
شم1
و ش

ت 
� شمارة 4  �  دي1389 � دورة بيس

�مديرمسئول: محمدناصري �سردبير: عادل يغما �شوراى برنامه ريزى و كارشناسى: فرخ لقا رئيس دانا، محمدرضا
 افضل نيا، احمد شريفان�مديرداخلي: زهرا آرامون �ويراستار: كبري محمودي �طراح گرافيك: شاهرخ خره غاني

� نشاني دفترمجله: تهران،ايرانشهرشمالي،شماره ي266.�   نشاني پستي مجله: تهران، صندوق پستي 15875/6588   
 technology@roshdmag.ir :رايانامه�   www.roshdmag.ir :وبگاه �

�تلفن دفترمجله:  9ـ88831161 (داخلي 428)ـ  88849098 و 4ـ88309261   � دورنگار: 88301478
�تلفن پيام گيرنشريات رشد:  88839232   و 88301482 � كد مديرمسئول:102 كد دفترمجله:�110كد امورمشتركين: 114

� امور مشتركين: 77336656 و77335110 � صندوق پستى امور مشتركين: 16595/111 �  شمارگان: 51000 نسخه  
� چاپ: شركت افست (سهامي عام).

�توليد انبوه وسايل و مواد كمك آموزشي معرفي شده در اين مجله، با اجازة كتبي صاحب اثر بالمانع است.
ة

ماهنامة آموزشي، تحليلي  و اطالع رساني

وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي
دفترانـتشارات كمك آموزشي
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براي آموزگاران، دبيران، 
دانشجويان تربيت معلم،

مديران مدارس و 
كارشناسان تكنولوژى آموزشى

�مقاله هايي 
ــراي درج در  ــه ب را ك
مجله مي فرستيد، بايد با موضوع 
ــط و در جاي  تكنولوژي آموزشــي مرتب

ديگر چاپ نشده باشند.
� منابع مورد استفاده در تأليف را بنويسيد.

� مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي هم خواني 
ــند و چنان چه مقاله ها را خالصه  داشته باش

مي كنيد، اين موضوع را قيد كنيد. در هر 
حال، متن اصلي نيز بايد با متن ترجمه 

شده ارائه شود.
� مقاله ها يك خط در ميان، بر يك 
روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا 

تايپ شوند.
ــد روان و از نظر  ــر مقاله باي � نث

ــتور زبان فارسي درست باشد  دس
و در انتخاب واژه ها و اصطالحات 

علمي و فني دقت شود.
� محل قرار دادن جدول ها، نمودارها، 

شكل ها و عكس ها در متن، با عالمتي در حاشية 
مقاله مشخص شود.

ــش، تلخيص و  ــول، ويراي ــه در رد، قب � مجل
ــيده مختار اســت و  اصــالح مقاله هاي رس
مسئوليت پاســخ گويي به پرسش هاي 
ــده ــا پديدآورن ــدگان ب خوانن
 است.

     در
خور توجه 
    نويسندگان 
   و مترجمان
    گرامي

 �دورة بيست وششم� شمارة پي درپي212 �دي 1389

به جاى يادداشت سردبير

برنامه ريزى آموزشى و درسى

فناورى آموزشى اطالعات و ارتباطات

پژوهش و نوآورى هاى آموزشى

 اطالع رسانى

گام هاى اميدبخش

ما و خوانندگان

سرمقاله/ سعيد قريشي

تحول در شيوه هاي آموزش و يادگيري/ حميدرضا كفاش
رابطة ذهن و دانش/ دكتر محمود تلخابي

ارتقاي يادگيري معني دار1/ عبدالرحمان جريحي
از حفظ طوطي وار تا يادگيري معنادار 2/ داود سليمي

پيامدهاي اينترنت كنترل نشـده بر رشـد تكامل كـودكان و نوجوانان/ داوود 
تارورديزاده- علي اكبر عبداهللا زاده

برنامة درسى ملى، الزامات قبل از اجرا/ دكتر فرخ لقا رئيس دانا
برانگيختن دانش آموزان به استفاده از فناوري يادگيري/ آرزو طاهري

نشاط دانش آموزان در پيشرفت تحصيلي/ غالمرضا يادگارزاده
سنجش كالسي در محيط آموزشي مبتني بر شبكه/ احمد شريفان

خودپروري  در يادگيري/ طيبه الدوسي
مغز يادگيرنده/ زهرا آرامون

تمام وسايل و لوازم در يك جا
حركت گلوله بر سطح مايعات مدور/ فاطمه شهزادي
طرح حروف الفباي فارسي آهن ربايي/ حسن عزيزي

ضدگرانش/ محمدمهدي سلطان بيگي
تسهيل گري آموزشي/ كتايون رجبي راد

نامه ها و مقاله هاي رسيده
در كالس فلسفه/ الهه قرباني

سبقت از نفر آخر/ مجتبي احمدي
الگوى بهتر چيست؟/ حميدرضا كرمى

چاشنىـ   سرگرمى آموزشى
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ســالٌم عليكم. از همة سروران و بزرگاني كه امروز در اين مجلس با بيانات شيرين،

ظريف و صميمي خود، در دل و جان ما اميد و شــوق خدمت بيشــتر آفريدند، صميمانه 

تشكر مي كنم. از همكاران دفتر انتشارات كمك آموزشي، مديران داخلي مجله، ويراستاران، 

طراحان گرافيك، نويســندگان و اعضاي محترم شوراي برنامه ريزي مجلة رشد تكنولوژي 

آموزشي خانم دكتر رئيس دانا، آقاي دكتر افضل نيا و آقاي شريفان كه در طول اين 25 سال 

ــهيم بوده اند، تشكر و قدرداني  ــالي در انتشار مجله س هر كدام به طور مســتمر و يا چند س

مي نمايم. هم چنين به نمايندگي از طرف همكاران مجلة رشد تكنولوژي آموزشي، ياد مي كنم از 

مديران كل سابق دفتر آقايان چيني فروشان، گلدانساز و حاجيان زاده و يادشان را گرامي مي دارم 

كه به حق هر كدام به نوبة خود خدمات ارزنده اي به منظور توسعه و ارتقاي كيفي مجالت رشد 

انجام داده اند. ياد مي كنيم از زحمات آقاي دكتر خسرو لطفي پور، خانم دكتر شهناز ذوفن، آقاي 

دكتر علي اكبر مرعشي، آقاي دكتر محمد احديان، همكاران ارجمندي كه در آغاز انتشار مجله، 

ــتند و صادقانه براي تداوم انتشار و افزايش  دانش و تجربه هاي خود را صميمانه در اختيار گذاش

كيفيت آن كوشيدند.

اعضاي شوراي برنامه ريزي و هيئت تحريرية مجله، سپاس ويژة خود را به حضور محترم جناب 

ــازمان، جناب آقاي ناصري مديركل محترم دفتر انتشارات  آقاي دكتر محمديان، رياســت محترم س

كمك آموزشــي، آقاي نادري معاون مجالت رشد و آقاي مجدفر كارشناس محتوايي مجالت رشد 

بزرگ سال تقديم مي كنند؛ بزرگاني كه ابتكار برگزاري اين مجلس به اين صورت ودر اين سازمان، از 

تدابير و همت واالي آنان بوده است. ضمن تشكر مجدد، توفيق بيشتر اين بزرگواران در توسعة خدمات 

فرهنگي را از درگاه ايزد متعال خواستارم. 

من به علت محدوديت وقت سخن راني، عرايضم را محدود مي كنم به چند كلمه اي دربارة هدف از 

انتشــار مجلة رشد تكنولوژي آموزشي در سال 1364 و جايگاه امروزي اين مجله در آموزش و پرورش 

كشورمان و ساير نهادهاي مرتبط با فعاليت هاي آموزشي. 

فكر انتشــار مجلة رشد تكنولوژي آموزشــي براي معلمان زماني در ذهن من جاي گرفت كه در سال 

ــازمان پژوهش و نوآوري هاي آموزشــي وقت (سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي  1355، از طرف س

فعلي) مديريت اجراي «كارگاه مهارت هاي تدريس» در دفتر آموزش ضمن خدمت معلمان به عهدة اين جانب 

ــتان ها،  ــان اجراي برنامة كارگاه مهارت هاي تدريس در تهران و برخي از مراكز اس واگذار شــد. من در جري

متوجه شدم معلمان ما عالوه بر مهارت ها و فنون معلمي، به آگاهي از مباني نظري تعليم و تربيت، نظريه هاي 

روان شناسي يادگيري و آشنايي با مفاهيمي مانند فناوري شنيداري- ديداري، فناوري تدريس، فناوري آموزشي، 

طراحي آموزشي و مباني نظري آن ها نياز مبرم دارند. 

در آن سال ها، تدريس بهتر به استفادة مطلوب از وسايل آموزشي و كمك آموزشي اتالق مي شد و نشريه اي كه 

صرفاً به علم و هنر آموزش بپردازد و فنون و مهارت هاي حرفة معلمي را تقويت كند، وجود نداشت. خوش بختانه 

بعد از انقالب، انتشار مجالت آموزشي براي استفادة معلمان و دانش آموزان كه قبالً با نام پيك منتشر مي شدند، بيشتر 

مورد توجه وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و اولين شــمارة مجلة معلم در مهرماه 1360 با نام جديد «رشــد 

معلم» منتشر شد. از آن پس، در فاصلة سال هاي 60 تا 64 به ترتيب مجلة رشد دانش آموز، رشد نوجوان و جوان و 

سپس مجلة رشد نوآموز و مجالت تخصصي، يكي بعد از ديگري پا گرفت. 

در سال 1364 فرصتي پيش آمد كه با همكاري يكي دو نفر از كارشناسان رشتة تكنولوژي آموزشي، تجربيات و 

به مناسبت نشست «ربع قرن با مجلة رشد تكنولوژي آموزشي»

گرچه از زمان داير شدن مدارس به سبك جديد در كشور ما بيش از صد سال 

مي گذرد و در اين دورة طوالني همواره كالس، درس، كتاب، معلم، مدير و مدرسه 

وجود داشته و افراد شايسته اي نيز در اين نظام تربيت يافته اند، اما هيچ گاه مجموعة 

ــفه، مباني، رويكرد، اهداف، محتوا، روش ها و شيوه هاي  ــان دهندة فلس مدوني كه نش

آموزش و ارزش يابي در نظام آموزشي باشد، فراهم نگرديده است.

اگر هم اسناد جداگانه اي در اين زمينه ها وجود داشته، به صورت منسجم و يك جا 

ــازمان پژوهش و برنامه ريزي  ــت. وجود اين خأل مسئوالن س ــده اس تدوين و ارائه نش

ــي و تأليف  ــئوليت تهية برنامه هاي درس ــرورش را كه مس ــي وزارت آموزش وپ آموزش

ــي را برعهده دارد، بر آن داشت كه در فكر تهية نقشه اي  ــي و كمك آموزش كتاب هاي درس

جامع براي برنامه هاي درسي و نظام برنامه ريزي درسي باشند و سندي تحت عنوان «برنامة 

درسي ملي جمهوري اسالمي ايران» توليد كنند.

ــند، سند ديگري نيز تحت عنوان «سند تحول راهبردي آموزش وپرورش»  در كنار اين س

ــتاي ايجاد تحول در نظام آموزشي و ارتقاي  ــده است كه هر دوي اين اسناد، در راس توليد ش

كيفيت ياددهي- يادگيري تهيه شده اند و تربيت انساني هايي با ويژگي هاي برتر از وضع موجود 

را به عنوان هدف نهايي نظام آموزشي، در نظر گرفته اند.

ــي محتواي اين اسناد و توضيح و تشريح جزئيات آن ها نيست، بلكه  در اين جا قصد ما بررس

هدف اشارة مختصري است به آن چه اين اسناد از معلمان انتظار دارند و كوشش هايي كه معلمان 

بايد براي تحقق بخشيدن به اين اهداف انجام دهند تا آن تحول بنيادين كه مورد انتظار همة ماست، 

اتفاق افتد و نظام آموزش راه پويايي و تكامل را در پيش گيرد.

ــي ملي، تغيير در اهداف و شيوه ها و روش هاي آموزشي  از جمله مهم ترين پيا م هاي برنامة درس

ــان هايي متفكر و انديشه ورز، با ايمان و معتقد به مباني  ــت، به طوري كه نظام آموزشي بتواند انس اس

ــل تربيت كند و به جامعه  ــنديده، داراي علم و بصيرت و اهل كار و عم ــي، متخلق به اخالق پس دين

تحويل دهد. الزمة تحقق چنين اهدافي، تغيير در برنامه ها، روش ها و ديدگاه هاست و اين همه به دست 

معلمان قابل اجراست. معلمان هستند كه در كالس هاي درس به عنوان كارگردان صحنة باشكوه تربيت 

و انسان سازي، دانش آموزان را در اجراي نقش هاي منحصر به فرد خود راهنمايي و كمك مي كنند.

اگر قرار است فرايند تفكر و انديشه ورزي جاي روش آموزش مستقيم را بگيرد، اگر قرار است ايمان 

و اخالق محور تربيت دانش آموزان باشد،  اگر علم، عمل، توليد فكر و خالقيت از دانش آموزان مورد انتظار 

است، همه و همه بايد به دست معلمان و در كالس هاي درس اتفاق افتد.

اكنون سؤال اين است كه چه معلماني و با چه ويژگي هايي قادر خواهند بود اين نقش بي بديل را اجرا 

ــند؟ پاسخ روشن است: معلماني كه خود داراي ايمان، انگيزه،  ــكوه را تحقق بخش كنند و اين هدف هاي باش

ــند. بديهي است كه اين توانايي ها خود به خود در كسي به وجود نمي آيد، بلكه  خالقيت، علم و مهارت باش

به جاى

سعيد قريشي

عضو گروه توليد برنامه  ى درسى ملى
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در محفل ياران
آموخته هاي خود را در زمينة آموزش ضمن خدمت  و تكنولوژي آموزشي همراه با مجلة رشد 

معلم، به صورت «ويژه نامة تكنولوژي آموزشــي»، به منظور «ارتقاي دانش و مهارت هاي حرفة 

معلمي، منتشــر كنيم. اين ويژه نامه كار خــود را با تأكيد بر «تكنولوژي تدريس»، يعني افزايش 

ــيابي فرايند آموزش، شــروع  كيفيت و كميت تدريس و يادگيري از طريق طراحي، اجرا و ارزش

ــد تكنولوژي آموزشــي» منتشر  ــال كار و تالش، به طور مســتقل با نام «رش كرد و پس از يك س

ــير مراحل فناوري ســخت افزار، نرم افزار و فناوري حل مسئله، اينك گام در  شــد. امروز بعد از س

فناوري يادگيري نهاده و با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات، و مباني نظري مكاتب شناختي، 

فراشناختي و رويكرد ساختن گرايي در امر آموزش، دامنة تكنولوژي آموزشي و نوآوري در آموزش 

ش از راه دور»، «آموزش الكترونيكي»، «طراحي محيط هاي 
را به «مديريت محيط هاي يادگيري»، «آموز

مجازي يادگيري» و «رويكرد آموزش تفكر محور»، گسترش داده است. 

ــد تكنولوژي آموزشــي در طول 25 سال انتشار، كوشيده اســت تا حد امكان، خود را با  مجلة رش

تحوالت داخلي و جهاني تعليم و تربيت، فناوري ها و نوآوري هاي جديد آموزشــي، هماهنگ و همگام 

سازد. به همين خاطر، نويسندگان، مترجمان و كارشناسان مجله، همواره براي ارتقاي دانش و مهارت هاي 

حرفة معلمي، مباحث پنج حوزة اصلي از تعليم و تربيت را در پنج سرفصل دائمي مجله، توسعه مي دهند: 

1. مباني نظري آموزش و حرفة معلمي؛

 2. برنامه ريزي درسي و آموزشي؛

 3. فناوري آموزشي، اطالعات و ارتباطات؛

 4. پژوهش و ارزشيابي؛

 5. مديريت كالس درس. 

هم چنين، اين مجله كوشيده است معلمان را با نوآوري ها، ابتكارات، فناوري هاي جديد و تجربه هاي جهاني 

تعليم و تربيت از جمله فناوري يادگيري و مباني علمي آن، آشنا سازد. 

به طور كلي، هدف از انتشــار اين مجله، فراهم كردن زمينة ارتقاي دانش علمي و تقويت مهارت ها، فنون و 

توانمندي هاي حرفه اي معلمان از طريق ارائة تجربه ها و آموزه هاي علوم تربيتي، روان شناســي يادگيري و فناوري 

آموزشي است؛ به گونه اي كه معلمان، عالوه بر رفع نيازهاي علمي و آموزشي خود،  منابع جديدي براي غني سازي 

برنامه هاي درسي، روش ها و فنون آموزش، و ارزشيابي فرايند ياددهي و يادگيري در اختيار داشته باشند تا به هنگام 

اجراي برنامه هاي درسي در كالس، از آن ها استفاده كنند. 

ــپاس مي گزاريم كه امروزه اين مجله به عنوان يكي از منابع و مراجع معتبر در حوزه هاي تكنولوژي  خداي را س

آموزشي، برنامه ريزي درسي و آموزشي، و پژوهش و نوآوري هاي آموزشي، براي معلمان و دانشجويان پژوهشگر قابل 

استفاده است. اميد فراوان داريم كه با توجه به عالقه و استعداد معلمان ارجمند، حمايت و همت واالي مسئوالن دفتر 

انتشارات كمك آموزشي و كوشش صادقانة گردانندگان مجالت رشد، مجالت ما هر چه زودتر بتوانند در «سطح منطقه  و 

در عرصة جهاني»، به رقابت وچالش هاي علمي و آموزشي بپردازند. ان شاءاهللا. السالم عليكم و رحمه اللة و بركاته.
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بايد براي كسب آن ها كوشش و تالش كرد و ما بر اين باوريم كه معلمان ما چنان همت و 

اراده اي دارند كه اگر در خود ضعفي در اين زمينه ها ببينند، به سرعت آن را برطرف سازند 

و قوت و توانايي را به دست آورند.

ــت كه يكي از نيازهاي اولية معلمان براي جبران كمبود  علمي و مهارتي خود،  واضح اس

ش نياز دارد. اما اين آموزش را از كجا 
ــيوه هاي تدريس، به آموز ــت. تحول در ش آموزش اس

بايد دريافت كرد؟ اگرچه مسئوالن آموزش ضمن خدمت تالش هاي قابل تقديري براي فراهم 

كردن امكانات آموزش معلمان انجام مي دهند، اما هميشه نمي توان به انتظار برگزاري دوره هاي 

ــم دوخت. امروزه با وجود منابع غني كه در زمينه هاي گوناگون در  آموزش ضمن خدمت چش

ــت و تكنولوژي اطالعات و ارتباطات كه كارها را آسان كرده، به انتظار برگزاري  ــت رس اس دس

كالس نشستن، به معني از دست دادن فرصت هاست. بايد آستين ها را باال بزنيم، از همة امكانات 

ــود حركت كنيم.  ــراي ارتقاي دانش و مهارت خ ــه عمل آوريم و ب ــتفاده را ب ــود حداكثر اس موج

خوشبختانه مجالت رشد در اين زمينه پيشگام بوده اند ودر سال هاي گذشته، با ارائة مقاالت متعدد 

در تمام زمينه هاي مورد نياز معلمان، از جمله برنامه ريزي درسي، شيوه هاي نوين تدريس، شيوه هاي 

ارزش يابي و استفاده از تكنولوژي هاي جديد، مجموعه اي غني از موضوعات آموزشي مناسب را براي 

ــة فردا، مديريت مدرسه،  ــي، مدرس ــد تكنولوژي آموزش معلمان فراهم كرده اند. نگاهي به مجالت رش

آموزش ابتدايي و آموزش راهنمايي تحصيلي، گواه اين ادعاست.

ــب مأموريت خود، چنين مجموعه هايي را فراهم كرده اند. يكي  ــد نيز به تناس مجالت تخصصي رش

از سهل الوصول ترين منابع مطالعه براي كسب دانش و مهارت هاي انديشه ورزي، همين مجموعة مقاالت 

ــد، به خصوص مجلة رشد تكنولوژي آموزشي است كه مي تواند سرنخ ها را به دست معلمان  مجالت رش

ــعه و كاربرد فرايند  ــگام كه به توس دهد و جرقه هاي اوليه را در ذهن آن ها ايجاد كند. معلمان و مديران پيش

ــه ورزي و تفكر در نظام آموزشي عالقه دارند، بهتر است نخست در سايت دفتر برنامه ريزي و تأليف  انديش

ــي  ــداف و راهبردهاي ياددهي- يادگيرِي برنامة درس ــم اندازها، اه ــي (www.talif.net) با چش كتب درس

ــارات كمك آموزشي (www.roshdmag.ir) مراجعه كنند و  ــنا شوند و آن گاه به سايت دفتر  انتش ملي آش

مقاله هاي هماهنگ و همسو با انتظارات برنامة درسي ملي را مورد مطالعه قرار دهند. به اين ترتيب، معلمان و 

ــي و تربيتي جديد كه  مديران مدارس مي توانند با آگاهي و بصيرت كامل، خود را براي اجراي برنامه هاي درس

از مهرماه سال آينده شروع خواهد شد، آماده كنند. ان شاءاهللا

ا د ك بايد براي كسب آن ها كوشش و تالش

گ ك دارند اراده اي

برنامة درسي ملي
 و لزوم آمادگي معلمان
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اشاره
ــعة ارتباط و فناوري، تغيير كرده است.  ــيوه هاي آموزش و يادگيري، در چند دهة اخير با توس هدف و ش
مكتب هاي رفتارگرايي و شناخت گرايي، ديدگاه هاي گوناگوني در محيط يادگيري مبتني بر وب ارائه داده اند. 
ــيم تا نحوة به كارگيري ارتباط و فناوري را به عنوان فرصت تازه اي در محيط يادگيري  در اين مقاله مي كوش
مبتني بر وب تشريح كنيم. آگاهي از اين امر در تصميم گيري معلمان و برنامه ريزان آموزشي، بسيار مفيد و مؤثر 

خواهد بود.  

شاره
ــعة ار ــيوه هاي آموزش و يادگيري، در چند دهة اخير با توس هدف و ش
ا ط ن ناگ گ ا دگا ا شناختگ ا گ فتا ا كت

آموزش و يادگيري در عصر ديجيتالي

مك
د
مب
خ

اش

ك

حميدرضا كفاش
كارشناس ارشد برنامه ريزي نيروي انساني

تحول در شيوه هاي
 آموزش و يادگيري

ش
ي انساني

وب 2.رفتارگرايي، شناخت گرايي، وب 1، 

كليد واژه ها:

سرآغاز
نياز فراگيرندگان به كسب مهارت هاي روزمرة زندگي 
حال و آتي، سبب اصالح و توسعة نظريه هاي يادگيري شده 
ــت. يكي از هدف هاي اصالح تعليم و تربيت، تغيير در  اس

ــدن، قرار گرفتن فراگيرنده در مركز يادگيري،  اجتماعي ش
ــه بايد بر فعاليت و دانش  ــت. نظام مدرس ــتقالل اوس و اس
ــبكه اي مبتني باشد. اين امر به معناي تغيير نظام آموزشي  ش
ــت. با گسترش اطالعات، «مدينة فاضله1»ي  در مدرسه هاس
يادگيري شبكه اي، حداقل از نظر فني، به واقعيت تبديل شده  
ــتردة وب تحقق يافته  و تغيير دانش در تعامل با محيط گس
است. نظريه هاي يادگيري از وب1 و يادگيري الكترونيكي1، 
ــعه يافته اند. اكنون  ــه وب2 و يادگيري الكترونيكي2 توس ب
ــؤاالت «چطور» و «چگونه» ياد بگيريم، پرسش  عالوه بر س
ــاد بگيريم؟  ــت: «كجا» بايد ي ــده اس ديگري نيز مطرح ش
بنابراين، گسترش رويكردهاي يادگيري، سبب طراحي مجدد 
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ــي در مدرسه ها شده است كه نيازمند مواد  برنامه ريزي درس
ــيلة  ــي جديد با توجه به انتظارات يادگيري، به وس آموزش

مؤسسات آموزشي است.

مكاتب يادگيري
ــياه مي بيند كه تنها  ــن را جعبه اي س ــي: ذه رفتارگراي
ــخ دهد. اين  ــاهده پاس ــه محرك هاي قابل مش ــد ب مي توان
ــي از فرايندهاي فكري كه در ذهن  فعاليت ها با چشم پوش
ــده است. اين مكتب تنها به  پديد مي آيند، در نظر گرفته ش
ــگرهاي  رفتارهايي توجه دارد كه مي توانند به عنوان نمايش
 [Good& Brophy,ــاهده و اندازه گيري شوند يادگيري، مش
[1999. بنابراين، مفاهيمي كه براي يادگيري «برخط»2 تعريف 

كرده اند، عبارت اند از:
1. بايد نتايج يادگيري به فراگيرندگان گفته شود. در اين 
صورت آنان مي توانند انتظاراتي داشته باشند، براي 

خود قضاوت كنند، و به نتايج درس دست يابند.
ــن آن چه كه در نتيجة  ــدگان بايد براي تعيي 2. فراگيرن
ــوند. آزمون و  ــت يافته اند، آزموده ش يادگيري دس
ــطح  ــي س ارزيابي با توجه به يادگيري براي وارس
توانايي فراگيرنده و فراهم سازي پيش زمينة مناسب 

تركيب مي شوند. 
ــب با پيشرفت يادگيري  3. مطالب يادگيري بايد متناس
ترتيب بندي شوند. ترتيب بندي از فرم هاي ساده به 
پيچيده، دانسته تا ندانسته،  و دانش تا كاربرد انجام 

مي  گيرد. 
ــوند. در اين  4. فراگيرندگان بايد با پيش زمينه آماده ش
ــام و عمل  ــان مي توانند چگونگي انج ــورت آن ص

صحيح يادگيري را بررسي كنند. 
با توجه به تعريف باال، محيط يادگيري مبتني بر وب1 
ــت؛ يعني استفاده از: اينترنت،  و يادگيري الكترونيكي1 اس
ــازي ديجيتال، و انواع گوناگون محتواي يادگيري  ذخيره س
ــانه اي ها). با اين كه در وب1 فراگيرندگان  (متن ها و چندرس
ــد، ولي واقعاً تعامل  ــي دارن به طيفي از اطالعات دست رس
تحقق نمي پذيرد. زيرا محتواها روي صفحة اصلي و پايگاه 
اطالعات گذاشته مي شوند و فراگيرندگان توليدكننده نيستند 
ــتراك نمي گذارند. كاربرها  ــا يكديگر اطالعات را به اش و ب
محتوا را از اينترنت دريافت، و بارگيري مي كنند، اما به فعاليت 

مشاركتي در فرايند توليد محتوا دست نمي زنند.

ــت يادگيري»3  ــتم هاي مديري ــوازي با وب1، «سيس م
ــتند. وظايف اين سيستم ها  (LMS) مبتني بر اينترنت هس
ــات، ابزارهاي  ــگاه اطالع ــازمان دهي پاي ــد از: س عبارت ان
ــف و مديريت در داخل واحد و  ارتباطي، راه حل هاي تكلي
كالس هاي برخط هم زمان را كه كپي دستورالعمل آموزش 
ــتردة وب1 است، پوشش مي دهند.  سنتي در صفحات گس
ــتاندارد، محدوديت زمان، و درس هاي خطي با  در واقع، اس
معلم و تكاليف گسترش  مي يابد. محيط يادگيري مبتني بر 
يادگيري الكترونيكي1 به معناي آن است كه فناوري، پشتيبان 
ــكل هاي گسترش دانش سنتي، توسعة كتاب هاي درسي  ش
مجازي، و تدريس در كالس درس است. در نتيجه، محيط 
يادگيري غيرفعال و با نظارت مستقيم مديريت در داخل و 

خارج از كالس درس همراه است. 
ــدي دروني مي داند  ــناخت گرايي: يادگيري را فراين ش
ــناخت  ــه، تفكر، انعكاس، تجرد، انگيزه و فراش كه باحافظ
ــت. طرف داران اين مكتب معتقدند، يادگيري  در ارتباط اس
ــت و فراگيرنده در حين يادگيري از  فرايندي اطالعاتي اس

انواع گوناگون حافظه (شكل1) استفاده مي كند. 

