرح��وادثجهان
راميتوانبهنظ��مدرآوردويكبهيك
بررس��يك��رد.درواق��عكوچكترين
موج��ود،بودنيانبودنيكوس��يلهيا
موضوعدرصحنهينمايشتلويزيون،
ميتوانددرروانشناسيالقاياخباروبه
باوردرآوردنونوعخبرتأثيرعمدهاي

بگذارد]ساترلند،1380[.
درچنينموقعيتهايياس��تكه
ازتلويزيونانتقادميش��ود.منتقدانآن
اظه��ارميدارندكهتلويزي��ونحاوي
اطالعاتبيتفاوتينيس��توبنابراين،
محضرضايخداب��همخاطبانخود
اط��العواقعينميدهد.اي��ندرحالي
اس��تكهوقتياف��رادخان��وادهچنين
خالءاطالعاتيرااحساسميكنند،به
اطالع��ينيازدارندكهبيطرف،مفيدو
سازندهباشد؛طوريكههمهبتواننددر
جهترشدوتعاليفرهنگيخودازآن
استفادهكنند.موضوعواقعياينجاست
كهنههرمخاطبيازاينامرآگاهاس��ت
ونههمهكسبهطورهوشيارانهمواظب
تحليلجزئياتياستكهازدلاطالعات
ارائهشدهبهاوالقاميشود.همهدرپي
جس��توجوياطالعهس��تندوبااين
تص��وركهبهآنهاواقعيتهارانش��ان
ميدهند،بيشترفكرميكننددرآنچهبه
آنهاارائهميشود،جلوههاييازحقايق
بيانميش��ود.بههميندليل،هروقت
برنامهايرابرميگزينن��د،آنرابادقت

دنبالميكنند.ازلحاظهوش��ياري،اين
هماناغفالش��دگيروانيوياهدايت
دجاالنهاياس��تكهب��هنوعيخاص،
فرهن��گاجتماع��يرامتأثرميس��ازد

]افضلنيا،1372د[.
بدي��نترتيب،ازي��كبعداصلي،
تلويزيونوسيلهاياطالعدهندهوخبري
اس��ت.بههمينجهتاضطرابآورو
تعجبآوراس��ت.ازآنج��اكههمهي
اضطرابه��اوهيجانهاب��هنوعيبر
روانانس��انتأثيراتسوءميگذارندو
درمجموعازطولعمرانسانميكاهند،
راهجبرانچنينح��االتاضطرابيدر
مخاط��ب،جنبهه��اياطمينانبخشو
احس��اسآرامشياس��تكهتلويزيون
ميتوان��ددرمخاطبانخ��ودبهوجود
آورد.يكيازراههاياينچاره،داش��تن
اليههاي��يازواقعياتقاب��لاطمينانو
اطالعاتس��الموصحيحوهمهجانبه
استكهبايدهمراهبامنابعيمشخص
ومطمئنارائهشود.همانگونهكهجسته
وگريختهبودن،ناتم��امبودنوارائهي
ش��مهايازاطالعميتواندمخاطبرا
ازلحاظروحيكالفهكند،بيمبنابودن
اطالعويامبهمگوييدرروش��ننبودن
منبعاط��الع،ميتواندب��رايمخاطبان
آناضطرابآورباش��دوآنهارادچار
هيجان��اتروان��يكند.پ��س،نحوهي
اطالعرس��انيواس��تفادهازاينرسانه
درانتق��الاطالع��اتس��الموموثقو
همهجانبه،عاملمهميدرايجادارتباط
صحيحوس��الماست]افضلنيا،1372

ب[.
پيداي��شتلويزيونباع��ثانتقال
س��ريعاطالعوارتباطاتهمسطحدر
ميانجوامعميشودوسدهاياطالعاتي
رادرهمميشكند.بدينترتيب،تأثيرآن
عميقاس��توبهطورهميشگيميزان

تم��اسوگفتوگويمي��انگروههاي
اجتماع��يبايكديگ��رراتغييرميدهد
]افضلنيا،1373ج[.تلويزيونميتواند
ازطريقپلهاينامرئيكهميانفرهنگ
جوامعوميانزمانهايگذشتهوحال
وآيندهبرقرارميس��ازد،افرادبيشتري
ازجوام��عگوناگ��ونرابافرهنگهاي
ويژهوخاصجوامعديگرآش��ناكند.
نحوهيچنينكارهاييبهاينبس��تگي
خواهدداشتكهتلويزيونبدونغرض
يااينكهباكدامش��يوههايالقايينقش

خودراايفاكند]كاظمي،1380[.
ب��اوجوداي��ن،اكثرمنتق��داناين
رس��انهمعتقدن��د،درش��رايطموجود
سياس��يجه��ان،تلويزي��ون،ارتباطو
تعامالتموج��ودميانمردميراكهدر
جامعهيقبلوبعدازپيدايشآنزندگي
ميكردن��د،بهطوركاملب��ههمريخته
است.ازجملهعوامليكهدرتعامالتو
ارتباطاتروزانهيمردمتأثيرميگذارند،
ايجادفاصلهوفضاميانخودواطرافيان
اس��ت.اينام��ر،موضوع��يفرهنگي
اس��تكهازطريقمشاهدهوتقليددر
فرهنگهايديگر،نح��وهيارتباطات
م��ردمراب��ايكديگرش��كلميدهد.
بهنظرميرس��دكهتلويزي��وندراين
موضوعبس��يارمهمفرهنگي،همچون
سايرمقوالتيادگيرياجتماعي،عاملي
بيتأثيرنبودهاستوطرحهايمشابهو
يكسانيراترويجميكند.ضمناينكه

در و فرهنگ تحول در تلویزیون نقش
که است بوده این بشر تمدن عروج
تا بسازد طوري را اجتماعي مؤسسات
افرادعضوجامعهيآنفرهنگرافعالو

زندهنگهدارد
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باتوجهبهاندازهوكيفيتتصويريكه
نش��انميدهد،فاصلهخودومخاطب
رانيزبهطورفيزيكيبهش��رايطوابسته
ميسازد.دراينراستا،اينطوربهنظر
ميرس��دكهتلويزي��ون،فاصلهيالزم
برايتعامالتافرادبايكديگررادرهم
ريختهوآنهارابههمنزديكترساخته
اس��ت.بدينترتيب،درشرايطموجود
اينطوربهنظرميرس��دكهتلويزيون،
جامع��هيمتراكمتريراترويجوطلب

ميكند]افضلنيا،1372الف[.
اگ��رفاصل��هيفرهنگه��ا،براثر
يادگيريه��ايجوامعخ��ردهفرهنگي
كوچكترازنسليبهنسلديگر،تنظيم
شدهباش��د،امروزيادگيريصادقانهو
بيغ��رضازتلويزي��ونكمترترغيب
ميشود]شايگان،1380[.فايدهيمهم
وفوريآنميتوانداينباش��دكهافراد
تلويزيونزده،بيش��ترقادرنداختالفات
اساسيش��انرابايكديگ��ر)كهتنهابه
خاطراختالف��اتفرديش��انحاصل
ميش��ود(ح��لوفص��لكنن��د.زيرا،
تلويزي��وننمونههايبس��يارزياديرا
ازتفاوته��ايفرهنگيورفتارهاو

قضاوتهايفردياف��راددرحاالتو
ش��رايطمختلفنشاندادهاست.بدين
ترتيب،تحملاختالفنظرهانيزبيشتر

ميسرميشود]كاظمي،1380[.
اگرنظامآفرينشمابهماشينمغزما
متكيباشدومغزمابااينخصوصيت
آفريدهش��دهوعملكندكهتوليدمثل
كند،خ��ودرابرايبق��ايبامحيطش
تطبيقدهدوبرايبقايخويشحركت
ورفتارازخودنش��انده��د،پساين
طوربهنظرميرس��دك��هتلويزيوندر
هرسهخصوصيتيكهسازوكارطبيعي
ماراتشكيلميدهد،نميتواندبيتأثير
باشد.هنگاميكهتلويزيوندرفلسفهي
وجوديخوداساساًسرعتميآفريندو
درش��تاببهدستآمده،كنترلعوامل
محيطيبيشتريراايجابميكند،نقش
آنبيشترقابلتصورميشود]شايگان،

.]1381
اگردرنظرداش��تهباشيمكهعروج
وتكاملانس��اندرفرهنگشصورت
گرفتهاس��تونهدرباورهايفردفرد
جامعهيآن،شايدبتواندرنظرگرفت
كهدرآينده،نسلانسانتلويزيونيبتواند
جهشي)موتاسيوني(س��ازندهومثبت
برايايجادنوعيفرهنگنووجوانبه
وجودآورد.يكيازويژگيهايشايان
توجهوبرجستهيتلويزيوندرتحول
فرهنگودرعروجتمدنبشراينبوده
استكهمؤسساتاجتماعيراطوري
بس��ازدتاافرادعضوجامعهيآن
فرهنگرافع��الوزندهنگه
دارد.فرهن��گدراينراس��تا
تكاملپيداكردتابهاينمنظور
نهاييدستيابد]ستوده،1380[.

تلويزي��ون دي��دگاه، اي��ن از
پديدهايبودكهبابهكارگيريتوان
مغزيوفرهنگيانس��ان،برايآسايش

شرايطزيستياوودرراستايآرزوهاي
ديري��نجامجهاننم��اوارضايحس
تماش��اخواهياشپديدآمد.درهمين
راستا،تلويزيونميتواندپديدهايباشد
كهتكاملزيستيانسانرابرايتطابقبا
فرهنگجهانيوگفتوگويفرهنگها
وتمدنه��اممك��نبس��ازد.بنابراين،
تلويزيوننهفرهنگكش��يميكندونه
فرهنگس��ازي،بلكهوسيلهايميشود
كهدرجهترفاهوتمدنآسانزندگي،
بقايفردوجمعيماراباانتخابيبيشتر
ممكنميسازد.ش��ايدعدهايفرهنگ
آين��دهرازايشفرهنگ��يكلونيبراي
مقاصدضدباروريتلق��يكنند.امادر
جدولفهرستمعايبومحاسنيك
پديده،هميش��هتوانديدننكاتمثبت
ميتواندمارابهعروجهرچهبيشترآن
نائ��لكند،نهديدنفهرس��تيازنكات

منفيآن]افضلنيا،1372ج[.
منابع......................................................
1.افضلني��ا،م.ر)1372ال��ف(.خواندن،ش��نيدن،تلويزيون
در ارائ��هش��ده مقال��هي محي��طخان��واده. و دي��دن
كنفران��سانجمنتحصيالتتكميليوابس��تهبهانجمن
روانشناسانانگلس��تان،دردانشگاهشمالاستفوردشاير،

Stoke-on-Trent،انگلستان.
2.افضلنيا،م.ر)1372ب(.سوادتلويزيونيوپيشبردبهداشت
روانيكودک،مقالهيارائهشدهدردومينكنفرانسساالنهي

پيشبردبهداشترواني،دانشگاهكيل،نيوكاسلانگلستان.
3.افضلني��ا،م.ر)1372ج(.تلويزيونوك��ودكان:بازدارنده،
تس��هيلكننده،ياهيچكدام؟مقالهيارائهش��دهدرنهمين
كنفرانسانجمنروانشناسانانگلستان،بخشروانشناسي

شناخت،دانشگاهلستر،انگلستان.
4.افضلنيا،م.ر)1372د(.فراتحليليبرتحقيقاتانجامشدهدر
موردتلويزيونبينسالهاي)1990�1948(.مقالهيارائه
شدهدرانجمنروانشناسانانگلستان،بخشروانشناسي

اجتماعي،دانشگاههتفيلد،انگلستان.
5.س��اترلند،ماكس)1380(.روانشناس��يتبليغاتاجاري،

ترجمهيسيناقربانلو،انتشاراتمبلغان.
6.س��توده،هدايتاهلل)1380(.آسيبشناسياجتماعي)جامعه
شناسيخانواده(.انتشاراتآواينور.تهران.چاپهشتم.

7.ش��ايگان،داريوش)1380(.بته��ايذهنيوخطرهازلي،
انتشاراتاميركبير.تهران.

8.شايگان،داريوش)1380(.افسونزدگيجديد:هويتچهل
تكهوتفكرسيار،ترجمهيفاطمهولياني.انتشاراتفرزان.

تهران.چاپسوم.
9.كاظمي،علياصغر)1380(.جهانيشدن:فرهنگوسياست.

انتشاراتقومس.تهران.
10.گالبراي��ت،ج��انكن��ت)1366(.كالبدشناس��يقدرت،

ترجمهياحمدشهسا،انتشاراتآذر.

بهمگویيدرروش�ن
نابودناطالعویام

بيمب

دب�رايمخاطبان
نب�عاطالع،ميتوان

نبودنم

نهارادچارهیجانات
آناضطرابآورباشدوآ

روانيکند
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تصویرسازیذهنی
ازکالسعلومیکمعلمنمونه

نتیجهیمشاهدات
بچههامش��غول
آزمايشهای انج��ام
بخ��شس��لولهای
گياهانعلومتجربی
پايهیچهارمابتدايی
ب��هنظ��ر هس��تند.
همگ��ی میرس��د،
میدانند خوب��ی به
ب��هچهروش��یكار
خ��ودراپيشببرند.

گويیاينكالسمعلمنداردوبچهها
خودشانبرایهمديگرراهنماومعلم
هستند.دقتكهمیكنيم،معلمرابين
گروههامیبينيم.پيشبچههامینشيند
وطوریرفتارمیكندكهانگاربرای
اولينباراس��تب��ااي��نآزمايشها
برخ��وردك��ردهاس��ت.باش��وقو
كنجكاویيكدانشآموز،آزمايشها
راانج��اممیدهد،س��ؤالمیكندو
جوابخودراازدانشآموزانمیگيرد
ووقتیدانشآموزیسؤالیمتفاوت
ازروالمعمولكارمیپرسد،آنرابه
يكموقعيتبرایكشفیجديدتبديل
میس��ازد.س��ؤالرابرایكلكالس
مطرحمیكند،ازبچههابرایرسيدن
بهپاس��خكمكمیگي��رد،آزمايش
جديدیرامطرحمیكندوبهسرعت
ازكالسخارجمیش��ودووسايلی
راكهالزماس��ت،میآورد.بچههااز
قفسههاوس��ايلديگررامیآورندو
آزمايشانجاممیش��ود.آنقدرمعلم
شوروشوقداردكهبچههانمیتوانند

تصوركنن��داوقباًلبارهاوبارهااين
آزمايشراانجامدادهاست.

