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ماهنامة آموزشي، تحليلي  و اطالع رساني

وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي
دفترانـتشارات كمك آموزشي

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
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به جاي يادداشت سردبير

برنامه ريزى آموزشى و درسى

فناورى آموزشى، اطالعات و ارتباطات

پژوهش و نوآورى هاى آموزشى

 اطالع رسانى

گام هاى اميدبخش
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هشت گام اساسي در نوشتن انشاي خالق/ ناصر مباركي
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توليد نرون هاي جديد در مغز/ دكتر محمدرضا كرمي پور
يادگيري مبتني بر وب / دكتر زهره عابدي كرجي بان
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دكتر علي اكبر  شعاري نژاد    

ــرفت هاي علمي و فني، با  ــا وجود اين همه پيش ــان امروز، ب ــايد بتوان گفت كه انس ش

بحرا ن هايي روبه روست كه مي توان آن ها را عمدتاً «بحران هاي تربيتي» تلقي كرد: 

�  بحران اعتماد: اعتماد به خويشتن، اعتماد به ديگران (اعتماد اجتماعي) و اعتماد به علم.

� بحران اعتدال: يا ميانه روي در امور زندگي.

�  بحران عشق: يا محبت بي قيد و شرط.

� بحران جرئت: خصوصاً در گفتن حقايق و پيش گيري از اشاعه  اباطيل.

� بحران عزت نفس: يا احترام به خويشتن. 

� بحران ايمان.

� بحران اميد: به خصوص اميد به آينده.

� بحران خانوادگي: يا تزلزل در روابط خانوادگي.

� بحران فرهنگي.

� بحران آموزشي.

� بحران علمي/ پژوهشي. 

� بحران فلسفي: يا ناتواني در تأمل و معرفت جويي.

� بحران هرمنوتيك: يا ناتواني در تأويل و تفسيرشنيده ها و خوانده ها، و برداشت هاي غالباً نادرست از آن ها. 

� بحران شادي: و شاد زيستن. 

� بحران مسئوليت: يا فرار از پذيرش مسئوليت خصوصاً در حوزه هاي اجتماعي.

� بحران روابط سالم اجتماعي.

� بحران جغرافيايي: پراكندگي غالباً اجباري شهروندان.

� بحران هم زيستي: يا دور شدن روزافزون ملت  ها از يكديگر علي رغِم تالش براي جهاني شدن. 

� بحران مديريت: يا ناتواني در مديريت شايسته.

� بحران محيط زيست: يا ويران سازي طبيعت به دست خود انسان و توجيه نامعقول اين فرايند خطرناك

� و بحران هاي ...

بديهي است كه وجود روزافزون اين گونه بحران ها و گسترش مداوم آن ها، انسان را از داشتن زندگي شايسته و بايسته، 

محروم مي كند و به شكوه و عظمت او طبعاً لطمه مي رساند. بدون ترديد، همة اين  بحران ها عمدتاً ريشه در چند و چون تربيت 

يا آموزش- پرورش دارند. پس ناگزيريم در تعريف و تعيين حوزة تربيت يا آموزش- پرورش به بازانديشي روي آوريم و 

مفهوم جديد فرايند آموزش- پرورش را مجدداً براي مديران، معلمان، والدين ها، و حتي محصالن تعريف و تبيين كنيم. 

به عبارت ديگر، همواره به اين اصل بسيار مهم توجه داشته باشيم كه تنها تعريف درست و به روز آموزش و پرورش مي تواند 

به كشف و انتخاب روش هاي سالم و شايستة تربيت كودكان و نوجوانان كمك كند. در واقع، تعريف و تبيين پديده اي است كه 

راه و روش برخورد با آن را روشن مي كند. و معموالً ابعاد رفتاري عظمت انسان را چنين نام مي برد:

الف) هويت: عمدتاً شامل مواهب فردي، اعتماد، اعتدال، عزت نفس، احساس مسئوليت، عشق، جرئت، اميد، و سالمت.
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ــم دردي، ارتباط مطمئن، و  ــتي، احترام متقابل، هم ياري، ه ــامل محبت و دوس ب) تعامل: عمدتاً ش
شهروندي مسئول.

پ) رغبت به جست وجو و كشف: عمدتاً شامل اشتياق به يادگيري مداوم، و افزايش و پردازش و 

كاربرد اطالعات براي حل مسائل واقعي زندگي امروز. 

و نيز بايد معلمان، مديران و والدين را با ضرورت هاي زير آشنا كنيم:

� مشاركت و هم ياري: براي اين كه كودكان و نوجوانان از دوران طفوليت با ابعاد شكوه و عظمت 

ــنا شوند و آن ها را در خويشتن رشد و گسترش دهند، بايد خانواده ها، مدارس والدين، معلمان و  آدمي آش

مديران با هم و برابر هم تالش كنند. 

� وسيله تلقي كردن برنامه هاي درسي: مديران، معلمان و اولياي دانش آموزان، برنامه هاي درسي را 

وسيله و ابزار دست يابي، به هدف هاي خاص و عام آموزش- پرورش تلقي كنند. 

� ارزشيابي شكوه رشد و بالندگي: ارزشيابي مداوم وضع رشد و گسترش عظمت انسان، و انسانيت 

را بزرگ و محترم شمردن، دانش آموزان را با عظمت و بزرگي مذكور آشنا مي سازد. 

� توجه خاص به هوش مضاعف: برخالف تصور مشهور، انسان داراي يك هوش يا بهرة هوشي 

نيست، بلكه هر شخص با مجموعة واحدي از هوش ها به دنيا مي آيد و رشد مي كند. 

� ضرورت آموزش چالش: يك كارشناس آموزش- پرورش به مدارس توصيه مي كند كه دانش آموزان 

را براي پنج چالش اساسي آماده كنند:

1. خطرپذيري: دانش آموزان براي زيستن در محيط ها و فرهنگ هاي ناآشنا مهارت پيدا كنند و ياد بگيرند كه 

چگونه آن ها را تحمل كنند و محترم شمارند. 

2. خالقيت و اظهار وجود: كودكان و نوجوانان ياد بگيرند كه چگونه نوانديشي، بازانديشي و فراترانديشي 

كنند و چگونه افكار و عقايد خويش را به راحتي و به شكل زيبا بيان دارند. 

3. خدمات اجتماعي: دانش آموزان ياد بگيرند كه چگونه  بدون انتظار پاداش، نياز مردم را تشخيص دهند و 

به موقع ايشان را ياري كنند. 

ــت از آموختن دانش و مهارت هاي ضروري براي كار كردن در  4. مهارت كاركردي (حرفه اي): عبارت اس

حوزة خاص، و رسيدن به توان توليد.

5. تحقيق منطقي: كه چالش براي تمرين و تجربة كنجكاوي، طرح سؤال يا مسئلة واقعي، و كشف پاسخ  يا 

راه حل نظامدار را شامل مي شود. 