شكل1. انواع حافظه

دريافت اطالعات از طريق حواس

حافظة كوتاه مدت (فعال)

حافظة حسي

حافظة درازمدت

هدف تعليم و تربيت 
نوين، تغيير ساختار 

يادگيري، قرار گرفتن 
فراگيرنده در محور 

يادگيري، و يادگيري 
مستقل است
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احساس ها به طور طبيعي به حافظة حسي قبل از رخداد 
فرايند يادگيري، به حافظة حسي راه مي يابند. اطالعات در 
  [Kalat, 1999] حافظة حسي كمتر از يك ثانيه داوم مي آورد
و اگر فوراً به حافظه انتقال پيدا نكند، از بين مي رود. بنابراين، 
ــوزش برخط بايد به فراگيرندگان فرصت تعيين مطالب  آم
يادگيري را بدهد تا آن ها بتوانند مطالب درسي را از حواس 
به حافظة حسي، و سپس به حافظة فعال انتقال دهند. مدت 
ــر اطالعات در  ــت و اگ عمليات حافظة فعال 20 ثانيه اس
حافظة فعال به گونه اي مؤثر پردازش نشود، براي ذخيره به 

درازمدت ذخيره مي شوند. از نظر شناخت گرايان، اشارات و 
مفاهيمي كه در يادگيري برخط بايد رعايت شوند، عبارت اند 

از: 
1. روش هاي به كارگيري بايد اجازة درك و شركت در 
ــه فراگيرندگان بدهند. آنان  گردآوري اطالعات را ب
ــاس دريافت كنند.  ــات را در قالب احس بايد اطالع
ــامل  روش هاي درك و توجه در يادگيري برخط ش

موارد زير هستند:
� اطالعات مهم بايد در مركز پردة نمايش گذاشته 
شوند. فراگيرندگان بايد قادر به خواندن اطالعات 

از سمت راست به سمت چپ باشند. 
� براي تمركز توجه فراگيرندگان، بايد به اطالعات 

انتقادي بيشتر توجه شود.
ــرورت ارائة درس بايد به فراگيرندگان گفته  � ض
ــود، تا آنان با رغبت در توسعة اطالعات درس  ش

شركت كنند. 
ــطح  ــختي مطالب با س ــزان س ــت مي � الزم اس
ــناخت فراگير هماهنگ باشد. در اين صورت،  ش
ــده مي تواند هم در پردازش مطالب و هم  فراگيرن
ــركت كند. از  ــي مطالب به هم، ش در ارتباط ده
ارتباط دهي آسان يا پيچيدة مطالب مي توان براي 
ــطوح علمي  ــگاه فراگيرندگان در س تعيين جاي

گوناگون استفاده كرد. 
ــدگان را در اصالح  ــردي، فراگيرن ــاي كارب 2. روش ه
ــدت خود ياري  ــات موجود در حافظة درازم اطالع
مي كند. فراگيرندگان بايد ميان اطالعات ارتباط ذهني 
ايجاد كنند و برخي از اطالعات مرتبط را در حافظة 
درازمدت ذخيره سازند. روش هاي سهولت و سرعت 

بخشيدن به كاربرد عبارت اند از:
ــازمان دهنده هاي پيشــرفته براي  ــتفاده از س � اس
ــناختي موجــود، يا  ــاختار ش ــازي س فعال س
فراهم سازي اين اطالعات براي تبيين جزئيات 
ــادآوري دانش قبلي  ــه ي ــك ب ــراي كم درس: ب
ــات، و مي توان از  ــده در پردازش اطالع فراگيرن
سازمان دهندة توضيحي پيشرفته و سازمان دهندة 
قابل مقايسة پيشرفته براي تكميل جزئيات درس 

.[Ausubel, 1960] .استفاده كرد
ــي: فراگيرندگان بايد با  � به كارگيري مدل مفهوم

حافظة طوالني مدت انتقال نمي يابد [پيشين].
آموزش در محيط برخط بايد از روش هايي استفاده 
ــد.  كند كه فراگيرنده قادر به انجام پردازش مطالب باش
ــي دارد،  ــال محدوديت ظرفيت ــه حافظة فع ــي ك از آن جاي
ــود، يا در اندازه هاي مناسب  اطالعات بايد سازمان دهي ش
به بخش هايي براي سرعت بخشي فرايند تقسيم شود. ميلر 
(1956) اظهار كرده است، انسان ها در ظرفيت حافظة كوتاه 
ــات بايد به  ــتند. اطالع ــدت خود داراي محدوديت  هس م
ترتيب هاي معني دار، هم چون 2±7 تقسيم بندي شوند. بعد 
از آن كه اطالعات در حافظة فعال پردازش شدند، در حافظة 
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استفاده از مدل مفهومي، به اصالح مدل هاي ذهني 
خود بپردازند. 

ــتفاده از پرســش هاي پيش آموزشــي براي  � اس
ــازي ساختار آگاهي  تعيين انتظارات و فعال س
ــؤاالت قبل از درس براي  موجود فراگيرنده: س
ــادآوري آموخته هاي قبلي،  ــي به ي سرعت بخش
ــري مطالب جديد  ــراي يادگي ــدگان را ب فراگيرن

تشويق مي كند. 
ــراي  ــون ب ــتفاده از پرســش هاي پيش آزم � اس
فعال سازي ساختار آگاهي موردنياز در يادگيري 
مطالب جديد: فراگيرندگان با انعطاف در يادگيري 
برخط و با پيش زمينه و دانش هاي گوناگون قادر 
به انتخاب مناسب ترين راه براي مرور آموخته هاي 

قبلي پيش از ارائة مطالب جديد هستند. 
3. اطالعات بايد دسته بندي شوند تا در فرايند حافظه اي 
در حال فعاليت، از ورود اطالعات اضافي جلوگيري 
ــب يك درس زياد  ــود [Miller, 1956]. اگر مطال ش
ــازمان دهي مطالب درس بايد به صورت  ــد، س باش
نقشه هاي اطالعاتي انجام گيرد. اطالعات را مي توان 
ــان داد.  به صورت خطي، عنكبوتي و يا مرتبه اي نش
فراگيرندگان براي پردازش معني در پايان هر درس، 
ــي در حين يادگيري،  ــد داراي نقش هاي اطالعات باي
ــده بعد از هر درس باشند  و فعاليت هاي خالصه ش
ــه هاي اطالعاتي  [Bonk & Reynolds, 1997]. نقش
ــري، مي توانند به  ــي به يادگي عالوه بر سرعت بخش

فراگيرندگان براي درك جزئيات درس كمك كنند. 
ــتفاده كرد كه سبب انتقال مؤثر  4. بايد  از روش هايي اس
ــوند. روش هاي  اطالعات به حافظة درازمدت مي ش
برخط فراگيرندگان را در كاربرد اطالعات در دنياي 
ــاند. و آنان را به فضاسازي براي  واقعي ياري مي رس
ــرعت بخشيدن پردازش معني دار قادر  يادگيري و س

مي كند. 
5. براي يادگيري فراگيرندگان، بايد از سبك هاي گوناگون 
يادگيري استفاده كرد. كولب4 (1984) معتقد است: 
ــكل مي دهد:  ــري تجربي ما را ش ــش، يادگي دو بخ
ــت كه  ــت و پردازش. بخش دريافت راهي اس درياف
فراگيرندگان حس مي كنند و اطالعات پيرامونشان را 
از تجربه به مشاهدة انعكاسي جذب مي كنند. در حين 

مشاهدة انعكاسي، آنان مايل به در اختيار داشتن زمان 
براي تفكر در ارتباط با مطالب فراگرفته هستند. بخش 
ــردازش بر چگونگي درك فراگيرندگان و پردازش  پ
ــس از دريافت جذب  ــت دارد كه پ ــي دالل اطالعات
مي شود. پردازش از «مفهوم سازي» تا  «آزمايش فعال» 

رتبه بندي مي شود. 
ــي براي يادگيري  ــازي انتزاع فراگيرندگان به مفهوم س
ــازه در زمينة  ــراي يافتن اطالعات ت ــات و تحقيق ب واقعي
ــد. آنان به آزمايش فعال،  موضوعات گوناگون تمايل دارن
همانند كاربرد چگونگي يادگيري در شرايط واقعي زندگي، 
ــان  ــط و يادگيري از تجاربش ــوي فرامحي و حركت به س
عالقه مندند. يادگيري برخط، بر تفاوت هاي فردي به وسيلة 
تعيين تمايل فراگيرنده، و فراهم سازي فعاليت هاي يادگيري 
ــب براساس سبك فراگيري تمركز دارد. فراگيرندگان   مناس
ــد. آنان معلم را هم چون مربي  ــت دارن كار گروهي را دوس
يا ياري دهنده مي بينند. به عالوه روشي را ترجيح مي دهند 
ــان و استفاده از هدايت  كه آنان را به تعامل با هم گروهي ش
ــان آزمايش فعال و  ــازد. فراگيرندگان خواه ــم قادر س معل
تعيين معيار براي ارزشيابي هستند. الزم است پشتيباني هاي 
كافي براي فراگيرندگان با سبك هاي گوناگون فراهم شود

 .[Ally& Fahy, 2002] 
ــراي  ــون ب ــاي گوناگ ــد در حالت ه ــات باي 6. اطالع
ــال آن به حافظة  ــردازش و انتق ــي به پ سرعت بخش
درازمدت ارائه شوند. بهره گيري از اطالعات ديداري، 
ــايي ضرورت  ــتاري و مشوق رمزگش شفاهي، نوش

دارد. 
7. فراگيرندگان بايد براي يادگيري در محيط برخط تشويق 
شوند. اگر تشويق نشوند، قادر به يادگيري نخواهند 
بود. طراحان مطالب برخط بايد از روش هاي تشويق 
ــتفاده كنند [Malone, 1981]. كلر و ســوزوكي  اس
ــويق فراگيرندگان  (1988) مدل ARCS را براي تش

در حين يادگيري ارائه داده اند كه عبارت اند از:
ــده از ابتداي درس و  � دقت5: جلب توجه فراگيرن
نگه داري آن در طول زمان درس. مطالب يادگيري 
برخط بايد شامل فعاليتي در آغاز بخش يادگيري 

براي ارتباط با فراگيرندگان باشد. 
� تناسب6: به فراگيرندگان اهميت درس و روش هاي 
ــان دهيد. اين روش ها  ــتفادة بهينه از آن را نش اس

فراگيرندگان، كار 
گروهى را دوست دارند 

و معلم را چون مربى 
يارى دهنده مى دانند 
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ــامل توضيح چگونگي استفادة بهينة  مي توانند ش
ــدگان از درس و چگونگي يادگيري آنان  فراگيرن
ــند. اين روش ها به يادگيري  در محيط واقعي باش
ــد و آن را معني دار  ــن كمك مي كنن ــي بر مت مبتن
ــبب عالقة فراگيرنده به  ــازند. به عالوه س مي س

يادگيري مي شوند. 
ــون «طراحي براي  ــي چ ــان7: از روش هاي � اطمين
موفقيت» و «ارائة انتظارات فراگيرندگان از درس» 
ــيلة  ــتفاده كنيد. طراحي براي موفقيت به وس اس
ترتيب بندي از ساده به دشوار، و رويكرد مبتني بر 
مهارت، به فراگيرنده فرصت مي دهد از روش هاي 

گوناگون براي تكميل درس استفاده كند. 
� رضايت8: ارائة پيش زمينه، به فراگيرندگان اجازة 
ــتفاده از آموخته ها را در محيط واقعي زندگي  اس
اعطا مي كند. آنان مايل اند، علت انجام فعاليت ها را 
بدانند و عالقه مند به استفاده از آموخته هايشان در 

محيط واقعي هستند. 
فراگيرندگان را به كاربرد مهارت هاي فراشناختي براي 
 [Yorke& Knight, كمك به فرايند يادگيري تشويق كنيد
ــناخت، آگاهي فراگيرنده از توانايي هايش، و  [2004. فراش
ــت. زماني كه  ــتفاده از توانايي هايش براي يادگيري اس اس
فراگيرندگان به صورت برخط مطالب را ياد مي گيرند، بايد 
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فرصت مناسب براي انعكاس آموخته هايشان، همكاري با 
ــي پيشرفتشان در اختيار داشته  ديگر فراگيرندگان، و بررس
ــش ها و تمرين هاي شخصي با پيش زمينة در  باشند. پرس
ــت كه فراگيرندگان را  ــبي اس ارتباط با درس، روش مناس
ــي نحوة عملكردشان ياري مي دهد. در نتيجه ،  براي بررس
آنان از مهارت هاي فراشناختي براي تنظيم نحوة يادگيري 

استفاده مي كنند. 
ــناختي  در واقع، محيط يادگيري مبتني بر يادگيري ش
ــري الكترونيكي 1 به وب  ــاي تغيير وب1 و يادگي به معن
ــامل  ــت. وب2 نه تنها ش ــري الكترونيكي2 اس 2 و يادگي
ــه تهية محتوا به  ــت وجوي اطالعات روي وب، بلك جس
وسيلة فراگيرنده است. ابزارها تعاملي هستند و محدوديت 
ندارند. اطالعات خصوصي و سازماني به صورت رايگان 
در فضاي سايبر قرار مي گيرند. اين امر سبب سازمان دهي و 
جمع آوري دانش در داخل ابزارهاي مديريت دانش انفرادي 
مي شود. فراگيرندگان قادر به خلق كردن، و تغيير محتوا به 
حالت مشاركتي در داخل شبكه ها و به صورت گروه هاي 
هم زمان هستند. چارچوب داخلي آن مبتني بر وبالگ، تاالر 
ــان روي اينترنت،  ــو، بحث و گفت وگوي هم زم گفت وگ
ــبكه اي، و دانش انفرادي  ــتان ش ويكي، گروه خبري، دوس
ــازمان دهي فردي واقعيت  است. بنابراين، مدينة فاضلة س

يافته است. 
پي نوشت ...........................

 1.Utopia
2.On-line
3. Learning management 

systems
4.Kolb
5. Attention
 6. Relevance
7. confidence
8. Satisfaction

براى يادگيرى 
فراگيرندگان، بايد از 
سبك هاى گوناگون 
يادگيرى استفاده كرد
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معلم  ــاختن گرا،  رويكرد س در 
ــه دانش آموز  ــت ك به دنبال اين اس
را  ــود  خ ــري  يادگي ــي  چگونگ
ــعة  بياموزد. در اين رويكرد، بر توس
ــود.  ــاي تفكر تأكيد مي ش مهارت ه
«برون داد»هايي هستند  شايستگي ها 
ــي به دست مي آيند.  كه با هر روش
با اين حال، يادگيري به روش سنتي 
ــي وار)، درك و فهم را  (حفظ طوط
ــد. در صورتي كه  ــعه نمي ده توس
رويكرد ساختن گرا به دانش آموزان 
ــان را توسعه  كمك مي كند تا دركش

و گسترش دهند. 
ــدن مطلب،  ــن تر ش براي روش
ــيدن به  ــنگر رس مثال هايي كه روش
ــتفاده  ــتگي با «برون داد» با اس شايس
از روش هاي سنتي و ساختن گرايي 

است، ارائه مي شود: 
مثال1: جمع اعداد دو رقمي

ــه  ب ــاختن گرايي  س ــرد  رويك
ــا  ــد ت ــكان مي ده ــوزان ام دانش آم
ــان روش حل مسئله را ابداع  خودش
كنند. فرض كنيد كه شايستگي مدنظر، 
ــت. براي  ــع اعداد دو رقمي اس جم
آموزش اين قابليت، ممكن است كه 
جمع 18+17 داده شود. در پژوهشي 
توسط كامي [1996، به نقل از شرما، 
2005]، دانش آموزان سه روش براي 

حل مسئله ابداع كردند:

نويسنده:  سانتوش شرما 
ترجمه و تلخيص:  داود سليمي
كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي

معلم، دانش آموز. رفتارگرايي، سـاختن گرايي، يادگيري، 

كليد واژه ها:

اشاره
ــاي ياددهي- يادگيري  ــه تغيير در فراينده ــمارة قبل، نياز ب در ش
براساس چارچوب برنامة درسي ملي (NCF)1 كشور هندوستان مورد 
بحث قرار گرفت. همان طور كه بيان شد، طبق چارچوب برنامة درسي 
جديد، معلمان عامالن اصلي تغيير تلقي مي شوند و بايد به دانش آموزان 
كمك كنند تا تفكرات و ايده هايشان را از طريق تجربه، عمل و تأمل، 
توسعه دهند. در اين شماره، رهنمودهايي عملي براي تحول در فرايند 

ياددهي- يادگيري، از مقالة شرما (2005) ارائه مي شود. 

تجربه هاي 
دانش آموزان بايد به كار 

گرفته شوند تا مفاهيم 
توسعه يابند

2

از حفظ طوطي وار تا يادگيري معنادار

برنامة درسى هندوستان

رهنمودهاي عملي
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در روش سنتي، معلم روش را 
اين گونه به دانش آموزان مي آموزد:  

+ 18        
17        
35          

ــكان  م در  ــج  پن  ،8+7  =15
يكي ها نوشته مي شود و 1 به مكان 
ده تايي منتقل مي شود. اكنون داريم 
ــكان  ــاال 3 در م 3=1+1+1؛ و ح

ته مي شود. ي نوش ده تاي
دانش آموزي  كرد،  ثابت  كامي 
ــي را آموخته  ــه روش الگوريتم ك
با دانش آموزي  ــه  است، در مقايس
ــه روش خود حل  ــئله را ب كه مس
ــتر با خطا مواجه  ــت، بيش كرده اس
ــود. در همين پژوهش، كامي  مي ش
ــئلة  ــت مس از دانش آموزان خواس
ــتفاده از  ــدون اس 158+53+6 را ب
ــخ هاي  كاغذ و مداد حل كنند. پاس
ــنتي و ساختن گرا نشان  دو گروه س
ــنتي، تنها 20 تا  داد كه در گروه س
ــد دانش آموزان به جواب  32 درص
ــيدند. در حالي كه 50  ــت رس درس
درصد دانش آموزان گروه ساختن گرا 
ــئله را حل كردند. جواب هاي  مس
ــن بود: ــنتي چني ــروه س ــتباه گ اش

 ،344 ،444 ،800 ،76 ،8553 ،838 
.29 ،74 ،194 ،246

گـروه  ــتبـاه  اش ـــخ هـاي  پاس
ساختن گرا، 284، 245، 238، 231 
ــئله عدد  بودند. جواب صحيح مس

«217» است. 
مشاهده مي شود كه جواب هاي 
نادرست گروه ساختن گرا نيز طيف 
ــتدالل تري در  معقول تر و قابل اس
مقايسه با پاسخ هاي نادرست گروه 
ــنتي بود [شرما، 2005، به نقل از  س

كامي، 1996].

مثال 2 
ــيد:  پرس دانش آموزان  از  معلم 
«الية دروني كرة زمين چه وضعيتي 
ــخ  پاس ــة دانش آموزان  دارد»؟ هم
ــي كرة زمين،  ــد: در الية درون دادن
ــتند. اما وقتي  ــنگ ها مذاب هس س
ــيوة متفاوتي پرسيده  ــؤال به ش س
ــما چاهي را  ــد: «فرض كنيد ش ش
ــق 314 متر حفر  ــن به عم در زمي
مي كنيد، آن جا چه وضعيتي خواهد 
داشت؟ از باال گرم تر خواهد بود يا 
سردتر؟»، هيچ يك از دانش آموزان 
ــان  ــن مثال نش ــد. اي ــخ ندادن پاس

ــات از متن  ــد، حفظ اطالع مي ده
ــت به دادن پاسخ  كتاب ممكن اس
ــت براي قبولي در يك آزمون  درس
ــك كند، اما تضمين نمي كند كه  كم
دانش آموزان مفهوم را درك كنند. 

ــنهاد  ــاختن گرا پيش رويكرد س
ــة دانش آموزان از  مي كند كه تجرب
ــاهدات و  ــان، حيوانات، مش گياه
ــان بايد به كار گرفته  فعاليت هايش
ــعه يابد. براي  ــود تا مفهوم توس ش
ــت دانش آموزان  ــال، ممكن اس مث
ــاهده يا حتي رشد  يك گياه را مش
ــد آن را  ــي رش ــد و چگونگ دهن
ــذا (آب،  ــاز آن به غ ــاهده و ني مش
خاك و موادمعدني) را درك كنند. 
ــايد يك گياه كوچك مشابه آن  ش
ــاهده كنند كه  ــر كنند و مش را تكثي
ــك گياه در تاريكي نگه داري  اگر ي
شود، چه رخ خواهد داد يا اگر اين 
گياه در روشنايي نور خورشيد نگه 
داشته شود چه تغييري خواهد كرد 
ــود، يا  و يا اگر به گياه آب داده نش
ــود، چه به وقوع  آب زيادي داده ش
خواهد پيوست. مشابه اين، ممكن 
ــگ و  ــوردن گاو، س ــت غذا خ اس
ــد،  ــه را ببينند و چگونگي رش گرب
توليدمثل، راه رفتن و يا نوع صدايي 
را كه آن ها توليد مي كنند، مشاهده 
كنند. آن ها ممكن است ويژگي هاي 
ــات را با يكديگر  ــان و حيوان گياه

مقايسه كنند. 
ــم  معل ــنتي،  س ــرد  رويك در 
ــن  بي ــاي  تفاوت ه و  ــباهت ها  ش
ــات و گياهان را بيان مي كند  حيوان
و گاهي روي تابلو، داخل جدولي 
ــوزان نيز  ــرار مي دهد و دانش آم ق

آن ها را حفظ مي كنند. 

جدول1

روش سومروش دومروش نخست

10+10 =20
8+7 =15

20+10 =30
30+5 =35

10+10 =20
8+2 =10

20+10 =30
30+5 =35

10+10 =20
7+7 =14
14+1 =15
20+10 =30
30+5 =35

ميد
جدول1

روش دومروش نخست

در رياضيات بر 
توسعة تفكر 

منطقي- رياضي 
تأكيد مي شود
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ــاختن گرا خواندن  ــرد س رويك
ــنهاد  ــراه با درك و فهم را پيش هم
ــد قادر  ــوزان باي ــد. دانش آم مي كن
ــند پيام متن را بيان كنند و فكر  باش
ــنده موافق  كنند آيا با ديدگاه نويس
ــتند يا نيستند و دليل نظر خود  هس
را نيز اظهار كنند. دانش آموزان بايد 
ــاختار منطقي به  معني هر واژه و س
ــته را درك كنند و  كار رفته در نوش
برداشت خود را با ديگران مقايسه 
كنند. در رويكرد سنتي، ممكن است 
ــيلة بازشناسي كلمات  آن ها به وس
متن را بخوانند و نه ضرورتًا همراه 

با درك و فهم.

نتيجه
ــر چارچوب  ــي ب ــة مبتن برنام
برنامة درسي ملي 2005، محتوا را 
به شكل مضامين، مضامين فرعي و 
سؤاالت ارائه مي كند. برنامة درسي 
جديد بيشتر فعاليت هايي را پيشنهاد 
مي كند كه دانش آموزان را در يافتن 
پاسخ به سؤاالت كمك كند. انتظار 
ــاهده،  مش ــاي  مهارت ه ــي رود  م
ــا،  داده ه ــع آوري  جم ــش،  آزماي
ــازي و  ــتنباط، تعميم س توانايي اس
مفهوم سازي دانش آموزان از طريق 
ــترش يابد. با وجود  فعاليت ها گس
ــز بايد  ــي ني ــن، تعامالت كالس اي
ــد تا متضمن سؤاالت  منعطف باش
ــائل از  ــد و مس ــوزان باش دانش آم
ــطه و مستقيم مطرح  محيط بي واس
شوند. در مطالعات محيطي، محتوا 
يادگيرنده  ــطة  بي واس ــون  پيرام از 
ــود و نقش معلم،  ــتخراج مي ش اس
درگير كردن آن ها در كاوشگري و 
فعاليت هاي جمعي است تا آن ها را 

ــاهده،  قادر كند كه مهارت هاي مش
ــري و غيره را  طبقه بندي، نتيجه گي
به دست آورند. براي دانش آموزان، 
موقعيت هاي يادگيري تدارك ديده 
خواهد شد كه آن ها را قادر خواهد 
ــاخت روابط بين محيط طبيعي،  س
اجتماعي و فرهنگي را درك كنند. 
ــعة تفكر  در رياضيات بر توس
ــود.  ــي- رياضي تأكيد مي ش منطق
ــنهاد مي كند،  ــي پيش ــة درس برنام
ــي بر تجارب  مفاهيم جديد رياض
ــب  ــي و مفاهيمي كه قبًال كس قبل
ــري  يادگي ــود.  ش ــا  بن ــد  نموده ان
تعاريف مورد تأكيد قرار نمي گيرد. 
ــوزان مفاهيم رياضي را در  دانش آم
طي تجارب عملي، پروژه و ... فرا 
خواهند گرفت. محتواي رياضي به 
ــكلي قابل توجه و با استفاده از  ش
كارتون ها، تصاوير و داستان ها ارائه 

خواهد شد. 
ــعة  ــس زبان، بر توس در تدري
ــد  تأكي ــي  ارتباط ــتگي هاي  شايس
ــت كه با  ــود. زبان ابزاري اس مي ش
آن تفكر مي كنيم. برنامة درسي ملي 
ــد، تدريس  ــنهاد مي كن پيش جديد 
ــپس بر  ــتر بر محتوا و س زبان بيش
گرامر تأكيد كند. دانش آموزان بايد 
ــوند تا ايده هاي خود را  ترغيب ش
ــي هاي خود  ــا هم كالس ــان و ب بي
ــل كنند. تالش اولية معلم بايد  تعام
ــد تا ارتباطات دوطرفة  بر اين باش
ــوزان ايجاد  ــا دانش آم ــي ب مطلوب
ــد به فرهنگ  ــد. درس زبان باي كن
ــودك ارتباط  ــة اجتماعي ك و زمين
داده شود. در تدريس زبان مي توان 
ــتفاده كرد كه  ــي اس از رويكردهاي
ــت دانش آموزان  ــا الزم اس در آن ه

ــع آوري، طبقه بندي،  داده ها را جم
ــباهت هاي آن ها  ــا و ش و تفاوت ه
ــد. بنابراين، زبان  ــتخراج كنن را اس
ــعة  بايد نقش معني داري در توس
ــناختي كودك ايفا  توانايي هاي ش
كند. يادگيري زبان بايد تصورات و 
ــعه دهد. از  خالقيت كودك را توس
معلم خواسته مي شود تا موضوعات 
ــبي  ــاي يادگيري مناس و موقعيت ه

براي دانش آموزان انتخاب كند. 
ــر چارچوب  ــي ب ــة مبتن برنام
ــي ملي (2005) هند، بر  برنامة درس
ــد و هم زمان  ــد يادگيري تأكي فراين
ــر و يادگيري  ــاي تفك ــه روش ه ب

دانش آموزان توجه مي كند. 

پي نوشت ............................
1.National 
Curriculum 
Framework
منابع ....................................
Sharma, Santosh 
(2005). From rote 
memory to learning 
by understanding, 
New Dehli. Available 
in: www.ncert.nic.in/
html/pdf/Meeting_
of_General_%20
Committe.pdf

ــاختن گرا خواندن ــرد س رويك
ــنهاد ــراه با درك و فهم را پيش هم

قا

ــاهده، قادر كند كه مهارت هاي مش
ــري و غيره را طبقه بندي، نتيجه گي
به دست آورند. براي دانش آموزان،

برنامة مبتني بر چارچوب برنامة درسي ملي (2005) 
هند، بر فرايند يادگيري تأكيد و هم زمان به روش هاي 

تفكر و يادگيري دانش آموزان توجه مي كند. 
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نوشتة اورال لين1
ترجمة طيبه الدوسي

يادگيري چيست؟
يادگيري، ايجاد تغيير نسبتاً پايدار 
است. يادگيري يعني آن چه مي دانيم 
ــم انجام  ــم و مي تواني و درك مي كني
ــت داريم  بدهيم؛ هر آن چه كه دوس
ــت نداريم، و همة آن چه كه  و دوس
ــگام تفكر دربارة  ــازد. هن ما را مي س
ــي  ــري، بحث هاي روان شناس يادگي
پيرامون فطرت گرايي و تجربه گرايي 
چندان نتيجه نمي دهند. بديهي است 
بعضي از توانايي هاي يادگيري ارثي 
ــتند. گاهي اوقات، عامل وراثتي  هس
در يادگيري مهم تر از عوامل ديگر در 
نظر گرفته مي شود يا حتي مهم ترين 
ــر،  ــع ديگ ــگاه را دارد. در مواق جاي
ممكن است تجربيات خاصي كه ما 
را قادر به يادگيري مي كنند برجسته تر 
ــند. نوع توجه والدين و مراقبان  باش
ــان در منزل و  ــودكان و جوان ــه ك ب
ــه  نيز توجه گروه معلمان در مدرس
ــه مي تواند  ــت ك به دانش آموزان اس

ست؟يادگيري چيس

خودپروري  يادگيري، يادگيري فطري، يادگيري 

آگاهانـه، فطرت گرايـي، تجربه گرايـي، تقليد/ 

تداعي معاني، حل مسئله. 

كليد واژه ها:

اشاره
براي اين كه بتوان دربارة مديريت يادگيري كار متفاوتي انجام داد، چه 
بايد كرد؟ اين موضوع را طي سه مقاله بررسي كرده ايم. در اين شماره، 
ــري فطري و يادگيري آگاهانه (عمدي)  دربارة مفهوم يادگيري، يادگي
بحث مي كنيم و در شماره هاي آينده، نوع مديريت يادگيري، چگونه به 
يادگيري كمك كنيم؟ انتخاب راهبردهايي براي مديريت يادگيري و ... 

را توضيح خواهيم داد.

مديريت يادگيري
خودپرور ي  در يادگيري

ــم آورد تا در  ــي را فراه موقعيت هاي
آن جا يادگيري شكوفا شود. 

نظرية فطرت گرايي در برابر 
تجربه گرايي

با توجه به مباحث فطرت گرايي 
ــري  ــي، فراگي ــر تجربه گراي در براب
ــان  نش ــه وضوح  ب ــردن  صحبت ك
مي دهد كه هم آن چه كه ما با آن متولد 
شده ايم و يا ژنتيكي به ارث برده ايم، 
ــه از طريق حمايت  ــم آن چه ك و ه
ــب  والدين و مراقبان در محيط كس
ــهمي را در يادگيري ايفا  كرده ايم، س
ــد. از آن جا كه تمام نوزدان از  مي كنن
زمان تولد صداهاي مشابهي از خود 
در مي آورند، فرض بر اين است كه 
همة ما با قابليت فراگيري زبان متولد 
مي شويم. همة نوزادان صداهاي يك 
شكل از خود در مي آورند كه به طور 
ــختي معني   ــاالن به س كلي بزرگ س
ــخيص مي دهند. هرچند  آن ها را تش

ــان  ــت دارند به صدايش واقعاً دوس
ــه آن ها توجه كنند.  گوش دهند و ب
به نقل از بي2 و بويد3 (2004)، حتي 
نوزادان ناشنوا از دستانشان براي اداي 
ــتفاده مي كنند.  صداهاي كودكانه اس
اين مي تواند در موضع فطرت گراها 
ــن حال،  ــد. با اي ــدرك باش ــك م ي
ــاد مي گيريم به  اين حقيقت كه ما ي
ــان صحبت كنيم،  زبان بومي خودم
ــا مدركي به  ــع تجربه گراه در موض
حساب مي آيد. آن ها مي گويند اگر ما 
ــه به زبان تركي صحبت  در جايي ك
ــويم، اولين زبان ما  مي كنند بزرگ ش

تركي خواهد شد.
ــي از يادگرفتني هايي  مانند خيل
كه در خانه مي آموزيم، نوزادان بدون 
ــد، صحبت كردن را از  آن كه بخواهن
ــا والدين و  ــودكان ديگر ي طريق ك
ــد. نوزاد صداي  مراقبان فرا مي گيرن
ــي آورد و مراقِب او آن  كودكانه در م
ــد؛ مثًال كودك  صدا را باز مي گردان

مديريتيادگيري
كالسدرسو
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ــنونده جواب  ــد َب، َب، ش مي گوي
ــوع تجربه  ــا. اين موض ــد باب مي ده
ــرف به نظر  ــدي براي هر دو ط مفي
ــودك ياد  ــد. به طور كلي، ك مي رس
ــيند، راه  ــرد صحبت كند، بنش مي گي
ــودش غذا بخورد و  برود، بدود، خ
ــدون اين كه  خيلي كارهاي ديگر، ب
به كمك زيادي نياز داشته باشد. اين 
يادگيري فطري يا ذاتي است. وقتي ما 
آموزش به كودكان را شروع مي كنيم 
يا وقتي كسي چيزي را براي يادگيري 
انتخاب مي كند، اين يادگيري آگاهانه 

است [فاكس، 2005]. 
خارج از خانه، در مدرسه، معموالً 
يادگيري از ذاتي بودن به نوع ديگري 
تغيير مي يابد كه به تالش بيشتري نياز 
دارد؛ همان گونه كه يادگيري نوشتن 
ــبت به يادگيري صحبت كردن،  نس
تالش بيشتري را مي طلبد. اين گونه 
ــت. در زندگي،  يادگيري آگاهانه اس
وقتي انتخاب مي كنيم كه ياد بگيريم، 
ــت.  مي دانيم كه تالش الزمة آن اس
ــر كاري را كه براي  البته مي دانيم ه
ــه  يادگيري انجام مي دهيم، نه هميش
مورد عالقة ماست و نه آسان است. 