بچههانتيجهیآزمايشهايشانرا
رویتختهمینويسند.معلمازآنها
میخواهدكهبهجوابهادقتكنند
وبعدس��ؤالهايیرابراس��اساين
نتايجمطرحمیكندكهسببمیشود
بچههابهتدريجبهكش��فموضوع
جديددس��تيابندوخ��ودبهخود
درسجديدرافراگيرند.گاهیحتی
اجازهمیدهد،بچههاهمهباهمپاسخ
بگويندتاهيجانيافتنپاس��خبرای
همهیآنهاتجربهشود.بعدهرباراز
يكنفرمیخواهدكهنتيجهیپاسخها
رابيانكند.هردانشآموزیكهپاسخ
میدهد،معلماوراتش��ويقمیكند.
گاهیدراينكالس،بهاندازهیيك
مسابقهیورزش��یپرطرفدارهيجان

موجمیزند.
اي��نكالس در معل��م نق��ش
تسهيلكنندهاستوايندانشآموزان
هس��تندكهتدريسراپيشمیبرند.

اسداهللحیدری
کارشناس علوم تربیتی و راهنمای تعلیماتی

استان چهارمحال و بختیاری

اينك��ه از بع��د
بچهه��اب��امفهوم
شدند، آشنا جديد
انجام ب��ه دوب��اره
آزمايشهایمربوط
بهآنمیپردازندو
ح��االديگركالس
ازنظم��یدرون��ی
میشود؛ برخوردار
چونب��رایهمهی
ن ا ز م��و نشآ ا د
آنقدرانگيزهايجادش��دهاس��تكه
تمامتوجهشانرویموضوعجديد
متمركزشود.آنهاهمهمشتاقهستند
كهيادبگيرندوخودرابرایيادگيری
مس��ئولمیدانند.معلمكنارهمهی
گروههاقرارمیگي��ردوهمزمانكه
بچههاآزمايشمیكنند،دوبارهدرس
جديدرابرايشانتوضيحمیدهدوبه
سؤالهاپاسخمیگويد.تمركزقوی
معلمبرمفاهيمدرس،بهدانشآموزان
نيزانتقالمیيابدوباعثمیشوداز
زمانكالسبهبهتريننحواس��تفاده
كنند.كارهایزيادیدركالسانجام
شده،اماوقتیبهساعتنگاهمیكنيم،
هنوزنيمیاززمانكالسباقیمانده
اس��ت.همهباه��مفعاليتمیكنند،
بچهه��ادركالساج��ازهیحركت
دارندوهمگ��یخوشحالاندوبه
نظرمیآيد،وقتیازاينكالسخارج
میشوند،باپاهایخودراهنمیروند،
بلكهپروازمیكنندومیتواننددنيارا

تسخيركنند.
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محمدمهديسلطانبیگي

روشساخت
1.طبقشكل،رويلولهيمقواييسوراخهاييدرفاصلههاييكسانتيمتر
بهطورافقيو0/6سانتيمتربهطورعمودي،درستكنيد.بهطوريكه

درهردور16سوراخايجادشود.
2.دواستوانهيچوبيراازوسطدرامتدادمحورسوراخكنيدوبهدوطرف

لولهفروببريد.
3.دوپايهيچوبيراازيكسرسوراخكنيدوبهطورعموديدردوطرف

بدنهنصبكنيد.
4.ميلهيفلزي15سانتيمتريرابهاينصورتخمكنيدوبهعنواندسته،در
محوراستوانهيچوبيسمتراستطبقشكلبچسبانيد.)طبقشكل(.

5.ميلهيفلزي5سانتيمتريراازسوراخيكپايهعبوردهيدودرمحور
استوانهيچوبيبچسبانيد.

6.دستگاهراطبقشكلسواركنيد.
7.دره��رك��دامازس��وراخها،يكميلهي6س��انتيمتريراباچس��ب

بچسبانيد.

روشآزمایش
1. دستگاه را مقابل پرده قرار دهید.

2.بهكمكالمپ100شمع،سايهيدستگاهرارويپردهبيندازيد.
3.باكمكدسته،لولهيمقواييرابچرخانيد.

4.مالحظهميكنيد،نوکميلههايفلزيمانندموجيمنتشرميشود.

توضيح: درعل��وم،برايبهتر
فهمان��دنبعضيمطال��ب،ازمدل
اس��تفادهميكنن��د.درموردپخش
امواجنيزازمدلياس��تفادهميكنيم
كهاينكشرحميدهيم:هرذرهدر
انتقالموج،حركتنوسانيداردكه
درعينحالبهذرهيمجاورمنتقل
ميش��ودوبهاينترتيبموججلو
ميرود.حركتذرهبااختالففازي
صورتميگيردكهدراينمدلآن

رانشانميدهيم.

هدف:ساختنمدلپخشامواج
م��واد و وس��ايل م��ورد نياز:
لول��هيمقواييبهقط��ر3وطول
30سانتيمتر؛بدنهايچوبي)پايه(
بهابع��اد50×5×2س��انتيمتر؛دو
عددپايهيچوب��يبهابعاد6×5×2
سانتيمتر؛ميلهيفلزيبهطول15
وقطر0/2سانتيمتر؛ميلهيفلزي
بهط��ول5وقطر0/2س��انتيمتر؛
دوعدداس��توانهيچوبيبهطول
2سانتيمتروبهقطرداخللولهي
مقوا؛25عددميلهيفلزيبهطول
6وقطر0/1سانتيمتر؛چسب؛مته
برايس��وراخكردنلولهيمقوابه

قطر0/1سانتيمتر.

مخاطبان:دانشآموزانناموسیله:مدلپخشامواج
موضوع:فیزیکدورههايراهنمایيتحصیلیومتوسطه

میلههايفلزي
)دسته(

استوانه
چوبي

پایهي
چوبي

پایهي
چوبي

میلهيفلزي
)5سانتيمتر(

استوانه
چوبي

بدنه

لولهيمقوایي
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طرز کار وس��يله:بعدازآنكهاينقطعاترا)مطابقش��كل(روي
پايهيچوبينگهدارندهسواركرديد،ميتوانيدآزمايشكنيد.وقتيالمپ6ولت
بهوسيلهيجريانبرقروشنشد،چوندرپوشقوطيفيلمعكاسيبايكروزنهي
بسياركوچكبستهاست،درنتيجهازجسمكدر)توپ(رويپردهيامقوايسفيد
فقطسايهتشكيلميشودودرحالتدوم،چوندرپوشقوطيفيلمبرداشتهشده

است،دراينجاازجسمكدرهمسايهوهمنيمسايهتشكيلميشود.

حال به اين سؤاالت پاسخ بگوييد:
1.چراالمپ،توپومقوا،همهبايدرويتختهينگاهدارندهودريكراستانصبشوند؟

2.چگونهميتوانيدفقطسايهتشكيلدهيد.بيازماييدوجوابدهيد؟
3.چگونههمسايهوهمنيمسايهدرستميشود؟

4.چهفرقيبينسايهونيمسايهوجوددارد؟
5.سايههاراچگونهبزرگوكوچككنيم؟آزمايشكنيدوباتأملپاسخدهيد؟

6.آياحاالميتوانيدپديدهيخسوفوياكسوفرابااينوسيلهبرايمعلمانتوضيحدهيد؟

فاطمهشهزادي
دبیر بازنشسته ي منطقه ي 6 تهران

سایهساز
موسیله:

نا

هنمای�ي
هه�ايرا

وزاندور
ب�ان:دانشآم�

مخاط

راکزتربیتمعلم
وسطهوم

صیلیومت
تح

ضوع:فیزیک،مبحثنور
مو

هدف: آشناس��اختندانشآموزانبا
فرآيندهايعلميوارتباطآنهاباهم
وتقويتنيرويفكريآنهاوبيداري

قوهخالقيتوابداعآنها.
توضي��ح: باس��اختناينوس��يلهو
آزمايشب��اآن،دانشآم��وزانبااين
مطالبآش��ناميش��وند:انتشارنور،
حركتمس��تقيمالخطنور،تشكيل
سايههاونيمسايه،وبزرگيوكوچكي
س��ايه.همچنينميتوانندپديدههاي
خسوفوكس��وفراكاماًلدرکو

يادگيريشانراكاملكنند.

وسایلموردنیاز
1.يكعددالمپ6ولت

2.يكعددقوطيس��ياهكدرفيلم
عكاسيبادرپوشآن

3.يكعددتوپپالستيكيكوچك
ياتوپتخممرغي

4.يكقطعهمقوايسفيدومحكم
بهاندازههاي15×20سانت

5.يكقطعهچوبسفيدسمباده
اندازهه��اي25×2×2 ب��ه زده
براينصبقطعات سانتيمتر
موجودبهعنوانپايهيوسيله

6.مقداريحلبيوچس��ببراي
اتصالوسايلرويچوبپايه

7.چندعددباتري1/5ولت.

حالت1

حالت2

مقوايسفید

المپ

درپوشقوطي

جریانبرق

جریانبرق
پایهيچوبينگاهدارنده

پایهيچوبينگاهدارنده
منفذیاسوراخکوچک

جسمکدر)توپ(

قوطيفیلمعکاسي

قوطيفیلمعکاسي)بدوندرپوش(

جسمکدر)توپ(
دوشعاعنوري

سایهيجسمکدر
یاتوپ

باتري

باتري

سایهيجسمکدر

مقوايسفید
بهعنوانپرده

شعاعنوري

نیمسایه

وسیلهايبراي

ونیمسایه
آزمایشسایه
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سیدعباسرضوی
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران
علیجوانمردشابهرامی
فناوریآموزشی،طراحیآموزشی،الگویکارشناس تكنولوژی آموزشی

اشور،طرحدرس،علوماجتماعی.

کلیدواژهها:

اشاره
درمقالهیپيش��ين،الگویاطمينانبخش)اش��ور(رامعرفیكرديم
ومراحلآنرابهتفصيلش��رحداديم.ازآنجاكهارائهینمونهایعينی
میتواندمعلمانرادردرکعميقترالگویمذكورياریرساند،دراينمقاله
ضمنمروریبسياركلیبرالگویاشور،يكدرسرابااستفادهازاينالگو

طراحیخواهيمكرد.

مراحلطراحیالگو
طراحیآموزشیمبتنیبر

الگویاطمینانبخش

)اَشور(

2

سرآغاز
معلمانب��رایبهب��ودكارخود
فعاليته��ایمتنوعیانجاممیدهند.
برایمثال،بسياریازآنانمیكوشند
بامطالع��هیمنابععلم��ی،دانشو
معلوم��اتخودراافزاي��شدهنديا
دانس��تههایخودراروزامدس��ازند.
افزونبراين،بس��ياریمیكوش��ند
ت��اتوانايیهایخ��ودرادرزمينهی
آموزشوتدريسارتقادهند.آشنايی
باانواعالگوهایطراحیآموزش��یو
بهرهگيریازآنهادرفرايندآموزش
وتدري��س،میتواندمعلم��انرابه
عناصریمؤثردرنظامآموزشیتبديل
كند.الگواشوريكیازالگوهايیاست
كهمعلمانراقادرمیسازدفعاليتهای
آموزش��یخودراب��هگونهای
مؤثرطرحريزیكنند.اينالگو
كهتوسطهينيچ،مولندا،راسل
واس��مالدينوارائهشدهاست،از
ششمرحلهياگامتشكيلمیشود.
1.تحليلويژگیهایيادگيرندگان

2.بيانهدفهایآموزشی
3.انتخابروشها،رسانههاومواد

آموزشی
4.ب��هكارگي��ریرس��انههاومواد

آموزشی
5.مشاركتيادگيرندگان

بازنگ��ری و ارزش��يابی .6
-Heinich, Mole ]آموزش

]da & Russel, 1993
ج��دول1برخ��یاز
مهمترينفعاليتهايیرا
نش��انمیدهدكهمعلم
بايدانج��امده��دتابر
اساسالگویاشوردرس

خودراطراحیكند.
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طراحییکدرس
بااستفادهازالگویاشور

بهمنظورآشنايیهرچهعميقتر
معلمانب��االگویاش��ورونحوهی
بهكارگيریآندرتدريس،براینمونه
درس»درچ��هم��واردیبايكديگر
مش��ورتمیكنيموچرا؟«ازكتاب
»تعليم��اتاجتماع��ی«پاي��هیاول
راهنمايیتحصيلیانتخابشدهاست.
همانط��وركهمالحظهخواهيدكرد،
درسمذكوربراساسمراحلالگوی

اشورطراحیمیشود.