در هر حال، كودكان و نوجوانان، گفته هاي ما والدين، معلمان، مديران، واعظان، و ديگران را مي شنوند و از 

شخصيت هاي ما الگو مي گيرند و عمدتاً آن چنان خواهند شد كه ما هستيم. هرگز فراموش نكنيم كه در حوزة 

آموزش- پرورش (يا مدارس)، همين كه احساسات از در وارد شد، طبعاً عقل يا شعور از پنجره خارج مي شود. 

بنابراين بايد در اين حوزة اجتماعي عشق و جرئت و معرفت و منطق را با هم و هم زمان به كار ببريم.

ــم در ــتي، احترام متقابل، هم ياري، ه ــامل محبت و دوس تعامل: عمدتاً ش ب)
شهروندي مسئول.

رغبت به جست وجو و كشف: عمدتاً شامل اشتياق به يادگيري مداوم، و پ)

كاربرد اطالعات براي حل مسائل واقعي زندگي امروز. 

ض با را و نيز بايد معلمان، مديران و والدين
ك مشا �

آموزش و پرورش

براي شكوه و عظمت انسان

در حوزة آموزش- پرورش

 (يا مدارس)، همين كه 

احساسات از در وارد شد، 

طبعاً عقل يا شعور از 

پنجره خارج مي شود
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برنامة 
درسي ملي 
و نقدي بر 

ديدگاه 
موضوعي

سولماز نورآبادي
دانشجوي دكتراي برنامه ريزي درسي 

برنامه
درسيو
  آموزشيريزي

اشاره
ــده در ابعاد گوناگون اجتماعي، اقتصادي، آموزشي، فرهنگي و ... و نيز پيشرفت هاي به  با توجه به تغييرات گســتردة ايجاد ش
دست آمده در زمينة فناوري، به ويژه فناوري اطالعات، برنامة درسي فعلي نظام آموزشي (موضوع محوري)، ديگر پاسخ گوي نيازهاي 
نوجوانان و جوانان نيست. از طرف ديگر، علوم گوناگون بشري چنان از جهات كّمي و كيفي توسعه يافته اند كه نمي توان آن ها را صرفًا 
در قالب چند موضوع گنجاند و به يادگيرنده آموزش داد. اين علوم با توجه به تغييرات ايجاد شده در ابعاد گوناگون، بايد به نحوي در 
برنامة درسي آورده شوند كه يادگيرنده بتواند به طور هم زمان، اطالعات موردنياز را كسب كند و درصدد برطرف كردن نيازها برآيد. 
دانش آموزان آينده سازان جامعه و سرمايه هاي ملي محسوب مي شوند. بنابراين الزم است به برنامة درسي شان توجه جدي شود تا به 

بهترين صورت در عرصه هاي گوناگون، بازدهي و كارايي موردنظر را داشته باشند. 
 نيازهاي رو به تغيير جامعه در اين عصر سبب شده است، متقاضيان آموزش عمومي، خواسته هاي متفاوتي از نظام آموزشي نسبت 
به قبل داشته باشند. مي توان گفت نياز به برنامة درسي و آموزش متفاوت، براي زندگي در اين قرن پيچيده و چندبعدي، نيازي است كه 
در صورت برطرف شدن، سبب تحقق اكثر خواسته هاي نوجوانان و جوانان مي شود. از آن جا كه نظام آموزش فعلي جمهوري اسالمي 

بر مبناي ديدگاه موضوع محوري تهيه و تنظيم شده است، در اين مقاله به نقاط قوت و ضعف اين ديدگاه اشاره مي شود.

ون اجتماعي، اقتصادي، آموزشي، فرهنگي و ... و نيز پيشرفت هاي به 
رسي فعلي نظام آموزشي (موضوع محوري)، ديگر پاسخ گوي نيازهاي 
 چنان از جهات كّمي و كيفي توسعه يافته اند كه نمي توان آن ها را صرفًا 

 برنامة درسي، موضوع محوري، 
نظام آموزشي و تغيير. 

كليد واژه ها:
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معرفي ديدگاه  موضوعي در برنامة درسي
در ميان ديدگاه هاي مختلف و متنوع در برنامة درسي، 
ديدگاه موضوعي1 از جايگاهي خاص و قديمي برخوردار 
ــي و شيوة تكوين  ــت. اين ديدگاه بر موضوع هاي درس اس
ــياري جهات،  ــا تأكيد مي كند. از بس ــازمان دهي آن ه و س
ــت.  ــت با اين ديدگاه اس در اغلب مدارس اولويت نخس
ــكل دادن به  ــي در ش ــن مدارس، موضوع هاي درس در اي
ساختار كل برنامة درسي، نقش اساسي دارند. افرادي كه به 
موضوع هاي سنتي و تسلط يافتن بر مهارت هاي پايه توجه 
ــتند. آن ها به  دارند، جزو طرف داران ديدگاه موضوعي هس
ــات و زبان  ــا، مانند علوم تجربي، رياضي برخي موضوع ه
توجه بيشتري نشان مي دهند و چنين استدالل مي كنند كه 
موضوعات، ساختارهايي يگانه دارند كه دست يابي به دانش 
جديد را ممكن مي سازند. بدين سان، مقصود از آموزش و 
پرورش آن است كه دانش آموزان در ساختار موضوع هاي 

گوناگون متبحر شوند.

ويژگي هاي ديدگاه موضوع محوري
از ويژگي هاي اين ديدگاه مي توان به موارد زير اشاره كرد:

� تأكيد بر به خاطرسپاري معلومات؛
� تأكيد بر سخن راني، تمرين و مباحثه در آموزش؛

� توجه به نقش معلم به عنوان مرجع اصلي در آموزش؛
� تأكيد بر ميزان تسلط دانش آموزان بر موضوع درسي و 
به خاطر آوردن اطالعات در ارزشيابي آموخته ها [ميلر، 

 .[1383
ــي  ــان در چارچوب برنامه هاي درس ــه عالوه، معلم ب
موضوعي، معموالً براي تدريس در يك مادة درسي خاص 
تربيت مي شوند و بنابراين، از تسلط و توانايي براي تدريس 
ــتند. زمان كالس  فقط يك موضوع خاص برخوردار هس
ــود. در سطح  درس نيز حول محور موضوع ها تعيين مي ش
ــازمان دهي  ــنتي، آن گونه س ــگاه، كالس ها به طور س دانش
مي شوند كه امكان ارائة مطالب از طريق سخن راني فراهم 

باشد.
ــت كه برنامة درسي به  ويژگي ديگر اين ديدگاه آن اس
شكل نظام مند عرضه مي شود. هم چنين ادعا شده است كه 
ــتفاده  رعايت اصول اقتصاد و كارايي، دو امتياز ديگر در اس
از ديدگاه موضوعي براي سازمان دهي برنامة درسي است. 
ــي منطبق با اين رويكرد،  سهولت اجراي برنامه هاي درس

ويژگي مثبت ديگر اين نوع برنامة درسي عنوان شده است. 
برنامة زمان بندي را مي توان به سهولت بر محور موضوع هاي 
درسي تنظيم كرد. وحدت زمان كالس ها نيز رعايت مي شود 