يادگيري ذاتي همواره جوشش 
ــه اين  ــه ب زيرســطحي دارد. توج
ــوان متوقف كرد.  يادگيري را نمي ت
يادگيري ذاتي به طرق متفاوتي اتفاق 

مي افتد كه عبارت اند از: 
ــي مورد  ــا به ورودي هاي حس � م
ــتر توجه مي كنيم؛ آن ها  نيازمان بيش
ــوارد ديگر  ــاد مي گيريم و از م را ي
صرف نظر مي كنيم. هوشمندي حسي 
ــا، آن چه را كه براي يك  و اداركي م
ــد،  ــا و جالب به نظر مي رس نفر رس
ــادي معني مي كند.  ــراي ديگري ع ب
ــن يادگيري اداركي و از روي نهاد  اي

ژنتيكي است. 
ــراي  ــره ب ــي روزم ــا در زندگ � م

سرشت). 
ــم چه كار  ــاً فقط مي داني � ما غالب
ــت پيدا  ــم: چگونه دوس ــد بكني باي
ــودك مضطرب را  ــم، چگونه ك كني
آرام كنيم، چه وقت با افراد برخورد 
كنيم، چگونه يك سوزن را نخ كنيم يا 
چگونه توپ را به نقطة درستي بزنيم. 
ما همه از يادگيري مشاهده اي خود 
استفاده مي كنيم و آن چه را كه به طور 
ــان پيش مي آيد،  طبيعي براي خودم

انجام مي دهيم. 
در  ــه هم چنين  آگاهان يادگيري 
منزل صورت مي گيرد، مثل آداب و 
ــوم خانواده، عادات و شيوه هاي  رس
انجام كارها كه دقيقاً از طريق والدين 
و مراقبان به كودكانشان منتقل مي شود. 
كودكان  هم مي توانند از بزرگ ترها 
كمك بگيرند و نوع تعهدشان را در 

يادگيري آگاهانه انتخاب كنند. 
ــخيص  ــه تازگي تش ب آليــس 
ــت. او براي  ــاعت را يادگرفته اس س
ــن كار حدود هفت هفته كار كرده  اي
و مشتاق است كه ياد بگيرد. فقط به 
خاطر اين كه برادر او، از گفتن وقت 
ــته شده است و تعدادي از  به او خس
ــاعت را بلد بودند.  دوستانش هم س
ــس به او قول داده اند  پدر و مادر آلي
كه وقتي ساعت را ياد بگيرد، برايش 
يك ساعت مچي بخرند. آن ها با دادن 

اطمينان بيشتر، به او كمك كردند. 
ــاعت را هنگام  او عقربه هاي س
رفتن به مدرسه، غذاخوردن و رفتن 
به رخت خواب مي ديد. آن چه كه به 
ــت، دقت روي  نظر آليس فرق داش
زماني بود كه برنامة مورد عالقه اش 
را در تلويزيون پي گيري مي كرد. آن 
ــاعت مطابقت مي داد  ــان را با س زم
ــان  ــاعت چه زماني را نش تا ببيند س

مي دهد. 

پي نوشت ............................
1. Overall Lyn
2. Bee
3. Boyd 
منبع .....................................
Loveless, T. (2006). 
How well are 
studentsSupporting 
Children’s Learning: 
A Guide for Teaching 
Assistants/Overall 
Lyn.- Sage, 2007.

ــتفاده مي كنيم.  يادگيري از تقليد اس
ــيوة صحبت  هر تازه كار، دقيقاً از ش
رهبر گروه تقليد مي كند و با گويش 
ــي كه كامًال متفاوت از صداي  و لحن
ــت، صحبت مي كند. به  خودش اس
جوانان نگاه كنيد و ببينيد كه از نظر 
پوشش و شيوة گفتار چگونه به انواع 

متفاوت از يكديگر تقليد مي كنند. 
ــراي  ــي ب ــر زندگ ــا در سراس � م
ــتفاده  يادگيري از «تداعي معاني» اس
ــي كودكي براي  ــم. حتي وقت مي كني
ــد  ــما مي خواه ــن از ش ــرون رفت بي
ــا او را به  ــيد ت كفش هايتان را بپوش
پارك ببريد، براي او پوشيدن كفش 
به معناي پارك رفتن تداعي مي شود. 
كودكان خيلي زود تداعي معاني بين 

كلمات را درك مي كنند.
ــكالت را حل  � ما براي اين كه مش
كنيم، همة راه ها را امتحان مي كنيم تا 
ببينيم كدام راه مناسب خودمان است. 
وقتي كودكي در مي يابد كه با بستن 
ــه طناب به سه تا از ماشين هايش،  س
ــه تاي آن ها را در يك  مي تواند هر س
ــكلش را به طور  ــان راه ببرد، مش زم
ــت.  ــمي حل كرده اس خيلي غيررس
كودكان در بازي هميشه مشكالتشان 
ــن كار در دورة  ــل مي كنند. اي را ح
ــالي هم ادامه مي يابد. همة  بزرگ س
ما با استفاده از يادگيري مشاهده اي، 
مي كوشيم تا مشكالت را حل كنيم. 
چند نفر از ما تا به حال براي سرهم 
كردن قطعات وسيله اي، با نگاه جديد 
ــق  ــاي آن تعم ــودار راهنم روي نم
ــه، حل مسائل  كرده ايم؟ در مدرس
ــه يادگيري  مشــاهده اي مي تواند ب
ــن يكي از  ــص منجر شــود. اي ناق
ــي اســت كه براي بررســي  داليل
چگونه به جواب رسيدن دانش آموز 
حائز اهميت است، نه فقط رسيدن 
به جواب درســت يا غلط (فطرت، 

نوع توجه والدين به 
كودكان در منزل، و 
معلمان در مدرسه، 

مي تواند موقعيت هايي 
را براي شكوفايي 

يادگيري فراهم آورد
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اشاره
همان طور كه در شماره هاي پيش نيز گفته شد، سند برنامة درسي ملي، چارچوبي كلي و عمومي براي نظام 
آموزش و پرورش، صرف نظر از تفاوت هاي فردي و محلي، به منظور رسيدن به هدف هاي تربيت ملي است. در 
واقع اين سند راهنمايي كلي براي مجهز كردن افراد به دانش، مهارت ها، بينش و توانمندي هايي است كه براي 
مشاركت فعال در اجتماع و رقابت سالم در دنياي كار پيچيده و متغير امروزي الزم است. هدف نهايي تربيت در 
برنامة درسي ملي جمهوري اسالمي ايران كه در متن سند برنامة درسي ملي مستتر است، تربيت افرادي باسواد، 
سالم، بانشاط، بااخالق، مسئوليت پذير، خودراهبر، مشاركت جو و جامعه پذير، ماهر براي ايفاي نقش اجتماعي و 
انجام دادن كار و حرفه اي دل خواه و مشتاق به يادگيري مستمر و مادام العمر است. در اين سند، به قابليت هايي 
اشاره شده است كه كسب آن ها موجب تحقق هدف غايي است. سواد پايه به عنوان امكاني براي مطالعات بيشتر 
و وسيع تر، رياضيات و علوم، فناوري اطالعات و ارتباطات، مهارت هاي تفكر و خودبالندگي، خالقيت، ادراك 
درست و عميق از قضايا، رقابت سالم و سازنده، همه با رفتارهاي اخالقي قابليت هاي ممتاز اشاره شده در سند 
توأم اســت. انجام اين مهم به برنامه ريزي هاي اجرايي مفصلي نياز دارد و بايسته ها و الزاماتي را مي طلبد كه به 
بعضي از آن ها در شمارة پيش اشاره شده است. در اين شماره نيز بعضي الزامات قبل از اجرا مورد بحث قرار 

مي گيرد. 

الزامات قبل از اجرا       
برنامة درسي ملي 

الزامات قبل از اجراي سند برنامة درسي ملي
�تعيين استانداردها

ــند ملي فقط چارچوب كلي برنامة درسي  از آن جا كه س
ملي را به دست مي دهد، براي جلوگيري از چندگونگي توليد 
برنامه هاي درسي در مناطق متفاوت آموزشي، الزم است براي 

موارد زير تدارك ديده شود:
�استانداردها

ــه مورد  ــي در س ــتانداردهاي آموزش ــه و تدوين اس تهي
عبارت اند از:

1. استانداردهاي توليد برنامه  هاي درسي1. اين استانداردها 
بايد به تفكيك رشته ها و موضوعات درسي، در سطوح 
ــود و در اختيار برنامه ريزان  متفاوت تحصيلي تهيه ش

درسي قرار گيرد. 
ــتانداردهاي گزينش. برنامه ريزان درسي يا مؤلفان  2. اس

پيشـرفت  و  گزينـش  توليـد،  اسـتانداردها؛ 

تحصيلي، خط مشي ها، سؤاالت كليدي، تعيين 

وظايف مسـئوالن، نظام مندي ساختار و محتوا، 

هماهنگي ساير نهادها.

كليد واژه ها:

برنامه
درسيو
  آموزشيريزي
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ــي، محققان و  ــي و كمك آموزش ــاي آموزش كتاب ه
ارزشيابان آموزشي، رهبران و مديران اجراي برنامه هاي 
ــد از دانش، تخصص  ــان، باي ــي از جمله معلم درس
ــخص خويش  ــارت الزم براي ايفاي نقش مش و مه
برخودار باشند. براي گزينش بهينة اين افراد، استانداردها 

بايد مشخص باشند. 
ــتانداردهاي پيشــرفت تحصيلي. براي سنجش  3. اس
پيشرفت تحصيلي بايد مالك و معيار سنجش در دست 
باشد. معيارهاي سنجش در ارتباط با سند برنامة درسي 
ملي، بالطبع معيارهايي كلي و همگاني و مشترك است. 
مالك هايي كه انتظار مي رود به تمامي مورد توجه قرار 

گيرند، عبارت اند از: 
� كيفيت يادگيري: انتظار اين است كه يادگيري معنادار 
و عميق و در سطح باالي هدف هاي آموزشي صورت 
گيرد، طوطي وار نباشد، بينش مطلوب ايجاد كند و به 

مهارت ختم  شود.
ــتانداردهاي كميت در هر دوره،  � كميت يادگيري: اس
ــته و پاية تحصيلي، براي هر موضوع درسي، بايد  رش

مشخص باشد. 
� تأمين منابع مالي و بودجه اي الزم: نياز به تأكيد نيست 
كه عدم تأمين پول براي هزينه هاي الزم، تحقق هدف ها 

را ناممكن مي كند. 
ــت براي تمام  ــزي آموزش هاي ضمن خدم � برنامه ري

دست دركاران درگير در اجرا؛ شامل: 
ــي ها، راهبردها و  ــن هدف ها، خط مش ــي و تبيي ـ معرف

تكنيك هاي اجراي برنامه
ـ محتواي آموزشي

ـ آماده سازي استادان مدرس آموزش هاي ضمن خدمت 
ــت (اين  ــيار مهم و اثرگذار اس كه خود مرحله اي بس

استادان خود بايد الگويي تمام نما باشند).
� اجراي آموزش هاي ضمن خدمت، مطابق با محتواي 
برنامه: اجراي موفق آموزش هاي ضمن خدمت، وابسته 

به فراهم بودن موقعيت ها و شرايط زير است:
ـ برنامه اي تفصيلي همراه با راهنما

ـ استاداني برجسته، آگاه و الگو

ــاركت كنندگان براي جذب دانش و  ـ انگيزة قومي مش
مهارت

� ارزشيابي  آموزش هاي ضمن خدمت مطابق با مالك هاي 
ــيابي  ــاي ضمن خدمت بدون ارزش برنامه: آموزش ه
درست مطابق با مالك هاي تعيين شده در برنامه، كارايي 
ــي الزم را نخواهند داشت. در اين راستا در  و اثربخش

موارد زير نيز بايد تدارك الزم ديده شود:
ـ تعيين شاخص هاي سنجش

ـ تعيين راهبردها و شيوه هاي سنجش
ـ تعيين خط مشي هايي اجرايي و اقدامي (اصالح و تغيير) 

پس از سنجش و مبتني بر نتايج آن. 

پاسخ به سؤاالت كليدي
مهم ترين پاسخي كه  دست دركاران سطوح باالي اجرايي 
بايد در دست داشته باشند، اين است كه مشخص باشد مسئوليت 
اجراي درست هريك از بخش هاي برنامه با چه كسي است؟ 
ــؤاالت زير، به نوعي، فراهم كردن زمينه هاي اجرا  پاسخ به س

براي مسئوالن است. تعيين اين كه هر مسئول:
ــي را بايد در پي گيري و  � در هر دورة كاري، چه نقش
هدايت اجراي درست برنامه برعهده بگيرد و وظايف، 
ــارات در هر رده  ــئوليت ها و هم چنين ميزان اختي مس

چيست؟
ــي خود را  ــي بايد همكاران اجراي ــا چه مالك هاي � ب

برگزيند؟
� از چه راهبردهايي براي آماده سازي مجريان همكار و 

هدايت اجراي برنامه استفاده كند؟
ــا از مهارت هاي تفكر  ــدر آزادي عمل دارد ت ــه ق � چ
و انديشمندي و خالقيت خود و همكاران، در جهت 

هدايتشان در اجراي برنامه استفاده كند؟
� چگونه و از چه راه هايي براي تأمين منابع و تجهيزات 

الزم براي اجرا اقدام كند؟
ــيابي اجراي برنامه توسط  � چگونه به تحقيق و ارزش
عوامل اجرايي تحت مديريت و رهبري خود بپردازد و 
چگونه از نتايج تحقيق و ارزشيابي در جهت اصالح و 

تغيير شيوه هاي اجرايي بهره بگيرد؟

ــي، محققان و ــي و كمك آموزش ــاي آموزش ب
ارزشيابان آموزشي، رهبران و مديران اجراي برنامه هاي
ــد از دانش، تخصص ــان، باي ــي از جمله معلم درس
ــخص خويش ــارت الزم براي ايفاي نقش مش و مه
برخودار باشند. براي گزينش بهينة اين افراد، استانداردها

بايد مشخص باشند. 
ــتانداردهاي پيشــرفت تحصيلي. براي سنجش 3. اس
پيشرفت تحصيلي بايد مالك و معيار سنجش در دست
باشد. معيارهاي سنجش در ارتباط با سند برنامة درسي
ملي، بالطبع معيارهايي كلي و همگاني و مشترك است.
مالك هايي كه انتظار مي رود به تمامي مورد توجه قرار

گيرند، عبارت اند از:
كيفيت يادگيري: انتظار اين است كه يادگيري معنادار �

و عميق و در سطح باالي هدف هاي آموزشي صورت
گيرد، طوطي وار نباشد، بينش مطلوب ايجاد كند و به

مهارت ختم  شود.
د ــتانداردهاي كميت در هر كميت يادگيري: اس �

موض ــته و پاية تحصيلي، براي هر رش
مشخص باشد.

تأمين منابع �
ك

ــاركت كنندگان براي جذب دانش و ـ انگيزة قومي مش
مهارت

�ارزشيابي  آموزش هاي ضمن خدمت مطابق با مالك هاي
ــيابي ــاي ضمن خدمت بدون ارزش برنامه: آموزش ه
درست مطابق با مالك هاي تعيين شده در برنامه، كارايي
ــي الزم را نخواهند داشت. در اين راستا در و اثربخش

موارد زير نيز بايد تدارك الزم ديده شود:
ـ تعيين شاخص هاي سنجش

ـ تعيين راهبردها و شيوه هاي سنجش
ـ تعيين خط مشي هايي اجرايي و اقدامي (اصالح و تغيير)

پس از سنجش و مبتني بر نتايج آن. 

پاسخ به سؤاالت كليدي
د مهم ترين پاسخي كه 

بايد در دست داشت
ا اج

سند تحول، يك نسخة 
تجويزي نيست، بلكه 

ارائة فلسفه اي است كه 
موجبات تفكر مجدد و 

تجديد ساختار محتوا و 
روش در نظام تربيت 

را براي رشد همه جانبة 
فرد و جامعه، فراهم 

مي كند
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تعيين و تنفيذ وظايف مسئوالن
وظايف مسئوالن اجرايي اگرچه در سطوح متفاوت از نظر 
محتوايي متفاوت است، اما از نظر شكلي و اقدامات بايسته ، به 
يكديگر شبيه است. اهم وظايف مشترك، صرف نظر از محتوا، 

عبارت اند از:
� تأمين بودجة مالي براي صرف هزينه هاي الزم و تأمين 

منابع، ابزارها و تجهيزات؛ 
� تهية طرح برنامة اجرايي در طول مدت زمان اجراي 

برنامه؛
� تدارك براي بازآموزي هاي الزم؛

ــب  ــدارك براي كنترل و هدايت فرايند اجرا و كس � ت
اطمينان از درك درست مجريان همكار براي اجراي 
ــتانداردها و در عين حال  ــت برنامه (تأمين اس درس

بهره گيري از انعطاف پذيري برنامه ها)؛ 
� تدارك براي اجراي ارزشيابي درست براساس معيارها 
و استانداردها و بهره گيري بهينه از نتايج سنجش ها به 

منظور ارائة بازخورد؛
� فراهم كردن زمينه هاي اصالح و تغيير برنامه براساس 
مستندات پژوهشي، خالقيت ها و تفكر انتقادي خود 

و همكاران. 

نمونه سؤاالت اساسي قابل طرح توسط معلمان به عنوان 
مجريان بالفصل برنامه هاي درسي و بهره گيري از جمع بندي 

پاسخ ها به منظور اصالح برنامه عبارت اند از:
ـ آيا آن چه به عنوان آموزش پايه معرفي شده است، واقعًا 

پايه است؟ چه مواردي را مي توان كم يا زياد كرد؟
ــت؟ چه  ــده منطقي و قابل دفاع اس ـ آيا توالي معين ش
تغييراتي را مي توان در جهت بهبود فرايند توالي ايجاد 

كرد؟
ــب  ـ آيا محتواي آموزش با برنامه هم خواني دارد؟ مناس
ــت؟ قابليت انعطاف  دارد؟ تفكربرانگيز  مخاطبان هس

هست؟ نشاط آور و برانگيزاننده هست؟
ــه تأمين و كافي  ــزات اجراي برنام ــا منابع و تجهي ـ آي

است؟

نظام مندي ساختار و محتوا
برنامة درسي ملي در صورتي به نحو مطلوب به اجرا در 
مي آيد كه ساختار و محتواي شكل گيري و هدايت اجراي آن 

نظام مند2 باشد. يعني مراحل اجرايي طرح و نقشه اي مشخص 
ــد كه در آن الگوها و معيارهاي مشخص شده اي،  ــته باش داش
ــود. تأمين اين نظام در تمام سطوح كاربردي  هدايتگر كار ش
ــت، موارد و ميزان  ــت. الزم به ذكر اس ــند مورد انتظار اس س
ــن بيان شود  انعطاف پذيري برنامه ها بايد چنان صريح و روش
ــد. نكتة قابل ذكر  كه تأمين هدف هاي غايي قابل تضمين باش
و مهم در اين راستا اين است كه «روش مندي»، بيشتر از نظام 
محتوايي3 سرچشمه مي گيرد تا از نظام ساختاري4؛ براي تغيير، 
بايد روش ها را اصالح كرد، جور ديگر بايد ديد و جور ديگر 

بايد عمل كرد. 

�هماهنگي ساير نهادها
ــدون هماهنگي همة نهادهاي  هر نوع تحول فرهنگي ب
تأثيرگذار ناممكن است، تدارك براي ايجاد هماهنگي ميان همة 
ــات قبل از اجراي برنامة  ــاي درگير، يكي ديگر از الزام نهاده

درسي ملي است. در اين راستا چند اقدام بايد صورت گيرد:
ـ شناسايي نهادهاي اثرگذار

ـ برنامه ريزي براي ايجاد ارتباط و برقراري تفهيم و تفاهم
ـ پي گيري و مراقبت از ارتباط

ـ كنترل و ارزشيابي چگونگي ارتباط
نكتة آخر بيان مجدد اين گفته است كه:

ــت، بلكه ارائة  ــند تحول، يك نسخة تجويزي5 نيس «س
ــت كه موجبات تفكر مجدد و تجديد ساختار  ــفه اي اس فلس
محتوا و روش در نظام تربيت را، براي رشد همه  جانبة فرد و 

جامعه، فراهم مي كند» [تامپسون، 1994].

پي نوشت ....................................................................................
1. Curriculum Standards
2. Systemic 
3. Content system
4. Structure system
5. Priscriptive
منابع ...........................................................................................

ايران (1388). نگاشت سوم. سازمان  1. سند برنامة درسي ملي جمهوري اسالمي 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي.

2. Tompson, James 1994, systemic education 
reform. Eric Digest No. 90, Eric clearning house 
on educational management.

تعيين و تنفيذ وظايف مسئوالن
وظايف مسئوالن اجرايي اگرچه در سطوح متفاوت از نظر 
محتوايي متفاوت است، اما از نظر شكلي و اقدامات بايسته ، به 
يكديگر شبيه است. اهم وظايف مشترك، صرف نظر از محتوا، 

عبارت اند از:
تأمين بودجة مالي براي صرف هزينه هاي الزم و تأمين  تأ�

منابع، ابزارها و تجهيزات؛ 
تهية طرح برنامة اجرايي در طول مدت زمان اجراي  ت�

برنامه؛
تدارك براي بازآموزي هاي الزم؛ ت�

ــب  ــدارك براي كنترل و هدايت فرايند اجرا و كس ت� ت
اطمينان از درك درست مجريان همكار براي اجراي 

ــتانداردها و در ع ــت برنامه (تأمين اس درس
ا بهره گيري از انعطاف پذيري برنامه

تد� تدارك براي اجرايا
و استاندا

نظام مند2 باشد. يعني مراحل اجرايي طرح و نقشه اي مشخص 
ــد كه در آن الگوها و معيارهاي مشخص شده اي،  ــته باش داش
ــود. تأمين اين نظام در تمام سطوح كاربردي  هدايتگر كار ش
ــت، موارد و ميزان  ــت. الزم به ذكر اس ــند مورد انتظار اس س
ــن بيان شود  انعطاف پذيري برنامه ها بايد چنان صريح و روش
ــد. نكتة قابل ذكر  كه تأمين هدف هاي غايي قابل تضمين باش
و مهم در اين راستا اين است كه «روش مندي»، بيشتر از نظام 

ا محتوايي3 سرچشمه مي گيرد تا از نظام ساختاري4؛
بايد روش ها را اصالح كرد، جور ديگ

بايد عمل كرد. 

�
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ترجمه:  الهه قرباني

منبع .....................................
http://www.
pauluschurch.com/
aphorisms.php

در كالس فلسفه
اترجمه: الهه قرباني

فه، دربارة وجود يا عدم وجود خدا چنين استدالل كرد: 
استاد در كالس فلس

�آيا كسي در اين كالس صداي خدا را شنيده است؟ كسي حرف نزد.

�آيا كسي در اين كالس خدا را لمس كرده است؟ باز هم كسي حرف نزد.

�آيا كسي در اين كالس تا به حال خدا را ديده است؟

وقتي براي بار ســوم، بازهم كسي پاســخي نداد، با خنده گفت: «پس خدايي 
وجود ندارد.»

يكي از دانشــجويان كالس از اين نوع استدالل استاد خوشش نيامد و اجازة 

ازه داد و دانشجو از هم كالسي هايش چنين سؤال كرد:
صحبت خواست. استاد اج

�آيا كسي در اين كالس صداي عقل استاد را شنيده است؟ سكوت مطلق!

�آيا كسي در اين كالس عقل استاد را لمس كرده است؟ سكوت مطلق!

�آيا كسي در اين كالس عقل استاد را ديده است؟ سكوت مطلق!

وقتي كسي جرئت نكرد پاسخي بدهد، دانشجو گفت، پس با توجه به منطق 

استادمان، او نبايد عقل داشته باشد. 

اين دانشجو در اين كالس درس فلسفه، نمرة 20 گرفت.

سفلسفه
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بر سطح مايعات مّدورحركت گلوله 
نام وسيله: 
دستگاه نمايش تأثير برايند نيروها
مخاطبان: 
دانش آموزان دبيرستان ها - مراكز تربيت معلم
موضوع: فيزيك

18
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دور
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بر سطح مايعات مّدورحركت گلوله 
نام وسيله: 
دستگاه نم نمايش تأثير برايند نيروها

مخاطبان: 
دانشآدانش آموزان دبيرستان ها - مراكز تربيت معلم
موضوع: فيزيك

6. يك در قوطي پالستيكي؛
7.  چسب قطره اي؛

8. چند باتري. 

روش ساخت
1. موتور الكتريكي را با چسب 
ــر  ــنگ مرم ــم روي س محك

مي چسبانيم.
2. در قسمت مركزي در قوطي 
پالستيكي، سوراخي به اندازة 

محور موتور الكتريكي ايجاد 
مي كنيم.

3. در قوطي را در جايگاه محور 
موتور محكم مي كنيم.

ــن دو قوطي  ــر را روي اي 4. بش
تا  ــبانيم  مي چس ــتيكي  پالس
ــر نيز  ــت موتور، بش با حرك

بچرخد.
5. پارافين جامد ذوب شده و يا موم 
و   ــر مي ريزيم  مذاب را داخل بش

10

20

30

40

50

P

+
-

فاطمه شهزادي

مشخصات وسيله
هرگاه دو سر سيم موتور الكتريكي 
ــل كنيم و  ــري وص ــه چند بات را ب
ــش محور موتور،  هم زمان با چرخ
بشر محتوي مايع (آب يا پارافين يا 
ــروع به حركت كند،  موم مذاب) ش
مايع درون آن شكل سهمي به خود 
ــدن  ــرد ش مي گيرد و اگر پس از س
ــبتًا  ــدن) مايع، گلولة نس (جامد ش
سبكي را روي آن قرار دهيم، گلوله 
ــع متعادل  ــطح ماي در تمام نقاط س
ــد لغزيد. در  ــد ماند و نخواه خواه
ــطح مانند يك سطح افقي  واقع، س

براي گلوله خواهد بود.  

هدف
تفهيم حركت بر سطح مايعات مدور 
كه شكل سهمي به خود گرفته اند و 

اثر تجزيه و برايند نيروها.

مواد و وسايل مورد نياز
1. يك موتور الكتريكي 9 ولتي؛

 cm ــنگ مرمر ــك قطعه س 2. ي
10×18 سانتي متري؛

ــداري پارافين جامد ذوب  3. مق
شده يا موم مذاب؛

4. گلولة الكي؛
5. يك بشر كوچك؛

شكل سهمي مايع

بشر

مايع (آب يا پارافين يا موم)
محور موتور الكتريكي

موتور الكتريكي

به جريان برق باتري

پاية سنگ مرمر به عنوان نگه دارنده

درپوش پالستيكي

R برايند نيروها

C گريز از مركز
گلوله

وزن
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ــت در مي آوريم تا  ــه حرك آن را ب
مايع شكل سهمي پيدا كند. سپس 
موم يا پارافين مذاب را مي گذاريم 
تا سرد شود و شكل سهمي خود 

را حفظ كند. 

طرز كار
ــر سيم جريان برق موتور  دو س
ــد باتري وصل  ــي را به چن الكتريك
ــرعت چرخش موتور  مي كنيم تا س
ــر مايع آب  ــد. اگ به حد كافي برس
ــد، پس از اين كه شكل سهمي  باش
ــت، مي توان با يك  ــه خود گرف را ب
ــم آزمايش را  ــي ه ــة يونوليت گلول
ــع پارافين جامد  ــام داد. اگر ماي انج
ــده باشد، پس از سرد شدن  ذوب ش
آن، با چرخش موتور، شكل سهمي 
ــود حفظ خواهد كرد. حال  را در خ
ــطح  اگر يك گلولة الكي را روي س
ــور با همان  ــع قرار دهيم و موت ماي
ــد، گلوله  ــرعت قبل چرخش كن س
ــوم متعادل  ــطح م در تمام نقاط س
ــود و نخواهد لغزيد. براي  خواهد ب
گلوله، سطحي مانند يك سطح افقي 
ــطح شيب دار، زيرا  خواهد بود نه س
ــروي وارده بر گلوله، كه يكي  دو ني
نيروي وزن به سمت پايين و ديگري 
نيروي گريز از مركز، كه گلوله را به 
ــمت بيرون دايره مي كشاند و در  س
ــن رابطه نيروي برآيند آن ها كه از  اي
ــالع آن دو نيرو  قاعدة متوازي االض
ــود اين برايند نيرو بر  حاصل مي ش
سطح زير گلوله عمود است و سطح 
را براي گلوله سطح افقي مي نمايد. 