گاماول:
تحلیلویژگیهاییادگیرنده

دركالسم��ن40دانشآم��وز

پس��رحضوردارندكهدرسالاول
راهنمايیتحصيلمیكنند.موضوع
درسجديد»مشورتكردن«است.
بابررس��یكتابهایس��الگذشته
دريافتيمكهدانشآموزاناينكالس،
سالگذشته)پنجمابتدايی(دردرس
تعليماتمدنی،دربارهیشورامطالبی
آموختهاند.بنابراينكلياتیازمطلب
آموزش��یموردنظررافراگرفتهاند.
دانشآموزانكالس12تا14س��اله
هستندوطبقنظريهیرشدشناختی
پياژه،درمرحلهیعملياتصورت
قراردارند.درايندوره،نوجواناناز
وجوداحتماالتمتعددآگاهمیشوند،
خودرادرمقابلطيفیازانتخابهای
متن��وعمیبينن��دواينام��رباعث

س��رگردانیآنه��ادرتصميمگيری
میشود.آنهاممكناستدرانتخاب
رش��تهیتحصيلی،همس��ر،شغلو
بهطوركلیتنظيموتدارکبرنامهی
آيندهیزندگی،دستخوشدوگانگی
شديدیش��وند]احدیوجمهری،
1377[.بنابراينمحتوایدرسجديد
میتوانددرح��لايندوگانگیهابه

آنهاكمككند.
نحوهیاستقراردانشآموزاندر
كالسدرسبدينگونهاستكهدر
چهارردي��فدارایپنجصندلیدو
نفرهنشستهاند.نشستندانشآموزان
دركنارهمديگر،باتوجهبهموضوع
درس،میتواندامتيازبهشمارآيد.در
انتهایجلسهیقبل،ازدانشآموزان

عمدهترینفعالیتهایطراحآموزشیعنوانمرحلهمرحله

تحليلويژگیهایيادگيرندگاناول

تعيينويژگیهایعمومیوكلیيادگيرندگان
تعيينويژگیهایاختصاصیيادگيرندگان

شناختدانشومهارتهایفعلیشاگردان
تعيينسبكهایيادگيری

بررسیويژگیهایشناختیوانگيزشی

تعيينهدفهایآموزشیدوم
تعيينهدفكلیآموزش

تدوينهدفهایعينیآموزش
توجهبهمعيارهایالزمبرایتدوينهدفهایآموزشی

انتخابرسانه،موادوروشآموزشیسوم
تعيينرسانهیمؤثرومناسب

تعييندردسترسبودنرسانهها
استفادهازرسانههایمتنوعومتناسب

انتخابروشتدريسمناسب

كاربردرسانه،موادوروشچهارم
آمادهكردنرسانههاوموادآموزشی

فراهمكردنشرايطمناسببرایاجرایآموزش
بررسیشرايطموردنياز

آمادهشدنمعلمبرایتدريس

تعيينچگونگیمشاركتوهمكاریيادگيرندگاندركالسمشاركتيادگيرندگانپنجم
بررسیمهارتهایموردنيازشاگردانبرایمشاركت

ارزشيابیوتجديدنظرششم
بررسیميزاناثربخشیتدريس

سنجشيادگيریشاگردان
اصالحتدريسويادگيریبراساساطالعاتبهدستآمده

جدول1.خالصهیفعالیتهایطراحیآموزشیبراساسالگویاشور
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سؤالیپرسيدم،نظرآنهارادرمورد
مشورتجوياشدموپيشزمينهای
برایجلسهیبعدايجادكردم.دريافتم
كهتعدادیازدانشآموزاندربرخی
مواردباوالدينخودمشورتمیكنند
وازسویديگر،ازطرفوالديننيز
موردمش��ورتقرارمیگيرند،ولی
بهصورتعلمیبامفهوممش��ورت
آشنانيستند.همچنين،دانشآموزان
نسبتبهاينموضوعازخودعالقه
نشاندادند.همهیدانشآموزاناين
كالسازتوانايیه��ایجس��مانیو
ذهنیالزمبرخوردارند.باش��ناختی
ك��هازدانشآموزاندارم،درس��طح
فرهنگیيكسانیقراردارندوتنوع
فرهنگیزي��ادیدرآنهامش��اهده

نمیشود.

گامدوم:
تعیینهدفهایآموزشی

هدفكلی:آشنايیدانشآموزان
بامفهوممشورت،ضرورتوفوايد
بهكارگي��ریآندرزندگیروزمرهو

ايجادنگرشمثبتنسبتبهآن
هدفهایعين��ی:ازدانشآموز

انتظارمیرودبتواند:
مفهوممشورتراباذكريكمثال

بيانكند.
چهارموردازويژگیهایمش��اور

خوبرانامببرد.
فوايدمشورتباديگرانراشرح

دهد.
ضرورتمش��ورتراباذكرمثال

توضيحدهد.
نسبتبهمشورتكردنباديگران،
ازخودعالقهورغبتنشاندهد.

بهمنظورانجامفعاليتهایخود،از
ديگرانمشورتبجويد.

گامسوم:
انتخابرسانهها،موادوروشها

برایآموزشايندرسمیتوانم
ازرس��انههایمتعددیاستفادهكنم.
برایمثالمیتوانمازفيلمآموزشی،
برایجلبنظرودادناطالعاتالزم
بهدانشآم��وزانكمكبگيرم.كتاب
درسینيزرس��انهایمفيدوباصرفه
اس��ت.ازچ��ارتنيزب��رایمعرفی
ويژگیه��ایافرادمش��اوراس��تفاده
خواهمكرد.تجربههایدانشآموزان
نيزب��رایتفهيممطالبمفيدخواهد
ب��ود.دركناراينمناب��ع،نمايشنيز
موقعيتخوبیب��رایتفكروعينی
ك��ردنمطالبدرس��یايجادخواهد
كرد.روشتدريسپيش��نهادیاين
جلس��ه،ايفاینقشبههمراهبحث
گروهیاس��ت.بدينمنظور،بايداز
قبلباتعدادیازش��اگردانهماهنگ
وآنهاراب��رایاجراینمايشآماده
كنم.محت��واینمايشنام��هيكیاز
مشكالتروزمرهیخوددانشآموزان
است.عنوانايننمايش»چگونهيك
تحقيقخ��وبارائهدهي��م؟«امكان
عينیترك��ردنمطلبآموزش��یرا
فراهممیآورد.بهعالوه،ازيكفيلم
آموزشی10دقيقهایبرایجلبتوجه

دانشآموزاناستفادهمیكنم.

گامچهارم:
بهکارگیریرسانهها

قبلازش��روعكالس،دس��تگاه
پخشفيل��مرادركالسدرسآماده
وشرايطراكاماًلبررسیمیكنمتااز
صحتدس��تگاهپخشفيلماطمينان
حاصلكنم.درابتدایجلس��ه،پس
ازفعاليتهایمقدماتی)مثلحضور
وغياب،واحوالپرسی(توضيحات
مختصریدرموردموضوعجلس��ه
)مشورتكردن(ارائهمیدهم.سپس
فيلمآموزش��یرانماي��شمیدهم.
آنگاهنظ��راتش��اگردانرادرمورد
اينفيلممیپرسم.سعیمیكنمابتدا
ازدانشآموزانیكهداوطلبهس��تند
استفادهكنموبهتدريجازديگراننيز

نظربخواهم.
درادامه،گروهنمايشنقشهای
خ��ودراايفامیكنن��د.نمايشمورد
نظربهاينش��كلاجرامیش��ودكه
دوگروهازدانشآموزان،دوموقعيت
متضادرااجرامیكنند:موقعيتاول،
فردیرانش��انمیدهدكهباديگران
مشورتمیكندوبهنتيجهایمطلوب
میرسد.موقعيتدومنيزفردیرابه
تصويرمیكشدكهبدونبهرهگيریاز
مشورت،فعاليتهایراانجاممیدهد
ونتيج��هیچندانخوب��یعايدش
نمیشود.آنگاهبيندانشآموزانبحث
گروهیشكلمیگيرد.سعیمیكنم
بيشترهدايتكنندهیبحثباشمتا
دانشآموزانخودبهنتيجهبرس��ندو
دراينمسيرآنهاراراهنمايیمیكنم.
همچنين،بااستفادهازچارتآموزشی
كهدراختياردارم،ويژگیهایمشاور
خوبرابهآنهانش��انمیدهمواز
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دانشآم��وزانمیخواه��م،تجربيات
خ��ودرادرم��وردمش��ورت،برای

ديگرانبازگوكنند.

گامپنجم:
مشارکتیادگیرندگان

درطولآموزشسعیمیكنماز
توانمندیهایدانشآموزانماس��تفاده
كنم.بخشیازفعاليتهایشاگردان
بهاجراینمايشمعطوفمیشودكه
میتواندفرصتبس��يارخوبیراهم
برایخودشانوهمبرایدوستانشان
ايجادكند.درضمنمیتوانمازچند
دانشآم��وزبخواهمكهباهمكاریو
مش��اركتيكديگر،چارت��یراتهيه
كنند.درضم��ن،حيناجرایبحث
گروهیونظرخواهیازدانشآموزان،
مشاركتبيشتروبهترآنهامیتواند
تدريسراغنیترسازد.سعیخواهم
كردتاجايیكهامكاندارد،ازتجربيات
آنهااستفادهكنمتااحساسمشاركت
بيش��تریداش��تهباش��ند.درضمن
میتوانمازدانشآموزانبخواهم،پس
ازديدننمايش،بهصورتگروههای
هشتنفرهبايكديگرتبادلنظركنند.
البتهمنبرآنهانظارتخواهمكرد.
دراينصورت،هري��كازگروهها
نظراتجمعبندیشدهیخودرابرای
ديگرانبازگ��ومیكنند.تصميمدارم
ضمنبحثگروهی،دانشآموزانیرا
كهبهداليلیچونكمرويی،مشاركت
كمت��ریدارن��د،بيش��تردربحثها

شركتدهم.
گامششم:

ارزشیابیوتجدیدنظر
میدانمكههنگامارزشيابی،بايدبه
همهیابعادتدريسمتوجهكنم.برای
مثال،بايدروشتدريس،رسانههای

آموزشی،هدفهایآموزشی،ميزان
مشاركتفراگيرندگانو...راارزشيابی
كنم.ميزانيادگيریشاگرداننيزبخشی
ازفرايندارزشيابیخواهدبود.برای
اطالعازميزانآموختههایشاگردانم،
سؤاالتیراطرحمیكنموبااستفادهاز
فهرستاسامیدانشآموزان،ازآنها
میخواهمبهس��ؤاالتمطرحش��ده

پاسخگويند.سؤاالتیچون:
مشورتيعنیچه؟باذكريكمثال

مشورتراتوضيحدهيد.
بهنظرش��مامش��ورتك��ردنبا

ديگرانچهفوايدیدارد؟
چهارموردازويژگیهایمش��اور

خوبرانامببريد.
اگربخواهيدباكسیمشورتكنيد،
بهنظرش��مابايدچهويژگیهايی
داش��تهباش��د؟چهارموردرابيان

كنيد.
همچني��نب��رایارزش��يابیاز
اثربخش��یآموزشوتدريسخود،

مواردزيررابررسیمیكنم:
آياتحليلدرس��تیازويژگیهای

دانشآموزانداشتم؟
آي��اهدفهایدرسرامتناس��ب

تعيين دانشآموزان باويژگیهای
كردم؟

چهق��دربههدفه��ایموردنظر
دستيافتهام؟

آياروشهایايفاینقشوبحث
توانستدرفهممطالببهشاگردانم

كمككند؟
آيااگ��رازروشتدريسديگری
استفادهمیكردم،اثربخشترنبود؟

آيارس��انههايیكهب��هكارگرفتم
)فيل��م،چارت،كت��ابونمايش(

مثمرثمربود؟
آيادانشآموزانتوانستندبهخوبی
درتدريسكالسیمشاركتكنند؟
آياتوانس��تمهمهیش��اگردانرا

درگيربحثكنم؟
آيادانشآموزاننسبتبهموضوع
جديدازخودعالقهورغبتنشان

دادند؟
و...

س��ؤاالتمذك��ورب��ههم��راه
بررسیهایديگریكهمیتواندعناصر
متعددآموزشیرابررسیكند،میتواند
اطالعاتمفيدیرادراختيارمقراردهد

تاتدريسخودراغنیسازم.
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جدول2.خالصهایازطرحدرس»درچهمواردیبایکدیگرمشورتمیکنیموچرا؟«

نمونهیفعالیتهایانجامشدهبرایایندرسمرحله

تحلیلویژگیهاییادگیرنده

تعداددانشآموزانكالس:40نفر
پايهیتحصيلی:اولراهنمايی

سطحرشدشناختی:عملياتصوریياانتزاعی
آموختههایقبلی:آشنايیمختصربامفهومشورادرپايهیپنجمابتدايی

ويژگیهایكلی:برخوردارازتوانايیهایجسمانیكامل،دارایتجانسفرهنگی
نسبتًاباال

تعيين هدف های آموزشی

هدفكلی:آشنايیبامفهوممشورت،ضرورتوفوايدبهكارگيریآندرزندگی
روزمرهوايجادنگرشمثبتنسبتبهآندردانشآموزان

هدفهایعينی:شاگردبايدبتواند:
مفهوممشورتراباذكرمثال،بيانكند.

چهارموردازويژگیهایمشاورخوبرانامببرد.
فوايدمشورتباديگرانراشرحدهد.

ضرورتمشورتراباذكرمثالتوضيحدهد.
نسبتبهمشورتكردنباديگرانازخودعالقهورغبتنشاندهد.

بهمنظورانجامفعاليتهایخودازديگرانمشورتبجويد.

انتخابرسانهها،موادوروش
رسانههایمناسب:فيلم،چارت،كتابدرسی،نمايشوتابلو

روشتدريسمناسب:ايفاینقش،بحثگروهی

کاربردرسانههاوموادوروش

مراحلتدريس:
ارائهیمطالبمقدماتیوايجادانگيزهیيادگيری

اجراینمايشتوسطتعدادیازدانشآموزان
هدايتبحثگروهی

ايجادارتباطبينمطالبدرسیوتجربههایروزمرهیدانشآموزان
جمعبندیوتعيينفعاليتهایتكميلی

استفادهازتعدادیدانشآموزبهمنظوراجراینمايشمشارکتیادگیرندگان
مشاركتهمهیدانشآموزاندربحثگروهی

ارزشیابیوتجدیدنظر

الف( پرسيدن سؤاالتی از درس حاضر از جمله:
مشورتيعنیچه؟باذكرمثالمشورتراتوضيحدهيد.
بهنظرشمامشورتكردنباديگرانچهفوايدیدارد؟
چهارموردازويژگیهایمشاورخوبرانامببريد.