(بين 40 تا 50 دقيقه). 
ــدگاه بر مبناي «قدرت  ــث ديگر در دفاع از اين دي بح
ــدارس بر محور  ــا كه م ــت. از آن ج ــتوار اس ــنت»2 اس س
ــده اند، اين نوع برنامة  موضوع هاي درسي سازمان دهي ش
درسي امكان ادامة فعاليت  معلمان را در چارچوبي مأنوس 
ــياري از معلمان نيز با اين چارچوب  ــازد. بس فراهم مي س
احساس آرامش مي كنند. سازمان دهي موضوعي برنامه هاي 
درسي، كماكان به منزلة اصل اساسي در اغلب مدارس مورد 
توجه است. والدين نيز با اين ديدگاه آشنايي دارند در برابر 
تغيير آن از خود مقاومت نشان مي دهند. به عالوه، كتاب هاي 
ــي، منابع و مواد يادگيري حول موضوع هاي متفاوت  درس
ــده اند و بنابراين، اغلب منابع و مواد برنامة  سازمان دهي ش

درسي پشتيبان اين ديدگاه هستند. 

نقاط ضعف ديدگاه موضوعي
با وجود اين ادعا كه موضوع هاي درسي را مي توان در 
سازمان دهي منطقي برنامة درسي دخيل دانست، شواهد ارائه 
شده به وسيلة نظريه پردازان يادگيري نشان مي دهند كه اين 

ديدگاه داراي نقاط ضعف بسياري به شرح زير است:
� ساختار موضوع ها با چگونگي يادگيري و رشد كودكان 

و نوجوان هم بستگي ندارد. 
� تقسيم موضوع ها به مواد درسي مجزا، برقراري ارتباط 
ميان مفاهيم و انديشه ها با موضوعات را دشوار مي سازد. 
بدين ترتيب، ديدگاه موضوعي با تمايزهاي قراردادي 
(جعلي)، كاوش روابط خارج از يك مادة درسي خاص 

را مشكل مي سازد.
ــبب  � اين خطر نيز وجود دارد كه ديدگاه موضوعي س
ــغولي هاي  بيگانگي يادگيرندگان با نگراني ها و دل مش
ــال دارد، متخصصان  ــود. بنابراين احتم ــي ش اجتماع
موضوعات درسي با غرق شدن در يك قلمرو علمي، 
ــتي و زوال  ــائلي از قبيل فقر، نژادپرس ــبت به مس نس

اقتصادي، بي توجه و بي تفاوت باقي بمانند. 
� اين نوع برنامة درسي با امر برقراري ارتباط با نيازها و 

عاليق دانش آموزان سازگاري ندارد. 
� مرتبط بودن اين نوع برنامة درسي با يادگيري در سطوح 

معلمان در چارچوب 
برنامه هاي درسي 

موضوعي، معموالً براي 
تدريس در يك مادة 
درسي خاص تربيت 

مي شوند و بنابراين، از 
تسلط و توانايي براي 

تدريس فقط يك 
موضوع خاص برخوردار 

هستند
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پايين تفكر بيشتر است. به اين معني كه كانون توجه، 
معموالً بر يادآوري اطالعات و مهارت هاي پايه، توأم 
با فرصت بسيار اندك براي مهارت هاي سطوح باالي 

تحليلي و مفهومي است. 
� غالباً به حيطة عاطفي توجهي نمي شود. 

� افزايش سرانة دانش آموز به معلم و كاهش ترك تحصيل 
دانش آموزان متوسطه، به افت نمره هاي يادگيرندگان در 

آزمون هاي متفاوت منجر شده است. 
ــب رشد خالقيت و تفكر  � اين ديدگاه زمينه هاي مناس

مستقل دانش آموزان را كمتر فراهم مي كند.
� كاربرد برنامة درسي موضوعي مستلزم درك و فهم عميق 
معلم از موضوعات و رشته هاي علمي است. در حالي 

كه برخي معلمان فاقد چنين تخصص بااليي هستند.
� اين ديدگاه به عنوان يك نمونة گزينشي از موضوعات 
ــراي تحقق تعليم و  ــيله اي ب دانش، بيش از آن كه وس
تربيت در نظر گرفته شود، به غلط به عنوان هدف تعليم 

و تربيت پنداشته مي شود [احمدي، 1380]. 
علي رغم رشد و توسعة همه جانبة علوم و فناوري، اين 
ــدگاه از به كارگيري آن ها در قالب يك يا چند موضوع  دي

درسي عاجز است. 
برنامة درسي موضوعي در سازگار كردن يادگيرندگان 
ــده در ابعاد گوناگون اجتماعي، نظير  با تحوالت ايجاد ش
ــي، و... توانمند نيست. به  ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياس
ــوز توانايي ورود به جامعه اي مملو  عبارت  ديگر، دانش آم
ــرات و احتماالت را ندارد و از قدرت  از پيچيدگي ها، تغيي

انطباق برخوردار نيست. 
اين ديدگاه با ارائة مطالب و محتواي از پيش تعيين شده، 
توانايي تربيت دانش آموزاني منتقد را ندارد. زيرا توانايي نقد 
و انتقاد در زمينه اي ظهور و بروز مي يابد كه آزادي تفكر و 

نيز عدم محدوديت زماني وجود داشته باشد. 

پي نوشت.....................................................................................
1.Subject Oriented

2. Power Tradition........................................................................................... منابع
با  آن  مقايسة  تلفيقي و  برنامة درسي  الگوي  پروين (1380). «طراحي  1. احمدي، 
برنامه هاي درسي موجود دورة ابتدايي در نظام آموزشي ايران». رسالة دكترا. دانشگاه 

تربيت مدرس. دانشكدة علوم انساني. 
2. ميلر، جي. پي (1383). نظريه هاي برنامة درسي. ترجمة محمود مهرمحمدي. سمت. 

تهران.چاپ سوم. 

ترجمة دكتر محمدرضا كرمي پور
عضو هيأت علمي دانشگاه آزاداسالمي- واحد زنجان

اشاره
ــاي  زماني كه آدمي ســرگرم فعاليت هايي نظير تماش
ــتفاده از  ــتن مطلب، اس ــدن كتاب، نوش ــون، خوان تلويزي
شبكه هاي رايانه اي داخلي و خارجي، آموزش زبان جديد 
و يادگيري ورزش تازه اي مي شــود، فكر خــود را به كار 
ــه ورزش ذهني مبادرت مي ورزد. برنامه هاي  مي اندازد و ب
متنوع و ســرگرمي هاي مناسب روزانه، مانند تخمين تعداد 
درختان پارك و يا گردشــگران پارك و طرح قرار گرفتن 
درختان در پارك و يا حل معماهاي روزنامه اي، طرح سؤال 
و جســت وجوي پاســخ آن ها، فعاليت هايي هستند كه در 
تقويت توانايي ذهن نقش مؤثري دارند. اگرچه اين برنامه ها 
در ابتدا دشــوار به نظر مي رسند، اما در علم عصب شناسي 
پايگاه واقعي دارند. آزمايشــي كه عصب شناسان در سال  
1998 در اياالت متحده  روي موش ها و خرگوش ها انجام 
دادند، نشــان داد كه هر روز هزاران سلول جديد در ناحية 
هيپوتاالموس مغز بزرگ ســاالن توليد مي شود. موقعي كه 
ــئله يا رويدادي روبه رو مي شود، ذهن درگير  انســان با مس