منبع......................................
http://www.vase2.com/
moama جواب ســؤال اول: اگر از نفر دوم سبقت بگيريد، جاي او را مي گيريد و 

نفر دوم خواهيد شد. 
جواب سؤال دوم: وقتي در موقعيتي قرار داريد كه مي خواهيد از نفر آخر 
سبقت بگيريد، يعني خودتان در آخر هستيد! بنابراين، نمي توانيد از نفر آخر كه 

خودتان هستيد سبقت بگيريد و باز هم نفر آخر باقي مي مانيد. 

مجتبي احمدي

سبقت از نفر آخر

ــابقة دوي سرعت شركت كرده ايد.  فرض كنيد در مس

حال به سؤاالت زير پاسخ دهيد. 

سؤال اول: اگر از نفر دوم سبقت بگيريد، حاال شما نفر 
چندم هستيد؟

سؤال دوم: اگر بخواهيد از نفر آخر سبقت بگيريد، نفر 

چندم خواهيد شد؟

پاسخ:

ان. 
ندگ

خوان
مل 

و تأ
ت 

ن دق
 برد

 باال
ف: 

هد
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فناوري يادگيري و اجراي برنامه هاي درسي

برانگيختن دانش آموزان 
به استفاده از فناوري يادگيري نوشتة هاروي و موگه

ترجمة آرزو طاهري
كارشناس ارشد مهندسى پزشكى

اشاره
اگر در تفهيم درست كاربست فناوري در يادگيري به دانش آموزان خود موفق نباشيم، انرژي، زمان، اشتياق 
و برنامه ريزي كه براي طراحي آموزش صرف مي كنيم، همگي از بين مي روند و تلف مي شوند. در واقع، اين 
دانش آموزان هستند كه بايد تصميم بگيرند با فناوري چه طور كار كنند. دانش آموزان از هيچ مركز منابعي- هرچند 
خيلي زيبا تزئين شده باشدـ  بدون اطالع از  دانش تكنيكي، به خوبي بهره برداري و استفاده نخواهند كرد، مگر 
اين كه به آن ها انگيزة قوي و آگاهي الزم براي انجام كار داده شود. واقعيت اين است كه فقط گفتن اين مطلب 
به دانش آموزان كه يك بستة نرم افزاري مهيج و مفيد وجود دارد كه مي تواند در موضوع معيني به كار گرفته 
شود، براي نشاندن آن ها در مقابل دستگاه و استفاده از آن كافي نيست. به عبارت ديگر، با معرفي يك نرم افزار، 
نمي توان انتظار داشت دانش آموزان براي دريافت اطالعات ارزشمند آن اهميتي قائل شوند و آن را در عمل به 

كار گيرند. 
در اين مقاله، راه هاي متفاوتي پيشنهاد مي شوند كه از طريق آن ها، دانش آموزان به احتمال بيشتر براي استفاده 
از فناوري موردنظر شما، برانگيخته   شوند. شما هم مي توانيد داليل ديگري را براي استفادة بهينه از فناوري به 
اين مطالب اضافه كنيد. نكتة قابل توجه اين است كه اشتياق و باور خود شما به مواد و نرم افزارهاي موردنظر، 
در متقاعد كردن دانش آموزان به استفاده از فناوري، به عنوان مؤلفه اي تأثيرگذار، مهم و مرتبط با موضوع مورد 

يادگيري، بسيار مهم و تعيين كننده است. 
 ارتباط فناوري با موضوع يادگيري، تناسب فناوري با 

موضوع، فناوري به عنوان پشتيبان، فناوري و ارزشيابي، 

فناوري بـراي ايجاد تعامـل، رقابتي كردن فنـاوري و 

يادگيري، فناوري و خوداتكايي.

كليد واژه ها:

فناوري را با محتوا 
مرتبط كنيد
ــخن راني ها و ساير  ـ فناوري را با محتواي س
ــخن راني ها و ساير  ــي تلفيق كنيد. در مقاالت، س بخش هاي درس

مستندات دوره، به آن اشاره كنيد و يا به آن ارجاع دهيد.
ـ از فناوري براي تقويت و تشريح مفاهيمي كه در ساير بخش هاي 

درس ياد گرفته شده اند، استفاده كنيد. 

ـ فقط از آن بخش هايي از بستة نرم افزاري استفاده كنيد كه مستقيمًا 
با محتواي درس و دوره مرتبط هستند.

ــتة نرم افزاري و «صفحه هايي  ـ به دانش آموزان، ارجاعاتي به بس
خاص» در آن، بدهيد (همانند ساير ارجاعات).

ـ از يك برنامة واسط (به عنوان مثال: منبع ياب) براي پيوند دادن 
منابع متعدد كه همگي يك عنوان را پوشش مي دهند، استفاده كنيد. 
ــتفاده از آن بستة نرم افزاري  ـ به دانش آموزان بگوييد كه چرا اس
خوب است و به كار آن ها ارتباط دارد. فرض نكنيد اين امر واضح 

است و آن ها خود مي دانند. 
ـ دانش آموزان را واداريد كه كارشان با نرم افزار را در فايلي ضبط 
كنند. به نحوي كه بتوانند بعداً به آن مراجعه كنند. آن ها را از اين كه از 
آن برنامه، فقط به قصد خواندن در فرصت هاي ديگر، نسخة چاپي 

تهيه كنند، برحذر داريد.

گ ا ة

برنامه
درسيو
  آموزشيريزي
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ــي، استفاده  ـ از فناوري به عنوان پايه و مبنايي براي مرور درس
كنيد.

از مناسب بودن فناوري اطمينان حاصل كنيد
ـ در استفاده از زبان،  اصطالحات خاص، متدولوژي و شيوه هاي 
عمومي، بايد سطح مناسب فناوري با سطح توانايي يادگيري را در 

نظر گرفت.
ــواد رايانه اي دانش آموزان در انتخاب نوع فناوري  ــطح س ـ س

نرم افزاري مهم است. 
ــه هاي آموزشي يا معرفي فناوري نيز،  ـ به هنگام تدارك جلس

رعايت سطح سواد يادگيرنده ها اهميت دارد. 
ـ فناوري بايد با سطح دست رسي دانش آموزان به سخت افزار- 

در كالس و زمان خودآموزي- نيز مطابقت داشته باشد. 
ــاوري بايد با امكان فراهم آوردن كمك، به هنگام رخ دادن  ـ فن

مشكالت نيز مناسب باشد. 

با فناوري زمينة كسب تجربه را فراهم كنيد
ــتة نرم افزاري را انتخاب كنيد كه اطالعات را به روشي  ـ آن بس
ــتان گونه معرفي كند، نه اين كه فقط در قالب  منحصر به فرد يا داس
يك كتاب الكترونيكي باشد كه دانش آموز مي تواند صفحات آن را 

ورق بزند. 
ــا فناوري،  ــي ب ــازي مواد آموزش ــراي تلفيق و يكپارچه س ـ ب

برنامه ريزي كنيد.
ــاي خود براي ارائة درس و تعامل با دانش آموزان را با  ـ روش ه

استفاده از فناوري متنوع كنيد. 
ــاي كوتاه و ويديويي/ برنامه هاي تعاملي بين رايانه و  ـ بخش ه
دانش آموز/ شبيه سازي ها را در فرايند ياددهي- يادگيري بگنجانيد. 

فناوري را قابل پشتيباني كنيد
ــد، در  ــويد كه ابزارهاي كمكي، زماني كه نياز باش ـ مطمئن ش

دست رس هستند.
ـ به دانش آموزان بگوييد چگونه و كجا ابزار كمكي در دست رس 

آن هاست. 
ــكل  ـ خودتان براي كمك در مورد بخش هايي كه مي دانيد مش

هستند، در محل حضور داشته باشيد. 
ـ كالس هاي توضيح و تشريح برگزار كنيد. 

ـ دانش آموزان را در گروه هاي دو يا چندنفري، براي «همياري» 
تقسيم كنيد.

ـ برگزاري جلسات حمايت آزمايشي بعدي را پيشنهاد كنيد. 
ـ چنين فرض نكنيد كه همة دانش آموزان سواد رايانه اي دارند. 

ــن فرض نكنيد كه همة دانش آموزان از كار با رايانه لذت  ـ چني

مي برند.
ـ اطمينان حاصل كنيد كه دانش آموزان مي دانند اهداف هر جلسه 

چيست.
ـ اطمينان حاصل كنيد كه مواد چاپ شده و ساير مواد كمكي، 

قابل دست رسي هستند.

فناوري را قابل ارزيابي كنيد
ــتة نرم افزاري را به عنوان بخشي از كار ارزيابي مستمر به  ـ بس

حساب آوريد. 
ـ به عنوان يك فايل جداگانه، فناوري را به صورت الكترونيكي 

ارزيابي كنيد.
ـ آن را به عنوان بخشي از ارزشيابي مجموعي در نظر بگيريد. 

ــتة نرم افزاري  ــاس كاربرد محتواي بس ـ كار يك گروه را براس
ارزيابي كنيد.

ـ نوشتن گزارش تفصيلي در جلسات آزمايشگاهي را به عنوان 
بخشي از ارزشيابي مستمر منظور كنيد. 

ــتة نرم افزاري براي يادگيري  ـ توانايي دانش آموزاني را كه از بس
استفاده كرده اند، بسنجيد و آن را ثبت كنيد. اين سنجش را پيش نياز 

موفقيت آميز دوره قرار دهيد.
ــا نرم افزار و فناوري هاي  ــاي خود دانش آموزان از كار ب ـ نقده

يادگيري را به عنوان بخش ديگري از كار ارزشيابي منظور كنيد.
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به دانش آموزان احساس مالكيت بدهيد
ـ اجازة كنترل سرعت پيشرفت براي كاربرد فناوري و مواد را به 

دانش آموزان بدهيد.
ـ به دانش آموزان اجازه دهيد كنترل توالي كار و پيشرفت را خود 

برعهده داشته باشند. 
ـ دانش آموزان را براي استفاده و وارد كردن داده هاي شخصي شان 

(در جايي كه امكان دارد) تشويق كنيد. 
ــاب برخي گزينه ها از موضوع يا  ــه دانش آموزان اجازة انتخ ـ ب

عنوان مورد مطالعه را بدهيد. 
ـ اين امكان را براي دانش آموزان فراهم كنيد كه قسمت هايي از 
محتوا را در فايل اختصاصي خود كپي كنند و يا يادداشت هاي خود 

را در فايل اختصاصي بنويسند.  

فناوري را مشاركتي كنيد
ــئله اي براي  ــكيل دهيد. براي مثال: مس ــاي كاري تش ـ گروه ه
دانش آموزان طرح كنيد و از آن ها بخواهيد با استفاده از فناوري آن  

را حل كنند.
ـ هر گروه را حول يك رايانه جمع كنيد (اما مطمئن شويد كه 

فضاي ديد كافي براي هر دانش آموز وجود دارد).
ـ اعضاي گروه را در ارزيابي كار يكديگر درگير كنيد. 

ـ از گروه ها بخواهيد در فرايند ياددهي- يادگيري به بقية اعضاي 
كالس بازخورد بدهند.

ـ از مواد آموزشي فناوري يادگيري در آموزش ها به روش خود- 
آموز استفاده كنيد و در فواصل زماني معيني به منظور مرور و بازبيني، 

كار را متوقف كنيد و به مرور و بازبيني بپردازيد.
ـ از دانش آموزان بخواهيد به صورت گروهي يك پروژة پژوهشي 

را با استفاده از فناوري به اجرا درآورند. 

در كار تلفيق فناوري و يادگيري دقت داشته باشيد
ـ از دانش آموزان انتظار نداشته باشيد از فناوري يادگيري فقط به 

واسطة وجود آن استفاده كنند. فناوري را با يادگيري تلفيق كنيد.
ـ استفاده از بستة نرم افزاري را با اجراي مطالعات موردي مبتني بر 

مواد آموزشي همراه كنيد.
ــد و بعد به مواد  ــتفاده كني ــخن راني خود اس ـ از فناوري در س

آموزشي ارجاع دهيد.
ـ گروه هاي كاري خودآموز را شكل دهيد؛ به نحو ويژه اي كه از 

فناوري يادگيري استفاده كنند. 
ــيوه هاي ديگر  ــيوه اي در تركيب با ش ـ از فناوري به صورت ش
يادگيري يا به صورت موازي با آن شيوه ها استفاده كنيد. براي مثال: 
ــپس از دانش آموزان بخواهيد  ــك كار كارگاهي را اجرا كنيد. س ي

شبيه سازي نرم افزاري آن را مرور و دربارة آن بحث كنند.

ـ از مواد، براي نمايش وضعيت هايي كه در غير اين صورت ممكن 
نخواهند بود، استفاده كنيد. براي مثال: كدام يك مي تواند خطرناك، 

گران، آهسته و ... باشد. 
ـ از دانش آموزان بخواهيد وضعيت ها را مرور كنند و تجربه ها و 

موقعيت ها را در فرصت هاي مناسب تكرار كنند.
ـ از يك بستة نرم افزاري بخش هايي مرتبط با محتواي آموزش را 

انتخاب كنيد. از مواد نامناسب استفاده نكنيد. 
ـ از فناوري يادگيري براي پروراندن يك نكته  يا براي تقويت يك 

ايدة متناسب با موضوع درس استفاده كنيد.
ـ كارها يا موضوعاتي را در نظر بگيريد كه با استفاده از فناوري 

مي توانند بهتر يادگرفته شوند. 

كار با فناوري را پي گيري و بررسي كنيد
ـ از دانش آموزان بخواهيد دربارة تلفيق فناوري با يادگيري، نظر 

و بازخورد بدهند.
ـ از فناوري يادگيري به عنوان مبنايي براي اصالح كار آموزش 

بهره بگيريد. 
ـ از ساير همكاران بخواهيد دربارة نتايج تلفيق فناوري و يادگيري 
بازخورد بدهند و از نتايج و پيشنهادها براي اصالح كار كالس خود 

استفاده كنيد.
ـ به نتايج امتحان پس از بهره گيري از فناوري نگاه كنيد و با نتايج 
به دست آمده از به كارگيري شيوه هاي ديگر مقايسه كنيد و نتايج 

مقايسه را به دانش آموزان منتقل كنيد. 
ـ از كميته ها يا گروه هاي كالسي بخواهيد دربارة تلفيق فناوري و 

يادگيري بازخورد بدهند يا پيشنهادهاي خود را ارائه كنند. 
ــت آمده به  ــد كه از بازخوردهاي به دس ــان حاصل كني ـ اطمين
اندازة كافي استفاده كرده ايد و به دانش آموزان نيز دربارة آن توضيح 

داده ايد.

از فناوري براي ايجاد تعامل استفاده كنيد
ـ در هر كالس، حداقل يك فعاليت مبتني بر فناوري يادگيري 

داشته باشيد. 
ـ اطمينان حاصل كنيد كه دانش آموزان به ثبت نتايج فعاليت هاي 
خود قادر هستند. اين كار شايد با يادداشت كردن يا گرفتن كپي چاپي 
از مطالب قابل اعمال باشد، اما مراقب باشيد، بعضي از دانش آموزان 

به پرينت گرفتن از مواد تمايل بيشتري دارند تا خواندن آن.
ـ كاري را براي دانش آموزان در نظر بگيريد و ده دقيقه به آن ها 
فرصت دهيد تا آن كار را به كمك رايانه انجام دهند و گزارش تهيه 

كنند.  
ـ سؤاالت يا مسئله هايي را براي دانش آموزان طرح كنيد و از آن ها 

بخواهيد با استفاده از يك بستة نرم افزاري آن را حل كنند. 

از دانش آموزان 
انتظار نداشته باشيد 
از فناوري يادگيري 
فقط به واسطة وجود 
آن استفاده كنند. 
فناوري را با يادگيري 
تلفيق كنيد
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ــا برگة كار بدهيد تا با آن با  ــه دانش آموزان يك كتاب كار ي ـ ب
استفاده از رايانه كار كنند. 

ـ دانش آموزان را عادت دهيد دربارة آن چه يادگرفته اند، گزارش 
بنويسند. 

ـ از دانش آموزان بخواهيد جاهاي خالي يك پرسش نامه را مطابق 
ــج آن براي ثبت كار  ــا آن چه تاكنون يادگرفته اند پركنند و از نتاي ب

كالسي به عنوان يك مبنا استفاده كنيد. 
ــيدن سؤاالت در مورد بستة نرم افزاري  ـ دانش آموزان را به پرس

تشويق كنيد. 

كار با فناوري را رقابتي كنيد
ـ  گروه ها را در كارهايي درگير كنيد كه به وسيلة گروه هاي ديگر 

نمره داده مي شود. 
ـ از  گروه ها بخواهيد پوستري از نتايج كار و يافته هايشان تهيه 

كنند. اين پوسترها را ارزيابي كنيد. 
ــتفاده از فناوري مشكلي را حل  ـ از دانش آموزان بخواهيد با اس

كنند و با رأي گيري در كالس، به بهترين راه حل رأي بدهند. 
ـ به بهترين پروژه، راه حل و ... جايزه بدهيد. 

ـ از دانش آموزان سال هاي باالتر يا هم عرض بخواهيد كه به كار 
دانش آموزان شما نمره دهند. 

اهداف را در نظر بگيريد
ـ اهداف و مقاصد كاربري فناوري را روشن كنيد؛ خصوصاً در 
ــتة نرم افزاري وجود ندارند. در صورت  مواردي كه اهداف در بس

امكان يك نسخة چاپي كاغذي تهيه كنيد. 
ـ از دانش آموزان كالس بخواهيد اهداف  جلسه را تنظيم كنند؛ 
اهدافي مثل ترتيب دادن با روش بارش مغزي و نوشتن اهداف روي 

يك جدول نمايشي.
ــك جدول زماني يا يك برنامة زمان بندي براي دانش آموزان  ـ ي

بنويسيد تا آن را دنبال كنند. 
ــان را به طور مستمر ثبت و  ـ دانش آموزان را عادت دهيد كارش

تحقق هدف ها را به صورت روزانه پي گيري كنند. 

فناوري را قابل فهم كنيد
ـ دانش آموزان را به طرح سؤال تشويق كنيد.

ـ به سؤاالت با صداقت پاسخ دهيد.
ـ پاسخ سؤاالتي را كه خود نمي توانيد پاسخ دهيد، جست وجو كنيد. 

ـ بين نظر و داليل منطقي و مستند، تمايز قائل شويد. 
ـ فهرستي از سؤاالت متداول دانش آموزان تهيه كنيد. 

ــؤاالت متداول يا  ــت هاي س ــوزان را به ديگر فهرس ـ دانش آم
وب سايت هاي مرتبط ارجاع دهيد.

ـ از دانش آموزان بخواهيد فهرستي از سؤاالت را گردآوري كنند. 
اين مي تواند يك تمرين گروهي باشد. 

ــؤاالت ساير گروه هاي  ـ از گروه هاي دانش آموزان بخواهيد س
دانش آموزان را مورد بررسي و پاسخ دهي قرار دهند. 

ـ براي دانش آموزان خود، گروه مباحثه يا گروه پست الكترونيكي 
ايجاد كنيد.

ــت  ــؤاالت را از طريق پس ـ دانش آموزان را عادت دهيد كه س
الكترونيكي به شما ارائه دهند. 

ــتفاده از بسته هاي نرم افزاري، پشتيبان  ـ در مورد چگونگي اس
الكترونيكي يا نوشته شده تهيه كنيد. 

ــراي دانش آموزان  ــت الكترونيكي ب ــؤاالت را از طرق پس ـ س
بفرستيد. 

ـ سؤاالت را قبل از استفاده از فناوري يادگيري به دانش آموزان 
بدهيد.

ــال هاي تحصيلي بخواهيد كه در  ـ از دانش آموزاني از ديگر س
نشان دادن چگونگي استفاده از فناوري به شما كمك كنند. 

خودتان مشتاق و عالقه مند استفاده از فناوري باشيد
ـ شما بايد بدانيد كه داريد چه كار مي كنيد و اين را به دانش آموزان 

منتقل كنيد. 
ــتة  ــان حاصل كنيد كه دقيقاً مي دانيد چه چيزي در بس ـ اطمين
نرم افزاري هست؛ قبل از اين كه به دانش آموزانتان بگوييد از طريق 

آن كار كنند. 
ــاوري را انتخاب كنيد كه از  ــي و فن ــته از مواد آموزش ـ آن دس

كاركردن با آن لذت مي بريد و با آن ها احساس راحتي مي كنيد.
ـ از كار كردن با دانش آموزان لذت ببريد و در اشتياق آن ها براي 

كار با فناوري شريك شويد.
ــد. گفت وگو و پي گيري كار به  ــل در كالس را باال ببري ـ تعام

صورت گروهي را برانگيزيد. 

خوداتكايي دانش آموزان را تقويت كنيد
ـ فناوري را براي استفاده آسان كنيد. 

ـ بازخوردهاي مثبت ايجاد كنيد. 
ـ بازخوردهاي اصالحي را در يك مسير مثبت به وجود آوريد. 

ـ خودارزيابي، كمك كننده و تكوين دهنده تهيه كنيد.
ــتفاده از  ــي يا اس ـ خوداعتمادي دانش آموزان در موضوع درس

فناوري يادگيري را دست كم نگيريد.
ـ از ايجاد موانع غيرضروري بين دانش آموزان و فناوري يادگيري 

اجتناب كنيد. 
ــتفاده كنيد؛   ــادي بخش اس از فناوري به عنوان عاملي ش

شادي بخش براي شما و مفرح براي دانش آموزان.

پي نوشت ............................
1. Harvey Jen & Mogey 
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سرآغاز
ــي مـدرن  در زنـدگ
ــر دنياي  ــروزي، تصوي ام
ـــوار  دش اينترنت  بدون 
اسـت. اين جـهش در 
اطالعــات،  فنـاوري 
تــــأثــيرات عميقي 
انسان هــاي  رفتار  بر 

امروزي گذاشته است. 
ــت،  ــتفاده از اينترن اس
ــي از جلوه هــاي  يك
آشـكار دنياي مدرن و 

ابزاري مهم براي آموزش 
ــمار مي آيد.  نسل نو به ش
اينترنت در همه جا حضور 

ــمارِ رو  دارد. كودكان در ش
به افزون كاربران اينترنتي قرار 

ــال 2005 بيش  مي گيرند. در س
از 77 ميليون كودك وارد فضاي 

سايبر شده اند. هم زمان با دست رسي 
گستردة افراد به اينترنت، تأثيرات منفي 

ــم مي خورد  آن نيز بيش از پيش به چش
ــردگي،  و با عالئمي مثل اضطراب، افس
كج خلقي، بي قراري و تفكرات وسواسي 
همراه است. از طرف ديگر، در عين حال 
ــه در جهان مجازي، روابط اين افراد، به  ك
ويژه كودكان و نوجوانان، افزايش مي يابد، 
ــل، از دامنة روابط آن ها در جريان  در مقاب
واقعي كاسته مي شود و حتي احتمال لطمه 
ــز وجود داد.  ــي ني ديدن عملكرد آموزش
[معيدفر و ديگران،1376]. گوشه اي از اين 

مشكالت را با هم بررسي مي كنيم:

داوود تارورديزاده
 عضو هيئت علمي دانشگاه پيام  نور گرمي
علي اكبر عبداهللا زاده
 كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي

پيامده

كنترل ن

 بر رشد تكاملك

نوجوانان
اشاره

رابطة كامپيوتري بين انسان ها روز به روز فراگيرتر 
مي شود. رايانه ها روز به روز از طريق شبكه هاي محلي 
و جهاني و نيز از طريق فناوري بي سيم، به يكديگر پيوند 
مي خورند. ارتباط گســترده ، هر روز بيش از پيش افراد 
را به ســوي خود جذب مي كند و در اين ميان، ارتباط 
كودكان و نوجوانان با اين وسيلة ارتباطي، بيش از اقشار 

ديگر به چشم مي خورد.
ــت با وجود دارابودن جنبه هاي مثبت از قبيل  اينترن
ــي و ... در  جنبه هاي آموزشــي و ارائة خدمات ارتباط
ــتفادة نادرست و كنترل نشده، ممكن است  صورت اس
لطمات و صدمات جبران ناپذيري براي كودكان در پي 
داشته باشد. استفادة كنترل نشده از اينترنت، به ويژه وقتي 
با ديگر فناوري ها از قبيل تلويزيون همراه باشد، كودك 
ــر اثرات مضر آن بر تكامل فيزيكي،  را در معرض خط
اجتماعي و رواني قرار مي دهد؛ از جمله: مشكالت بينايي، 
صدمات سيستم اسكلتي، چاقي، مشكالت ارتباطي در 
خانواده و اعتياد الكترونيكي. در صورتي كه اگر از رايانه 
به طور صحيح استفاده شود، اثرات مثبتي در پي دارد. در 
اين مقاله برآنيم كه تأثيرات منفي استفادة كنترل نشده از 
اينترنت را در رشد و تكامل فيزيكي، رفتاري و اجتماعي 

كودكان بررسي كنيم.

 اينترنت، رشـد كـودكان، مهارت هـاي اجتماعي، 

بازي هاي رايانه اي، رايانه و انسان، اعتياد به اينترنت.

كليد واژه ها:

سستوشششممشم تت

سرآغاز
ــي م ددگ درر ز زنـن
ــر ــروزي، تصتصووي ام

ــ دش اينترنت  بدون 
اسـت. اين جـهش

اطاطالعالعــااتاتات فنففنـاـاوروروريي ي 
تــــأأثــيرات عميقي
انسان ن هـهـــايي رفتار  بببرر ر 

اامرمروزوزييي گذگذاشاششتهتته ااسس
ـتـت رترنـن ـــتفاده از اايينين اساس
ــي ازا جللوه هــا يكيك
م مدرن آشـكار دنياي
ابزاري مهم برايي آمآمووز
ــمار  نسل نو به ش

تنت در همه جا ح رتر اين
ـــــ ددارارارد. كودددكككان ن دردر شش
كاكاربربرارانن اينت وزونن ن به اف
ــال مميي گيگيرنرننددد. در س
7777 ممميليون كودكك 77اازز
ساسايبيبرر شدششده هاناند.د. ه هم م زمزم
ب بهه اياينتنترر گستردةدة ا افرفراداد
زاز پ پيشيش يبيشش  آن نينيزز 

ا اضض و بابا ع عالئالئميمي مثلثل
ب بي ي قرقراراريي كج خلقلقي،ي،

تست. ازاز ط طرفرف ههممراه ا
م مجاجازز ــهـه در جهان كـك
اكان ن و و نونوجج ويويژژه كود
ــلـل، ، ازاز د دامامنةنة در مقابـب
ك كاساستهته ممي ششو واقعي
كلكردرد آموزز ديديدن ن عمعم
[[معيديدفرفر وو ديگيگراراان،نن،66
مشكشكشكالتالت ر راا بابا ه هم م بربر

دداواوودود ت تارارورورديديديزززادهده
عضعضوو هيهيئتئت ع علملمي ي دادانشنشگاگاه پيپيامام    نونورر گرگررميميمي
ععليليا اكبكبر ر عبعبداداهللاهللا زازادهدهه
كاكارشرشناناس س ارارشدشد ت تكنكنولولوژوژي ي آمآموزوزشيشي

مـدرنن  
 دنيايي 

ـــووارر
ش درر 

تتت،،
يي
يي

ستت.. 
تت،،
ايي

ن و  
زش  

مي آيدد.. 
حضوضور ر 
ــــــمارِ رو

ترنتي قرار
5 2005 بيببيش ش ش 
ف ففضاضايي كك وارد

ممانانان بببا اا دسدسست رسيي
م ممننفيي رنرنت،ت، تتأثأثيريراتتت

ـــم م ميمي خخورورورد  چشچش  ب به ه
ـــرردگگي،، ا افسفس ضطضطراراب،ب،
  و و تفتفكركراتات ووسسواسيي
فف د ديگيگر،ر، د د رر ععين حالل
ب بهه يي، ، رورواباب ط ط ااياين افراد،

م ميي ي يايايابد،،  جوجوانانانان، ، افافزازازايشيش
د ددررر جرجرجرييانن  طبط آآآن هاهاها  ررووا
ل لططمهه  متمالال ود و حتحتحتي ي احاح
د دااد..  ــــز ز وجوجودود ــي ي نيني شزشزش
ياي ااز ز اياينن 13137676].]. گ گوشوشهه 

رررسرسيي ميمي ك كنينيم:م:

پپيااممددهه

كنترل ن

 ببرر ررششددد تتتككااممللك

ننووججووااننان
ااشاشاشارههرهره

ب بينين اانسنسانان ها روزز به روز فراگيرتر ررابابطةطة ك ككاماماامپپپيپيووتري
ب به ه روروز ز ازاز ط طرريقق شبكه هاي محلي ممي ي شوشود.د. ر رايايانانهه هاهاا رروزوزوز
يقيقيقق فففنانااوري بي سيم، بهبه ي ييكدكدكديگيگيگرر ر پيپيپيوونونددد وو ج جهاهانيني و و ن نيزيز ااززز ز طرط
ر روز بيش از پيش افراد گ گسســترده ه ،، هر بتبتبتباطاااط ميمي خ خورورندند. . ارار
ردر اين ميايانن، ارترتباباططط س ســــويوي خ خودود ج جذبذب مي كنكندد و  رراا ببهبه
شيش از اقشاشارر ب باا اين ن وسوسييلةة ارتبتبااطي، ب ككودودكاكان ن و و نونوجوجوانانانان

ديدديديگگرگر ببه ه چشچشم م ميمي خ خورورد.د.
ــتـت باا وجوجودود د دارارابابودودن ججنبهه هااي مثبتت ازاز قبيلل ااينينترترنـن
ــي وو ... ددرر اباباططط تات اررت و و ارارائةئة خ خدمدم ججنبنبه ه هاهاهاهاي ييي آمآموزوزشـشــيـي
ــــتفتفادادةة نانادردررسستست و و ك كك كننتنترلرل نشده، ممكمكنن اااست صصورورت تت ااسااس
صصدصدصدماماماتتت جبجبجبراراانن ناناناپذپذپذيريرييرييي بربرياي كودكان در پي وو وو لطلطللطمماماماتت تت
اياينتنترنرنت،ت، به ويژه وقتي داداشتشته ه باباشدشد. . اساستفتفادادة ة كنكنترترل ل نشنشدهده ا از ز
ه همراه باشد، كودك قق قبيبيبيبيللل ل تلتلويويزيزيونون بابا د ديگيگر ر فنفناواوريري ه ها ا ازاز
يكي، ــــر ر اثاثرارات ت مضمضرر آنآن بر تكاملل فيزي ررا ا دردر م معرعرض ض خطخط
اجاجتمتماعاعيي وو روروانانيي قرقرارار م مي ي دهدهد؛د؛ ا ازز جمجملهله:: مشمشكالكالت ت بيبينايي،
س سيسيستمتم ااسكسكلتلتي،ي، چ چاقاقي،ي، ممشكشكشكشكالتالتالت اارترتبااططي در صصدمدماتات
ا اعتعتيايادد الالكتكترورونينينينيكيكيكي.. دردردر صصصوورورتيتيك كهه اگاگرر از رايانه خخانانواوادهده وو
د در بهبه ططورورص صحيحيح ح اساستفتفاداد ه شوشوشود،د، ااثرثراتات ممثبثبتيتي د درر يپي د دارارد.د.
يريراتات م منفنفي ي اساستفتفادادةة كنكنترترل ل نشنشدده ا ازز مم كهكه ت تأثأثأأ م م مقاقاقاقالهلهلهله برآآآرآنينين ااينين
ااااينينينتترترنتنتر را ا دردر ر رشدشدو و ت تكاكاململ ف فيزيزيكيكي،ي، ررفتفتاراري ي وو ااجاجتماعاعيي

ككوكودكدكانانان ب بررررسيسي ك كنينيم.م.
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نانان، مهارت هـاي اجتتماماععي،   اينترنت، رشـد كـودكدك

بازي هاي رايانه اي، رايانه ووا ا انسنسنسان، اعتياد به  اياينتنتررنت.