اگربخواهيدباكسیمشورتكنيد،بهنظرشمااوبايدچهويژگیهايی
داشتهباشد؟چهارموردرابيانكنيد.

ب( ارزشيابی اثربخشی آموزشی:
اياتحليلدرستیازدانشآموزانداشتم؟

آياهدفهایدرسرامتناسبباويژگیهایدانشآموزانتعيينكردم؟
چهقدربههدفهایموردنظردستيافتهام؟

آياروشهایايفاینقشوبحثتوانستدرفهممطالببهشاگردانمكمككند؟
آيااگرازروشتدريسديگریاستفادهمیكردم،اثربخشترنبود؟

آيارسانههايیكهبهكارگرفتم)فيلم،چارت،كتابونمايش(مثمرثمربود؟
آيادانشآموزانتوانستندبهخوبیدرتدريسكالسیمشاركتكنند؟

آياتوانستمهمهیشاگردانرادرگيربحثكنم؟
آيادانشآموزاننسبتبهموضوعجديدازخودعالقهورغبتنشاندادند؟

و...
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جمعبندیونتیجهگیری
درج��دول2،خالص��هایاز
طرحدرسمبتنیبرالگویاش��ور
ب��رایموضوع»درچ��همواردیبا
يكديگرمشورتمیكنيموچرا؟«
ارائهش��دهاس��ت.البت��هاينطرح
درستنهانمونهایازيكموقعيت
طراحیآموزش��یبراساسالگوی
اش��وراس��ت.بدينمنظور،درس
مذكوردرش��شگامطراحیشده
اس��ت:1.تحليليادگيرندگان؛2.
بيانهدفهایآموزشی؛3.انتخاب
روشها،رسانههاوموادآموزشی؛
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1.اح��دی،حس��نوجمه��ری،فرهاد
)1377(.روانشناس��یرشد2.نوجوانی،

جوانی،ميانسالی.بنياد.تهران.
2.دفتربرنامهري��زیوتأليفكتابهای
درس��ی.)1387(.تعليماتاجتماعی
س��الاولدورهیراهنمايیتحصيلی.
سازمانپژوهشوبرنامهريزیآموزشی

وزارتآموزشوپرورش.تهران.
3. Gustafson, K.L. & 

Branch, R.M. (1997). 
Survey of Instructional 
Development Models 
(3rd Ed.). NY: 
Information Resources 
Publications.

4. Heinich, Robert; 
Molenda, Michael; 
Russell, James D. 
(1993). Instructional 
Media and the New 
Technologies of 
Instruction. New York: 
Mcmillan.

4.بهكارگي��ریرس��انههاوم��واد
آموزشی؛5.مشاركتيادگيرندگان؛

6.ارزشيابیوبازنگریآموزش.
را موضوعات��ی از بس��ياری
ك��همعلم��انتدري��سمیكنن��د،
دربردارندهیاطالعاتومهارتهای
بسيارمهمیبرایدانشآموزاناست
كهنهتنها،میتوانددرزندگیفعلی
آنانمورداس��تفادهقرارگيرد،بلكه
زمينهوبس��تریاستبرایزندگی
انديش��مندانهیآنانكهدرصورت
فقدانچنيندانشهاومهارتهايی،
ممكناستنتواننددرموقعيتهای

حس��اسومس��ئلهدارزندگ��ی،
موفقي��تراتجربهكنن��د.بنابراين
الزماستمعلماندرتدريسخود
بهگون��هایعملكنندك��هعالوه
بركس��باطالعات،دانشآموزان
بتوانندمهارتهایاساسیازقبيل
تفك��ر،تصميمگي��ری،اس��تدالل،
مش��اركتو...راني��زبياموزن��د.
بیش��ك،پ��رورشدانشآم��وزان
توانمند،مستلزمطراحیمتفكرانهو
علمیاست.الگویاشورمیتواند
اينموقعيترابرایمعلمانايجاد

كند.

جهانگردحکیم

قبيلهایوحشی،جهانگردیرادستگيركردند.بهاوگفتند،جملهایبگوونحوه
مرگتراحدسبزن.اگردرستحدسزدی،تورادرروغنجوشانمیسوزانيمو
اگرحدستغلطباشد،باتيرزهرآگينتورامیكشيم.جهانگردهوشيارباكمیفكر

جملهایگفتكهموجبنجاتششد.بهنظرشماجملهیاوچهبود؟
پاسخ:»باتيرزهرآگينكشتهمیشوم«.

وبهبدينترتيبجهانگردازمرگرهايیيافت.

پاسخ

درپاسخبهاينسؤال،دوفرضداريم:
1.جملهیحكيمبافرضاول)سوزاندندرروغنجوشان(مخالفاست.پسقبيلهنمیتوانداورابكشد.

2.اينجملهبافرضيهیدومموافقاست.پسقبيلهبازهمنمیتوانداورابكشد.بنابراينجهانگردآزادمیشود.

مهندسمجتبیاحمدی

منبع....................................
www.Ayeneh.net/puzzele
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دکترلیالسلیقهدار

تم��امنش��دهاس��تكهمنونگاهمتعجببچههاباخودم.هن��وزحرفهایازهمراه��ینك��ردنبچههاس��رزنشآميزوابرازشكايتس��اکت!وبعده��مجمالتیراباالترازصدایبچههاش��نيدم:منبهوجودآوردكهناگهانصدايمناكامیازادامهیتدريس،خشمیدرازدرسارائهنش��دهاست.احساسشده،درحالیكههنوزقسمتزيادیكالسازصدایهمهمهیبچههاپربهپايانكالسرانشانمیدهد.فضای»عقربههایساعت،نزديكشدنبهاینتجربهیمعلمیتوجهکنید

صدایزنگ،پاياناينجلسهرااعالم
فض��ایمیكند.« معلم��ی ه��ر ن��وعارتباطميانفردیدريكفضایعواملتأثيرگ��ذاردراينخصوص،صفحهنيازدارد.امايكیازمهمترينتنهاذكرنامآنها،بهنگارشدرچندينتنوعاينعواملبهقدریوسيعاستكهفراگيرندگانتأثيرمیگذارند.تعددواس��تفادهوجوددارندكهبريادگيریمحت��وایكتابدرس��یوابزارمورديادگيریكالس،هموارهعواملیبهجزمانندآنراتجربهكردهباشد.درمحيطتوصيفشدهازاينكالسويامواردش��ايد

دانشآموزاناثرمیگذارد.حال��تارتباطعمودیمي��انخودواستوبرش��كلگيریمناسبترينموان��عوعواملمؤثردرآن،ضروریافقیميانف��ردیوميزانآگاهیاوازازاينرو،برداشتمعلمازمفهومارتباطبينشونگرشافرادنيزتأثيرمیگذارد.ارتباطهمسطححاكمدركالس،دريادگيریدانشومهارتهایتدريس،برعكسباش��د.بدونشك،عالوهبرمیتواندزمينهسازيادگيریبيشترويامعلمميانفراگيرندگانبرقرارمیكند،دانشآم��وزومتعاقبآنارتباطیكهيادگيریاس��ت.ن��وعارتباطمعلمو
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ارتباطدرکالسدرس
بهصورتهای ارتب��اط مفه��وم
متفاوت��یبيانش��دهاس��ت.برخی
ازدانش��مندان،ارتب��اطرافنانتقال
اطالعاتوافكارورفتارهایانسانیاز
يكشخصبهشخصديگرمیدانند
]Agee and Emery, 1996: 3[.گروهی
ديگر،كلمهیارتب��اطرامعرفتمام
جريانهايیدانستهاندكهبهوسيلهیآن،
انديشهایمیتواندانديشهیديگریرا
تحتتأثيرقراردهد.درفرايندياددهی�
يادگيری،ارتباطعبارتاستازانتقال
پيامازفرس��تندهبهگيرنده)فراگير(،
مش��روطبرآنكهمحتوایپياممورد
نظرفرس��تندهبهگيرندهیپياممنتقل
شودوبرعكس]احديان،؟:5[.بهاين
ترتيب،میتواننتيجهگرفتكهصرف
انتقالپيام،نمیتواندمفهومارتباطرا
دربرداشتهباشد.اينبدانمعناستكه
صرفحضورمعلمودانشآموزاندر
كالسدرسوارائ��هیدرسم��ورد
نظر،نمیتواندنش��اندهندهیايجاد

ارتباطموفقباشد.
درمدلكالس��يكارتباطانسانی
ويلبر شرام،اشتراکبيندانستههای
فرستندهوگيرندهموجبمیشودتااين
دوبتواننددرزمينهایخاصيكديگر
راتحتتأثيرقراردهندوتغييراتالزم
رابهوج��ودآورند.ايننكت��هيادآور
فلسفهیس��اختنگرايیدريادگيری
است.هنگامیكهمعلم،نقطهیآغازين
آموزشخودرابريادداشتههایقبلی
دانشآموزبنامیكن��د،دراينحالت
دربهترينحالتارتب��اطباویقرار
میگي��رد.ب��هاينمثالتوج��هكنيد:
»معلممیخواهدمفهوممفردوجمع
رادردرسعرب��یبرایدانشآموزان
س��الاولدورهیراهنمايیتحصيلی

توضيحدهد.برایاينكار،دريكیاز
مراحلتدريسخود،ازدانشآموزان
میخواه��ددريكبرگهچيزهايیرا
بنويس��ندكهفقطيكیهستند)مثاًل
آسمان(س��پسبهاطرافخودفكر
كنندوچيزهايیرابنويسندكهبيش 
از يكیازآنهارامیشناس��ند)مثاًل
درخت(تااينمرحله،معلميادگيری
رابراس��اساطالعاتدانشآموزانو
مثالهایآشنابرایهريكازآنهاقرار
دادهاست.اينبدانمعناستكهمعلم
توانس��تهاستنقاطمشتركیرابرای
ارتباطميانخودوفراگيرايجادكند.«

همچني��ن،دربرق��راریارتباط
ممكناس��تهدفهایمتفاوتیمد
نظرباش��دكهبههمينسبب،روش
برقراریارتباطنيز،باتوجهبههدف
آن،متف��اوتخواهدب��ود.بهعبارت
ديگر،ب��رایهرارتباطی،هدفیويژه
وج��ودداردوي��كپيامب��هخودی
خ��ودهيچگونههدف��ین��دارد.در
صورتمطالع��هیمدلهایارتباطی
شافنوويور،ويلبرشراموسايرين،
میتوانتوضيحاتقانعكنندهتریرا
باپشتوانههایتحقيقاتیتجربیارائه
داد.هدفپيام،بهش��رايطفرستندهو
گيرندهبستگیمستقيمدارد.فرستنده
وگيرندهیپيامدرش��رايطیخاص،
هدفويژهایرادريكفرايندارتباطی
درنظرمیگيرندوروشمناسبباآن
راانتخابمیكنند.برایمثال،ممكن
استمعلمیبهدانشآموزخوداخم
كند؛بااينهدفكهدانشآموزدست
ازكاریكهمش��غولآناست،بردارد
وهدفمعلمديگرازاخمكردناين
باشدكهدانشآموزرامتوجهكندكه
پاسخوینادرستاستوبايدآنرا
اصالحكند.درهردوحالت،شرايطی

كهگيرندهیپياميعنیفراگيرندهدرآن
قرارداردنيز،درايجادارتباطوحصول
نتيجهیموردنظرتأثيردارد.برایمثال،
ممكناستدانشآموزیكهمشغول
پاس��خدادنبهس��ؤالمعلماست،با
مشاهدهیاخماو،تصوركندمقصود
معلمايناستكههنگامپاسخدادنبه
سؤالوی،نبايددرجایخودبنشيند
وبههمينعلت،بالفاصلهمیايستد.
اينمواردبيانگرضرورتش��ناخت
شيوههایارتباطیونحوهیمؤثرآن

درشرايطگوناگوناست.
درمجم��وع،هدفنهايیارتباط
انس��انیدري��كمحي��طيادگيری،
شناخت،انتقال،تأثير،كنترلوهدايت
است.درارتباطیكهبهمنظورفرايند
ياددهی�يادگي��ریصورتمیگيرد،
تالشمیش��ودتاباايج��ادتغييردر
شرايطيادگيری،تأثيروكنترلفكری
ورفت��اریفراگي��رانص��ورتگيرد
والزم��هیچنينارتباطی،ش��ناخت
تمايالتوتوانايیمخاطباناس��ت.
برایمثال،نمیتوانانتظارداشتكه
دريككالس،يادگيریمفهومیكه
پيششرطهایقبلیآنآموزشداده
نش��دهاس��ت،حتیباوجوداستفاده
ازانواعامكاناتووس��ايلآموزشی
كهموجبتس��هيلارتباطمیشوند،
بهدرس��تیاتفاقبيفتد.درستمانند
زمانیكهبخواهيمدانشآموزانپيش
ازآنكهاعدادرابشناسند،چهارعمل
اصل��یراانجامدهند.اينش��ناخت،
س��ايرويژگیهاوصفاتفراگيران،
محيطيادگيری،مهارتهایمعلمو
نيزكسبآگاهیازمؤلفههایفرايند

ارتباطراشاملمیشود.
درچني��نحالتی،ن��وعارتباط
معل��مودانشآموز،رفت��ارهردورا
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روبهرو دانشآموزان
میشودكهقبالًآنها
نكرده پيشبين��ی را
است.چگونگیپاسخ
معل��مونوعواكنش
ویبهاينسؤاالت،
تعيينكنندهیايجادو
ميزاناثربخشیارتباط

خواهدبود.«
مثالذكرش��ده،حالتبس��يار
سادهایازتداخلدوشيوهیارتباطی
رابيانمیكند.حالآنكهدرمحيطهای
يادگيری،ضرورتارتباطهایبسيار
پيچيدهتریاحس��اسمیش��ود.در
شمارههایبعد،انواعارتباطرامعرفی

خواهيمكرد.