يافتن راه حل بهينه مي شود. 
اشتغال ذهن، فرايند مغز را تحت فشار قرار مي دهد و 
مغز را به فعاليت ذهني وا مي دارد تا مسئله را حل كند. نتايج 
يافته هاي تحقيق، به ايجاد انديشه اي مي انجامد كه بايد قبل 
از اين كه شخص گرفتار مرض آلزايمر يا انواع فراموشي هاي 
ديگر شود، از طريق درگير كردن ذهن خويش با رويدادها 

و فعاليت ها، مغز خود را فعال نگه دارد. 

ه آدمي ســرگرم فعاليت هايي

.........
1.Sub

2. Po.........
با  آن  سة 
 دانشگاه 

. سمت. 

نرون هاي جديد، تكنولوژي يادگيري، 

چالش شناختي، ماندگاري نرون ها. 

كليد واژه ها:

كاربرد برنامة درسي 
موضوعي مستلزم 
درك و فهم عميق 

معلم از موضوعات و 
رشته هاي علمي است



شم7
و ش

ت 
 بيس

139 � دورة 0 � شمارة 7  �  فروردين

در  جديـد  نرون هـاي  تشـكيل 
هيپوكامپوس 

ــش كوچكي از  ــپ بخ هيپوكام
مغز است كه در ناحية قدامي- مياني 
ــز تنظيم كنندة  ــرار داد و مرك مغز ق
احساسات، هيجان و حافظه محسوب 
ــا (نظير  ــام  ياده ــود. يعني نظ مي ش
يادگيري، يادسپاري و يادآوري) را در 
مغز انسان تنظيم مي كند و يادگيري را 
تحقق مي بخشد. اگرچه تحقيق اصلي 
ــاي تازه در  ــكيل نرون ه در مورد تش
ــپ روي مغز موش ها انجام  هيپوكام
ــت؛ اما آزمايش ها به وضح  گرفته اس
روشن كرده اند كه سلول هاي جديد 
ــغ نيز در  ــان هاي بال ــزي در انس مغ
بخش راست هيپوكامپ آن ها شكوفا 
ــلول ها مانند  ــوند. توليد اين س مي ش
كار ساعت، مكانيكي و دقيق نيست،  
بلكه تحت تأثير شرايط محيطي قرار 
ــراي مثال، مصرف الكل،  مي گيرند. ب
مواد مخدر و تنبلي ذهن، توليد آن ها را 
به تأخير مي اندازد و برعكس، فعاليت 
ــداد آن ها را  ــي و پويايي مغز، تع ذهن

افزايش مي دهد.
ــورد آزمايش به  اگر حيوانات م
چالش شناختي متوسل شوند، سلول ها 
ــد. در غير اين  ــد مي كنن آرام آرام رش
صورت، به تدريج كم رنگ مي شوند 
ــن مي روند. آقاي گولد كه در  و از بي
ــتون  ــگاه پرينس حال حاضر در دانش

مشغول تدريس است، در سال 1999 
به يك سلسله آزمايش هايي مبادرت 
كرد كه نشان داد، فرايند يادگيري در 
ــازه مولد در  ــدگاري نرون هاي ت مان
هيپوكامپ موش ها تأثير بسزايي دارد. 
ــي كه روي موش ها انجام  در آزمايش
 1(BRDU) ــد، به موش ها داروي ش
تزريق و رويش سلول هاي جديد به 

وسيلة ميكروسكوپ مشاهده شد. 

تمرين ذهني
فعاليت و تمرين ذهني، به توليد 
بيشتر سلول هاي مغزي كمك مي كند. 
ــازد و از آن  اگر آدمي ذهن را رها س
استفاده نكند، سلول ها به طور مسلم 
ــد آورد. چالش هاي  ــي نخواهن دوام
ــد تدريجي  ــناختي موش ها، رش ش
سلول هاي عصبي را به همراه داشت. 
بنابراين، در صورت عدم به كارگيري 
ذهن، رشد تدريجي سلول هاي عصبي 

كم رنگ خواهد شد.

نتيجه و بحث
ــگاهي  يافته هاي تحقيق آزمايش
بيانگر اين است كه يادگيري در رويش  
ــر دارد و  ــلول هاي تازة مغزي تأثي س
موش هايي كه فرايند يادگيري را بهتر 
دنبال كرده بودند، نرون هاي بيشتري 
ــده بود. در اين  ــان ايجاد ش در مغزش
آزمايش، برخي از موش ها ياد گرفتند 

كه محرك را پيش بيني كنند و تعداد 
ديگري كه به استراحت پرداختند و از 
يادگيري سرپيچي كردند، فرصت را 
از دست دادند. از نتايج ديگر تحقيق، 
ــعي جميل آدمي را  ــت كه س اين اس
موفق مي سازد نه استراحت و تنبلي. 
فعاليت هايي كه سبب توليد نرون هاي 
تازه در مغز مي شوند، ممكن است به 
ــكل بيايند؛ زيرا به بيشترين  نظر مش
كوشش مغزي كه مي توان آن را سعي 

جميل ناميد، نياز دارند.
ــت  در واقع، فرايند يادگيري اس
ــد در مغز ايجاد  ــه نرون هاي جدي ك
ــد  ــلول هاي جديد را رش مي كند، س
مي دهد و محكم مي كند،  به گونه اي 
ــه نرون هاي ديگر در مغز قبل از  كه ب
اين كه بتوانند به يادگيري پاسخ دهند، 
مي پيوندند. بنابر تحقيقات انجام شده، 
هر اندازه درگيري شناختي با مسئله اي 
ــد، حصول يادگيري در  شديدتر باش
بزرگ ساالن به نحو مطلوب، رويش 
ــازه را در ناحية  ــد نرون هاي ت و رش
هيپوكامپ سبب مي شود كه به زبان 
ــت، دوام زندگي  ــاده مي توان گف س

انسان به يادگيري بسته است.  

* از طريق درگير كردن ذهن با رويدادها و فعاليت هاي 
تفكربرانگيز، مي توان از مرض آلزايمر و انواع فراموشي هاي 

ديگر جلوگيري كرد

پي نوشت .............................
1.Bromdeoxyunidine
منبع .....................................
1 .Tracy. J. shors.
(2009), “saving New 
Brain cells” How 
learning preserves New 
Brain cells. ((scientific 
American) U.S.A. 