كليد واژه ها:كليد واژه ها:
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1. تـأثيرات استفـادة كنترل نشده از اينترنت بر رشد مهارت هاي اجتماعي كودكان
ــاختار زندگي خانواده ها پيدا  الف) تأثيرات خانوادگي: امروزه اينترنت جايگاه ويژه اي در س
ــت و رايانه به عنوان يك وسيله اما با كاربردي متفاوت تر، متنوع تر و شخصي تر وارد خانه ها  كرده اس
شده، عرصة زندگي اجتماعي را دچار تغيير و تحول كرده و روابط اجتماعي جديدي با ويــژگـي هاي 
نــــــوين در جـامـعه حـاكم ساخـتـه است. دلـيلي اصـلي خانـواده ها براى خريـد رايــــانه 
و ارتــــباط با شبكة اينـــترنت در مـنزل، آمــوزش است. والدين اعتقاد دارند كه اين 
ابزار، نگرش كودك نسبت به مدرسه را بهبود مي بخشد. اما با گسترش سريع استفاده 
از اين فناوري، سؤال مهمي كه ايجاد مي شود، تأثير آن بر ارتباطات بين اعضاي خانواده 

است. استفاده از اينترنت، بر روابط خانواده تأثير مي گذارد:
استفاده از اينترنت نوعي فعاليت زمان گير است. پس مي تواند مدت تعامل كودك 
با خانواده اش را كاهش دهد. زمان اختصاص داده شده براي تعامل، پيش شرط ارتباط 
باكيفيت است. وجود فقط يك رايانه در منزل، رقابتي ميان كودك و والدين براي استفاده 
از رايانه ايجاد مي كند كه گاهي سبب كشمكش مي شود. استفاده از صفحات وبي كه 
از نظر محتويات متناسب سن كودك نيستند، سبب بحث و كشمكش ميان والدين و 
كودكان مي شود. گاهي كشمكش، از دست يابي كودكان به اطالعات خصوصي والدين 
ــي مي شود و گاهي والدين نگران هستند كه اينترنت كودك را از ساير فعاليت ها  ناش

.[ Mesch, 2005] منحرف كند. هم چنين، اثر ايزوله كننده اي بر او داشته باشد
ب) تأثيرات اجتماعي: اينترنت به عنوان نوعي فناوري شگفت آور معرفي شده 
ــت، اما بر مهارت هاي اجتماعي افراد اثرات منفي دارد. بهترين راه براي كشف  اس
ــد و يادگيري است، تعامل با ديگر كودكان  خود، زماني كه كودك در حال رش
ــب تجربه و تحريك حس ها اتفاق مي افتد و  ــت. يادگيري از طريق كس اس
زماني كه كودك از رايانه استفاده مي كند، اين امر كمتر صورت مي گيرد. 
كليك كردن بر موس و بازي هاي رايانه اي، پيشرفت مناسب مهارت هاي 
اجتماعي كودك را به تأخير مي اندازد. زماني كه كودك به اينترنت معتاد 
شد، انگيزه اش براي تعامل با ديگران كم مي شود و اين خود بر ارتباط 
[www.public. شخصي و تعامالت اجتماعي اثرات منفي مي گذارد
[iastate.edu. مطالعات اخير نشان مي دهد، استفاده از اينترنت سبب 
ايجاد احساس بدبختي، تنهايي و به طور كلي كاهش سالمت رواني 
ــخاصي كه از اينترنت زياد  استفاده مي كنند، دوستي ها  ــود. اش مي ش
ــري را با خانواده صحبت مي كنند،  ــر حفظ مي كنند، زمان كمت را كمت
استرس بيشتري را تجربه مي كنند و احساس تنهايي و افسردگي مي كنند 

.[Affonoso, 1999]

هاي اينترنت 

لنشده

ل كودكان و 

اينترنت با وجود 
دارابودن جنبه هاي 

مثبت در صورت 
استفادة نادرست،  

ممكن است لطمات و 
صدمات جبران ناپذيري 

براي كودكان در پي 
داشته باشد
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رترترنتنت بر رشدد مهارت هاي اجتماعي كودكان شدشدهه ازاز ايين
ــاختار زندگدگيي خانواده ها پيدا  ج جاايگاه ويژژه اي در س امامروروزهزه ايننترنت
رتر و شخصي تر وارد خانه ها   وسيليله اما با كاربردي متفاوت تر، متنوع 
ژـژگـي هاهايي  ر تغيير و تحول كرده و روابط اجتماعي جديدي با و ويـي
ـــــانانانهه ه  كم  سساخـتـه است. دلـيلي اصـلي خانـنـوادهده ها براى خريـد رايــ
ا اينينـــــترنت در مـنزل، آمــوزش است. والدين اعتقاد دارند كه اين  ةة
فتفاداده ه  دشدد.  امامااا با گستترشرش سسريريع ع اس خبخ ارا ب بهبهبهبود مميي  ك نسسنسبتبتت به ه ممدرسه 
ل مهمهمي كه ايجاد مي شود، تأثير آن بر ارتباطات بين اعضاي خانواده 

رير م مي ي گذگذاراردد: نترنت، بر ر رووابط خانواده تأث
رنت نوعي فعاليت زمان گير است. پس مي تواند مدت تعامل كودك 
د دهد. زمان اختصاص داده شده براي تعامل، پيش شرط ارتباط  هشش
ود فقط يك رايانهه در منزل، رقابتي ميان كودك و والدين براي استفاده 
كند كه گاهي سبب كشمكشش مي شود. استفاده از صفحات وبي كه 
و كشكشمكش ميان والدين و  تنتنااسب ب سننسن ك كودودكك نينيستستندند،، سبب بحبحث ث
يدينن  وككودككان به اطالعاتات خ خصوصوصصيصي وال كك كشششمكشكش،، زاز دستست ي يابابي  اهي
ك كهه اينتنترنت ت كوكودكدك را از ساير فعفعالاليتتيت ه ا  گاهي واالدلدينين نگران هستند

.[ Mesch,h, 2200005]5] ب باشاشد د واو دداشاشتهته ب برر  يياي لولهه كنكنكنندندندهه  رثر ايزيز چچنين، ا
وآور ر معمعرفي شدهه  ع عنونوانان ننوعوعي ي فنفناواوريري ش شگفگفتت   اجتجتمماعيي:: ايايننترنرنتت بهبه
ا اثرثراتت ممنفنفي ي داداردرد . بهبهترترينين راهه برارايي كشفف  يياي اجتمااعيعي اافرفراداد مهارت ه
ـــد د و و يايادگدگيريريي اساست،ت، تتعاعاململ ببا ا ديديگرگر ككوودكانن ن  شرش  كه كودك در حال 
ــب تجربهه وو تحتحريريكك حسحسه ها ا اتاتفافاق ق ميمي ا افتفتدد و   يادگيري از طري ق كسكس
 ك كه كودك از رايانه استتفافافافاددهده مي كند، اين امر ك كمتمترر صوصورترت مي ي گيگيردرد. 
رراايانه اي، پيشررف ت منمناساسب ب مهمهارارتت هاايي  دردن بر موس و بازي هايي ي ك ك
كدك بهه اينتنترنرنتت معمعتاتادد  ك كه كوكو يني ز زما يعي كودك را به تأخير مي اندازد. تما
ربر ا ارترتباباط ط  ششاش ببرراي تعامل با ديگراننن ككم ميي ي ي شششوشود د و و اياينن خوخودد  د، انگيزه 
[w[wwwww.p.pubublilic.c. نمنفيي م مي ي گذگذارارد د شخصي و تعامالت اجتماعي ي اثاثرااتت 

ا از ز اياينتنترنرنت ت سبسبب ب  ا اسستفافادهده شنشانان م مي ي دهدهد،د، ا اخخيرر  ععلعااتات iiastate.edu. مطا
ت ت روروانانني ي  خبختيتي، ، تنتنهاهايييي و و ب بهه طوطور ر كلكلي ي كاكاهشهش سسالمالمال حاحساس بدبد جاجاد 
يتيتيه ها ا  ميمي ك كنننند، د دوسوس ييايايننتنتررنرنت ت زيزياداد  اساستفتفاداده ه صصاصاصيي ي كهكه ااز ز  ــخـخـخ ا اشش وـود. ي شـ
ــرـري ي رارا ب با ا خاخانونوادادهه صحصحبتبت مي ي ككنندد،،  كمكمكمتـت ز زمامان ن ــرر ر حفحفظظظ ظ ميميك كنننند،د، كمتمت
ت تنهنهاياييي و و افافسرسردگدگي ي ميمي كنننننددد  م مي ي كنكنندند و و ااحسحساساس هبه ب بيشيشترتري ي رارا ت تجرجر سس

.[A[Affffononnosososoo

لرل ننشش ك كنتنت اـادةدة ت تـأـأثيثيرارات ت اساستفتف ..1
االفلف)) تأثيثيررات ت خاخاننوادگگي: اا
ــتـت و و ر رايايانانهه بهبه ع عنونوان يك كردهه اس

جاجتمتماعاعي ي ررا دچار شدشدهه، عرصةة زنزنددگي 
ننــــــوين در رجـجـجـامامـعـعه ه حـحـا
بشبكة  وو ارارتــــباط با 
رار، نگرشرش كودكك ابز
اواوريريي، سؤسؤاا از اين فنف
ا ايينت سساساستتتفتفاداده ه ازاز تست. . اا
زاز اايينينتترر فتفاداده  اساس

هه اشاش ر را ككاه با خانونوادا
و وجو باباكيكيفيفيت ت اساست.ت.
م ميي ك از ز رارايايانهنه ايجيجاداد
م مححتويااتت م متت ازاز ن نظرظر
ككودودكاكانن مي شود. گا
ــي مي شود وو گ نااش
ممنحنحنحررفرف كندد. هم چ چ
ب)ب)) ت تتأأثأثيييرات
ماماا ببر م تـت،،  اسسـ
ز ززمماني خخود،د،
ي ــتـت. اس
ييني زما

كليك
اجت

شد
ش
u]]]

ايج
مي
ررا ك

ااستستررس
,, 1 199999]9]

ههاايي اينتررنتت 

للننششددهه

لل ككوودكانن وو 

ااييننتتتترررنننتتت بباا ووججوودد
ددااررااببووددنن جنبههه هههااايييي 

ممثثببتت ددرر صصووررتت 
ااسسسستتففااددةة ننااددررسستتت، 

مممكككنن ااسستت للططممااتت وو 
صصددممااتت جججبرراانن ننااپپذذييرريي

بببرراي كككووودددكككاانن ددرر پپيي 
ددااششتتهه ببااششدد
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2. تأثيرات استفادة كنترل نشده از اينترنت بر رشد رفتار 
و اخالق كودكان 

ــان  الف) اعتياد الكترونيكي و كودكان: مطالعات نش
داده است كه در بين كودكان مصرف كنندة سنگين اينترنت، 
ــيوع آن  ــي ها ش الگوهاي رفتاري اعتياد وجود دارد. بررس
ــزارش كرده اند.  ــش از 80 درصد گ ــا بي ــد ت را از 6 درص
نگران كننده ترين جنبة اعتياد به اينترنت، آسيب ديدن كودكان 
است. آن ها به راحتي به بازي هاي چندنفره، حتي بخش هاي 

.[www.news.zdent.com] مبتذل، وابسته مي شوند
كودكان معتاد به اينترنت، ساعت هاي بسيار طوالني در 
طول روز را به استفاده از اين وسيلة ارتباطي مي گذرانند، به 
نحوي كه عملكرد شغلي و اجتماعي آن ها تحت تأثير قرار 
مي گيرد. كارشناسان، اين نوع استفادة غيرطبيعي از اينترنت 
ــت» مي نامند. علت اعتياد به  ــاً «اعتياد به اينترن را اصطالح
ــياري از اين افراد و كودكان، دست يابي به  اينترنت، در بس
راهي براي سركوبي اضطراب ها و تنش هاي زندگي است. 
به گفتة پژوهشگران، احتمال اعتياد به اينترنت در كودكان 
گوشه گير و افرادي كه در ارتباط هاي اجتماعي و بين فردي 

خود مشكل دارند، بيش از سايرين است.
عالئم شناخته شدة اين اختالل عبارت اند از:

ــتفاده از رايانه براي خوش گذراني، شادي يا  الف) اس
تسكين استرس.

ب) احساس تحريك پذيري غيرقابل كنترل و افسردگي 
در زماني كه از آن استفاده نمي شود. 

ــرف زمان طوالني و هزينة زياد براي نرم افزار و  ج) ص
سخت افزار، روزنامه ها و فعاليت هاي مربوط به رايانه. 

ــه و خانواده                   ــبت به كار، مدرس ــدن نس د) بي خيال ش
.[Affonoso, 1999]

ــوند،  به آن هايي كه نمي توانند از صفحة رايانه دور ش
توصيه مي شود:

به يك شبكة حمايت شده و سالم متصل شوند. زماني 
كه حس مي كنند بايد جلوي رايانه بنشينند، با كسي تماس 
بگيرند و با او صحبت كنند. اين روش رفتارشناختي است. 
به اين ترتيب، به افراد كمك مي شود تا الگوي ذهني خود 

را دريابند و بدانند چگونه بايد آن را تغيير دهند. 

ــاي رايانه اي خشــونت آميز و كودكان:  ب) بازي ه
ــي و رايانه اي، به  ــاي الكترونيك ــترش بازي ه امروزه گس
ــده  ــر كودك و نوجوان تبديل ش تهديدي بزرگ براي قش
ــاي رواني و  ــد به بروز بيماري ه ــت و اين امر مي توان اس
افسردگي در قشر جوان نيز منجر شود. در گذشته ، بازي ها 
از طريق ارتباط كودكان با يكديگر انجام مي شد. اما امروزه 
ــاعات روز را صرف اين گونه بازي ها  كودكان بيشترين س
ــد، درحالي كه اين ارتباط هيچ گونه رابطة عاطفي و  مي كنن
ــاني ايجاد نمي كند. تأثير بازي هاي رايانه اي به ويژه  در  انس
ــونت در كودكان و نوجوانان، انكارناپذير است  ايجاد خش
ــدت  ــتگي دارد: اولين عامل، درجة ش و به چند عامل بس
ــونت بازي است. دوم، توانايي كودك براي تشخيص  خش
ــت. عامل  ــز بين دنياي تخيلي و واقعيت زندگي اس و تمي
سوم، قدرت كودك براي مهار كردن تمايالت و انگيزه هاي 
ــت و باالخره عامل چهارم، چارچوب ارزشي  وجودي اس
ــت و يا هم اكنون  ــد كرده اس ــت كه كودك در آن رش اس
زندگي مي كند و نيز ارزش هايي كه در متن و محتواي بازي 
مستتر است. تحقيقات اخير داللت دارد، بازي هاي رايانه اي 
سبب بروز صدمات مغزي طوالني مدت مي شود. بازي هاي 
رايانه اي فقط قسمت هايي از مغز را كه به بينايي و حركت 
ــاص دارد، تحريك مي كند و به تكامل ديگر نواحي  اختص

.[www.gentleparents.com] .مغز كمك نمي كند
تركل بر اين باور است كه رايانه و بازي هاي رايانه اي 
ــي از نسل جديدي از اين نوع بدل  در حال حاضر به بخش
گشته است كه در حال رشد و ترقي است. اگر چه ممكن 
ــت اين مقوله حقيقت داشته باشد، موضوع نگران كننده  اس

استفاده از اينترنت 
نوعي فعاليت زمان گير 
است. پس مي تواند 
مدت تعامل كودك با 
خانواده اش را كاهش 
دهد
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ــت داده و رو  ــت كه كودكان زندگي خود را از دس اين اس
به زوال و افول مي روند. اين مرگ، در واقعيت به حقيقت 
ــدد و به دردي فيزيكي كه بتوان آن را تحمل كرد،  نمي پيون
مربوط نمي شود. براساس نظرية آموزش اجتماعي، كودكان 
ممكن است اعمال تهاجمي و پرخاشگرانه را، همان گونه كه 

در رسانه هاي الكترونيكي مشاهده مي كنند، تقليد نمايند.
كلمنتز [Clements, 1995] تصريح مي كند، بازي هاي 
ــبت به بي رحمي  ــودكان را نس ــونت آميز، ك اينترنتي خش
بي احساس مي كنند و ممكن است آن ها را به احتمال قريب 
ــونت آميز در زندگي واقعي  ــن، به انجام اعمال خش به يقي
سوق دهند. عالوه بر اين، كودكان و نوجواناني كه در ظاهر 
ــي را در تماشاي رسانه ها تجربه مي كنند، با  لذت و خوش
ــونت موجود در رسانه ها مواجه مي شوند و تمايالت  خش
و نيازهاي سيري ناپذيري را براي مضمون خشونت هرچه 
 [Schwartz and Matzkin, ــد ــتر از خود بروز مي دهن بيش

.1999]
بنابراين، رابطة ميان مشاهده توسط كودكان و نوجوانان 
در رسانه ها و سطح تهاجم و پرخاشگري كه در طول زمان 
ــا را به بازي هاي  ــتگي و تعلق آن ه به وجود مي آيد، وابس
ــالوه بر اين،  ــه اي افزايش مي دهد. ع ــونت آميز رايان خش
كودكاني كه از نظر علمي در سطح پايين تري قرار داشته اند، 
از مهارت هاي اجتماعي توسعه يافته برخوردار نبوده اند و در 
تخيل خود خشونت را تجسم مي كنند، به نشان دادن و بروز 

خشونت و پرخاشگري بيشتر تمايل نشان مي دهند. 

3. تأثيرات استفادة كنترل نشده از اينترنت بر رشد فيزيكي 
و جسمي كودكان

الف) مشــكالت بينايي: به اعتقاد پزشكان، كودكاني 
كه به مدت طوالني از اينترنت استفاده مي كنند، در معرض 
خطر نزديك بيني قرار مي گيرند [Emick M, 2002]؛ اگرچه 
ــگاه ممتد به صفحة  ــاالن كه به دليل ن 70 درصد بزرگ س
مانيتور و كار طوالني  مدت با رايانه به عالئم سندرم بينايي 

رايانه مبتال هستند [عظيمي، 1383]. 
ــان داده است، كودكان به چند دليل براي  تحقيقات نش

ابتال به اين سندرم مستعدتر هستند:
ــتي و سالمت خود،  ــائل بهداش ـ توجه نكردن به مس
ممكن است ساعت ها در مقابل صفحة رايانه بنشينند و بر 

آن تمركز كنند. 

ـ بيان نكردن مشكالت بينايي توسط كودكان و ناديده 
گرفتن آن ها.

ــتگاه هاي كاري رايانه ، متناسب با  ـ طراحي شدن ايس
وضعيت بالغين كه براي كودكان مناسب نيست. 

ــي رايانه  در كودكان،  ــندرم بيناي براي پيش گيري از س
بايد:

ـ قبل از شروع مدرسه، معاينة كاملي از چشم كودكان، 
از نظر ديد نقاط دور و نزديك صورت گيرد.

ـ ايستگاه هاي كاري رايانه متناسب با وضعيت كودكان 
طراحي شود.

ـ فاصلة بين مانيتور و چشم كودك 70-45 سانتي متر 
توصيه مي شود. فاصلة كمتر از 45 سانتي متر براي كودكان 

مضر است. 
ـ والدين از رفتارهايي كه بر مشكالت چشمي داللت 
مي كند؛ آگاه باشند؛ مثًال قرمزي چشم، مالش مكرر چشم ها، 
ــردرد، وضعيت هاي غيرمعمول، شكايت از تاري ديد و  س

.[Wan l.k, 2005] خستگي چشم
ب) صدمات سيستم اسكلتي: مشكالت نواحي مچ، 
ــدت از رايانه  ــي را كه طوالني م ــت، كودكان گردن و پش
ــكل، با وضعيت  ــتفاده مي كنند، تهديد مي كند. اين مش اس
[www. قرارگيري كودك در حين كار با رايانه مرتبط است

 .jhu.edu]
براي پيش گيري از اين صدمات بايد: 

1. وضعيت صحيح قسمت بااليي بدن در حين كار با 
رايانه حفظ شود:

ـ پشت به وسيلة صندلي حمايت شود. 
ــار  ــتن بر صندلي، بر عقب زانوها فش ـ در حين نشس

وارد نشود.
ــطح  ــم (كف زمين يا س ــطحي محك ــا روي س ـ پاه

شيب دار) قرار گيرد. 
ـ سر روي گردن متعادل باشد.

ـ زاوية بين ساق پا و ران ، بيش از 90 درجه باشد.
ــر از 15  ــرد [زاوية كمت ــور خنثي قرار گي ــچ به ط ـ م

درجه]. 
2. يك محل كار نرمال طراحي شود؛ فضايي كه كودك 
بتواند به آن دست رسي بيابد؛ به راحتي بنشيند، بدون اين كه 
ــم كند يا بپيچاند. وضعيت  ــب خ بدنش را به طور نامتناس
صفحة رايانة را بررسي كنيد. صفحة رايانه طوري قرار گيرد 

اينترنت بر مهارت هاي 
اجتماعي افراد اثرات 

منفي دارد
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كه كودك بدون اين كه گردنش را به عقب و جلو خم كند، 
آن را به راحتي ببيند. 

ــب قرار گيرد.  3. در محل كار با رايانه تجهيزات مناس
صندلي راحت، ميز ثابت، صفحه  كليد سطح پايين با شيب 

منفي و موس در سايز مناسب با كودك. 
ــرد و غبار، و نور كافي  ــة مانيتور عاري از گ 4. صفح

موجود باشد. 
5. مدت زمان استفاده از رايانه كنترل شود. زيرا صدمات 

پيشنهادها كمك كننده است:
ـ آشنايي والدين با رايانه و گذراندن دوره هاي آموزشي 
ــن زمينه و در صورت لزوم، يادگيري برخي نكات از  در اي

كودكان.
ــتفاده آنان از  ــا كودكان در مورد نحوة اس ـ صحبت ب
رايانه و خطراتي كه هنگام آن الين شدن ممكن است آن ها 

را تهديد كنند. 
ـ قراردادن رايانه در مكاني از منزل كه بتوان فعاليت هاي 

كودك را تحت نظر داشت. 
ــتفاده از رايانه، در صورتي كه  ـ محدود كردن زمان اس
وي از تماس هاي اجتماعي خود كاسته باشد. (استفادة بيش 

از حد از رايانه، معموالً نشانگر وجود يك مشكل است.)
ــودكان هنگام حضور آنان در اتاق هاي  ـ همراهي با ك

گفت وگوي اينترنتي. 
ــودكان و حذف  ــي ك ــاي الكترونيك ــي نامه ه ـ بررس

پيام هاي نامتناسب. 
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 .[Longs.s] فيزيكي، به طول مدت استفاده بستگي دارد
ــي مقابل رايانه  ــي: كودكاني كه مدت طوالن ج) چاق
ــالمتي (از قبيل  ــورد نياز س ــينند، از فعاليت هاي م مي نش
ــر چاقي در آن ها  ــوند. در نتيجه خط ورزش) دورتر مي ش
افزايش مي يابد [www.public.istate.edu]. براي به حداقل 
رساندن خطر چاقي، توصيه مي شود مدت استفاده از رايانه، 
به 1 تا 2 ساعت در روز محدود و بر فعاليت هايي از قبيل 

ورزش تأكيد شود. 

نتيجه
ــه كودكان و  ــت فراواني ك ــود جنبه هاي مثب با وج
نوجوانان در استفاده از اينترنت مي توانند بهره مند شوند، 
ــتفاده از اينترنت به آن ها اشاره  جنبه هاي منفي كه در اس
ــد، نه تنها نمي تواند آن ها را به پيشرفت برساند، بلكه  ش
ــان را نيز مي گيرد. بنابراين، براي اطمينان  جلوي رشدش
ــي كودكان را در  ــتفادة بهينه و اين كه رايانه زندگ از اس
ــور كلي توجه به اين  ــد، به ط حال آينده و بهبود ببخش

نگران كننده ترين جنبة 
اعتياد به اينترنت، 
آسيب ديدن كودكان 
است
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ك كودودك ك بدبدونون ااينين ك كه ه گرگردندنش ش را بهه عقعقعقبب ب و و جلجلو و خمخم كند، ككهكهكه
آنآن ر را ا بهبهه ر ر ر راحاحتيتي ب ببيبيندند . 

بـب ق قرارار ر گيگيردد. تات مناسـ ت تجهجهيزيز م ممححلحل ك كارار ب با ا رارايايانهنه 33. دردر
ز ز زز ثثاثاثابتبتبت، ، صفصفحهحه  ككليديد سطح پايينين با شيشيبب ميميم صندلدليي راراحتحت، ،

ككدك. .  كوكككو منمنفيفي وو م موسوس د در ر ساسايزيز ممناناسبسب باا ا
ــردد و غبار، و ننورر ك كافافيي ــةـة م مانانيتيتورور ع عاراري ي ازاز گ 44.. صفصفحـح

مومووججوججود باباشدشد. 
55. م مدتدتتدت زمان ن اساستفتفادادهه ازاز ر رايايانانهه كنكنترترلل شود. زيرا صدماتت

پيشنهادها كمكك كنكنندنده است:
ياياانه و گذراندن دوره هاي آموزشي  ـ آشنايي والدين با ر
ــن زمينه و در صورت لزوم، يادگيري برخي نكات از  در اي

ككودكاكان.ن.
ــتفاده آنان از  ــا كوكودكان در مورد نحوة اس ـ صحبت ب
رايانه و خطخطرراتي كه هننگگامم آآن الين شدن ممكن است آن ها 

تهتهديديدد ككنند.  را ا
ـ قراردادن رايانه در مكاني از منزل كه بتوانان فعاليت هاي 

كودك را تحت نظر داشت. 
ــتفاده از رايانه، در صورتي كه  ـ محدود كردن زمان اس
ياي اااججتجتماماعيعي خودود كاسته باشد. (استفادة بيش  وويوي ااز ز تمتماساس ه

از حد از رايانه، معموالًالً نشانگر وجود يك مشكل است.)
ــودكان هنگگام حضور آنان در اتاق هاي  ـ همراهي با ك

گگفتفت ووگگويي اياينتنترنرنتي. 
ــودكان و حذف  ــي ك اـاي ي االكترونيك ــيـي نناامه هـ ـس ـ برر

پيايام م هاهايي نانامتمتناناسسب.
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.[L[Lonongssg .s] رارد فيفيزيزيكيكي، ، بهبه ط طولول ممدتدت ااستستفافادهده ب بستستگيگي د د
مم مقاقاقابلبل رايانه يـيـي ط طوالوالنـنـ م مدتدت ــيـي: : كوكودكدكاناني ي كهكه چاچاقـق ج)ج)
ــــالمالمتيتي (از قبيل ـــورورد د نينييازازاز س س م م ا از ز فعفعالاليتيته هاياي ــيـينننند،د، ميمي ن نشـش
چچاقيقي در آن ها ــــر ر ــــونوند.د.دد. ددرر نتنتيجيجه ه خطخط ورورزشزش) ) دودورترت ر ميمي ش ش
حدحداقلل w[wwwww.p.pubublilic.c.iisisstatatatatetetete].. ربراياي ببه ه e.e.edudud ]] ببابابدد ييميميي ي ي [[اافزفزايايش ش 
ا استستفافادهده از زز رارايايانهنه، ددندندن ننن خطخطرر چاچاقيقي، ، توتوصيصيه ه ميمي ش شودود م مدتدت ررساسا
22 س ساعاعت ت دردر رروزوز م محدحدودود و و ب برر فعفعالاليتيت هاايي از قبيبيلل تتاا 111 بببههه

روورورزشزش ت تأكأكيديد ش شودود. . 