متأثرمیسازد.برای
مث��ال،انتظارمعلم
مبنی دانشآموز از
انگيزهی داشتن بر
يادگيریوتحرک
ويژهبهمنظوركسب
آگاه��یودان��ش،
ب��رآورده زمان��ی
میش��ودكهمعلم،

فردیباانگيزهیيادگيریباالباشد
وتحرکالزمبرایكسبدانشتازه
راداشتهباشد.بديهیاستكهفرايند
ياددهی�يادگيریبهشكلیاستكه
موقعيتهایمتفاوتیرابراینماياندن

ويژگیهایمعلمفراهممیآورد.

جنبهه�ایمتن�وعدری�کفرایند
ارتباطی

هم��وارهروشه��اومدله��ای
ارتباطیازرش��دوگس��ترشبااليی
برخوردارند.بههمينعلتالزماست،
معلمبخشعظيمیازاطالعاتخود

رابهاينموضوعاختصاصدهد.
يك��یازداليل��یك��هدرنظ��ام
آموزشیامروز،روشهایمعمولو
سنتیچنداننمیتوانندكارايیداشته
باشند،پيچيدگیوتداخلروشهای
ارتباطیاس��ت.چراك��هاينحالت،
باعثتداخلهدفهایارتباطینيز
میشود.درنتيجهممكناستدريك
فراين��دارتباطی،چندينهدفنهفته
باش��د.بهمثالیدراي��نزمينهتوجه

كنيد.
»يكیازاقدام��اتالزمكهمعلم
پيشازحضوردركالسدرسبايد
انجامدهد،تهيهیطرحدرساست.در
اينزمينه،معلمقبلازرفتنبهكالس،
برایايجاديادگيریمفهومموردنظر

خود،دانشپايهوعالقهیشاگردانرا
درنظرمیگيردوبرایتدريسخود
طرحدرستهيهمیكند.براساساين
طرحدرس،ارتباطیشكلمیگيردكه
بهآنارتباطارادیگفتهمیش��ود.در
اينحالت،ارتباطباطرحوبرنامهريزی
قبلیوحسابشدهصورتمیگيرد.
برایمثال،معلمبرایتدريسمفهومی
خ��اص،ش��يوهیبديعهپ��ردازیو
نمايشراانتخ��ابمیكندوماكتی
راهمهمراهخ��ودبهكالسمیبرد.
ت��ااينجا،اوطرحوبرنام��هایرااز
پيشتعيينكردهاست.امادركالس،
هنگامنشاندادنماكت،باسؤاالتیاز
سویدانشآموزانمواجهمیشودكه
قبالًآنهاراپيشبينینكردهاست.او
مجبورمیشود،اَشكالیرارویتابلو
بكشدوتوضيحاتیراارائهدهد.در
چنينش��رايطی،معل��منمیتوانداز
ارتباطارادیخودبهرهبگيردوپيامی
رااعالممیكندكهدرفرستندهبهعمل
يااحساسیمشخصمنجرمیشود.«

بهچنينارتباطیكهبدونطرح
وبرنامهريزیقبلیصورتمیگيرد،
ارتباطغي��رارادیمیگويند.معموالً
تعاملهایاحساسیدركالسدرس
ازاينن��وعهس��تند.مانندهنگامی
ك��همعل��مدرحيناس��تفادهازيك
وسيلهیآموزشی،باسؤاالتیازسوی
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شايدش��ماداس��تانجزيرههاياس��رارآميزرا
ش��نيدهايدكهنيميازس��اكنانآنهاهموارهراست
ميگويندونيميديگرهموارهدروغ.بهنظرنميرسد
كسيتاكنوناينجزيرههارابهراستيديدهباشد.اما
بسياريبااينمعماآشناهستندكهمسافريدرمسير
خود،برحس��بتصادفبهمحلتالقيچندجاده
ميرس��دكههيچعالمتياتابلويراهنماييدرآن
ديدهنميشود.درآنجافقطيكجزيرهنشينبومي
عجيبايس��تادهاستكهممكناستراستگوباشد
يادروغگووهرمسافرمجازاستتنهاباطرحيك
پرسش،مسيرموردنظر)مسيردرست(راازاوجويا

شود.
يافتنپاسخاينمعماكارسادهاياست.همچنين
استدرموردصورتديگريازاينمعماكهبومي
جزيرهنشينبهزبانمردمسافرسخننميگويدواو
ناگزيراس��تباتعبيروتفسيرپاسخنامفهومبومي،
مقصودخودرادريابد.يافتنجادهيموردنظر،حتي
درص��ورتطرحاينش��كلديگ��ريازمعمانيز
امكانپذيراستكهنيميازبوميانجزوسياهپوستان
آدمخوارياآدمكشانروانپريشهستندوتنهاسالح

مردمسافرِراهگمكرده،يكپرسشسادهاست.
روزيبرحسباتفاق،منبهجزيرهايكوچك
ودورافتادهرسيدم.اينجزيرهكهدرواقعصحرايي
محدودومس��طحدرميان»دريايآشفتگيها«بود،
بيشازيكجريب)درح��دود100000مترمربع(
وسعتنداشت.بااينكهجزيرهبسياركوچكبود،

مردمشازنظررفتاردستكمچهارويژگيمتفاوت
داشتندكهبرحسبظاهرنميشدآنانراازيكديگر
متماي��زكرد.يكطايفههموارهراس��تميگفتندو
طايفهيديگرراستگونمايانيبودندكهبهظاهرهرگز
دروغنميگفتند.طايفهيس��ومافرادخارقالعادهو
دمدميم��زاجبودندكهبهاقتضايوضعوموقعيت،
احتمالميرفتكهراس��تميگويندي��ادروغ،و
س��رانجامطايفهيچهارم،كهآن��اننيزدمدميمزاج
بودند.بهاينمعنيكهتوانسخنگفتننداشتند،مگر
اينكهپسازشنيدنحرفهايهمنوعخودازيكي
ازسهطايفهيديگر،بهسخندرميآمدندوبهتقليد

ازاوميپرداختند.
مندراينجزيرهبرس��رِچهارراهيقرارگرفته
بودمكهدرآنجاس��همردبوميداي��رهواردرمحل
ميچرخيدند.يكيازاينراههابهتنهابرجافسانهاي
ورفيعجزيره)با100فوتارتفاع(منتهيميشدكه
سختموردتوجهجهانگردانبود.منمجازبودمبا
طرحفقطدوپرسش،نزديكترينومستقيمترينراه
رابهمقصدبيابم.بهنظرشماچگونهبايدپرسشهارا

مطرحميكردم؟
ارادتمند حقيقت خواه و راستي طلب شما: 
»معماپرداز«

عجیب
راستي

ازتر
مایکلسیتوین

ترجمهیح.یاورتبار

منبع.....................................
www.Discover 
Magazine.Com

پاسخ خيليساده!هرسهبوميراناديدهگرفتمومستقيمبهطرفبرجرفيعجزيرهرفتم؛زيرانشانكردنبرجهايبلندصدفوتي
درجزايريصحرامانندباوسعتيكجريب،كاردشوارينيست.جايشگفتينيستكهافرادهوشمندوآگاه،اينقدردر

بيشهزارهاوجنگلهايانبوهسردرگمميشوند.

بهطرفبرج
جزيره
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اشاره
هدف از برگزاري دوره هاي آموزش��ي و نشانه ي 
کارآمدي هر فعاليت آموزشي يا پرورشي، ايجاد تغييرات 
مطلوب در شناخت و رفتار بالقوه ي يادگيرندگان است. 
همين هدف اساس و چگونگي فعاليت هاي آموزشي و 
پرورشي را تعيين مي کند. براي دست يابي به اين هدف، 
به اطالعاتي نيازمنديم که پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان 
را نش��ان دهد. با دست رسي به اين اطالعات و تجزيه 
و تحليل آن ها مي توانيم مش��خص کنيم، کدام بخش 
از آموزش به يادگيري يادگيرندگان منجر شده است، 
و يادگيرن��دگان از کدام بخش بهره ي الزم را کس��ب 
نكرده اند و در آن زمينه به توجه و آموزش بيشتري نياز 

دارند.
از س��وي ديگر، آگاهي از مؤثر بودن فعاليت ها و 

کوشش هاي آموزشي، مشوقي براي تداوم فعاليت هاي 
يادگيري � ياددهي معلم و يادگيرنده است و به آنان 
کمك مي کند که آگاهانه به اين فعاليت ها اقدام کنند. 
بنابراين، معلمان به منظور افزايش و عمق بخشيدن به 
يادگيري يادگيرندگان، به اطالعاتي نياز دارند تا نحوه ي 
آموزش خود را به سوي آموزش معني دار و درست 
هدايت کنند. به همين منظ��ور، ضرورت دارد که به 
جاي ثبت اطالعات جمع آوري شده در قالب نمره، به 

توصيف آن ها اقدام کنيم.
در اي��ن مقال��ه و مقاله ه��اي بعدي، ب��ه ترتيب 
ضرورت توصيف نتايج ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 
يادگيرندگان، فوايد توصيف نتايج ارزشيابي پيشرفت 

تحصيلي و چگونگي آن بيان خواهد شد.

ارزشیابيبرايیادگیري،توصیفنتایج

ارزش�یابي،بازخ�وردویادگی�ري،نقش
ارزشیابيدرآموزش.

کلیدواژهها:

احمدشریفان
کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری

به منظ��ور هداي��ت يادگيرندگان، 
در جهت رس��يدن ب��ه انتظارات 
آموزش��ي و پرورش��ي طراح��ي 

مي شود.

آموزشکارآمد
ه��ريادگيرن��دهايب��اتوج��ه

مفهومتدریس
همانطوركهميدانيم،آموزش
)تدريس(بهفعاليتهايهدفدار
معلمگفتهميشودكهبراييادگيري
دريادگيرندهازطريقتعاملمعلمو
يادگيرندهجريانمييابد.درواقع،
يادگي��رييادگيرندههدفآموزش

ضرورتتوصیفنتایج

استوآموزشوسيلهيرسيدنبه
اينه��دف.بهبيانيديگر،آموزش
بهمعنايهدايتوكنترلسنجيدهو
انديشمندانهيتجربههاييادگيرنده
بهمنظورنفوذدريادگيرياوست. 
به کار  نيازمند  بنابراين، آم��وزش 
بس��تن راهبردهاي��ي اس��ت ک��ه 

پیشرفتتحصیلي
ارزشیابي
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زمين��هي در تواناييهاي��ش، ب��ه
موضوعيادگيريتجربههايمثبت
)موفقي��تدريادگي��ري(ومنفي
)شكس��تدريادگي��ري(داردوبا
اي��نتجربههاب��راييادگيريپابه
كالسدرسميگ��ذارد.درواقع،
هريادگيرندهايس��اختشناختي
مخص��وصب��هخ��ودشرادارد.
آگاهيازساختشناختييادگيرنده
درزمين��هيآم��وزشموردنظر،بر
ارائهيآم��وزشكارآمدمعلممؤثر
اس��ت.بدينمعن��اكهاگ��رمعلم
محتوايآموزشومحيطيادگيري
رابهگونهايآمادهكندكهيادگيرنده
بتوان��دبينمطال��بجديدوقديم
)آموختههايقبل��ي(ارتباطبرقرار
كند،يادگيرياوبهط��ورمعنيدار

اتفاقميافتد.
وقت��ي يادگيرنده در يادگيري 
معن��ي دار مطالبي که ب��ه او ارائه 
مي کنيم موفق ش��ود، در او لذت 
يادگيري به وجود مي آيد و همين 
رضاي��ت و ش��ادي از يادگيري 

اس��ت که براي يادگيري بيش��تر 
ايجاد انگيزه خواهد کرد.بنابراين،
آموزشكارامدمستلزموجودمعلم
انديشمنداست؛معلميكهكارهارا

باتدبيروهدفانجامميدهد.

سنجشورودي
ه��رمعل��مانديش��منديپيش
ازآم��وزش،بهس��نجشآمادگييا
دس��ت يادگيرندگان ويژگيه��اي
ميزندكهبرايدستيابيبهانتظارات
آموزش��يي��اپرورش��ي،پيشنياز
محس��وبميش��ود.درواقع،معلم 
انديشمند از طريق سنجش آغازين 
)ورودي( ساخت شناختي يادگيرنده 
را به منظور آگاهي از پيش دانسته ها 
و تسلط او بر پيش نيازهاي موضوع 
يادگيري، ارزشيابي مي کند.سپس
براس��استجزي��هوتحلي��لنتايج
بهدس��تآمدهازس��نجشآغازين،
زمينههاييراك��هيادگيرندهبرآنها
تس��لطنداشتهاس��تودرآنهابه
كمكنيازدارد،مش��خصميكندو

برايانتخابنقطهيشروعآموزش
)انطباقمحت��وايآموزشباتوانايي
يادگيرن��دگان(ورف��عكمبودهاو
يادگيرندگان آموزش��ي كاستيهاي
)تس��لطبرپيشنيازهاييادگيري(
تصميمميگيردوبهآموزشمطالب
درس��يمتناس��بباني��ازوتوانايي
آنانميپردازد.ازسويديگر،معلم
بايدمعينكندازچهنوعفعاليتها
وراهبرده��ايآموزش��ي)فردييا
گروهي(اس��تفادهخواهدكرد.زيرا
طبقنظربس��ياريازنظريهپردازان
روانشناس��ييادگيريوپرورش��ي
)بهويژهويگوتسكي(هريادگيرندهاي
برايانجامدادنهرفعاليتيدرزمان
معين��ي)لحظ��هيآموزشپذيري(
توانايييادگي��ريداردواينلحظه
ب��رايتم��اميادگيرندگانيكس��ان

نيست.