P.47-49

تكنولوژي يادگيري 

توليد نرون هاي جديد در مغز
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تحول در شيوه هاي آموزش و يادگيري

زهره عابدي كرجي بان 
دكتراي برنامه ريزي درسي
 با گرايش فناوري اطالعات و ارتباطات

اشاره
امروزه، نظريه هاي تازة يادگيري 
سعي دارند، محيط يادگيري را منطبق 
با نيازهاي فراگيرندگان امروز و آينده  
ــط يادگيري مبتني بر  نظم دهند. محي
ــتا در حال تغيير و  وب، در همين راس
تحول است. در اين مقاله قصد داريم، 
ــته، مكاتب تازة  در ادامة بحث گذش
يادگيري مبتني بر وب را تشريح، و به 
طور خالصه، درباره دليل ظهور مكتب 

«ارتباط گرايي» بحث كنيم.

ره

ساختن گرايي، ارتباط گرايي، 
يادگيري مبتني بر وب.

كليد واژه ها:

سرآغاز
نياز فراگيرندگان در عصر اطالعات، توانايي به كارگيري فناوري اطالعات، 
جست وجوي اطالعات، تجزيه و تحليل، ارزشيابي، حل مسئله و تصميم گيري، 
ــتفاده از ابزارهاي ارتباطي، مشاركت، انتشارات و توليد است. در  خالقيت و اس
واقع، آموزش مبتني بر مهارت و تفكر خالق، و آموزش انفرادي و گروهي است. 
ــترش شبكه ها، در حال رشد و تغيير است. در چنين  اين امر روز به روز با گس
شرايطي، نظام آموزش و پرورش كشور الزم است تصميم بگيرد، فراگيرندگان ما 

چطور، چگونه و كجا آموزش ببينند. 

يادگيري مبتني بر وب

مكتب يادگيري ساختن گرايي
ساختن گرايان، فراگيرنده را فعال 
مي بينند . آنان معتقدند: دانش يا آگاهي، 
ــا از فرد ديگري دريافت  از خارج و ي
نمي شود. فراگيرنده مطالب را با استفاده 
ــق دانش  ــود براي خل ــواس خ از ح
دريافت مي كند و به تفسير و پردازش 
ــع، فراگيرنده در  آن مي پردازد. در واق
ــد اجازة   ــت و باي ــز يادگيري اس مرك
ــوزش را  ــش در حين آم ــاخت دان س

-[ Duffy & Cunning ــد ــته باش داش
ــامل  ــاخت دانش ش [ham, 1996. س
فعاليت هاي يادگيري فيزيكي و ذهني 
 [Hung, Looi ــت اس
 .& Koh, 2004]
يان  ــاختن گرا س
يادگيري را امري 
ــور»  مح ــت  «باف
ــد و عقيده دارند، فعاليت  مي دانن
يادگيري، فراگيرندگان را قادر مي سازد، 
ــات بپردازند.  ــازي اطالع ــه بافت س ب
برهمين اساس آنان معتقدند در يادگيري 
برخط بايد به نكات زير توجه داشت: 

ــد فرايندي فعال  ــري باي 1. يادگي
داشته باشد. 

ــدگان بايد دانش خود  2. فراگيرن
ــيلة  معلم ارائه  را فراتر از آن چه به وس
ــازند. بنابراين، ساختار  مي شود، بنا س
ــد. الزم است  آموزش بايد تعاملي باش
ــت اول را  فراگيرندگان اطالعات دس
تجربه كنند و فرصت تجسم اطالعات 

را به دست آورند. 
3. يادگيري بايد مبتني بر يادگيري 
مشاركتي باشد و در گروه و در محيطي 
ــه عالوه،  ــرد. ب ــورت پذي واقعي ص
ــتفاده از  ــدگان بايد اجازة  اس فراگيرن
مهارت هاي فراشناختي را داشته باشند. 
4. فراگيرندگان بايد زمان و فرصت 
ــكاس اطالعات در  ــي را براي انع كاف
اختيار داشته باشند. در يادگيري برخط، 
ــازي  ــراي انعكاس و دروني س آنان ب
اطالعات به زمان نياز دارند. پرسش ها 
ــوم و در حين درس،  در ارتباط با مفه
براي تشويق فراگيرندگان به انعكاس و 
پردازش اطالعات در رفتاري مرتبط با 

معني، مي تواند قابل استفاده باشد. 
ــد  ــري بايد معني دار باش 5. يادگي
ــد مرتبط با مطالب درس  و مثال ها باي
ــورت، آنان معني  ــن ص ــند. در اي باش
ــد. پروژه ها و  ــات را در مي يابن اطالع
تكاليف بايد اجازة  انتخاب فعاليت هاي 
معني دار براي استفاده و مجسم سازي 
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اطالعات را به فراگيرندگان بدهد. 
6. براي پيشرفت يادگيري به سطح 
ــعة  فردي، آموزش بايد  باالتر و توس
ــيوة  تعاملي باشد. هينچ، مولندا،  به ش
ــمالديندو1 (2002) اظهار  راسل و اس
ــعة  دانـش، مهـارت  كـرده اند، تـوس
ــي رخ  ــن، زمان ــاي نوي و رويكرده
ــدگان با اطالعات  مي دهد كه فراگيرن
و محيط در تعامل باشند؛ تعامل براي 
ــور در اجتماع، و  ــردن، حض ــق ك خل
ــت  ــرفت در انتقال يادگيري اس پيش

 .[Murphy & Cifuentes, 2001]
ــدگان مطالب يادگيري را  فراگيرن
در حين به كارگيري فناوري، پردازش 
ــازي  ــپس مجسم س ــات و س اطالع
ــد. آنان در  ــات دريافت مي كنن اطالع
ــا فراگيرندگان  ــد انتقال مفهوم ب فراين
ــودن و كاربرد مطالبي  ديگر، براي آزم
كه آموخته اند، با معلمان در تعامل اند. 
گاريســون2 (1999) استدالل مي كند 
اين طرح تجربي آموزشي شامل تعامل 

ــم، و مفاهيم  ــان فراگيرندگان، معل مي
درس است و اهميت يادگيري تجربي 

را به روشني نشان مي دهد. 
ــي3 (2002) چارچوبي از  هيروم
ــط را مطرح  ــل در يادگيري برخ تعام
ــطح است:  ــاخت كه شامل سه س س

سطح
 1. تعامل فرد با ساير فراگيرندگان 
براي ياري به يكديگر در مرتب سازي 
ــب  مطال از  ــي  آگاه و  ــات  اطالع

يادگيري شان. 
2. تعامالت انساني و غيرانساني در 
صورتي كه فراگيرنده با منابع انساني و 

غيرانساني در ارتباط باشد. 
ــامل  ش ــي،  آموزش ــل  تعام  .3
فعاليت هايي براي دست يابي به نتايج 
ــك قدم فراتر  ــري. اين بخش ي يادگي
ــي را مطرح  ــت و تعامل ــل اس از عم
مي سازد كه از پايين ترين سطح تعامل 
ــطح آن بر مكتب هاي  ــه باالترين س ب
يادگيري رفتارگرايي و شناخت گرايي 

بنا شده است. 