ننتيتيجهجه
ـــه كودكان و ــــتت فراواوانانيي كـك هبهه هاياي م مثبثب ــوـود د جنجن بابا و وجـج
ب بهرهره مند شوند، م مي ي توتوانانندند نونوجوجوانانانان د در ر اساستفتفاداده ازاز ا اينينترترنتنت
ا ايينينترترننت ب بهه آن ها اشاره ــتفتفادادهه ازازز م منفنفي ي كهكه د درر اساس جنجنبهبه ه هاياي
ناندد، بلكه ــدـد،، نهنه ت تنهنهاا نمنمي ي توتواناند آنآن ه ها ا رارا ب بهه پيپيششرشرفتفتفت ب برسرس شـش
نانانن ب بنانابربراياين،ن، ب براراي ي اطاطاطميم ر راا ننيزز ميميگ گيرد. ـــانان ججلولويي رشرشدشدش
ـيـي ك كودودكاكان را در ز زندندگـگ هنه و ا اينينك كه ه ررايانه ــتـتفافاددة بههي ا اسـس ازاز
ــور كلي ي توتوجه به اياينن ــدد، بهه طـط وبود ببخشخش حاحال ل آيآيندنده و بهبه

ننگگرراانن ككننننننددددهه تترريينن ججننببةة 
ااععتتيياادد ببهه ااييننتتررننتت،، 
آآسسييبب ددييددنن ككووددككاانن 
ااسستت
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پرسش هاى كليدى
� چه كار كنيم تا دانش آموزان از ابتدا حروف الفبا را خوب بشناسند؟

� معلم كالس پنجم چگونه به دانش آموزي كه در شناخت حروف دچار مشكل است، علوم ، تاريخ يا... درس 
بدهد؟

� چه كنيم تا در پايه هاي باالتر، دانش آموزي با ديكتة ضعيف نداشته باشيم؟
� آيا پرسش از دانش آموزي كه روخواني و خواندن بلد نيست، ظلم به او محسوب نمي شود؟

� براي رفع اين مشكل چه بايد كرد؟

هدف ها
� تقويت دانش آموزان ضعيف در ديكته

� كلمه سازي و افزايش دامنة لغات 
� تفهيم درست صداها و حروف  در پاية اول 

� مرتب كردن كلمات به هم ريخته
� آموزش كلمات هم معني، هم خانواده، مخالف و...

� آموزش كلمات از طريق بازي

نحوة اجرا 
دانش آموزان در خانه و با كمك اوليا، با استفاده از كارتن يا مقواي رنگي (سه رنگ اصلي)، آهن ربا و چسب مايع، 
حروف آهن ربايي را مي سازند تا در كالس، در تابلوي فلزي دو كاره يا وايت برد از آن استفاده كنيم. چون در ساخت 
حروف، از رنگ و خاصيت جابه جايي و حركت استفاده مي شود، آموزش براي دانش آموزان جالب و جذاب خواهد 
شد و از تلفيق بازي و آموزش، يادگيري فعال و پايدار اتفاق خواهد افتاد. مرتب كردن كلمات به هم ريخته آن، هم به 

شكل مسابقه، چنان دانش آموز را سرگرم آموزش و يادگيري مي كند كه گذشت زمان را متوجه نمي شود.

نتيجه و بازخورد
چون آموزش در اين طرح با بازي همراه است، يادگيري فعال و پايدار خواهد بود و دانش آموزان از آموزش خسته 

نخواهند شد. عالوه بر اين، ساخت حروف به دست دانش آموز، مهارت ساخت اجسام را در او تقويت خواهد كرد.
براى اجراي اين طرح، تنها خريد مقوا، آهن رباي نواري و چسب مايع هزينه الزم است. 

حسن عزيزي آهن ربايي الفباي فارسيطرح حروف
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غالمرضا يادگارزاده

اشاره
همة كســاني كه با دانش آموزان در ارتباط هستند 
ــوان والدين)، به اين  ــم و چه به عن (چــه به عنوان معل
موضوع برخورده اند كه دانش آموزان در برخي كالس ها 
(خصوصاً رياضي) چنان مضطرب و نگران هستند كه 
ــي براي ســالمت آن ها زيان آور مي شــود. راهكار  گاه
ــا در مقابل اين موضــوع، در چند مورد  ــي آن ه انتخاب
خالصه مي شود: يا با بي ميلي سركالس مي روند و آن چه 
را در كالس رخ خواهد داد، بي اهميت فرض مي كنند. يا 
با ترس و نگراني كالس را مي گذرانند، و يا به هر كاري 
متوسل مي شوند تا در كالس حاضر نشوند. اين موضوع 
بسيار نگران كننده است كه دانش آموزان نشاط تحصيل و 
در مدرسه بودن را از دست بدهند، در مقابل نمره هايي 
كه از دروس مي گيرند، قرار گيرند و سالمتشان به خطر 

بيفتد. مقالة حاضر نگاهي كوتاه به اين موضوع دارد. 

اشاره
همة كســاني كه با دانش آموزان در ارتباط هستند 
ــوان والدين)، به اين  ــم و چه به عن (چــه به عنوان معل

آ

يادگيري. پيشـرفت تحصيلي، اسـترس، اضطراب، 

كليد واژه ها:

نشاط دانش آموزان در پيشرفت تحصيلي
ــر دنيا،  ــي سراس ــاي آموزش ــياري از نظام ه در بس
موضوع پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، موفقيت آنان در 
آزمون هاي مدرسه اي، محلي، منطقه اي، ملي و بين المللي، 
موضوعي در خور توجه و بااهميت تلقي مي شود. همواره 
انتشار نتايج سنجش، موجي از خوش حالي و نگراني را 
بين ذي نفعان نظام آموزشي به وجود مي آورد. براي مثال، 
ــاي متنوعي را در  ــار نتايج آزمون «تيمز»، واكنش ه انتش
سراسر جهان به وجود آورد. روزنامة واشنگتن پست، پس 
ــار نتايج تيمز 2006، در مقاله اي به نقد عملكرد  از انتش
دانش آموزان كشورهاي گوناگون پرداخت و اين پرسش 
ــاط دانش آموزان  ــادي و نش را مطرح كرد كه آيا بايد ش
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ــچرر1 ،2007].  را فداي موفقيت در آزمون ها كنيم؟ [اس
هدف نهايي نظام آموزشي، تربيت شهرونداني است كه 
آيندة جامعه را شكل دهند و در دست بگيرند. اين هدف 
ــود و ساختار  كالن، با زيرهدف هايي خاص دنبال مي ش

نظام آموزشي را شكل مي دهد. 
فرايند كنترلي در تحقق اهداف، سنجش و ارزشيابي 
ــاالنه براي تحصيل رايگان دانش آموزان، هزينة  است. س
زيادي صرف مي شود و سياست گذاران آموزشي، به دنبال 
تحليل نسبت هزينه   به فايده هستند و پيشرفت تحصيلي 
ــد. در بحث  ــن بحث مي دانن ــدي در اي ــاخص كلي را ش
پاسخ گويي نيز موضوع پيشرفت تحصيلي، عنصري كليدي 
محسوب مي شود. طبيعي است با چنين اهميتي، مدارس 
ــرفت تحصيلي  ــت تالش خود را براي افزايش پيش نهاي
صرف كنند تا در اين رهاورد، بتوانند ضمن تحقق اهداف، 
جايگاه خود را در جذب دانش آموزان تواناتر تحكيم كنند. 
ــاني كه تأكيد زيادي بر پيشرفت تحصيلي  در مقابل كس
ــان شناختي) با  دارند، افرادي ديگر (خصوصاً روان شناس
مطرح كردن بحث سالمت رواني دانش آموزان، شيوه هاي 
جاري تعليم و تربيت و نظام آموزشي را به نقد مي كشند 
و معتقدند، تأكيد بيش از حد بر نتايج پيشرفت تحصيلي 
مي تواند اثرات نامطلوب بعدي بر دانش آموزان داشته باشد 
[الولس2، 2006]. اين گروه معتقدند، روش هاي سنجش 
ــمت يادگيري محور بودن سير كنند و  ــي بايد به س كالس
ــنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي، بخشي از حلقة  س
تدريس و يادگيري باشد، نه اين كه ابزاري براي رتبه بندي 

و قضاوت در مورد عملكرد معلمان. 
ــال اخير توسعة زيادي يافته و  اين ديدگاه در چند س
ــرفت تحصيلي به عنوان بخشي از  طرف داران آن، به پيش
زندگي دانش آموزان نگاه مي كنند كه در بافت برنامه هاي 
ــد، محيط كالس  ــد. اين افراد معتقدن ــي رخ مي ده درس
ــناك و دلهره آور باشد.  نبايد براي هيچ دانش آموزي ترس
ــوزان زماني مي توانند از تمامي ظرفيت  يادگيري  دانش آم
ــت وارد محيط  ــا عالقه و رغب ــتفاده كنند كه ب ــود اس خ

يادگيري شوند و يادگرفتن را دوست داشته باشند. 
قضاوت در مورد اين كه تأكيد بر پيشرفت تحصيلي 
ــالمت رواني دانش آموزان را با چالش مواجه  چه قدر س
مي كند، كار ساده اي نيست. نظام هاي آموزشي بايد شواهدي 
از موفقيت و ارتقاي دانش آموزان ارائه دهند و نمي توانند 

ــه و كالس را به حال خود رها كنند. در اين مورد،  مدرس
اسچرر (2007) مي گويد، اگر مدارس كاركردهاي خود را 
ــتي انجام دهند، مي توان اميدوار بود دانش آموزان  به درس
در محيطي مطمئن و سالم زندگي خواهند كرد، خواهند 
آموخت و پيشرفت خواهند كرد. او در اين مورد به نقش 
پررنگ معلم، برنامة درسي و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 
ــان آموزش ديده و  ــد: اگر معلم ــد مي كند و مي گوي تأكي
ــت رس باشند و برنامة درسي به درستي و  كارامد در دس
روشمند تهيه شده باشد، مي توان اميدوار بود كه نظام 
ــنجش تكميل كنندة فرايند يادگيري خواهد  س
ــي آن هايي كه  ــود و دانش آموزان (حت ب
ــل ندارند)  ــه تحصي ــه اي ب عالق
ــد در چنين بافتي  مي توانن
ــش زندگي  با آرام

هدف نهايي نظام 
آموزشي، تربيت 

شهرونداني است كه 
آيندة جامعه را شكل 

دهند و در دست بگيرند
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دانش آموزي را تجربه كنند.
ــت و تحت  فرايند يادگيري داراي عناصر متعدد اس
تأثير عوامل گوناگوني قرار دارد. در يك بافت يادگيري، 
ــه يادگيري معني دار منجر  ــل عناصر متعدد با هم، ب تعام
خواهد شد. اگر دانش آموزان به يادگيري عالقه مند نيستند 
ــت،  ــا محيط كالس و درس براي آن ها آزاردهنده اس و ي
نمي توان اصل اهميت پيشرفت تحصيلي را ناديده گرفت 
و از آن گذر كرد. بايد در كاركردهاي خود تجديدنظر كرد 
ــرايط را براي ايجاد محيطي امن، شاد، پويا، فراگير و  و ش

توأم با تجارب يادگيري فراهم ساخت.
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دكتر محمود تلخابي

اين صورت، مصالحه با استعارة ذهن 
ــوار خواهد  به مثابه ظرف، بســيار دش
ــناختي براي  بود. دانشــمندان علوم ش
ــتعاره ، به  نشــان دادن نارسايي اين اس
وجود طرحواره هاي ذهني و شبكه هاي 
مفاهيم اشاره كرده اند. بدين ترتيب فهم 
ــي طرحواره ها  ــوان ويژگي كل را مي ت
دانســت. با قبول نظر دانشمندان علوم 

شناختي، اين پرسش براي مربيان مطرح 
ــن طرحواره ها چگونه  مي شــود كه اي
وارد ذهن مي شــوند؟ وقتي نمي توان 
ــوزش داد، پس  ــتقيماً آم آن ها را مس
چگونه از ايجاد آن ها و مناســب بودن 
كيفيتشان اطمينان حاصل كنيم؟ چگونه 
مي توان طرحــواره اي غلط را اصالح 
كرد؟ با تأمل دربارة اين مسائل، بخش 

مفهومي.استعارة ذهن، طرحواره هاي ذهني، مصنوعات 

كليد واژه ها:

ــل در  ــتاي تأم                در راس
انگار ه هاي بنيادين تعليم و تربيت، در 
دو شمارة پيشين، به بحث دربارة مفهوم 
ــم. نظريه هايي  ــن و دانش پرداختي ذه
كه دربارة ذهن مطرح شــد، نشان داد 
چنان چه يكي از مهم ترين اهداف تعليم 
ــم بدانيم، در  ــعة فه ــت را توس و تربي

دانشذهن 
رابطة 

و
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گســترده اي از مشــكالت نظام تربيت 
رسمي آشــكار و ناتواني نظرية عامه 
در حل مسائل روشن مي شود [برايتر، 

 .[2002
مطابق معرفت شناسي عامه، ايده هاي 
ــن)، و ايده هاي  ــر (ذه موجــود در س
موجــود در كتاب هاي درســي، عين  
هم اند؛ با اين تفاوت كه ايده هاي موجود 
ــر ممكن است ناهشيارانه باشند.  در س
ــن آن چه به طور بحث برانگيزي  بنابراي
كج فهمي خوانده مي شود، عدم تطابق 
ايده هاي موجود در ذهن دانش آموزان، 
با ايده هاي موجود در كتب  درسي (نظر 
ــن رو، براي  متخصصان) اســت. از اي
رفع اين عدم مطابقت، بايد به آموزش 
ــان، وقتي  ــتقيم پرداخت. بدين س مس
آموزش مستقيم به نتيجه نمي رسد، حتي 
ــس از دورة دانشــگاه نيز، تصورات  پ
ــا پايدار مي مانند و  غلط يا كج فهمي ه
ــوند. از  به باورهاي عميق مبدل مي ش
اين رو، چنان چه مسئله را تغيير باور در 
نظر بگيريم، الينحل باقي خواهد ماند. 
بنابراين، براي قابل  حل ساختن مسئله 
بايد شيوة تفكر عاميانه در مورد آن را 
ــم و آن را به منزلة جنبة  ــار بگذاري كن
متفاوتي از دانش و مرتبط با مصنوعات 
مفهومي در نظر بگيريم. مسئله اين است 
ــل توجهي را از  كه مي توان دانش قاب
مصنوعات مفهومي كسب كرد، بدون 
ــري در فهم ضمني خود از  آن كه تغيي
جهان- فهمي كه غالباً دربارة آن سخن 

نمي گوييم- ايجاد كرد. 
بدين ترتيب، مشــكل اين اســت 
ــا و واقعيت  ــي م ــن فهم ضمن كه بي
ــان (قوانين علمي) تعارض وجود  جه
ــا كه با وجود آگاهي  دارد؛ به اين معن
از واقعيت هاي علمي، باورهاي ضمني 
دست نخورده باقي مي مانند و ما جهان 

را از منظر فهم ضمني خود مي بينيم، نه 
واقعيت هايي كه علم براي ما آشــكار 
ــاخته اســت. بنابراين، پرسش اين  س
است كه چگونه مي توان چشم اندازي 
را كه مردم براي فهم جهان برگزيده اند، 
تغيير داد؟ يك نكته دربارة فهم ضمني 
ــج و از طريق  ــه به تدري اين اســت ك
تجربه، تكامل پيدا مي كند. بنابراين به 
نظر مي رســد، نمي توان انتظار داشت 
ــر  ــد درس، تغيي ــوزان در چن دانش آم
ــده براي دانشمندان  مفهومي ايجاد ش
را كه قرن ها به طول انجاميده است، به 

دست آورند. 
اين بار سؤال اين است كه چگونه 
ــاختة مفهومي مي تواند  يك ايده يا س
ــم نفوذ كند. به  ــه اليه هاي زيرين فه ب
نظر مي رسد، راه حل، تبيين پديده ها و 
تجربه هاي هر روزي اســت؛ جايي كه 
فهم ضمني اين ســو و آن سو مي رود و 
يادگيري جديد بايد بر آن تأثير بگذارد. 
بنابراين، در پاســخ به اين پرسش 
كه ذهن چگونه واجد دانش مي شود، 
دست كم مي توان به سه ديدگاه اشاره 

كرد:
ــم و تربيت آزاد» كه  ديدگاه «تعلي
معتقد اســت اساساً ذهن مندي حاصل 
كسب دانش و خصوصيت ذاتي ذهن، 
جست وجوي دانش است. ماهيت ذهن 
به گونه اي اســت كه در جست وجوي 
دانش است و مي تواند به واسطة عقل، 
به اشيا و امور واقعي شناخت حاصل 
ــد. اين ديدگاه، مفهومي از دانش را  كن
مي پذيرد كه متضمن روش هاي پيچيدة 
تجربه هاي اداراكي اســت. از ديدگاه 
ــم و تربيت آزاد، جســت وجوي  تعلي
دانش، جنبه هاي شــخصي، عاطفي و 
اخالقي را نيز تحت تأثير قرار خواهد 
ــم و تربيت صرفًا  ــن رو، تعلي داد. از اي

ــه اي بين ذهن و  براســاس چنين رابط
دانش، قابل فهم است. 

ديدگاه دوم، به گروهي از فيلسوفان 
ذهن معاصر (از جمله فودور، 1985) 
تعلق دارد و «ديدگاه محاسباتي» ناميده 
مي شود. اين ديدگاه معتقد است، «مغز 
اعمال آگاهانة ما را پشتيباني مي كند». 
به زعم اين گروه، مغز، متشكل از انواع 
گزاره ها و دستورالعمل هاست. بنابراين 
مي توان گفت، با وجود بيليون ها نورون 
و سيناپس هاي بي شماري كه آن ها را به 
همديگر متصل مي سازند و سيناپس هاي 
ــه دائماً ايجاد مي شــوند،  ــدي ك جدي
ــراي كدگذاري تمامي  امكان زيادي ب
دانش هايي وجود دارد كه هر شخص 

در طول زندگي به دست مي آورد. 
ــه «پيوندگرايي»  ــوم، ب ديدگاه س
شهرت يافته است، براساس نظر موافقان 
اين رويكرد، مغز بدون دستورالعمل ها، 
گزاره ها، تصاوير، وقايع ثبت شده و ... 
مي تواند از اعمال آگاهانة ما پشتيباني 
كند. اين رويكردي است كه پيوندگرايان 
و طرف داران شبكه هاي عصبي، آن را 
شبيه سازي مي كنند. براساس اين نظريه، 
شما مي توانيد چيزي شبيه ذهن داشته 
ــيد كه داراي چيزي شبيه به دانش  باش
اســت، اما فاقد هر گونه دستورالعمل، 
ــي از دانش  ــزاره يا بازنمايي نمادين گ
خواهد بود. براساس اين رويكرد، اين 
مغز اســت كه واحدهاي مرتبط به هم 
ــت مي كند و آن ها را از طريق  را درياف
ــي كه در ارتباطشــان منتقل  انرژي هاي
مي كنند، فعال مي سازد. در واقع، شبكة 
پيوندگرايان عبارت است از مجموعه اي 
از واحدها و ارتباطات بين  آن ها؛ برخي 
ــه از بيرون  ــتند ك ــي هس درون دادهاي
دريافت شــده اند و برخــي واحدهاي 
برون دادي هستند كه داراي مقادير كمي 

يكي از مهم ترين 
اهداف تعليم و تربيت 

توسعة فهم است



تفسير شده اند و بعضي وقت ها، بازخورد 
به درون دادها هستند. برنامة پيوندگرايانه 
كه روي رايانه ها اجرا مي شود، پردازش 
موازي را شبيه سازي مي كند. در واقع، 
ــر چرخــه، برون دادهاي كمي از  در ه
طريق اتصــاالت، از واحدي به واحد 
ــا را تغيير و  ــذر مي كند، آن ه ديگر گ
بدين ترتيب مقادير متفاوتي را به چرخة 

بعدي مي دهد. 
ــال هاي اخير،  در هر حــال در س
پژوهش  دربارة ماهيت ذهن به انديشة 
مسلط منتهي شده اســت كه به جاي 
كاوش در چيســتي ذهن، بهتر اســت 
به مطالعة كاركردهاي آن روي آوريم 
ــن ديدگاه،  ــق اي ــت، 1992]. مطاب [دن
ذهن، سامانه اي براي معناسازي نيست، 
ــه عملكرد  بلكه نقش ذهن وابســته ب
ــان، ذهن محصول  مغز است. بدين س
فعاليت معناسازي است. بدين ترتيب، 
ــن رابطة ذهن  ــوان تبيي اگرچــه نمي ت
ــل برعهدة  ــور كام ــش را به ط و دان
مطالعات عصب شناختي گذاشت، اما 
چنان چه بخواهيم روي هر نوع فهم از 
ذهن توافق كنيم، بايد از نظر زيســتي 
قابل قبول باشد. برايتر (2002) معتقد 
ــم و تربيت  ــا كه تعلي اســت، از آن ج
نيازمند نظريه اي واقع گرايانه است، اين 
نظريه بايد بتواند ذهن را از دانش رها 
سازد. زيرا اگر مهم ترين ارزش افزودة 
هر جامعه توليد دانش باشــد، دو كار 
ضروري به نظر مي رسد: يك، تلقي از 
دانش به مثابه چيزي جدا از آن چه مردم 
در ذهن دارند؛ و دو، درك نقش ذهن 

آدمي در توليد دانش. 
همان گونه كه مالحظه كرديد، در 
مفهوم عاميانه از دانش، داشتن دانش به 
معناي داشــتن دانش در سر است، در 
حالي كه در مفهوم جديدي از ذهن كه 

در اين جا معرفي شد، داشتن دانش به 
اين معنا نيســت كه ذهن حاوي دانش 
ــود، بلكه به معناي دست يابي به  مي ش
ــناختي1 است. براساس  نوعي نظام ش
اين نظرية جديد، ديگر نمي توان دانش 
ــا دانش و  موجــود در ذهن افراد را ب
مفاهيم موجود در كتاب هاي درســي 
همسان دانست؛ زيرا افراد، جهان را با 
فهم ضمني خود مي نگرند نه بر مبناي 
آن چــه از دانش موجــود در كتاب ها 

آموخته اند. 
از اين رو، رويكرد جديد به دنبال 
ــيوه اي براي فهم اين طرحواره ها يا  ش
ــناختي و نحوة تغيير آن هاست  نظام ش
ــر كردن ذهن  ــد با پ كه به نظر مي رس
دانش آموزان از مفاهيم دانشي، به چنين 
ــد. بنابراين،  ــوان نايل آم هدفي نمي ت
براي حل مسئلة ذهن و دانش، ناگريز 
از تأمل بر دو ايده هســتيم: نخســت 
ــواي ذهن را مي توان  اين كه ايدة محت
ــتعاره فروكاســت؛  به جايگاه يك اس
ــراي برخي از  ــتعاره اي كه صرفاً ب اس
اهداف مفيد است، اما نبايد آن را واقعي 
تلقي كرد. از اين رو، استعارة جايگزين 
ــي فراهم  ــة پيوندگراي ــايد نظري را ش
ــتعاره، ذهن بدون  كند. مطابق اين اس
اين كه گزاره ها يا موضوعات دانشــي 
ــل مي كند.  ــه عم ــد، آگاهان داشته باش
ــتعارة پيوندگرايانه، بايد  براســاس اس
شيوه هاي ساختن تبيين هاي ذهن گرايانه 
ــه به محتواي  ــيوه هايي ك را بيابيم- ش
ذهن، جست وجوها و تغييراتي كه در 
ــاق مي افتد، ارجاع نمي دهند؛  ذهن اتف
دوم اين كه، دانش هاي انتزاعي از قبيل 
ــانه ها، بايد به  ــداد و نش ــا، اع نظريه ه
منزلة چيزهاي خارج از ذهن- به مثابه 
مصنوعات مفهومي- كه به واسطة آن ها 
مردم ارتباطاتشان را با موجودات زنده و 
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غيرزنده توسعه مي دهند، پذيرفته شود. 
از اين رو، فهم و تسلط، ويژگي چنين 
ارتباطي در نظر گرفته شده و پيشرفت 
دانش نتيجة خلق و اصالح مصنوعات 

مفهومي تلقي مي شود. 
ــر حال، به دنبال تأمل دربارة  در ه
ــا معلمان نيز  ــن و دانش، م رابطة ذه
ناگزير از اتخاذ رويكرد شخصي خود 
هستيم. موضع گيري ما نسبت به مفاهيم 
ذهن، دانش و نســبت ميان آن ها، براي 
ــم و تربيت مانند  عناصــر اصلي تعلي
ــد ياددهي-  ــري، فراين ــداف يادگي اه
يادگيري، محتوا و ارزشيابي، پيامدهايي 
را به همراه خواهد داشــت. از اين رو، 
در شمارة بعدي، اهداف يادگيري متأثر 
از انگاره هاي مذكور را بررسي خواهيم 

كرد. 

فهم را مي توان 
ويژگي  طرحواره ها 
دانست
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ضد گرانش
نام وسيله: ضد گرانش
مخاطبان: دانش آموزان دوره هاي راهنمايي و دبيرستان ها 
موضوع: فيزيك

هدف
ساختن دستگاه سادة ضد گرانش

مواد و وسايل مورد نياز
سه عدد ني نوشابه، گلولة پالستيكي يا 

فلزي به قطر چند سانتي متر، گيرة كاغذ. 

روش ساخت
1. دو عدد از ني هاي نوشابه را (طبق شكل) 
به وسيلة گيرة كاغذ به هم بچسبانيد؛ به 
طوري كه با هم زاوية كوچكي بسازند.

2. يك ني را روي سطح افق بچسبانيد.
ــابة اول را كه به هم  ــي نوش ــدد ن 3. دو ع
ــكل)، روي آن  ــل كرده ايد (طبق ش وص

قرار دهيد.
ــل به هم- در  ــه را روي ني متص 4. گلول
ــده اند- قرار  ــي كه به هم وصل ش محل

دهيد. . 

روش آزمايش
ــه طرف ديگر  ــه مي كنيد گلوله ب مالحظ
ني ها شروع به حركت مي كند. به نظر مي رسد 
گلوله از زمين دور مي شود. وقتي دقت كنيد، 
متوجه مي شويد گرانيگاه گلوله پايين مي رود.

ش
ن ها
محمد مهدي سلطان بيگيك

ني

گلوله

گيرة كاغذ

ني

توضيح
ــام را به طرف خود جذب مي كند. نيروي  كرة زمين تمام اجس
جاذبه را گرانش مي نامند. با اين وسيلة ساده، چنين به نظر مي رسد 
كه گلوله از زمين دور مي شود. اگر دقيق شويم، متوجه مي شويم كه 
ــود. در اين آزمايش، چنين به  گرانيگاه گلوله به زمين نزديك مي ش
نظر مى رسد كه گلوله باال مى رود در صورتى اگر دقت كنيد گرانيگاه 

آن پايين مى رود. 
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نوشتة 
ايكسين ليانگ و كيم كريزي
ترجمة 
احمد شريفان
كارشناس ارشد سنجش و اندازه گيري

تجربة آموزشگران

چكيده
اگرچه دربارة مزايا و فوايد آموزش برخط مطالب زيادي نوشته شده است، اما آگاهي ما در اين زمينه كم است كه 
چگونه در كالس هاي درس برخط مي توان از ســنجش براي آگاهي و زيرنظر گرفتن عملكرد و پيشــرفت يادگيرندگان 
استفاده كرد. هدف اين مطالعه، بررسي پويايي سنجش كالسي در محيط آموزشي مبتني بر شبكه، از طريق تحليل ادراك 
و تجربة آموزشگران است. گروه نمونة مورد مطالعه را ده آموزشگر داراي سابقة آموزش مبتني بر شبكه و 216 يادگيرنده 
از كالج اوربان تشكيل داده اند. مصاحبه ها و مشاهدات كالس درس نيز به طور برخط انجام شد. يافته هاي به دست آمده 
از تجزيه و تحليل اطالعات نشــان مي دهد كه ســنجش مبتني بر عملكرد، مهارت هاي نوشتاري، سنجش هاي تعاملي و 
خودساماني يادگيرنده، از جمله سنجش هاي عمده اي هستند كه براي آگاهي و زيرنظر گرفتن آموزش و افزايش يادگيري 
مورد استفاده قرار گرفته اند. اگر يكي از نقش هاي اصلي آموزش برخط به عنوان بخشي از نظام آموزش و پرورش، افزايش 
خودهدايتي يادگيري يادگيرنده است، سنجش كالسي در محيط آموزشي مبتني بر شبكه نيز بايد به گونه اي طراحي شود 

كه بر خود ساماني يادگيرنده تأثيرگذارد و آن را افزايش دهد. 

چكيده
اگرچه دربارة مزايا و فوا
چگونه در كالس هاي درس ب

استفاده كرد. هدف اين مطالعه
و تجربة آموزشگران است. گر

سـنجش آموزش برخط، آموزش مبتني بر 

شـبكه، سـنجش هاي برخط، سنجش در 
محيط آموزشي برخط. 