منطقهيجانبيرشد
وسنجشورودي

ويگوتس��كي معتق��داس��ت،
يادگيريهنگاميرويميدهدكه
يادگيرندگاندرمحدودهيمنطقهي
جانب��يرشدش��انكاركنن��د.در
واق��ع،اوبراينباوراس��تكههر
يادگيرندهايدريادگيريمطالبيكه
معلمدركالسدرسارائهميكند،

يكيازشرايطزيررادارد:
1.بدونكمكديگرانميتواندياد

بگيردوانجامدهد.
2.حتيباكمكديگراننميتواند

يادبگيردوانجامدهد.

آموزشکارامدمستلزموجودمعلماندیشمند
است؛معلميکهکارهاراباتدبیروهدف

انجامميدهد
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3.باكمكديگراني
كهازموضوعاطالعدارندو
قادربهانجامآنهستند،ميتواند

يادبگيردوانجامدهد.
ويگوتسكيميگويد،آنچهرا
كهامروزيادگيرندهباكمكديگران
ي��ادميگيردوانج��امميدهد،در
آيندهبهطورمس��تقلانجامخواهد
داد.ازس��ويديگ��ر،آنچهراكه
امروزنميتوانديادبگيرد،درآينده
ميتواندباكمكگرفتنازديگران
ي��ادبگيردوانجامده��د.بنابراين،
آگاه��يمعلمازم��واردفوقبراي
سازماندادنبهفعاليتهايكالسي
مفيداست.بنابراين،معلمانديشمند
بااجرايسنجشآغازين)ورودي(
وتحليلنتايجآنميتواندازتسلط
يادگيرندهبرپيشنيازهاييادگيري،
مي��زانآموختهه��اوتوانايياودر
زمين��هيموضوعجدي��ديادگيري
آگاهش��ودوباتدارکفعاليتهاي
آموزشيمناسب،بهيادگيرندهكمك
كندكهنهتنهاخودشبتواندبهطور
مس��تقليادبگيرد،بلكهباكمكو
ي��اريديگرانبتواندب��ريادگيري
تكاليف��يفائقآيدك��هخودشبه
تنهاييازعه��دهيآنهابرنميآيد.
درواقع،س��نجش باعث مي شود 
که معلم با منطقه ي جانبي رش��د 
هر يك از يادگيرندگان آشنا شود 

و از اي��ن طريق براي 
تس��هيل فرايند يادگيري اقدام 
کند.درنتيجه،معلمانديش��منداز
اينطريقميتواندبهيادگيرندگان
ت��اساختش��ناختي كن��د كمك
خودشانرادربارهيموضوعجديد
يادگيريگسترشدهندوبهتوانايي
يادگيرندگانبراييادگيريمعنيدار

بهطورمستقلبيفزايند.

سنجشتکویني
ومعلمپژوهشگر

معلموقت��يبدانديادگيرندگان
چهطورپيش��رفتميكنن��دودر
چهموارديبادش��واريمواجهاند،
ميتوان��دازاي��ناطالع��اتبراي
ايج��ادتغيي��رواصالح��اتالزم
تدري��س مانن��د آم��وزش در
ارائ��هي ب��راي ت��الش مج��دد،
جايگزين، آموزش��ي رويكردهاي
ياپيشنهادفرصتهايبيشتربراي

تمريناستفادهكند.
معل��مانديش��مند،هنگاميكه
هن��وزفعاليته��اوكوش��شهاي
آموزش��يوپرورش��يدرجري��ان
هس��تندنيزبهسنجشوارزشيابي
ازآموختهه��اييادگيرندگاناقدام
ميكند.زيراهدفاوتنهاآموزش
دادننيس��ت؛بلك��هآم��وزشب��ه
منظوريادگيرييادگيرندگاناست.
بنابراين،ايننوعسنجش)تكويني(
بازخوردهاييبرايهدايتآموزش
وبهبوديادگيريفراهمميكند.در 

واقع، ما بايد به س��نجش به مثابه 
بخش جدايي ناپذي��ري از فرايند 
يادگيري � ياددهي ن��گاه کنيم که 
ه��دف آن کم��ك ب��ه يادگيري 
يادگيرندگان و عمق بخش��يدن به 

آن است.
با انديش��مند معلم بنابراي��ن،
تفسيرنتايجس��نجشوارزشيابي
پيش��رفتتحصيل��ييادگيرندگان
درضم��نفرايندآموزش،ميتواند
و نارس��اييها مش��كالت، ب��ه
بدفهميهاييادگيرييادگيرندگان
پيببرد.اينآگاهيبهمعلمفرصت
ميدهد،هنگاميكههنوزفعاليتها
وكوششهايآموزشيوپرورشي
درجري��انهس��تند،نارس��اييها،
بدفهميه��اومش��كالتيادگيري
يادگيرن��دگانرارفعكند.ايننوع
رويكردبهس��نجشوارزش��يابي
پيش��رفتتحصيل��ي،ازمعلميك

پژوهشگرآموزشيميسازد.

ارزشیابيوفرایندآموزش
بخ��ش  ارزش��يابي  ام��روزه 
جدايي ناپذي��ر فراين��د يادگيري � 
يادده��ي اس��ت و از آن عمدت��ًا 
ب��راي هدايت و بهب��ود يادگيري 
يادگيرندگان اس��تفاده مي ش��ود.
لفرانكويس درمدلسهمرحلهاي
آموزش،جايگاهعنصرارزشيابيو
ارتباطآنرابافرايندآموزشبهاين

صورتترسيمميكند:

مرحلهيپیشازآموزش
1.تعريفهدفهايآموزشي

سنجشباعثميشودکهمعلمبا
منطقهيجانبيرشدهریکازیادگیرندگان
آشناشودوازاینطریقبرايتسهیل
فرایندیادگیرياقدامکند
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آمادگ��ي س��طح تعيي��ن .2
يادگيرندگان

3.طراحيوانتخابروشهاو
راهبردهايمناسبآموزش

مرحلهيآموزش
1.تدارکفرصتهايمناس��ب
يادگيريبراييادگيرندگانو
نظارتبرپيش��رفتتحصيلي

آنان
2.شناسايينقاطقوتوضعف
يادگيرندگانبههنگامفعاليتها

وكوششهاييادگيري
3.انطباقروشهايآموزشيبا

نيازهاييادگيرندگان
اعم��ال بازخ��ورد، ارائ��هي .4
تش��ويقمداوموايجادانگيزه
براييادگيرن��دگاندرجهت

يادگيري
مي��زان درب��ارهي 5.قض��اوت
در يادگيرن��دگان پيش��رفت
ارتباطباهدفهايآموزشي

مرحلهي
پسازآموزش

1.س��ن���ج�����شو
ت��وصي��فم�ي��زان
ت��حققه��دفه�اي

آموزشي
2.دادنبازخ��وردب��ه
ي�ادگ�يرن�دگ��اندر
م���وردن�قاطق�وت
وض�����عفه��اي
ي�����ادگ����ي��ري

يادگيرندگان
3.ارزش��يابياثربخشي
م��وادآم��وزش��يو
روشه�ايآم�وزش

4.تصميمگي��ريبرايمرحلهي
بعديآموزش

همانط��ورك��هازم��دلس��ه
مرحل��هايلفرانكوي��ساس��تنباط
ميشود،درتماميمراحلآموزش، 
ارزش��يابي به گونه اي مس��تمر و 
غالبًا غيررسمي، همراه با آموزش 
و به عنوان بخش��ي از تجربه ها و 
فعاليت هاي يادگيري انجام مي شود 
و عاملي اثرگذار بر فرايند يادگيري 

� ياددهي به شمار مي رود.
ب��اتوجهب��همطالبيك��هارائه
ش��د،اقدامبهس��نجشوقضاوت
درب��ارهياطالع��اتمرب��وطب��ه
فعاليت��ي يادگيرن��ده، يادگي��ري
آموزشيمحس��وبميشودكهبه
بهبودوعمقبخشيدنبهيادگيري
يادگيرندهكم��كميكند.بنابراين،
اس��تفادهازاي��نعنصرب��اارزش
برنامهيدرسي،فقطبراينمرهدادن
بهيادگيرندگانوطبقهبنديكردن
آنان،عمليغيرثمربخشاست.زيرا

مانميتوانيممنتظرباشيمتاآموزش
بهپايانبرسدوسپسمعلومكنيم
ك��هآيايادگيرندگانب��هخوبيياد
گرفتهان��دياخير؟ب��هايندليلكه
ديگ��رب��رايجبرانشكس��تها،
و يادگيرن��دگان و... بدفهميه��ا
اصالحش��يوهيآم��وزشو...دير

شدهاست.

سنجشونقشمعلمدرآموزش
هم��ه مي دانيم ک��ه مهم ترين 
نقش معلم، آموزش محتواي کتاب 
و برنامه ي درسي به يادگيرندگان 
ب��ه  آم��وزش  بلك��ه  نيس��ت؛ 
يادگيرندگان است، به گونه اي که 
به يادگيري آنان منجر شود.چگونه
معلمآگاهش��ودك��هيادگيرندگان
واقعاًازمطالبآموزشدادهش��ده
چهچي��زيرايادگرفتهاند؟بهاين
منظور،معلمبايدازفنونگوناگون
سنجشاستفادهكند.فنونسنجش
هنگام��يمؤثرندك��همعلمازآنها
ن��هتنهابرايبررس��يدرکوفهم
بلكه يادگيرن��ده،
هداي��ت ب��راي
فراين��ديادگيري�
اس��تفاده ياددهي
اي��نرو، از كن��د.
باي��د س��نجش
مس��تمر فرايندي
درك��السدرس
ب��اش���دون�قش
ه يتكنن��د ا ه�د
تنظيمكنن��دهي و
تح�صيلي زندگي
درك���السدرس
يادگيرنده براي را

ايفاكند.
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ونرج��سعموئي(.ته��ران:دنياي
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سوسنبالغيزاده
کارشناس ارشد تحقیقات آموزشي

اشاره
عصري که در آن زندگي مي کنيم، عصر انفجار 
اطالعات و فناوري است. بنابراين، دست رسي انسان 
به اطالعات در اين عصر، به مراتب سريع تر، آسان تر 
و فراوان تر از گذشته شده است. اطالعاتي که امروزه 
کودکان کسب مي کنند، تنها از طريق معلم و کالس 
درس نيس��ت. در واقع کودکان و نوجوانان در اين 
عصر، بخش اعظمي از اطالعات و تجربيات خود 
را ب��ه صورت آزاد، غيررس��مي و خارج از محيط 
مدرسه به دست مي آورند. پس معلم بايد براي درك 
چگونگي يادگيري فراگيران، عالوه بر يادگيري هايي 
که در محيط مدرس��ه اتفاق مي افت��د، تجربيات و 
آموزش هايي را که در خارج از مدرسه اتفاق مي افتد 

نيز در نظر داشته باشد.
توجه کنيد، بيشتر اوقاِت دانش آموزان در خارج 
از مدرسه گذرانده مي شود. در اين اوقات، هر يك از 
آن ها با توجه به امكانات، عالقه ها و استعدادهايشان، 
مي توانند به طور آزاد، مهارت ها و اطالعات متعددي 
را به طور غيررس��مي کس��ب کنند که بر پيشرفت 
تحصيلي و عملكردش��ان در مدرسه، تأثير بسزايي 

داشته باشد.
آش��نايي با تأثي��رات آموزش غيررس��مي1 که 
دانش آموزان گاه به ص��ورت ارادي و گاه به صورت 
تصادفي کس��ب مي کنند، معلم��ان را در طراحي و 
انتخاب فعاليت هاي آموزش��ي، روش هاي تدريس، 
مديريت کالس و راهبردهاي يادگيري کمك مي کند.

آموزشغیررسمي،آموزشنیمهرسمي،

یادگیريارادي،یادگیرياتفاقي.

کلیدواژهها:

آموزشویادگیريغیررسمي
متخصصانتعليموتربيتدر
موردآموزشغيررسمي،تعريفها
وتقسيمبنديهايمتعدديارائه
كردهاندك��هذكرهمهيآنهادر
اينمقالهنميگنجد.بهطوركلي
ميتوانيادگيريغيررسميرابه

دودستهتقسيمكرد:
الف(ارادي؛ب(اتفاقي.

الف(ارادي
درن��وعاولفردتصميمميگيرد
ك��هدرنوعيفعاليتيادگيرياعماز
يكدورهيآموزشي،مطالعهيمجله
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وروزنامهوكتاب،سمينار،بازديداز
موزهوغيره،شركتكند.درواقعدر
ايننوعازآموزشها،موضوعيادگيري

توسطفراگيرندهانتخابميشود.
يادگي��رياراديراني��زميتوان
بهدودس��تهتقس��يمكرد:حالتاول
هنگام��يرخميدهدكهفردخودش
مسئوليتآموزشويادگيرياشرابه
عهدهميگيرد،مثلزمانيكهتصميم
ميگيري��مبهمطالعهيمطلبيخاص
وياكس��بمهارتيبپردازيم.امروزه
نوجوانانوبزرگس��االنازايننوع
آموزشب��هعلتتنوعدرش��يوهها
وابزارهايآموزش��ي،بسياراستقبال

ميكنند.
حالتدومزمانياستكهفردبنابه
داليليتصميمميگيرددريكدورهي
آموزش��يمثاًلكالسزب��انخارجه،
رايانهونقاشيش��ركتكند.دراين
حالت،اگرچهموضوعيادگيريتوسط
فردتعيينميشود،اماروشها،ابزارها
ونحوهيارائهيآموزش،توسطفرد
ياافرادديگرانتخابوارائهميشود.

برخيازكارشناسانبهاين
قبيلآموزشه��ا،آموزش

نيمهرسمي2ميگويند.