مكتب ارتباط گرايي
«ارتباط گرايي» نظرية  يادگيري در 
ــت. امروزه هدف  عصر ديجيتالي اس
تعليم و تربيت، تفكر در سطح عالي و 
آفريدن به وسيلة  فراگيرندگان است. به 
عبارت ديگر، هدف زيمنس (2006) به 
كارگيري توانايي فناوري در تدريس و 
يادگيري در حوزة  يادگيري الكترونيكي 
ــت، نظريه هاي  ــد اس ــت. او معتق اس
يادگيري قادر به تغيير محيط يادگيري و 
استفاده از فناوري در يادگيري نشده اند. 
ارتباط گرايي تلفيقي از به كارگيري شبكه 
و يادگيري خودسازمان دهي است. او 
ــي دارد، يادگيري ارتباط گرايي  اظهار م
مبتني بر اجتماع، مشاركت گروهي و 
ــت.  ارتباط با فعاليت هاي يكديگر اس
در مقابل آن، آموزش رسمي است كه 
ساختاري مصنوعي دارد. ويژگي هاي 
كلي نظرية  يادگيري در عصر ديجيتالي 

عبارت اند از: 
ــدگاه در زمينة  دانش و  �تنوع دي

يادگيري؛
ــد يادگيري بر  �مبتني بودن فراين

ارتباط و شبكه؛
ــيلة  ابزارهاي  ــري به وس �يادگي

غيرانساني؛
�توانايي دانستن بيشتر؛

�يادگيري مادام العمر؛
ــاهده و ايجاد  �توانايي ديدن/ مش
ــته ها، عقايد و  ــاط ميان رش ارتب

مفاهيم؛
�معتبر بودن دانش و امكان به روز 

كردن اطالعات؛
�توانايي تصميم گيري.

ــر  ب ــي  مبتن ــري  يادگي ــد  فراين
ــه اطالعات  ــت. ب ــري اس تصميم                                                          گي

در رويكرد 
ساختن گرايي،  ساختار 

آموزش تعاملي است
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ــود  ــته مي ش آينده از اين منظر نگريس
ــت. در حالي كه  كه واقعيت متغير اس
هم اكنون يك پاسخ درست وجود دارد، 
اما ممكن است به دليل تغييرات محيط 
اطالعاتي كه تصميم گيري متأثر از آن 

است، همين پاسخ اشتباه باشد.
ــه زيمنس بر  ــا اين ك ــع، ب در واق
ــري رفتارگرايي،  ــة  يادگي ــه نظري س
تأكيد  شناخت گرايي و ساختن گرايي 
دارد. اما اظهار داشته است، اين نظريه ها 
در عصر ديجيتالي محدوديت دارند و 
نمي توانند نياز فراگيرندگان اين عصر 
ــرا رفتارگرايي  ــازند. زي را برآورده س
ــناخت گرايي بر  ــر عينيت گرايي، ش ب
ــر  ــاختن گرايي ب ــي، و س اصالت گراي

تعبيرگرايي تأكيد دارند. يكي از اصول 
ــت كه يادگيري در  اين نظريه ها آن اس
ــرد» رخ مي دهد؛ حتي نظرية   «درون ف
ــاختن گرايي كه مبتني بر سازه هاي  س
اجتماعي است، در نهايت يادگيري را 
ــا مي دهد. اين نظريه ها به  در فرد ارتق
يادگيري كه در خارج از درون فرد رخ 
مي دهد، توجه ندارند. در واقع، مبتني 
بر ذهن هستند و به يادگيري از طريق 
ــود يا به عمل  فناوري كه ذخيره مي ش
مي پيوندد، توجه ندارند. اين نظريه ها 
ــت دارند، بلكه هنوز  نه تنها محدودي
نيازمند محيط يادگيري مبتني بر ساختار 
ــتند. البته تأكيد زيمنس  آموزشي هس
ــة  يك مفهوم يا نظرية  جهاني  بر ارائ

نيست، بلكه بيشتر بر جنبة  كاربردي 
است. 

ــري در نظرية  ارتباط گرايي  يادگي
ــاي مبادلة  اطالعات  مبتني بر فراينده
ــازمان دهي در شبكه، و  غيررسمي، س
پشتيباني به وسيلة  ابزارهاي الكترونيكي 
ــت. جمع آوري اطالعات از منابع،  اس
ــت. اين امر  ــي بر دانش فردي اس مبتن
ــبب افزايش فعاليت هاي مشاركتي،  س
ــبكه هاي اجتماعي- فردي،  توسعه ش
ــمي، تداوم و  مبادلة  تجربيات غيررس
استمرار تمرين ارتباط و توسعه مي شود. 
در واقع، مدرسه ها و ناشران كليد دانش 
ــي  ــده داراي تواناي ــتند و فراگيرن هس
ــاركتي است. در قلب اين  فعاليت مش
امر شبكه ها قرار دارند. امروزه هر فردي 
ــوي دنياي ديگري  مي تواند دري به س
ــه تجربيات  ــر فردي كه ب ــاز كند. ه ب
ــت مي زند، دانش فردي  يادگيري دس
خود را با آن چه در شبكه وجود دارد، 
مقايسه مي كند و بازخورد مي گيرد كه 
اين فرايند سرانجام به يادگيري فردي 

مي انجامد.
ــته  ــار داش ــس (2004) اظه زيمن
است، نظرية  ارتباط گرايي متناسب با 
عصر ديجيتالي است؛ عصري كه افراد 
ــبكه اي كار مي كنند و ياد  در محيط ش
مي گيرند. برخي از راهكارهاي زيمنس 
براي طراحي مطالب يادگيري برخط در 

«محيط شبكه اي» عبارت اند از: 

ــات،  اطالع ــش  افزاي ــر  ب ــالوه  �ع
ــف  ــدگان بايد اجازة  كش فراگيرن
ــته  و تحقيق اطالعات رايج را داش
ــند. يادگيرندگان آينده نيازمند  باش
خودمختاري، خودكاري، و استقالل 
در امر يادگيري هستند. آنان مي توانند 
اطالعات رايج براي ساخت دانش 

قبل از توسعة  هر 
مطلب آموزشي، 

معلمان بايد به صورت 
ضمني و روشن، از 

اصول يادگيري و 
چگونگي يادگيري 

فراگيرندگان اطالع 
يابند
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ــتفادة   موثق و دقيق را فراگيرند. اس
مناسب از اينترنت، روش يادگيري 

ايده آل در جهان اينترنتي است. 
�به دليل جهاني شدن و با افزايش كاربرد 
ــات راه دور، اطالعات ديگر  ارتباط
مختص يك منطقة  خاص نيست. 
كارشناسان فناوري و فراگيرندگان از 
تمامي دنيا قادر به مرور و به اشتراك  
ــتن اطالعات خود هستند و  گذاش
يادگيري و آگاهي بر عقايد گوناگون 
بنا مي شود. فراگيرندگان بايد اجازة  
ارتباط با يكديگر را در دنياي اطراف 
ــراي ارزيابي عقايد ديگران  خود، ب
ــدن در تفكرات موجود  و سهيم ش
ــته باشند.  در اين دنيا در اختيار داش
ــبب عملكرد  يادگيري از راه دور س
اينترنتي  ــان  ــدگان در جه فراگيرن
مي شود؛ جايي كه آنان در هر زمان و 
از هر مكاني قادر به يادگيري هستند 