كليد واژه ها:

سنجش كالسي 
در محيط آموزشي مبتني بر شبكه

ــي  موضوع اصلي كه در اين بررس
ــته باشيم، هم زمان  بايد به آن توجه داش
ــس، برقراري  ــري و تدري ــودن يادگي ب
ــگر و  ــالت بين آموزش ــان تعام هم زم

يادگيرندگان، انجام جست وجو در شبكه 
ــط يادگيرنده، برخط بودن منابع و  توس
فنون حمايتي، و مستقل بودن آموزش و 
يادگيري از زمان و مكان است. با وجود 

ــگران در سنجش يادگيري  اين، آموزش
ــجو در واحد درسي برخط، كامًال  دانش
ــجو را مخاطب خود  ــد دانش نمي توانن
ــن، 2002].  ــز و برات ــرار دهند [روبل ق
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ــوان يك روش  ــط به عن آموزش برخ
انتقال آموزش، بايد تدريس آموزشگر را 
تسهيل و از يادگيري يادگيرنده حمايت 
كند. همان طور كه مه ير (2002) بر آن 
تأكيد كرده است: «گفت وگو دربارة 
تأثيرات استفاده از شبكه، بدون درك 
ــرح آموزش در  ــه چگونه با ط اين ك
هم آميخته است، معنا ندارد.» اگرچه 
آموزشگران، يادگيري برخط را نوعي 
نظام انتقال آموزش تلقي مي كنند، اما 
بايد روش انتقال آموزش خودشان را 
بسنجند. آموزشگران بايد از خودشان 
سؤال هايي را بپرسند در اين باره كه: 
ــي  ــنجش به عنوان بخش چگونه س
ــه منظور افزايش  از طرح آموزش ب
ــوب  ــت آموزش برخط محس كيفي

شود. 
ــه  ــام (1998) ب ــالك و ويلي ب
طور مختصر سنجش را شامل همة 
فعاليت هايي كه معلمان و دانش آموزان 
براي جمع آوري اطالعات به منظور 
ــتفاده در اصالح و بهبود تدريس  اس
ــام مي دهند، تعريف  و يادگيري انج
ــن تعريف،  ــه موجب اي مي كنند. ب
ــره دادن به  ــه و نم ــنجش به رتب س
دانش آموزان بر پاية امتحان هاي مداد 
ــود. سنجش  كاغذي محدود نمي ش
ــتري از فعاليت هاي  ــاد بيش بايد ابع
تدريس و يادگيري مانند مشاهدات 
ــي، همكاري  معلم، بحث هاي كالس
گروهي، و تجزيه و تحليل كارهاي 
ــش دهد. اين  ــوزان را پوش دانش آم
شكل از سنجش به عنوان تنظيم كنندة 
ــي، و كليدي  عناصر كارهاي كالس
ــتفاده  براي بهبود يادگيري، مورد اس
قرار مي گيرد [برودفوت و همكاران، 

.[2001
ــبكه، همراه  آموزش مبتني بر ش
ــع گوناگون، براي  ــيوه ها و مناب با ش

ــواي آموزش، اطالعات  بازيابي محت
ــوع درس، و تعامل  ــط با موض مرتب
دانش آموز- معلم به صورت برخط 
ــرري، بيليگ، و  ــود [ش ــه مي ش ارائ

جيس، 2001]. 
تدريس مبتني بر شبكه، نيازمند 
ــي، البته  ــاي جديد آموزش فعاليت ه
ــي معلم در  ــور فيزيك ــدون حض ب
ــت تا بتوان از طريق آن ها  محيط اس
ــدگان  ــگران و يادگيرن ــن آموزش بي
ارتباط برقرار كرد. همان طور كه نظام 
پارادايم هاي يادگيري متفاوت هستند 
و ضرورت دارد كه براي سنجش از 
آموخته هاي يادگيرندگان، از روش ها 
ــب با هر پارادايم  و ابزارهاي متناس
ــود، در آموزش مبتني بر  استفاده ش
شبكه نيز بايد از روش هاي سنجشي 
ــتفاده كرد كه با طبيعت اين نوع  اس
ــگ  ــط آن، هماهن ــوزش و محي آم

باشند. 
همان طور كه مي دانيم، سنجش 
ــري دانش آموزان تأثير دارد.  بر يادگي
بنابراين، در برنامه ريزي درسي مبتني 
ــنجش براي  ــبكه نيز بايد از س بر ش
ــت آموزش برخط  ــان از كيفي اطمين
ــتفاده كرد. زيرا براي آموزشگران  اس
ــه از  ــه در اين زمين ــت ك ــم اس مه
ــاي الزم براي به كارگيري  رهنموده
روش ها و ابزارهاي سنجش مناسب 
با آموزش مبتني بر شبكه آگاه شوند 
[مك لونلين و لوكا، 2001]. دانشگاه 
ــگاه لينكلن  ــكاري دانش ــن با هم پ
ــراي  ب را  ــاخص هايي  ش  (1999)
آموزش از راه دور تهيه كرده اند؛ اين 
شاخص ها در زمينة فرايند سنجش به 

اين شرح اند: 
ــوزان به  ــاختن دانش آم � قادر س

خودنظارتي؛
ــه  ب ــم  منظ ــورد  بازخ ــة  ارائ  �

دانش آموزان؛
ــنجش  � حمايت از يادگيري و س

هم زمان؛
ــود ـ  ــاي خ ــي فعاليت ه � طراح

سنجشي.
ــوان با  ــاخص ها مي ت از اين ش
ــا و موقعيت هاي  توجه به ويژگي ه
ــره گرفت.  ــدگان برخط به يادگيرن
ــاد دارد،  ــوري الرد (1993) اعتق ل
يكي از نقش هاي اصلي يادگيري از 
راه دور، بهبود خودهدايتي يادگيري 
و افزايش خود سامان دهي يادگيرنده 
ــن (2001)  ــن و مون ــت. كالي اس
ــدد نظام  ــي مج ــالح طراح از اصط
ــرورش، براي توصيف  آموزش و پ
ــوزش و پرورش برخط  تغيير در آم
ــوي تمركز  ــه س ــوري ب از معلم مح
ــتفاده  ــر فعاليت هاي يادگيرنده اس ب
ــون در زمينة  ــد. هرچند تا كن كرده ان
طراحي مجدد نظام آموزش و پرورش 
به منظور سنجش كالسي در محيط 
ــي انجام  ــي برخط، پژوهش آموزش
ــت، هدف از اين مطالعه،  ــده اس نش
ــارة توضيح  ــه اي درب ــن نظري تدوي
ــنجش به عنوان  فرايند چگونگي س
ــي از فعاليت هاي آموزشي در  بخش
محيط آموزشي مبتني بر شبكه است 
ــوان از آن براي بهبود يادگيري  كه بت
يادگيرندگان استفاده كرد. سؤال هاي 

اين پژوهش عبارت اند از: 
را  ــنجش  س ــد  باي ــه  چگون  .1
ــا بتوانيم از آن  طراحي كنيم ت
ــهيل تدريس و بهبود  براي تس
يادگيري يادگيرندگان در نظام 

آموزشي برخط استفاده كنيم؟
2. راهبردهاي مؤثر سنجش براي 
ــد يادگيري  ــت از فراين حماي

برخط كدام اند؟
3. مهم ترين مؤلفه هاي سنجش كه 

تدريس مبتني بر شبكه، 
نيازمند فعاليت هاي 

جديد آموزشي، البته 
بدون حضور فيزيكي 
معلم در محيط است 

تا بتوان از طريق آن ها 
بين آموزشگران و 

يادگيرندگان ارتباط 
برقرار كرد
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بتوان با توجه به آن ها، از فرايند 
ــد،  تدريس و يادگيري آگاه ش

كدام اند؟

چالش ها و فرصت هاي سنجش 
كالسي مبتني بر شبكه

ــت  حال از  درس  ــاي  كالس ه
ــاي آن  ــط كه پايه ه ــنتي به برخ س
ــاني، ارتباطات و  ــالت انس بر تعام
ــتوار است،  پارادايم هاي يادگيري اس
ــز و براتن،  ــال تغييرند [روبل در ح
ــه مؤلفة  ــگ (2001) س 2002]. يون
ــبكه را  ــدي آموزش مبتني بر ش كلي
ــنتي چهره به چهره  كه با آموزش س
در كالس درس تفاوت دارد، چنين 
ــواي قابل  ــه مي كند: 1. محت خالص
گسترش؛ 2. محتواي قابل انعطاف؛ 

3. صفحه آرايي هاي ديداري.
يونگ به عالوه، سه نوع تعامل را 
براي موفقيت تدريس برخط ضروري 
ــد از: 1.  ــخيص داد كه عبارت ان تش
تعامالت علمي؛ 2. تعامالت گروهي؛ 
ــردي. ويژگي هاي  3. تعامالت بين ف
برخط، چالش هاي خاصي  آموزش 
ــاد مي كنند.  ــنجش ايج ــراي س را ب
ــگران برخط  ــه آموزش ــا ك از آن ج
نمي توانند به مدت طوالني بر فعاليت 
آموزشي يادگيرندگان نظارت داشته 
ــند و به پرسش ها، نقطه نظرات،  باش
خودگويي ها، و رفتارهاي غيركالمي 
ــد، آن ها  ــان بدهن ــان واكنش نش آن
ــري را براي دريافت  بايد فنون ديگ
كنند  موردنظرشان كشف  اطالعات 
ــي و تروليپ، 2001]. حضور  [اليس
ــاي اجتماعي و هيجان ها  كم الگوه
ــه حداقل  ــات را ب ــد ارتباط مي توان
ــاند و براي تعامالت اطالعاتي  برس
ــت  ــع و محدودي ــدگان مان يادگيرن
ــد [روبلز و باراتن، 2002].  ايجاد كن
ــتاري در  ــات كالمي و نوش ارتباط

كالس هاي درس به متون نوشتاري 
ــود،  همراه با تصاوير محدود مي ش
زيرا دانش آموزان نمي توانند خودشان 
ــة مطالب گفتاري  ــرعت ارائ را با س
هماهنگ كنند [مؤسسة سياست هاي 
آموزشي دورة متوسطه، 2000]. اين 
ــكل، در آموزش برخط تشديد  مش
ــت كه  ــود و به همين دليل اس مي ش
ــي  ــوزان بايد به منابع درس دانش آم
ــته باشند  ــي داش متنوعي دست رس

[كركا و وناكوت، 2000]. 
ــائل باال، آموزش  براي رفع مس
ــد در قالب  نظام هاي  برخط مي توان
تلفيقي شامل متن، تصوير، فيلم و صدا 
مؤثر واقع شود. اين نظام، شرايطي را 
ايجاد مي كند تا دانش آموزان راحت تر 
به محتواي آموزش دست رسي پيدا 
انعطاف پذيرتري  ــالت  تعام كنند و 

برقرار كنند [يونگ، 2001].
تعامالت انعطاف پذير مستقل از 
زمان و مكان، فرصت هاي گفت وگو 
ــة بازخورد را افزايش مي دهد.  و ارائ
ــنجش  ــات برخط، نه تنها س ارتباط
ــازد،  ــر مي س برايند يادگيري را ميس
ــوي  از س ــورد  بازخ ــة  ارائ ــه  بلك
هم كالسي ها و تشويق همكاري در 
ــازد. در  گروه را نيز امكان پذير مي س
حال حاضر، بسياري از آموزشگران 
و پژوهشگران، به مؤثر بودن آموزش 
همراه با فناوري آموزشي پي برده اند 
ــك، 1998]. بايد از  ــي و فان [دافرت
ــه فناوري  ــيم، چگون خودمان بپرس
ــعه يابد، و  ــي مي تواند توس آموزش
براي سنجش كيفيت آموزش مبتني 
ــي اهميت  ــبكه، چه جنبه هاي بر ش

دارد. 

روش
محيط يادگيري مبتني بر شبكه

محيط يادگيري مبتني بر شبكه، 

محيطي آموزشي است كه امروزه در 
تحصيالت دانشگاهي مرسوم است. 
ــبكه،  كالس هاي درس مبتني بر ش
ــامل مطالعة منابع درسي مبتني بر  ش
شبكه در دانشگاه ميدوسترن مي شود. 
دانشجويان مي توانند بدون هيچ گونه 
ــاي  ــن كالس ه ــي، در اي محدوديت
ــوي ديگر،  درس ثبت نام كنند. از س
آموزشگران در هر ترم تحصيلي، بايد 
نيمي از وقت خود را در كالس هاي 
درس مبتني بر شبكه و نيمي ديگر را 
در كالس هاي واقعي تدريس كنند. 
مطابق با برنامة درسي، از آموزشگران 
ــد داليل خودشان را در  خواسته ش
ارتباط با حركت به سوي واحدهاي 
ــا جزييات  ــي برخط، همراه ب درس
ــح دهند.  ــان توضي ــرح تدريسش ط
ــگران توسط  ــپس برنامة آموزش س
ــوراي هماهنگي  گروه آموزشي، ش
دانشكده،  و رييس دانشكده بررسي 
ــي، دو واحد  ــر برنامة درس ــد. ه ش

درسي به شمار مي رفت. 
در طول ترم، هر چند جلسه يك 
ــركت آموزشگران  بار، نشستي با ش
ــي برگزار  ــي مواد درس براي بررس
ــجويان نيز به منظور  ــد. دانش مي ش
ــي مواد و امكانات درسي، از  بررس
ــبكه با آموزشگران و ساير  طريق ش
دانشجويان به منظور بررسي مواد و 
امكانات درسي تعامل فكري برقرار 
مي كردند. در طي ترم تحصيلي، طبق 
برنامة درسي 13 كالس از 16 كالس 
درسي مبتني بر شبكه، جلسات ثابتي 
را برگزار كردند. هر هفته آموزشگران 
مطالب درسي و نكات موردنظر را به 
منظور مطالعة دانشجويان روي شبكه 
قرار مي دادند. به عالوه، نقطه نظرات 
ــا پروژه ها  ــان را در ارتباط ب خودش
ــجويان، تحليل هاي  و تكاليف دانش
ــؤال هايي كه در درك  موردي، و س

تعامالت انعطاف پذير 
مستقل از زمان و مكان، 
فرصت هاي گفت وگو و 
ارائة بازخورد را افزايش 
مي دهد 
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محتواي آموزش به دانشجويان كمك 
مي كرد، براي هر يك ارسال مي كردند. 
ــجويان و  معموالً تعامالت بين دانش
آموزشگران بر پاية فعاليت هاي فردي 

صورت مي گرفت. 
در طي آموزش نيز از آموخته هاي 
ــمي و  ــور رس ــه ط ــجويان، ب دانش
غيررسمي از طريق شبكه سنجش به 

عمل مي آمد. 

گروه مورد مطالعه
ــگران 16 كالس  از بين آموزش
ــر (4 نفر مرد و 6 نفر  برخط، 10 نف
ــوط به برنامة  ــه فرم هاي مرب زن) ك
ــل  ــرح درس را تكمي ــي و ط درس
ــن مطالعه  ــركت در اي كرده و با ش
ــه عنوان نمونة گروه  موافق بودند، ب
آموزشگران انتخاب شدند. هم چنين، 
ــان، 216 نفر كه در كالس  از بين آن
درس و بحث ها شركت كرده بودند، 
ــاهده و نظرخواهي قرار  ــورد مش م

گرفتند. 

روش جمع آوري داده ها
روش هاي عمده براي جمع آوري 
اطالعات موردنياز شامل مطالعة اين 
ــت هاي مربوط  موارد بود: 1. يادداش
ــاهدة كالس هاي درس مبتني  به مش
ــة روش آموزش،  ــر پاي ــبكه ب بر ش
سنجش، و تعامالت بين يادگيرندگان 
و آموزشگران؛ 2. نسخه ِ ضبط شدة 
ــده با  ــاي برخط انجام ش مصاحبه ه
ــگران بر پاية نحوة نگرش و  آموزش
ــگران دربارة آموزش  تجربة آموزش
ــاي برخط انجام  برخط؛ 3. بحث ه
ــنجش هاي به عمل آمده  شده؛ 4. س
در كالس درس برخط، فعاليت هاي 
عملي مجازي دانشجويان (اظهارنظر، 
ــي،  گروه و  ــردي  ف ــاي  پروژه ه

سخن راني و نظاير آن). 

مشاهدة كالس درس برخط در 
ــه فصل بهار، تابستان  طي نه ماه (س
ــام گرفت. براي  و پاييز 2003) انج
ــار داده هاي جمع آوري  افزايش اعتب
شده، از دو مشاهده گر به طور مستقل 
استفاده شد. سپس اطالعات به دست 
ــه، طبقه بندي و  آمده مرتب، خالص

مقايسه شدند. 

يافته ها
توصيف نحوة طراحي

 و به كارگيري سنجش برخط 
ــاهدات به عمل آمده  بر پاية مش
ــاي به عمل  ــا و بحث ه از فعاليت ه
ــاي درس برخط،  ــده در كالس ه آم
مي توان اظهار داشت كه آموزشگران 
ــجويان در  ــر افزايش توانايي دانش ب
ــتن دانش ارائه شده تأكيد  به كار بس
در  درس،  كالس   16 از  ــد.  دارن
ــنجش  ــراي س ــه كالس درس، ب س
يادگيري دانشجويان از كوئيز (آزمون 
ــتفاده شده بود؛ اما در اكثر  كوتاه) اس
ــاي  فعاليت ه درس،  ــاي  كالس ه
ــده  ــنجش به گونه اي طراحي ش س
ــا در تجزيه و تحليل و حل  بودند ت
مسائل واقعي زندگي به دانشجويان 
كمك كنند. عالوه بر اين، در طراحي 
ــي، بر يادگيري  فعاليت هاي آموزش
ــز تأكيد  ــي ها ني ــق هم كالس از طري

شده بود. 

تلفيق هدف هاي آموزشي با سنجش 
مبتني بر عملكرد

بر پاية مشاهدات به عمل آمده از 
كالس هاي درس برخط، به اين نكته 
دست يافتيم كه همة آموزشگران بر 
سنجش هاي عملكردي تأكيد خاصي 
دارند. آن ها براي سنجش آموخته هاي 
ــتن  ــروژه و نوش ــجويان، از پ دانش
ــخن راني با  گزارش مربوط به آن، س

ديداري، بحث هاي  ابزارهاي  كمك 
گروهي دربارة موضوع هاي خاص، 
و كارگروهي استفاده مي كنند. آن ها 
ــل دارند زمينة  ــا گفتند كه تماي به م
ــجويان فراهم  مجازي را براي دانش
كنند تا بتوانند توانايي هايشان را نشان 

دهند. 

جابه جايـي نقـش يادگيرنـدگان و 
آموزشـي  محيـط  در  آموزشـگران 

برخط
ــورد  م ــط  برخ ــگران  آموزش
ــان  ــتند خودش مطالعه، گرايش داش
ــاور  ــهيل گر، مش ــه عنوان تس را ب
ــي يادگيري  ــود هدايت ــي خ و حام
ــان در  ــد. آن ببينن در كالس درس 
ــرايطي  كالس هاي درس برخط، ش
ــجويان  را فراهم مي كردند كه دانش
ــر گفت وگو كنند،  بتوانند با يكديگ
ــك كنند و يكديگر  به يكديگر كم
ــرايط باعث  را هدايت كنند. اين ش
مي شد دانشجويان در مورد كارهاي 
يكديگر تفكر كنند و بازخوردهاي 
ــبت به كارهاي هم ارائه  مفيدي نس
دهند. در واقع، آموزشگران شرايطي 
ــجويان  ــم مي كردند تا دانش را فراه
ــري، با يكديگر تعامل  بر پاية يادگي
ــرايط به طوري  ــند. ش ــته باش داش
ــجويان  ــك از دانش ــت كه هري اس
ــواد  ــة م ــئوليت مطالع ــد مس بتوانن
ــف شبكه هاي مرتبط  آموزشي، كش
ــركت در  ــوزش، ش ــا موضوع آم ب
انتخاب  پرسيدن سؤال ها،  بحث ها، 
ــري، تنظيم وقت  ــاي يادگي هدف ه
يادگيري، و انتخاب مدلي براي ارائة 
ــان را به عهده بگيرند.  آموخته هايش
ــبكة دست رسي به  عالوه بر اين، ش
ــا و خالصه اي از  ــات، داده ه اطالع
محتواي آموزش را مهيا مي كند. اما 
ــة اين منابع  يادگيرندگان روي هم

مواد و امكانات درسي، 
از طريق شبكه با 

آموزشگران و ساير 
دانشجويان به منظور 

بررسي مواد و امكانات 
درسي تعامل فكري 

برقرار مي كردند
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كنترل دارند. 

نتيجه گيري
ــن موضوع  ــن مطالعه، اي در اي
بررسي شد كه چگونه سنجش هاي 
در  و  ــوند  مي ش ــي  طراح ــط  برخ
ــبكه،  كالس هاي درس مبتني بر ش
ــوزش و بهبود  ــهيل آم به منظور تس
ــرار  ق ــتفاده  اس ــورد  م ــري،  يادگي
مي گيرند. يافته هاي اين مطالعه نشان 
ــي برخط،  مي دهد، در محيط آموزش
از شيوه هاي گوناگون سنجش براي 
ــاندن يادگيري برخط  به حداكثر رس
ــان، 2000].  ــود [راي ــتفاده مي ش اس
ــبكه، تالش  در يادگيري مبتني بر ش
ــان  ــود تا يادگيرندگان خودش مي ش
ــد.  ــري را بپذيرن ــئوليت يادگي مس
بنابراين، سنجش مبتني بر شبكه نيز 
ــنجش  بايد به اين امر كمك كند. س
بايد بر سنجش براي يادگيري متمركز 
شود و خود سامان دهي يادگيرندگان 
را افزايش دهد. در اين نوع سنجش، 
ــنجش مورد استفاده  از روش هاي س
در كالس هاي واقعي نيز بهره گرفته 

مي شود كه عبارت اند از: 
ــور فيزيكي،  ــه خاطر حض 1. ب
ــتدالل واقعي  ــون، و اس ــي آزم ايمن

مبتني  از سنجش هاي  يادگيرندگان، 
ــترده براي  ــرد به طور گس بر عملك
توصيف يادگيري و هدايت آموزش 
برخط استفاده مي شود. از آزمون هاي 
ــة 16 كالس  ــداد- كاغذي در هم م
درس مورد مشاهده استفاده مي شود. 
ويژگي انعطاف پذيري در كالس هاي 
درس برخط، از نظر زمان و فضا، اين 
ــگر مي دهد كه از  امكان را به آموزش
شيوه هاي گوناگون سنجش (پروژه، 
كارگروهي، تعامالت نوشتاري و ...) 

استفاده كند. 
ــي در  ــي و مكان ــال زمان 2. انتق
نقش  برخط،  ــري  يادگي محيط هاي 
رايج بين يادگيرندگان و آموزشگر را 
تغيير داده است. يافته هاي اين مطالعه 
ــگران در  ــان مي دهد كه آموزش نش
محيط هاي آموزشي برخط، به جاي 
ــهيل كننده  ــتر تس خودمحوري، بيش
ــگران بدون تعامل  ــتند. آموزش هس
فيزيكي با يادگيرندگان، آنان را براي 
ــات و منابع آماده  ــتفاده از اطالع اس
ــان،  خودش يادگيرندگان  ــد.  مي كنن
ــكان، ميزان و ...  چگونگي، زمان، م
يادگيري را تعيين مي كنند. به همين 
برخط  ــنجش  س فعاليت هاي  دليل، 
نيز بايد همين ويژگي ها را منعكس 

ــي يادگيري  ــد. تجربة خودهدايت كن
ــود  ــي، در خ ــنجش هاي تعامل و س
سامان دهي يادگيرنده نقش عمده اي 
دارند [فردريكسن و وايت، 1997]. 

ــگران و يادگيرندگان  3. آموزش
ــتاري و ديداري  ــالت نوش بر تعام
ــنجش يادگيري و  ــازي براي س مج
ــد مي كنند.  ــدي آموزش تأكي كارآم
يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد، 
آموزشگران از سنجش هاي نوشتاري 
مبتني بر عملكرد حمايت مي كنند و 
ــتفاده قرار مي دهند.  آن ها را مورد اس
ــي (خارج از  ــرا آن ها تعامل واقع زي
ــبكه) با يكديگر ندارند. بنابراين،  ش
ــالت  ــا تعام ــوند ت ــويق مي ش تش
ــتاري بيشتري با يكديگر داشته  نوش
باشند و بر نوشته هاي يكديگر تأمل 
ــود تا  كنند. همين عامل باعث مي ش
يادگيرندگان زمان بيشتري را صرف 
نوشتن بازخوردهايشان به يكديگر و 

به آموزشگر كنند. 
 (1993) ــراس  ك و  ــو  انجل
سنجش را فرايندي چندبعدي براي 
ــه در قبل و بعد  ارزيابي يادگيري ك
ــد، همراه  از كالس درس رخ مي ده
با ارائة بازخورد براي بهبود آموزش 
ــدگان تعريف  ــري يادگيرن و يادگي
ــتر  ــنجش هنگامي بيش مي كنند. س
ــر يادگيري  ــد بود كه ب ــر خواه مؤث
ــذارد و آن ها  ــر بگ ــدگان اث يادگيرن
ــتر و عميق تر  را براي يادگيري بيش

تشويق كند. 

انتقال زماني و مكاني 
در محيط هاي يادگيري 
برخط، نقش رايج 
بين يادگيرندگان و 
آموزشگر را تغيير داده 
است
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زهرا آرامون بكتافيمعر
� مغز يادگيرنده (درس هايي براي آموزش و پرورش)

� مؤلفان: سارا جين بليك مور- يوتا فريث
� مترجم: دكتر سيدكمال خرازي

� ناشر: سمت
� نوبت چاپ: اول/ 1388

� قيمت: 31500 ريال
 � تلفن ناشر: 3- 44234842

ناشر: سمت ن�

سارا جين بليك مور- يوتا فريث سمؤلفان: م�
مغز يادگيرنده(درس هايي براي آموزش و پرورش) م�

مترجم: دكتر سيدكمال خرازي م�

كتاب «مغز يادگيرنده»، نوشتة 
ــتة  ــگران برجس دو تن از پژوهش
دانشگاه لندن و حاصل تجربه هاي 
آنان و ديگر پژوهشگران عالقه مند 
ــناختي  ــه مطالعة مباني عصب ش ب

آموزش و پرورش است. 
ــة كتاب  ــمتي از ديباچ در قس
ــرفت علم  ــا پيش ــت: «ب ــده اس آم
اعصاب شناختي، و ارتباطي كه در 
ــال هاي اخير ميان علم اعصاب  س
ــه وجود  ــرورش ب ــوزش و پ و آم
ــت، دريچه هايي جديد در  آمده  اس
ــري و ياددهي، به روي  زمينة يادگي
متخصصان آموزش و پرورش باز 
ــت. به بركت اين ارتباط،  شده اس
ــوزش و  ــان آم ــروزه متخصص ام
پرورش شناختي، از فرايند يادگيري 
و ياددهي درك عميق تري يافته اند و 

از نقش مغز در يادگيري، يادسپاري، بازيابي، تفكر، استدالل، تصميم گيري، برنامه ريزي، 
داوري، خالقيت و ديگر كاركردهاي مغزي، آگاهي بيشتري دارند...»

موضوعات مورد بحث در اين كتاب عبارت اند از: «مغز رشديابنده، لغات و اعداد در 
آغاز كودكي، مغز رياضي، مغز باسواد، يادگيري خواندن و مشكالت آن، اختالل در رشد اجتماعي- 

ــپاري، راه هاي مختلف يادگيري، در اختيار گرفتن  هيجاني، مغز نوجوان، يادگيري مادام العمر، يادگيري و يادس
قدرت يادگيري مغز ...».

خواندن اين كتاب به همة متخصصان آموزش و پرورش، روان شناسان و مربيان توصيه مي شود.

8نوبت چاپ: اول/ 1388 ن�
قيمت: 31500 ريال ق�

44234842 -2 3 3تلفن ناشر: ت�

ي،

اد در 
ر رشد اجتماعي-

ف يادگيري، در اختيار گرفتن 

ندن اين كتاب به همة

حميدرضا كرمي
از بزرگى پرسيدند: «بهترين الگو براي پيروي چيست؟ افراد پرهيزگاري كه زندگي شان 

را وقف خدا مي كنند و نمي پرسند چرا؟ يا افراد با فرهنگي كه مي كوشند ارادة باري تعالي را 
بفمند؟»

گفت: «بهترين الگو، كودكان هستند.»

گفتند: «كودك هيچ چيز نمي داند. هنوز نمي داند واقعيت چيست.»

ــخت در اشتباهيد. كودك چهار ويژگى دارد كه هرگز نبايد فراموش كنيم: هميشه  ـ س

بي دليل شاد است. هميشه سرش به كاري مشغول است. وقتي چيزي را مي خواهد، تا آن را 

نگيرد، دست بردار نيست و سرانجام، مي تواند خيلي راحت گريه كند.

الگوي بهتر چيست؟

منبع .......................................................
براي  قصه هايي  پائولو.  كوئليو،       
كاروان.  نوه ها.  فرزندان،  پدران، 

تهران. 1379. 
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ارتقاي
نوشته:
 آلبرت جي كاناس
 و جوزف دي نوواك
ترجمه و تلخيص: 
عبدالرحمان جريحي
كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي

يادگيري معني دار

(1)

يادگيري معني دار، نقشة مفهومي.

كليد واژه ها:

استفاده از نقشه هاي مفهومي
سرآغاز

«نقشــة مفهومي»1 ابزاري گرافيكي اســت كه در تمام انواع آموزش و 
ــازمان دهي و نمايش دانش به كارگرفته مي شــود.  كارآموزي، به منظور س
يادگيرندگان با تهية نقشه هاي مفهومي، يادگيري معني دار را آسان مي كنند. 
آنان از طريق استفاده از اين ابزار، شناخت رو به رشد خود را از موضوع و 
درهم آميختگي آن را با ساير موضوعات نشان مي دهند. به عالوه، به وسيلة 
آن دانش گروهي نيز ايجاد مي شود. در اين ميان، نرم افزار تهية نقشة مفهومي 
رايانه اي، جريان تهيه و استفاده از نقشه هاي مفهومي را به ميزان زيادي گسترش 
مي دهد. با افزايش قدرت اين ابزار، ايجاد محيط هاي يادگيري مبتني بر نقشة 

مفهومي مشكل نخواهد بود. 
در اين مقاله، پس از بيان نحوة تهية نقشــة مفهومي و پاية نظري آن به 
 Cmap» طور مختصر، توضيح داده مي شود كه چگونه با استفاده از نرم افزار

Tools» و ادغام آن با اينترنت، مي توان محيط يادگيري را بهبود بخشيد. 

نقشة مفهومي ابزار مؤثري براي 
ــطوح، از پيش  ــري در تمام س يادگي
ــگاه و كارآموزي  ــا دانش ــتان ت دبس
ــود  و به  ــازماني محسوب مي ش س
ــري آن در تمام جهان در حال  كارگي
ــاالت ارائه  ــت. تنوع مق افزايش اس
ــده در دو كنفرانس بين المللي كه  ش
ــده اند، مؤيد اين  ــون برگزار ش تاكن
وضعيت است [كاناس و همكاران، 
2003؛ كاناس و نوواك، 2006]. در 
ــور ما نيز مقاالت اندكي در اين  كش
ــيده اند، ولي دربارة  باره به چاپ رس
ــه  نحوة تهيه و ويژگي هاي اين نقش

توضيحات دقيقي ارائه نشده است.