ب(یادگیريغیراراديیا
اتفاقي

اينن��وعيادگيريبه
ص��ورتتصادفيصورت
ميگيرد.مانن��دزمانيكه

شمايككانالتلويزيونرابهتصادف
انتخابميكنيدوبابرنامهايمواجه
ميشويدكهدريكزمينه،اطالعاتي
بهش��ماارائهميدهد.ياهنگاميكه
ب��ايكيازدوس��تانخ��ودصحبت

ديگركلكس��يونهاميپردازد،ازوي
بخواهي��دآنهاراب��هكالسبياورد
وبرايديگردوس��تانششرحدهد.
اگ��ردانشآموزيتجرب��هيرفتنبه
باغوحشيام��وزهيحياتوحشرا
دارد،ميتواندآنتجربهرابهصورت
انشابنويسدوبرايدوستانشبخواند.
تجربي��اتك��ودكانونوجوانان
ممكناستبسيارمتفاوتباشند؛مثاًل
عدهايدرموردفعاليتهايمكانيكي
ياالكتريكيتجربهدارند
وع��دهايديگردرمورد
نواختنسازهايموسيقي
ي��اخواندنكتابش��عر
وداس��تان.بازگ��وكردن
اينتجربياتدركالس،
ن��هتنه��اموج��بتغيير
نگرشمعلمنس��بتبه
توانمنديهاواستعدادهاو
نحوهيفراگيريدانشآموزانميشود،
بلكهموج��بافزايشصميميتبين
دانشآموزانوبهرهمنديازاطالعات

يكديگرنيزميشود.

پینوشت.............................
1. informal education
2. nonformal education

منابع...................................
1. Eshach, H. (2007). 

Bridging in-School 
and out-of-school 
Learning: Formal, 
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informal education, 
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2. Heimlich, Joe, E. 
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outlook, Eric CMEE.

ميكنيدواوبهطورتصادفيش��مارا
ازموضوعيمطلعميسازد.اينقبيل
يادگيريهاچونب��دونهدفقبلي
كسبميش��وند،غالباًكمعمقاندو
سريعفراموشميشوند،اماگاهيدر
ذهنفردجرقههاييايجادميكنندواو
رابهمطالعهدرزمينهايخاصتشويق
ميكنن��د.درواقعاي��ننوعيادگيري
بيشترميتوانددرايجادانگيزهيفرد
برايآموزشويادگيريمفيدباشد.

تأثیرآموزشهايغیررسمي
برپیشرفتتحصیلي

تجربيات��يك��هدانشآم��وزاناز
آموزشه��ايغيررس��ميبهدس��ت
ميآورند،ميتواندتأثيرچشمگيريبر
پيشرفتتحصيليوآموزشرسمي
آنهاداش��تهباش��د.آگاه��يمعلماز
تجربياتكودكانونوجوانانميتواند،
درشناس��اييعالقههاواستعدادهاي
دانشآموزانوهمچنينانتخابروش
تدريسوراهبردهاييادگيري،كمك
ش��ايانيبهاوكند.معلمميتوانددر

اوقاتآزادازدانشآموزانبخواهددر
موردچگونگيگذراناوقاتخوددر
خارجازمدرسهصحبتكنند.مثاًلاگر
دانشآموزيدراوقاتفراغتخودبه
جمعآوريصدفها،انواعسنگهاو

تجربيات��ي ك��ه دانش آم��وزان 
ب��ه  غيررس��مي  آموزش ه��اي  از 
دس��ت مي آورند، مي توان��د تأثير 
چشم گيري بر پيشرفت تحصيلي و 

آموزش رسمي آن ها داشته باشد
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 لطف�اًدربارهياهمی�توضرورت
کت�اب»اص�ولطراح�يوتولی�د
فیلمهايآموزشي«توضیحدهید.

اهميت و ضرورت اين مجموعه 
را مي ت��وان در وهله ي نخس��ت 
ب��ا درك اهمي��ت و ض��رورت 
تكنول��وژي آموزش��ي مرتب��ط 
دانس��ت. تكنولوژي آموزشي با 
بهره گي��ري از عل��وم گوناگون 
را  يادگيري  فرايند  مي کوش��د 
تس��هيل کند. بي تردي��د براي 
تحق��ق اي��ن هدف، مل��زم به 
رس��انه هاي  از  بهره گي��ري 
آموزشي است. فيلم آموزشي 
نيز يكي از اين رسانه هاس��ت 
که با قابليت هاي منحصر به فرد 

خود مي تواند در خدمت آموزش 
قرار گيرد و يادگيري را عميق تر، 
مؤثرتر و پايدار س��ازد. هر چند 

رسانه اي چون فيلم از ابتدا به منظور 
تحقق هدف هاي آموزشي ابداع نشده 

اس��ت، اما توانمندي ه��اي موجود در 
فناوري فيلم، متخصصان تعليم و تربيت را 

گاميدرجهتتولیدفیلمهايآموزشي

ائلدارمحمدزادهصدیق

گفتوگوبا
سیدعباسرضوي

دربارهيکتاب»اصولطراحيوتولیدفیلمهايآموزشي«

سيد عباس رضوي، کارش��ناس ارشد تكنولوژي 
آموزش��ي اس��ت ک��ه از دانش��گاه عالم��ه طباطبايي 
فارغ التحصيل شده، به مدت 2 سال در مرکز مطالعات، 
تحقيقات و ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش آموزش 
کش��ور فعاليت کرده و بيش از 5 س��ال است که عضو 
هيئت علمي دانش��گاه ش��هيد چمران اهواز است. وي 
ب��ا مراکزي چون مرکز تربيت مربي کرج و مؤسس��ه ي 
آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( نيز همكاري داشته 

است.
رضوي بيش از شش سال است که با مجله ي رشد 
تكنولوژي آموزش��ي همكاري دارد. تاکنون بيش از 20 
مقاله در مجالت علمي، 25 مقاله در همايش هاي علمي، 
10 طرح علمي و تحقيقاتي، داوري چندين جشنواره ي 
الگوه��اي فعال تدريس و برگ��زاري چندين کارگاه و 
س��مينار براي معلمان، دبي��ران، اعضاي هيئت علمي و 
کارشناسان تكنولوژي آموزشي را در کارنامه ي فعاليت 
خود دارد و مؤلف کتاب هايي است چون: »مباحث نوين 
در فناوري آموزشي«، »واژه نامه ي سنجش، اندازه گيري و 
ارزشيابي آموزشي«، و »اصول طراحي و توليد فيلم هاي 

آموزشي«.
انتش��ار کتاب »اصول طراح��ي و توليد فيلم هاي 
آموزش��ي« بهانه اي ش��د تا با ايشان گفت وگويي کوتاه 
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به بهره گيري از اين رسانه در موقعيت هاي ياددهي � 
يادگيري سوق داده است. اهميت اين فناوري همواره 
رو به فزوني اس��ت، چرا ک��ه کاربرد آن در نظام هاي 
آموزش��ي، روزبه روز بيشتر مي شود. به عالوه، امروزه 
از فناوري فيلم در شكل هاي نوين آموزش و يادگيري، 

مانند يادگيري الكترونيكي استفاده مي شود.
ب��ه عالوه، ام��روزه از فناوري فيلم در ش��كل هاي 
نوين آم��وزش و يادگيري، مانند يادگيري الكترونيكي 
استفاده مي شود. به عبارت ديگر، به سبب قابليت تلفيق 
فيلم با فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي که در سايه ي 
پيدايش فناوري رايانه تحقق يافته است. نه تنها از ارزش 
آموزشي و محبوبيت فيلم کاسته نشده، بلكه ميزان نفوذ 
آن در جوامع رو به فزوني بوده است. چند رسانه اي هاي 
آموزش��ي و پايگاه ه��اي اطالعاتي مبتني بر ش��بكه، با 
ارائه ي فيلم از طريق رايانه و ش��بكه ي جهاني اينترنت، 
تجربه هاي عيني تري را در اختيار افراد قرار مي دهند. اميد 
مي رود که با همگاني شدن بهره گيري از تلفن هاي همراه، 
حتي االمكان عرضه ي فيلم هاي آموزش��ي از طريق اين 

فناوري براي يادگيرندگان فراهم آيد.

 چهطورشدبهفکرتألیفچنینکتابيافتادید؟
عوام��ل متفاوتي را مي توان در اين زمينه برش��مرد. 
ليكن مهم ترين عامل محرک��ه ي تأليف کتاب حاضر، 
کمبود منابع فارسي و قابل اس��تفاده براي دانشجويان 
رش��ته ي تكنولوژي آموزشي اس��ت. از يك سو، منابع 
فارسي موجود در زمينه ي طراحي و توليد فيلم، عمدتاً به 
جنبه هاي فني و هنري فيلم سازي معطوف است و کمتر 
کتابي را مي توان يافت که توانسته باشد مباحث مربوط 
به فيلم و آموزش را با يكديگر ادغام کند. از سوي ديگر، 
عدم ناتواني دانشجويان کارشناسي در بهره گيري از متون 
انگليس��ي سبب مي شود، امكان استفاده از اين منابع در 

دوره ي کارشناسي بسيار دشوار باشد.
محرك ديگري که به پيدايش کتاب حاضر منجر شد، 
احس��اس نوعي اداي دين با رشته بود. به قول معروف، 

حرمت امام زاده را بايد خادمان آن نگاه دارند و ما نيز به 
عنوان افرادي که در رشته ي تكنولوژي آموزشي تحصيل 
کرده ايم، چنان چه بخواهيم حرمت رشته ي خودمان را 
نگاه داريم و روزبه روز بر حرمتش بيفزاييم، بايد به نوعي 

احساس مسئوليت و اداي دين داشته باشيم.
توسعه ي کمي و کيفي منابع يك رشته ي تحصيلي، 
ب��ر اعتبار و ارزش آن و هم چنين ارتقاي جايگاه آن در 
جامعه مي افزايد. ما نيز اگر به ارتقاي جايگاه رش��ته ي 
تكنولوژي آموزش��ي در نظام آموزشي کشور و جامعه 
مي انديشيم، بايد به شيوه هاي گوناگون درصدد گسترش 

و توسعه ي آن باشيم.

 آیامخاطبانشمادراینکتاب،تنهادانشجویانرشتهي
تکنولوژيآموزشيهستند؟

اي��ن کتاب از ابتدا به عنوان يك منبع درس��ي براي 
دانشجويان رش��ته ي تكنولوژي آموزش��ي در دوره ي 
کارشناس��ي تدوين شده است. ليكن مطالعه ي آن را به 
همه ي دانشجويان و کارشناسان رشته ي علوم تربيتي، 
کارآم��وزان دوره ه��اي تربيت معلم، معلم��ان، دبيران، 
مربيان، طراحان و توليدکنندگان فيلم هاي آموزش��ي و 
هم چنين داوران جش��نواره هاي فيلم آموزشي و همه ي 
کساني که به نحوي با فيلم هاي آموزشي سروکار دارند، 

توصيه مي کنم.
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 آیادراینکتابهدفخاصيرادنبالميکنید؟
هدف کلي، آش��نايي با پيشينه ي 

فناوري فيل��م، کاربرد آن 
در آموزش، مفاهيم اصلي 
فيل��م و ايج��اد تواناي��ي 

طراحي و تولي��د فيلم هاي 
آموزش��ي اس��ت. همان گونه 

ک��ه از عنوان کت��اب برمي آيد، 
محتواي آن ناظر بر اصولي است 

ک��ه در طراحي و تولي��د فيلم هاي 
آموزش��ي باي��د مدنظر ق��رار گيرند. 

هر چن��د مؤلف به منظ��ور درك بهتر 
خوانندگان، به تاريخچه، مفاهيم و برخي 

فنون نيز اش��اره داش��ته است، ليكن هدف 
اصلي کتاب، ارائه ي اصولي اس��ت که بتواند 

در تهيه ي فيلم آموزشي راهنماي افراد باشد.
بنابراين، معرفي ابزارها، فن��ون و ارائه ي اطالعات 
تاريخي و نظاير آن ها، تنها براي درك بهتر اصول ياد شده 
است. از سوي ديگر بايد توجه داشت، اصول مطرح شده 
در کتاب حاضر، براي همه ي انواع تصاوير متحرك که 
امروزه به صورت عاميانه فيلم قلمداد مي شوند، قابليت 
کاربرد دارد. به بيان ديگ��ر، محتواي کتاب را مي توان 
تا حد زيادي براي انواع تصاوير متحرك ش��امل فيلم، 
 تصاوير متحرك ويديوئي و تصاوير متحرك ديجيتالي 

مورد استفاده قرار داد.

 ب�راياس�تفادهيبهترازاینکت�اب،چهتوصیهايبه
خوانندگاندارید؟

ب��راي درك بهتر مطالب کتاب، بخش هاي متنوعي 
در آن گنجانده ش��ده اند که هر ي��ك هدف خاصي را 
دنبال مي کنند. براي درك انتظارات  مؤلف از هر فصل، 
هدف هايي در آغاز آن تدارك ديده شده است. مطالعه ي 
اين هدف ها عالوه بر آن که س��يمايي کلي از فصل در 
اختيار خواننده قرار مي ده��د، مي تواند محتواي مورد 

تأکيد فصل را نيز مش��خص کند. هم چنين، 
براي تأکيد بيشتر روي مطالب خاصي از 
هر فصل، نكات مهم مشخص شده اند. 
از بخش هايي که مي ت��وان به تعميق 
يادگيري کمك کند، کارگاه ها است. 
در اين کارگاه ها، تمرين هايي انجام 
مي ش��ود تا خواننده ب��ه درك 
عميق تري از مطلب نائل آمد. 
افزون بر اين، نمونه هايي نيز 
در قالب مطالعه ي موردي 

ارائه شده اند.
مي ش��ود،  توصيه 
کساني که قصد دارند 
ب��ه خوبي بر مطال��ب محتواي 
کتاب مسلط ش��وند، پس از مطالعه ي هر 
بخ��ش، به تمرين و ممارس��ت در آن زمينه بپردازند. 
مثال هاي ارائه شده در کتاب مي تواند خوانندگان را در 

اين زمينه بهتر ياري کند.