.[Ally, 2005]

ــه اي  رايان ــتم هاي  سيس ــده  آين �در 
ــري را تغيير خواهند  ــد يادگي فراين
داد. سيستم هاي هوشمندي ساخته 
مي شوند كه بر چگونگي يادگيري 
و مكان يادگيري فراگيرندگان تأثير 
ــده با يك  ــد. اگر فراگيرن مي گذارن
ــيلة  ارتباطي در تعامل باشد و  وس
در حين استفاده از آن اشتباهي انجام 
دهد، سيستم هوشمند آن را شناسايي 
ــات صحيح را ارائه خواهد  و اطالع

كرد. 

ــات،  اطالع ــش  افزاي ــل  دلي ــه  �ب
ــند  فراگيرندگان آينده بايد قادر باش
ــتمر ياد  ــش نوين را به طور مس دان
بگيرند. روش هاي تدريس برخط به 
آنان فرصت مي دهد اطالعات نوين 

ــد و در نتيجه داراي  ــق كنن را تحقي
دانشي به روز باشند. عالوه بر كاربرد 
اينترنت براي ارائة  انعطاف پذيري، 
آموزش بايد براي يادگيري تجربي و 
 [Schmidt موثق طراحي شده باشد

.& Werner, 2007]

ــوي كالس  �اينترنت، آموزش به س
ــركت غيرحضوري  جهاني را با ش
فراگيرندگان، معلمان و كارشناسان 
ــر دنيا فراهم مي سازد. در  از سراس
ــدگان بايد با ديگر  نتيجه، فراگيرن
همتايان و كارشناسان، براي اطمينان 
از يادگيري مستمر و به روز، مرتبط 

شوند. 

ــبكه اي به دليل  ــاي ش �در محيط ه
ــت  كاربس ــش  افزاي و  ــوآوري  ن
ــم  ــري داراي نظ ــاوري، يادگي فن
ــت. زيرا، فراگيرندگان  بيشتري اس
در معرض زمينه هاي گوناگون قرار 
مي گيرند. بنابراين، آنان به مشاهدة  
ــال اطالعات ميان اين زمينه ها  اتص

قادر مي شوند. 

هدف هر نظام آموزشي، پيشرفت 
ــت. بنابراين، قبل از  ــري اس در يادگي
ــعة  هر مطلب آموزشي، معلمان  توس
ــن، از  بايد به صورت ضمني و روش
اصول يادگيري و چگونگي يادگيري 
فراگيرندگان اطالع يابند. اين امر براي 
يادگيري برخط الزم و ضروري است. 
ــر يادگيري  ــعة  مطالب مؤثر ب توس
ــد براســاس نظريه هاي  باي برخط، 
ــاي  ــا شــود. مكتب ه ــري بن يادگي
يادگيري بســياري وجــود دارند و 
هيچ مكتبي به تنهايي براي طراحي 
مطالب يادگيري برخط كافي نيست. 
از اين رو، براي فراهم سازي مطالب 
ــري برخط از تركيب نظريه ها  يادگي
استفاده مي كنيم. اما آن چه كه درعصر 
ديجيتالي مورد نياز است، تنها نظرية  
ــت كه  ــت، بلكه مدلي اس نوين نيس
ــون را براي هدايت  نظريه هاي گوناگ
ــا يكديگر  ــري برخط ب ــرح يادگي ط
درآميزد. زيرا پيش بيني مي شود كه در 
ــايت هاي شبكه اجتماعي»  آينده، «س
(SNS) جاي گزين «سيستم مديريت 

يادگيري» (LMS) شوند.

در قلب مكتب ارتباطي 
شبكه ها قرار دارند. 
هر فردي مي تواند 

دانش خود را با آن چه 
در شبكه وجود دارد 

مقايسه كند و بازخورد 
بگيرد و سرانجام به 
يادگيري فردي برسد
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شناسايي دانش آموزان متفاوت 
در مدارس

زهرا آرامون

گفت وگو با دكتر محمود تلخابي
دربارة كتاب «مباني روان شناختي آموزش براي همه»

�چه نيازي ايجاب مي كرد كه شــما اين 
كتاب را ترجمه كنيد؟ 

ــع انگيزة اصلي از ترجمة كتاب اين بود كه  �در واق
مي خواستيم منبعي داشته باشيم كه عوامل درون مدرسه اي 
ــايي كنيم و ببينيم مدرسه براي جذب گروهي از  را شناس
دانش آموزان متفاوت، يعني دانش آموزاني كه نمي توانند با 

مدرسه سازگار شوند، چه بايد بكند. 
نكتة ديگري كه مرا براي ترجمة كتاب مشتاق ساخت، 
اين بود كه  آموزش و پرورش در سطح ملي، بنا را بر اين 
گذاشته بود كه تا سال 1394 پوشش تحصيلي دانش آموزان 
را كامل كند. يعني تا سال هدف، بايد هيچ كودكي بازمانده 
ــته باشد. اما برنامه هايي كه نوشته  از تحصيل وجود نداش
ــده بود، عمدتاً بيروني بودند. براي مثال، حمايت هاي  ش
ــعة فضاي كمي و توسعة  ــائل قانوني توس اقتصادي، مس

تربيت معلم براي پذيرش نيروي انساني. 
من در تجربة كاري ام حس مي كردم كه بخشي از اين 

ناتواني به دليل كاركرد درون مدرسه است و بايد به فضاي 
رواني اجتماعي درون مدرسه توجه شود. به همين دليل، 
به دنبال منبعي بودم كه بتواند راهكاري براي اين دشواري 
پيدا كند؛ به طوري كه عوامل مدرسه بتوانند توانايي هاي 
ــارت افزايش بدهند.  ــت دانش و مه ــان را از جه خودش
ــن ديگر كتاب حاضر اين است كه هم به مشكالت  حس
دانش آموزان توجه دقيقي دارد و هم با رويكرد شناختي به 

ارائة راه حل پرداخته است. 