نقشة مفهومي 
ــي كه به  ــروژه ا ي تحقيقات در پ
ــناختي  ــي تغييرات ش منظور بررس
كودكان در زمينة مفاهيم علمي پايه، 

ــنيداري،  بعد از آموزش ديداري- ش
در پايه ها ي اول و دوم و تعقيب آن تا 
پايان متوسطه توسط «گروه پژوهشي 
نوواك» در دانشگاه «كورنل» در سال 
ــراي اولين  ــت، ب ــام گرف 1972 انج
ــدند. اين  ــة مفهومي تهيه ش بار نقش
موضوع به اثبات رسيد كه تهية نقشة 
ــي مؤثر براي نمايش  مفهومي، روش
دادن و مقايسه كردن ميزان شناخت 
دانش آموزان از مفاهيم متفاوت طي 

ــوز توانايي نمايش  ــت. هن زمان اس
ساختار دانشي كه فرد در موضوعي 
ــت آورده، به عنوان مهم ترين  به دس
ــوت خود باقي  ــة اين ابزار به ق جنب
است و كاربردهاي گسترده اي براي 
ــته است. اين ابزار  انواع كاربران داش
به اشتراك گذاري و ساخت گروهي 
ــراي نگه داري دانش  دانش را، هم ب
ــراي تقويت تفكرات خالق  و هم ب
ــا امكان پذير  ــط افراد و گروه ه توس
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مي سازد.
ــيوه اي كه  ــة مفهومي به ش نقش
ــكلي از  در اين جا به كار مي رود، ش
ــه هريك از  ــت ك نمايش دانش اس
مفاهيم را به همراه كلمات ربطي كه 
ــه هم ربط مي دهند و  دو مفهوم را ب
روابط بين آن ها را مشخص مي كنند، 
ــان مي دهد. از اين رو،  در گروه ها نش
مفاهيم يك گزاره را تشكيل مي دهند. 
ــله  معموالً مفاهيم به صورت سلس
مراتبي قرار مي گيرند. به اين صورت 
ــر و جامع تر در باال  كه مفاهيم كلي ت
ــمت  ــرار مي گيرند. و هرچه به س ق
ــم، مفاهيم از جامعيت  پايين تر بيايي
ــر  ــد و خاص ت ــري برخوردارن كمت

هستند. 
بنابر تعريف ما، «مفهوم» عبارت 
ــي ادراك  ــده يا الگوي ــت از قاع اس
ــده از رويدادها يا اشيا، يا سوابق  ش
ــه از طريق يك  ــيا ك رويدادها يا اش
ــت-  نماد- كه معموالً يك كلمه اس
ــارات ربطي  ــود. عب نام گذاري مي ش
ــتند كه وقتي به  معموالً كلماتي هس
همراه دو مفهومي كه آن ها را به هم 
ــوند،  ــد مي دهند، خوانده مي ش پيون
يك عبارت يا گزارة ساده را تشكيل 
مي دهند. شكل 1، يك نقشة مفهومي 
را نشان مي دهد. مشاهده مي كنيد كه 
ــوم (كه در داخل  غالباً وقتي دو مفه
ــتطيلي آمده اند)، به  ــكل هاي مس ش
ــان خوانده  ــارت ربطي ش همراه عب
ــوند، جملة معني داري تشكيل  مي ش
ــي  ــان فارس ــه در زب ــد (البت مي دهن
ــاي فعل و مفعول در اين گزاره ها  ج
ــود). براي مثال:  ناچار جابه جا مي ش
«نقشه هاي مفهومي نمايش مي دهند 
ــازمان يافته را» و «مفاهيم  ــش س دان
ــاي ادارك  ــتند قواعد يا الگوه هس

نقشه آزاد است، هر تعداد عبارتي را كه 
الزم مي داند، مورد استفاده قرار دهد، 
ــرطي كه دستة سه تايي مفهوم-  به ش
ــي- يك مفهوم گزاره اي  عبارت ربط
ــب و عقالني را تشكيل دهند.  مناس
توصيه مي شود كه مفاهيم و عبارات 
ــن داراي كلمات  ربطي در حد ممك
ــند. اين ماهيت گزاره اي  كمتري باش
نقشة مفهومي، به همراه آزادي انتخاب 
عبارات ربطي، نقشه هاي مفهومي را 

پاية  داراي  ــي  مفهوم نقش هاي 
ــتند و از اين  ــي هس ــري محكم نظ
ــون تهية آن ها، با فنون تهية  لحاظ فن
ــت. در  ــه ها متفاوت اس ــاير نقش س
ــال 1963، ديويد آزوبل7، تئوري  س
ــناختي خود را ارائه داد  يادگيري ش
و در پروژة نوواك و گروه پژوهشي 
او، به عنوان پايه روان شناختي براي 
ابزار نقشة مفهومي به كار گرفته شد. 
تئوري آزوبل با مطرح كردن چندين 

ك
ق

شكل1. يك نقشة مفهومي كه مشخصه هاي اصلي نقشه هاي مفهومي را، همان طور كه توضيح داده شد، نشان مي دهد. 

نقشه  مفهومي

نمايش مي دهد

مشتمل است بردانش سازمان يافته

كمك مي كند 
براي جواب به

سؤاالت محوري
ضروري براي 

پاسخ به
احساسات يا  
عواطف مرتبط

اضافه مي شود به

مفاهيم

هستند

قواعد يا الگوهاي 
ادارك شده

در

رويدادها اشيا

تركيب شده از

با هم ارتباط
 مي يابند به وسيلة

مي شوند

نامگذاري

شروع با

نوزادي شروع با

كلمات

كلمات ربطي به كار مي روند 
براي تشكيل گزاره ها

هستندممكن است باشد

يادگيري اثربخش

تدريس اثربخش
وابسته به زمينه ها

براي مثال

اجتماعي شخصي

ارتباط هاي متقاطع

متخصصان

نياز است براي ديدن
بخش هاي مختلف نقشه

واحدهاي معنادار

روابط دروني
ساخت شناختي

هست

ضروري است براي

هستند

با
درايجاد شده  درنشان مي دهند

كمك به

خالقيتمابين

مخصوصًا با

به صورت سلسله 
مراتبي ساختاريافته

نمادها

شده». در برخي موارد، گزاره داراي 
بيش از دو مفهوم است؛ مانند «مفاهيم 
از طريق نمادها مي شوند نام گذاري». 
ــت خاص و محدودي از  فهرس
عبارات ربطي وجود ندارد. تهيه كنندة 

ــواع ديگر نمايش هاي گرافيكي،  از ان
ــه هاي ذهني»2، «نقشة  هم چون «نقش
استداللي»3، «نقشة تصميم گيري»4، و 

«نقشة فرايندي»5 متمايز مي سازد. 
زيربناي نظري نقشة مفهومي
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ــد كه چگونه  ــل، توضيح مي ده اص
ساختار شناختي رشد و گسترش پيدا 
ــل، «يادگيري  مي كند. مهم ترين اص
معني دار» است؛ اصطالحي كه تقريبًا 
هر محققي در حوزة آموزش به كار 
برده است. اما آزوبل (1963 و 2000) 
آن را به طور مشخص و واضح تبيين 
كرد. ابتدا و مهم تر از همه، يادگيرنده 
براي اين كه روش هاي ارتباط دادن 
ــد را با  ــاي جدي ــم و گزاره ه مفاهي
مفاهيم و گزاره هاي مرتبط موجودي 
كه از قبل كسب كرده است، پيدا كند، 
بايد انتخاب كند. دوم، يادگيرنده بايد 
ــاي مرتبطي را كه  مفاهيم و گزاره ه
ــن، واضح و پايدار هستند، در  روش
ــته باشد تا بتواند، مفاهيم  اختيار داش
ــد و مرتبط ديگر  و گزاره هاي جدي
ــوم، مطالبي كه قرار  را تثبيت كند. س
ــت ياد گرفته شوند، بايد به طور  اس
ــند. بدين معني  ــوه معني دار باش بالق
كه بايد مفهوم آن ها واضح و روشن 
باشد و قابليت ارتباط با مطالب ديگر 

آن حيطة دانش را داشته باشند. 
ــي دار يك طرف  ــري معن يادگي

ــان مي دهد، در حالي  پيوستار را نش
ــتار، يادگيري  ــه طرف ديگر پيوس ك
طوطي وار است. يادگيري طوطي وار 
ــي اتفاق مي افتد كه يادگيرنده  هنگام
ــم و گزاره هاي  ــام مفاهي ــراي ادغ ب
ــاد گرفته  ــت ي جديدي كه قرار اس
شوند، در ساخت شناختي اش، هيچ 
ــي نكند و يا يكي از دو شرط  تالش
ــوع يادگيري معني دار يا هر دوي  وق
ــن لحاظ  ــد. از اي ــا تحقق نياب آن ه
ــي در انگيزش براي  ــه تفاوت هاي ك
ــش جديد با دانش موجود  ادغام دان
ــا يادگيرنده ممكن  ــود دارد و ي وج
ــت از مفاهيم و گزاره هاي مرتبط  اس
سازمان يافتة كم يا ضعيفي برخوردار 
باشد، ممكن است مطالب خواندني 
مشابهي را، دانش آموزي به صورت 
طوطي وار و ديگري به صورت خيلي 

معني دار ياد بگيرد. 
نظرية آزوبل داراي اصول متعدد 
ــت كه  ديگري دربارة فرايندهايي اس
ــاط دارند  ــري معني دار ارتب با يادگي
ــون آن ها را  ــي پيرام و بحث و بررس
ــوان در آثار آزوبل يا به صورت  مي ت
ــوواك و گوين7  ــر، در آثار ن مختص
ــوواك (1998) و نوواك  (1984)، ن
و كاناس (2006) مطالعه كرد. آزوبل 
ــناختي خود را  ــري ش ــة يادگي نظري
«نظرية جذب» ناميد. به اين خاطر كه 
در يادگيري معنادار، دانش جديد در 
ساخت شناختي جذب مي شود و در 
ــاختار دانش تغيير و ارتقا  نتيجه، س
مي يابد. روان شناسي «ساخت گرايي»9 
(سازندگي) و تدريس ساخت گرايي كه 
در ادبيات امروز آموزش اصطالحاتي 
ــتند كه به ميزان زيادي عموميت  هس
ــد، بر اين نكته اذعان دارند كه  يافته ان
يادگيرنده بايد در فرايند يادگيري به 

صورت فعال مشاركت داشته باشد. 
با وجود اين، ادبيات موجود در زمينة 
تدريس ساخت گرايي غالباً در درك 
ــناخت جنبه هاي ظريف و مهم  و ش
يادگيري معني دار كه در روان شناسي 
ــده اند، ناتوان  آزوبل توضيح داده ش

بوده است. 
آن نوع نظرية دانشي كه زيربناي 
ــت، تأكيد دارد كه  نقشة مفهومي اس
ــان است. ما خلق  دانش ساختة انس
ــه عنوان محصول  ــاً ب دانش را اساس
ــري معني دار  ــاالي يادگي ــطوح ب س
ــط افرادي  مي دانيم. خلق دانش توس
انجام مي گيرد كه در محيط اجتماعي 
ــان تغيير مي كند،  خاصي كه طي زم
ــبب، با متحول  قرار دارند. به اين س
شدن محيط اجتماعي، دانش نيز طي 
زمان متحول مي شود و توسعه مي يابد. 
ــاخت گرايي از دانش،  اين ديدگاه س
ــدگاه «اثبات گرايي»  ــل با دي در تقاب
(پوزيتيويستي) از دانش است كه در 
سراسر نيمة اول قرن بيستم بر تفكر 
مسلط بود. معرفت شناسي ساخت گرا 
ــي ساخت گرا يكديگر  و روان شناس
ــة مفهومي  ــل مي كنند و نقش را كام
ــان دهد كه اين  به كار مي رود تا نش

كامل كنندگي چگونه اتفاق مي افتد. 
پي نوشت ............................................
1. Concept map
2.mind map
3. Argumentation map
4. Decision map
5. Process map
6. David Ausubel
7.Gowin
8. Canas
9. constructivist

ت، تأكيد دارد كه 
ن است. ما خلق 
 عنوان محصول 
ــري معني دار  گي
ــط افرادي   توس
 محيط اجتماعي 
ن تغيير مي كند، 
ــبب، با متحول 
ي، دانش نيز طي 

منابع.....................................
اين مقاله ترجمه اي است با تلخيص از: 
1. Canas, A.J; Novak, 

J.D. Concept 
Mapping Using Cmap 
Tools to Enhance 
Meaningful learning. 
in Okala, Alexandra 
& et al. Knowledge 
Cartography. Springer, 
2008.

2. Mui Winnie So Wing. 
Assessing Primary 
science Learning: 

Beyond Paper 
and Pencil 
Assessment. 
in asia pacific 
Forum. 2004.



شم45
و ش

ت 
� شمارة 4  �  دي1389 � دورة بيس

تسهيل گري آموزشي
سرآغاز

ــتقيم براي  ــتفاده از آموزش مس اس
تغيير رفتار و مهارت هاي دانش آموزان، 
ممكن است نتيجة عكس بدهد. به همراه 
دانش آموزان، وارد يك بازي مي شويم تا 
مهارت گوش كردن فعال را افزايش دهيم 
و در ضمن با شيوه اي دل چسب، كاري 
كنيم دانش آموزان نه تنها دل به اين فرايند 
بسپارند، بلكه امر گوش كردن ناخودآگاه 
ــم. آموزش  ــودآگاه كني ــان خ را برايش
ــتقيم، تأثيري بســزا بر دروني  غيرمس
كردن يافته ها و باورهاي دانش آموزان 
دارد؛ به خصوص آن كه پيشتر به آن ها 
ــا آن يافته ها را  ــيم ت كمك كرده باش
ــيوه اي يافتاري كشف كنند.  نيز به ش
ــيدن به  كمك به دانش آموزان در رس
يك مفهوم يا موضوع جديد از طريق 
ــِن دانش آموز، يعني كمك به مِن او  م
تا آجر آجر عمارت خويش را خود، 
چون معماري زبردست و البته به طور 
آگاهانه بســازد؛ چنين كسي هيچ گاه 
ــاني از  ــتاوردهاي خود را به آس دس

دست نمي دهد. 
وقتي براي خود زحمت بكشيم و 

كتايون رجبي راد

اشاره
همكاران و دوســت داران فناوري هاي جديد آموزشي، همواره به دنبال 
راه هاي جديدي براي كشف نيروي خالقة دانش آموزان و نيز روزامد ساختن 
شيوه هاي آموزشي خود هستند. معلمان گرامي، براي ارزيابي كار خود و ميزان 
تأثير و كارايي اين شيوه هاي آموزشي در حوزة تخصصي خود، تا كنون راه هاي 
متفاوتي از جمله  برگزاري امتحانات شفاهي و كتبي، و انواع ارزشيابي ها را به 
كار برده اند و باز هم آغوش آنان به روي شيوه هاي جديدي كه آموزش پذيري 
دانش آموزان و در نتيجه كارايي روش تدريس را باال ببرند، باز است. يادگيري 
و ياددهي فناوري تعامل، يكي از اين موارد است كه مي تواند در آموزش و به 
خصوص روشمند ساختن آموزش، به معلمان و كساني كه دست اندركار امر 

تعليم و به خصوص تربيت هستند، كمك كند. 
ــديم تا اصول آموزش  گفت وگو را در قالب فناوري  در اين جا برآن ش
ــوزش و پرورش  ــو كنيم. اميد آن كه مســئوالن امر آم ــل برايتان بازگ تعام
كشــورمان، به اين شيوه ها كه در بيشتر كشورهاي دنيا و براي آموزش كلية 
دروس در دوره هاي تحصيلي از مهدكودك گرفته تا سطوح دانشگاهي، مورد 
استفاده قرار مي گيرند، توجه الزم را مبذول دارند و شرايط و امكانات برگزاري 
كارگاه هايي با روش تســهيل گري آموزشي را فراهم سازند تا هركس با هر 
نوع عالقه و سليقه اي، بتواند از اين روش آموزشي در كالس درس استفاده 
كند. بديهي است، با توجه به نوع مادة درسي كه در كالس تدريس مي شود، 

مي توان از بخش هاي متنوع تسهيل گري آموزشي بهره گرفت. 
در اين شيوة مهارت افزايي، معلم يا آموزشگر1، هدف آموزشي خود را از 
پيش مشخص مي كند. مثًال: هدف من، آموزش و تمرين دادن مهارت گوش 

دادن به دانش آموزان است. 
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بار ديگر از ميان كهنگي عادت هايمان نو 
شويم، نگاه خود را به دنيا آورده ايم. مثل 
ــادر از مولود خود، به خوبي مراقبتش  م
ــر مي نهيم و براي  ــم و آن را اج مي كني
رشدش زحمت مي كشيم. از هيچ نقدي 
ــذار نخواهيم  ــدنش فروگ براي بهتر ش
كرد. ما مي خواهيم نگاهمان را به همراه 
دانش آموزان خود، از نو به بار آوريم. بعد 
بنشينيم و به بار نشستن آن را تماشا كنيم. 
بي هيچ حرفي، روندمحور خواهيم شد 
نه فقط هدف محور يا فقط نتيجه محور.

ــه اي كامًال  ــماره،  نمون ــن ش در اي
ــما معرفي مي كنيم كه  كارگاهي را به ش
مي توانيد بسته به موضوع تدريس خود، 
ــد. در انتها نيز نمونه  ــره بگيري از آن به
ــه دانش آموزان  ــي را آورده ايم ك كارهاي
ــه در دورة راهنمايي، براي  ــك مدرس ي
همين فعاليت انجام داده اند. تصاوير ارائه 
شده مي تواند به خودي خود براي مربيان 
ــگران محترم منبع ايده و حتي  و آموزش
ــث و گفت وگوي  موضوعي براي بح

كالسي باشد. 
در اين فعاليت، يك برگة A4 را كه 
روي آن يك مستطيل و يك دايرة تقريبًا 
ــيده ايم، به هريك از  هم قد و قواره2 كش
بچه ها مي دهيم. روي برگه اي آبي رنگ، 
به اندازة دايره و روي برگه اي قرمز رنگ 
به اندازة مستطيل، جدا مي كنيم و به هر 
دانش آموز يك دايرة آبي و يك مستطيل 
قرمز مي دهيم.3 به افراد كارگاه مي گوييم:

ــاي گفت وگو  «اين برگة A4 فض
ــتطيل است.4 و  ميان جناب دايره و مس
ــت  اين دو برگة رنگي، حرف هايي اس
ــان دارند. به نظر  كه اين دو نفر در دلش
شما، اين دو چگونه با هم حرف هايشان 
را رد و بدل مي كنند؟ گفت وگوي آن ها 
چه شكلي و به چه ترتيبي است؟» بعد 
ــئله، به دليل جديد بودن اين كار،  از مس

افراد كمي ممكن است در مقابل انجام 
آن مقاومت نشان دهند و يا به دليل اين 
ــوند، مدام  ــه نمي خواهند غافلگير ش ك
سؤاالتي كنند تا پاسخشان بهترين باشد. 
اما همكار گرامي! مهم ترين كاري كه شما 
براي به دست گرفتن كالس مي كنيد، اين 
است كه نگذاريد اين تعداد محدود، جو 
غالب كالس را در دست بگيرند. خيلي 
راهنمايي نكنيد، اما به جاي راهنمايي، 
مي توانيد توجه دانش آموزان را به ابزاري 
كه مي توانند از آن استفاده كنند، جلب و 
كاري كنيد كه هركس بتواند منظور خود 
ــيلة  را از گفت وگو روي كاغذ و به وس
ــي و ...  ــب و نقاش كار با قيچي و چس
پياده كند و كمتر به نوشتن بپردازد. شما 
مي توانيد در مراحل بعدي، از افراد كارگاه 
بخواهيد  گفت وگوي موفق يا ناموفق را 
ــان دهند. اين كار آن ها را به مجسم  نش

كردن رفتار و گفتارشان مي رساند. 
سؤاالت بچه ها معموالً عبارت اند از: 
ــاني هستند؟ اين جا  اين دو نفر چه كس
كالس است يا خانه؟ حتماً حرف هاي 
ــد و مستطيل قرمز؟  دايره، بايد آبي باش
ــب و  ــود؟ غير از چس برعكس نمي ش
ــته ايد، از چه  ــا گذاش ــي كه اين ج قيچ
وسايلي مي توانيم استفاده كنيم؟ مي شود 
فقط داخل اين شكل ها بنويسيم؟ بيرون 

اين شكل ها چي؟ مي شود چيزي چسباند 
يا نوشت؟

ــؤاالت، با  ــام اين س ــاً در تم تقريب
ــتگي به انتخاب شما دارد»5،  گفتن «بس
مي توان كاري كرد كه هركس براي ايجاد 
گفت وگو ميان اين دو شكل، به دنبال راه 
خودش بگردد. سعي ما بر اين است كه 
هيچ موردي را به زمان يا مكان و يا نوع 
ــيت دايره و مستطيل و يا جنس  و جنس
ــه مي زنند، مربوط نكنيم.  حرف هايي ك
بهتر است اجازه دهيم خودشان دو نفر 
را با دو نفري كه از نظر آن ها گفت وگو 

مي كنند، تطبيق دهند. 
ُحسن اين كار اين است كه تقلبي 
ــبيه كار  وجود ندارد. چون كاري كه ش
ــت، خيلي در پايان تشويق  ديگري اس
ــن كه همة  ــن ديگر اي ــود. حس نمي ش
افراد به جرئت مي توانم بگويم در تمام 
سنين- با اين كار ارتباط برقرار مي كنند 
ــان  ــان نش و گفت وگو را از نظر خودش
مي دهند. معدود كساني هستند كه نتوانند 
معناي گفت وگو را در اين جا به خوبي 
ــن كنند. اما آن چه در اين فعاليت  روش
اهميت مي يابد، اين است كه هركس به 
دنبال شخصي كردن گفت وگو مي گردد 
و ناخودآگاه به سراغ دونفري مي رود كه 
حتماً يا خودش يك سر گفت وگوست 
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پي نوشت ............................
1. عمداً از واژه آموزشگر به جاى مربى 
استفاده شده است.زيرا محيط كارگاه 

آموزشى است. 
ــاحت، چون در   2.  نمى گويم هم مس
ــاحت  اين فعاليت، اندازه گيرى مس
ــت. همين قدر كه  برايمان مهم نيس
يكى خيلى كوچك و خيلى بزرگ 

نباشد كافى است.
ــى و قرمز را به طور  ــن جا آب  3. در اي
نمونه مطرح كرديم. شما مى توانيد 
ــا را خودتان انجام  انتخاب رنگ ه
از  ــدى  بع ــل،  مراح ــد و در  دهي
ــد رنگ هاى  ــوزان بخواهي دانش آم

مدنظرشان را انتخاب كنند.
ــره يا خانم  ــاى داي ــم آق   4. نمى گويي
مستطيل و اجازه مى دهيم جنسيت 
ــتطيل را  و رابطة دو فرد دايره و مس
بچه ها انتخاب كنند. هركس مى تواند 
براى خودش يك انتخاب شخصى 
داشته باشد. با دادن لقب يا جنسيت 
به اين دو شكل، امكان خالقيت را 

از آن ها مى گيريم.
ــت ترجيحًا    5. در ابتداى كار بهتر اس

اجازة نوشتن ندهيد.

ــي كه در  ــه گفت وگو از جنس ــا آن ك ي
برگة خود معرفي مي كند، برايش خيلي 

تأثيرگذار بوده است. 
ــان محترم  ــه معلم ــائلي ك از مس
مي توانند بعد از انجام فعاليت، از تك تك 
ــند، مي توان به موارد  دانش آموزان بپرس

زير اشاره كرد:
ــما دايره  1. در فضاي گفت وگوي ش

شنوندة فعال تري بود يا مستطيل؟
2. كدام يك بيشتر صحبت كردند؟

3. كدام يك توانست همة حرف هايي 
ــه در دلش بود بگويد؟ از كجا  را ك

مي گوييد؟
4. هر كدام چه قدر از حرف هاي خود 
را توانستند بگويند؟ چگونه و به چه 

شكلي؟ 
ــتند با  5. آيا نوع ديگري هم مي توانس

ــه گفت وگوي  ــم حرف بزنند ك ه
موفق تري داشته باشند؟ گفت وگوي 

ناموفق تر چه طور؟
6. برگه هاي رنگي كه در فضاي خارج 
 A4 از دايره و مستطيل و روي برگة

چسبانده ايد، نشانگر چيست؟
ــًال  اص ــه  ك ــي  رنگ ــاي  برگه ه  .7

نچسبانده ايد، نشانة چيست؟
ــوزان به  ــؤاالت، دانش آم با اين س
دنبال هدفمند كردن گفت وگو خواهند 
ــت را دو يا  ــود. قطعاً اگر همين فعالي ب
ــه بار ديگر طي سال تحصيلي انجام  س
دهيد و هر بار كار هر نفر را با كار قبلي 
ــه كنيد، رشد تفكر او را  خودش مقايس
ــاده اي چون گفت وگو  دربارة مسئلة س
ــة صوري  ــد فهميد. اين مقايس خواهي
ــتطيل باعث  ــوي دايره و مس گفت وگ

ــود كه هركس در اين كالس، به  مي ش
ــران، رنگ و  ــوي خود با ديگ گفت وگ
ــاماني دهد و تصميم  ــكل و سروس ش
ــي  بگيرد كه گفت وگويش از چه جنس
ــد. وقتي از روند كارگاه گفت وگو  باش
ــرد كه چگونه كار قبلي اش را با  ياد بگي
كار بعدي اش مقايسه كند، ياد مي گيرد 
خودش را با خودش مقايسه كند. سپس 
به مقايسة خود با ديگران نوبت مي دهد. 
ــه با اين فعاليت  ــه يقين، در نگاهي ك ب
ــم، به جاي  ــه دانش آموز هديه مي كني ب
آن كه او را عيب جو بار آوريم، دقيق بار 
خواهيم آورد. او مطمئناً به بار معنايي و 
عاطفي كلماتي كه به كار خواهد گرفت، 
توجه بيشتري خواهد كرد. در تعامل با 
ديگران، اول شنوندة خوبي خواهد شد، 
ــت دارد ديگران نيز براي او  چون دوس
ــند. و خالصه آن كه  شنوندة خوبي باش
ــت  فكر خواهد كرد چيزي را كه دوس
ــان را براي ديگران هم خواهم  دارم، هم
ــت و چيزي را كه دوست ندارم،  خواس
آن را براي ديگران هم نخواهم خواست. 
حال تحليل شما از روند تصاويرصفحة 
ــل خودتان را  ــت؟ تحلي  3 جلد چيس
براي درج در مجله به نشانى زير ارسال 

نماييد:
technology@roshdmag.ir

صندوق پستي 15875/6588
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 آموزشي
ولوژي

رشد تكن
و مقاله هاي رسيده

نامه ها 

دزاده، طاهره 
نعمت اهللا مختاري، سيدرضا كاظم پور، معصومه محمو

داوود سليمي، كريم عباسي اول، فريبا غريبي ورزقاني، 
حسيني قمي، 

حسن رضا ترابي، مريم مهدوي، رضا محمدي، تيمور محمدي، سونيا 

موسي رمضاني، سولماز نورآبادي، معصومه نژادحسيني، الهه واليتي، 

زهرا هاديان.

ــال  ــر از گاهي در طول س ه
تحصيلي بسياري از مديران مدارس و 
مسئوالن آزمايشگاه ها و حتي معلمان، از 
طريق تلفن يا حضوري، اين سؤال را مطرح 
ــايل و لوازم آموزشي به منظور آموزش در دوره هاي  مي كنند كه براي تهية وس
تحصيلي، به كجا بايد مراجعه كنند. دفتر مجله هم ضمن معرفي «دفتر تكنولوژي 
آموزشي» و «شركت صنايع آموزشي»، شماره تلفن شركت هايي خصوصي را 
كه صرفاً به كار ساخت يا تهية وسايل و لوازم آموزشي مي پردازند، در اختيار 

متقاضيان قرار مي دهد. 
ــديم، «مركز نوآوري هاي آموزشي ايران» كه 27 سال سابقة  اخيراً باخبر ش
ــگاهي را به عهده دارد، كتابچه اي  ــايل آموزشي و آزمايش طراحي و توليد وس
ــاز دوره هاي تحصيلي و  ــايل و لوازم مورد ني ــا تنظيم و در آن تمام وس راهنم
ــت. مديران و  ــان داده اس ــتثنايي را كه توليد كرده، و با تصوير نش كودكان اس
مسئوالن آزمايشگاه هاي مدارس مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر، با شماره  

تلفن 66402596- 021 تماس حاصل كنند.

دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

ش آموزي 
مجله هاي دان

شر مي شوند ) :
صيلي منت

ت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تح
 ( به صور

سال عمومي 
مجله هاي بزرگ

شر مي شوند):
صيلي منت

ت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تح
 (به صور

شر مي شوند):
صيلي منت

صلنامه و 4 شماره در هر سال تح
ت ف

 (به صور

صاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
مجله هاي رشــد عمومــي و اخت

ت معلم و رشــته هاي 
ش جويان مراكــز تربي

س، دان
كاركنــان اجرايــي مــدار

شــر مي شوند. 
ت تهيه و منت

شــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربي
دبيري دان

 نشـاني: تهــران، خيابــان ايرانشــهر شمالي،ســاختمان شــماره ي4 
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

021  تلفن و نمابر:  88301478 ـ 

ك آموزشي 
ت كم

مجله هاي رشـد توسـط دفتر انتشـارا
ش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 

سـازمان پژوهـ
ش تهيـه و منتشـر مي شـوند:

ش  و پـرور
ت آمـوز

وزار

 رشد تكنولوژي 
ش راهنمـايي تحصيلي 

 رشد آموز
ش ابتــدايي 

 رشد آـموز
 رشد معلم 

ت مدرسه 
 رشد مديري

 رشد مدرسه فردا 
آموزشي 

 
ش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي) 

 رشد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دان
ش 

 رشد آموز
ش آموزان دوره ي متوسطه) 

رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دان
ش 

ش زبان و ادب فارسي  رشد آموز
ش معارف اسالمي  رشد آموز

قرآن  رشد آموز
ش علوم اجتماعي 

ت بدني  رشد آموز
ش تربي

هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموز
ش 

ش زبان  رشد آموز
ش جغرافيا  رشـد آموز

ش تاريخ   رشـد آموز
 رشـد آموز

ت شناسي  
ش زيس

 رشد آموز
ش شيمي  

 رشد آموز
ك 

ش فيزي
 رشـد آموز

رياضي  
ش دبستاني

ش پي
ش فني و حرفه اي  رشد آموز

ش زمين شناسي  رشد آموز
 رشد آموز

صاصي
سال اخت

مجله هاي بزرگ

ش آموزان آمادگي و پايه ي اول دوره ي دبستان)
(براي دان

ش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره ي دبستان)
(براي دان

ش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دوره ي دبستان)
(براي دان

ش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)
(براي دان

ش دانشگاهي)
ش آموزان دوره ي متوسطه و پي

(براي دان

صاصي
ش آموزي اخت

سال و دان
مجله هاي بزرگ