 آیانکتهايماندهاس�تکهدوستداریدبهآناشاره
کنید؟

اجازه مي خواهم که در اين فرصت، از همه ي کساني 
که در شكل گيري اين مجموعه نقش داشتند، تشكر کنم. 
هم چنين از اس��تادانم در دوره هاي گوناگون تحصيلي 
س��پاس گزارم. از همكاران��م به خاط��ر راهنمايي هاي 
ارزنده ش��ان تش��كر مي کنم. برادر بزرگوارم آقاي سيد 
حس��ين رضوي، مش��وق من در فعاليت هاي علمي و 
هم چنين تأليف کتاب حاضر بوده اند که صميمانه از ايشان 
ممنونم. از همه ي بزرگواراني که در انتشارات سمت و 
مجله ي رشد تكنولوژي آموزشي به نشر و معرفي اين 
کتاب، مبادرت ورزيدند نيز متشكرم. در پايان، از همه ي 
دوستاني که اين مجموعه را مطالعه مي کنند، مي خواهم 
اين جان��ب را از نظرات و راهنمايي هاي ارزنده ي خود 

بهره مند سازند.
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محسنوزیریثانی

مهارتهایزندگیرانمیتوانماننددرسهایرسمی،ازرویكتابخاصی
آموزشداد.وقتیيادگيریمفاهيمبااستفادهازمهارتهايیمانند:مشاهدهكردن،

اندازهگيری،تفسيركردنوفرضيهسازی)آنهمتوسطخودودانشآموز(صورتبگيرد،آنچهدرذهنمیماند،
پايدارتروعميقترخواهدبود.اماهمهیمابهمهارتهایديگریهماحتياجداريمكهذهنیهستند،آسانبهدست

نمیآيندوتسلطيافتنبرآنها،نيازمندتمرينمداوموبسياراست.
كتاب»فكركردن«ازمجموعهی»آموزشوارزشيابیمهارتهایزندگی«،در9فصلبهيكیازايندست
مهارتهامیپردازد.فصلهایكتابدارایعنوانهايیبهاينشرحاند:اهميتفكركردن؛انواعتفكر؛نقشمعلم؛
سازماندهیكالسدرس؛استراتژیهاوفعاليتها؛آنچهبيشازهمهپرسيدهمیشود؛رهنمودهايیبرایمعلمان؛

ارزشيابیوثبتسوابق؛مقدماتیبرایشروعكالس.
اينكتابدرقالبيكمجموعهچاپشدهاست.عنوانهايديگراينمجموعهعبارتنداز:

1.برقراریارتباطومقابلهباتعارض 2. همكاریگروهی3.پرسشكردن4.انعطافپذيری.

مقدمهايبراصولمعیارهايارزشیابينرمافزارهايآموزشي
نويسندگان: عليمنصفيراد،عليرضامهرآباداني

ناشر: انتشاراتمدرسه
چاپ اول: 1388

قيمت: 24000ريال
تلفن ناشر: 9�88800324�021

مؤلفاندرمعرفياينكتابميگويند:»كتابحاضردرپيبررسيمعيارهاومالکهايارزشيابيازنرمافزارهاي
آموزشيدرچندكشوروهمچنين،بررسيوضعيتكنونيطراحي،توليدوارزشيابينرمافزارهايآموزشيدرايران

تدوينشدهاست.«
محتوايكتابدرچهاربخشارزشيابيازنرمافزار،ارزشيابيآموزشي،نرمافزارهايآموزشيوارزشيابيازآنها،و
يكسانسازيمعيارهاواصولارزشيابينرمافزارهايآموزشيتدوينشدهاست.محتواياينكتابمعيارهايانتخابو
ارزشيابينرمافزارهايآموزشيرامعرفيميكندوزيرساختهاينرمافزاريراباتوجهبهجزئياتآنها،براياستفادهي

معلمانوعالقهمندانبهحوزهينرمافزارهايآموزشيالكترونيكيشرحميدهد.

فکرکردن)آموزشوارزشیابیمهارتهایزندگی(
 نويسنده: جنیويلسون،كتمورداک

 مترجم: حسيندانشفر
 ناشر: انتشاراتفاطمی

تلفن ناشر: 88961422و88964770�021



شمارهي2
46آبان1388

»اُطلبُوا العِْلم مِن الَمْهِد اِلَی الَلَحْد«
تماش��ایاينتصويروتصاويریازايندست1
كهپاي��داریبزرگمردانعلموفرهنگوانديش��ه
راتاواپس��ينلحظاتزندگیدرراهكسبدانشو
اندوختنحكمتبهثبوتمیرساند،كالمآنحكيم
وارس��ته2رادردلزندهمیكندكهازدوس��تیكهبر
بالينشحاضربودپرسيد:»اينمطلبرابدانموبميرم

بهتراستيانادانستهوجاهلدرگذرم!؟«
برایخودمعجيباستكهاينجملهراازمتن
يكیازدروسفارسیسالچهارمدبستانبهياددارم.

قريبسیسالگذشته
اس��ت،ول��یم��نو
همنسالنم،حتیاشعار
كتابهايم��انراهنوز
ازحف��ظمیخواني��م.
امروزديگ��راينقبيل
دروسدركتابه��ای
فارسیدورهیابتدايی
وراهنماي��یتحصيلی
نمیخورد. چش��م به
ش��ايدكارشناس��انو

مریمهاشمي
 کارشناس آموزش دوره ي 
راهنمایي تحصیلي
ناحیه ي چهار اصفهان

مؤلفانكتابهایدرسی،نيازینمیبينندكهبچههااز
الگوهايیچونابوريحانبيرونیدرسبگيرند...پس
حالكهچنيناس��ت،اينتصاويرازمتأخرانراتنها
زينتبخشكتابهایدرسیمیكنند.ماباكتابهای
درس��یمانخاطرهداري��م.باآنهازندگ��یكردهايم،
عالقهم��انبهكتابومطالع��هرامرهونهماندوران

میدانيم.بچههایامروزچهطور؟
اي��نتصويروتصاويرمش��ابهرابايدبزرگوبر
سردركتابخانههایمدارسنصبكرد؛شايدروح

خفتهیآنهابيدارشود.

پینوشت..............................
1.تصاوي��رمش��ابه:آخرين
روزه��ایحي��اتدكت��ر
حس��ابیدربيمارس��تانی
درس��وئيسكهمش��غول
مطالعهان��دوتصاويریاز
روزه��ایپايان��یزندگی
حضرتامامدربيمارستان
كهمش��غولقرائ��تقرآن
هستندرامیتوانذكركرد.

2.ابوريحانبيرونی

نمونه ای از پاسخ های ارائه شده،
به تصویر و تفسير شماره ی3،  آذر1387
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باسالموعرضادب؛
از قدردان��ی و تش��كر ضم��ن
تكنول��وژی مجل��هی دس��تاندركاران
آموزشی،منيكیازخوانندگانهميشگی
مجالترشدهس��تم.باجرئتمیتوانم
بگويمكه70درصدازتجربياتكاریامرا
ازمطالعهیمجالترشدبهدستمیآورم.
هميشهمجالترامطالهمیكنمونكات
كاربردیآنرامینويس��موبهمرورزمان
وبراساسمقتضياتزمانیازآنهااستفاده
میكنمازاينروگوشهایازمواردیراكه
دركارمازآنهااس��تفادهكردهوموفقهم

بودهام،حضورتانارسالمیدارم.

درزمینهیاصالحمسائلانضباطی
درکالس

ب��رایه��رپاي��هب��اتوجهبهس��ن
دانشآم��وزان،قراردادهایاجتماعیتهيه
میكنيمكهشاملقوانينومقرراتیبهمنظور
برق��رارینظمدركالساس��ت.س��پس
اينقراردادهارابهبحثوگفتوگوبين
دانشآموزانمیگذاريم.بعدازاينكهاكثريت
بهآنرأیدادندوبهتصويبرسيد،كليهی
دانشآموزانآنراامضاكردندونسخهایاز
آنرابهتمامیدانشآموزانارائهداديم،ازآن
پسدانشآموزانخودراملزمبهرعايتاين
قوانينمیدانند؛چونخودشانآنراامضا
كردهاند.البتهدرمواردیهماس��تثناوجود

داردكهبايدچشمپوشیكرد.

شکوفاییفکریدانشآموزان
درراهرویمدرس��هتابلويینصب
ك��ردهام،باعنوان»س��خنبرت��ر«كههر

15روزيكبارمطال��برویآنعوض
میشود.دانشآموزانجملههايیراكهبه
نظرشانارزشمندند،بهمعلممیدهندومعلم
گزيدهایازآنه��ارابهدفترارائهمیدهد.
بعدازبررسی،بهترينجملههاراانتخاب
ودرتابلوبهاسمخوددانشآموزاننصب
میكنيم.تابلویديگریبهنام»ايدههایبرتر«
داريم.دانشآموزانايدههایخودرادرمورد
مسائلبهداشتی،انضباطیوآموزشیبهدفتر
ارائهمیدهندوبهترينآنهاكهباجملهی
»بهنظرمنبهتراست...«شروعمیشود،در
تابلویايدههایبرترنصبمیشود.البته
گاهیهماينجملههابامشاركتوالدين

تهيهمیشوند.

افزایشانگیزهیمطالعهدرهمکاران
مطالبعلمیوكاربردی،آموزش��ی
و...راازمجالترش��دانتخ��ابوروی
كاغذهايیبهابعاد10×2س��انتیمترتايپ
میكن��م.هنگامبازدي��دازدفاترياددهی�
يادگيری،اينبرگههارابهدفاترمیچسبانم.
همكارانبهاينطرحبسيارعالقهدارندو
اظهارمیكنندمطالببرگههاجالباست.
مافرصتمطالعهنداريمواينكارباعث
میشود،مطالبجديدیيادبگيريموبهكار

بنديم.
نمونهایازنوشتههایرویبرگههابه

شرحزيراست:
هرگزدانشآموزرابهكاریكهقدرت
اجرایآنرانداريد،تهديدنكنيد)پروندهات
رامیگ��ذارمزيربغلت(.زي��رادرپاياناو
برندهاستوشمابازنده)برگرفته از رشد 

معلم(.

رقاب��تنباي��دآش��كاراصورتبگي��رد.
بلكهبهتراستتاحدامكانهردانشآموزی
باخ��ودشبهرقابتبپ��ردازد)برگرفتهاز

مجلهیتكنولوژیآموزشی(.

بهبودروشهایتدریسویادگیری
دوشنبههاوچهارشنبههایماباروزهای
ديگرفرقمیكند.چونزنگتفريحدوم»از
يافتههایرشدبگو«وساعتسوم،»همايش
تدبير«نامدارد.بدينصورتعملمیكنيم
كهخودموبعضیازهمكارانعالقهمند)در
مدرسهیمااجباریدركارنيست(،مطالب
كاربردیمجالترشدرااستخراجمیكنيم
ودرس��اعتازيافتههایرشدبگو،شرح
میدهيم.سپسدرساعتهمايشتدبير
بهبحثوتبادلنظرمیپردازيموآندسته
ازمطالبكاربردیكهموردتأييدهمكاران
قرارگرفتوتصويبشد،دركالساجرا

میشود.
دربازديدازكالسهاكهماهیيكبار
انجاممیدهم،بيش��ترازاجرایاينموارد
بازديدمیكنموبازدهیاجرایاينطرحها

راموردارزيابیقرارمیدهم.
برایمثال،بهدنبالتصويباينجمله:
»برایاجتماعیب��ارآوردندانشآموزان،
س��اعاتیرابهسخنرانیآنهااختصاص
دهيد«)برگرفتهازرش��دمعلم(،قرارشد
دانشآموزانكالسه��ایچهارموپنجم
مطالبیرابهدلخواهانتخابوزنگانش��ا
آنرابهصورتس��خنرانیارائهدهند.در
بازديدیكهازاينكالسهابهعملآوردم،
متوجهش��دم،دانشآموزانازاينموضوع

بسيارخرسندند.

نامهایازخمینیشهر

خیلیچیزهاراازمجالترشدیافتهایم

فخرالساداتالهوردی
مدیر دبیرستان هجرت خمینی شهر

و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
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ITسايتزيستمحيطیكودكانونوجوانان،فرحنجفیجیالنی،کارشناس
بهنشانیhttp:www.environment.ir،به
سازمانحفاظتازمحيطزيستايرانوابسته
است.اينسايتمطالبمتنوعوجالبیرادر
زمينهیانرژی،آب،هوا،زمين،جنگل،انواع
گياهانوجانوران،برایدانشآموزاندورههای

ابتدايیوراهنمايیارائهمیكند.
عالوهب��رآن،اينس��ايت

لينكهايیمانندداس��تان،
ش��عرودانستنیها

از ك��ه دارد
آنها، طريق
بهط��ورغير

مستقيمآموزشهایمفيدیرا
بهدانشآموزانارائهمیدهد.

ازويژگیهایسايتموردنظر،استفادهاز
تصاويروجلوههایگرافيكیاستكهبهطرز
زيبايیمخاطبانخودرابهدنبالكردنمطالب

ازطريقلينكهایمتنوعترغيبمیكند.
دربخ��ش»معرفی کت��اب«،كتابهای
آموزشیدرزمينهیمحيطزيست،متناسببا

گروهسنیمخاطبمعرفیشدهاند.

سایتمعرفی
http://www.environment.ir

بخش»ما چه کاری می توانيم انجام دهيم؟«عالوهبر
اينكهدانشآموزانرابهچالشوامیدارد،راهكارهايیرا

بهمنظوربهبودوضعموجودارائهمیدهد.
دانشآم��وزانمیتوانندباارس��المطالب،تصاويرو
نقاش��یهایخود،بهعضويتاينسايتدربيايندودر

مسابقهشركتكنند.
همچنين،بخش��یب��اعنوان»بازی«پيشبينیش��ده
اس��تتادانشآم��وزاندرقالبس��رگرمی،ب��امفاهيم
زيس��تمحيطیوراهكارهایمحافظتازمحيطزيست،

بيشترآشناشوند.

زیستمحیطی
ک�ودک�ان
ونوجوانان