�آيا سرفصل هاي اصلي كتاب انتظار شما 
را برآورد مي كند؟

ــورد بحث قرار  ــي. در اين كتاب، پنج فصل م �بل
گرفته است. دو فصل اول، دو بحث بسيار جذاب را مطرح 
مي كنند. فصل اول مي  خواهد براساس مباني روان شناسي 
ــي پديده اي  ــت. مغز آدم ــد كه مفهوم فرديت چيس بگوي
بي نظير است، يعني نمي توان دو ساختار مغزي مشابه پيدا 

�چ

�د
ميخ

زن 
زمانده 
شته 

رائة را

�آ

�

گرفت

اشاره
جهت گيري  نظام هاي آموزشي در عصر حاضر نشان مي دهند كه مدارس در اجراي نقش جديد خود، بيشتر بر توسعه و بهبود 
ــند فرصت هاي برابري براي آموزش همگان فراهم آورند. چنين رويكردي به  يادگيري تأكيد مي كنند. در اين راه، مدارس مي كوش

آموزش در عمل، روند برنامه ريزي آموزشي را تحت تأثير قرار مي دهد. 
در حال حاضر، «برنامة  آموزش براي همه» در كشورهاي پيشرفته، به عنوان برنامه اي براي خلق راهبردهايي در راستاي اصالح و 
توسعة نظام آموزشي، مسير روشني را طي مي كند. وزارت آموزش و پرورش كشور ما نيز با انتشار «سند ملي آموزش براي همه» به 
منظور دست يابي همگان به آموزش پاية باكيفيت اهتمام ورزيده است. تجربه هاي جهاني نشان مي دهد، آموزش همة كودكان، بدون 
مالحظات روان شناسي شناختي محقق نخواهد شد. زيرا كودكان با يكديگر فرق دارند و معلمان بايد بپذيرند كه همة دانش آموزان در 
تجربه ها، توانايي و شخصيت يكساني ندارند. بحث كتاب «مباني روان شناختي آموزش براي همه»، در همين زمينه است. دكتر محمود 
تلخابي، پژوهشگر پژوهشكدة علوم شناختى، مترجم كتاب، معتقد است، كتاب حاضر منبع علمي مفيدي براي كارشناسان برنامه ريزي 
درسي و آموزشي، به ويژه معلمان و مديران مدارس خواهد بود. براي روشن شدن موضوع و آگاهي از تجربيات مترجم كتاب دربارة 

«روش هاي آموزش دانش آموزان داراي مشكل»، با دكتر تلخابي گفت وگويي انجام داده ايم كه در ادامه از نظر شما مي گذرد. 
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ــتقل  ــرد. زيرا هر مغزي براي خودش يك پديده اي مس ك
است و اين ويژگي مغز آدمي است. وقتي مدرسه الگويي 
ــت، عمدتاً بخشي  عمومي براي آموزش طراحي كرده اس
از دانش آموزان به خاطر ويژگي هاي فردي شان، در حاشيه 
قرار مي گيرند و منزوي  مي شوند و حتي در شرايط بدتر، از 
مدرسه جدا مي شوند. بنابراين، دانش آموزاني كه مدارس را 
رها مي كنند، دانش آموزان متفاوتي هستند كه با چارچوب 
عمومي مدرسه سازگاري ندارند. در واقع به دنبال آن است 
كه مدرسه بپذيرد دانش آموزان موجودات متفاوتي هستند 

و مدرسه بايد براي اين تفاوت ارزش قائل شود.

ــن صورت، اگر فرديت را بپذيريم،  �در اي
چگونه بچه ها را اجتماعي بار بياوريم؟ 
درحالي كه ما مي دانيم كه مدرسه نوعي 
محيط اجتماعي اســت و ما بچه ها را به 
مدرسه مي فرستيم تا اجتماعي بار بيايند. 
ــدن نخواهد شد. در واقع با  � اين مانع اجتماعي ش
اين آموزش مي خواهيم بگوييم كه اين فاصلة بين اجتماعي 
بودن و تفرد را چگونه بايد طي كنيم. چگونه قرار است در 
فضايي اجتماعي قرار بگيريم، در عين حال ناديده گرفته 
ــويم. بخشي از توانايي مدرسه بايد اين باشد كه بتواند  نش
ــودكان، برنامة خاصي را  ــن ويژگي هاي متفرد ك براي اي

طراحي كند. 

�به غير از اين موضوع مهم، چه بخش هاي 
مهم ديگري در كتاب وجود داشــت كه 
انگيزة شما را در ترجمه و آماده سازي آن 

باال مي برد؟ 

�در فصل دوم دربارة نابرابرهاي موجود در مدارس 
ــود در مدارس  ــت. نابرابري هاي موج ــده اس صحبت ش
ــن جالب بوده  ــواره براي م ــن موضوع، هم ــد؟ اي كدام ان
ــت. چگونه مدارس از نابرابري ها رنج مي برند و بحث  اس
كليشه ها را مطرح مي كند، تفاوت بين پسر و دختر را مطرح 
ــه هاي متفاوتي را به  ــه چگونه فرهنگ ها كليش مي كند ك
بچه ها تحميل مي كنند و اين ويژگي  خود آن دانش آموزان 
نيستند. براي مثال: در اين زمينه مطالعاتي كه در انگلستان 
ــان مي دهد كه اساساً مدرسه رفتن  انجام گرفته است، نش
ــه هاي جنسي دختران نزديك  يا تحصيل، خيلي به كليش
است. در حالي كه براي پسران كليشه هايي مانند از مدرسه 
ــته هاي مدرسه  در رفتن، تكليف انجام ندادن و رد خواس
مطرح است. درحالي كه بايد توجه داشت، اين تفاوت ها، 
تفاوت هاي مربوط به كليشه هاي جنسي هستند براي مثال، 
ممكن است الگوي مدرسه رفتن پسران با دختران متفاوت 
ــرفت  ــه پيش ــد. يا براي نمونه، اگر دختري در مدرس باش
تحصيلي اش مورد تقدير هم كالسي هايش قرار مي گيرد، در 
مدرسة پسرانه ممكن است انجام ندادن تكاليف از طرف 
گروه هم كالسي ها تشويق شود. در نتيجه پاسخ گويي منفي 
ــه از طرف گروه هم ساالن تقويت  به خواسته هاي مدرس
ــتند كه مدارس بايد دربارة  ــود. اين ها تفاوت هايي هس ش
آن ها آگاهي هايي كسب و با آن ها برخورد كنند. الگوهاي 
مربوط به كليشه ها را ويرايش و اصالح كنند و به مخاطبان 
بفهمانند كه اساساً اين تفاوت ها تفاوت هاي ذاتي نيستند، 
بلكه تفاوت هاي ذهنيتي  هستند كه در اثر فرهنگ و به مرور 

زمان به دست آمده اند. 
بعد از اين دو فصل مقدماتي، سه فصل اساسي طرح 
مي شود كه هر فصل شامل دو بخش است. در يك بخش، 

ــتقل  ــرد. زيرا هر مغزي براي خودش يك پديده اي مس �ك

و مدرس

�د

طراحي

�به
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دشواري ها و در بخش ديگر راه حل ها را توضيح مي دهد؛ 
اين كه با كودكاني كه از جهت عاطفي، رفتاري و يادگيري 
رنج مي برند، چگونه بايد برخورد كنيم. به طور خالصه، هر 
ــه فصل بعدي كتاب، به يكي از اين مشكالت  فصل از س
در دانش آموزان مي پردازد؛ مشكل يادگيري، مشكل رفتاري 

و مشكل عاطفي.

�اين كتاب چگونه گروه هاي دانش آموزي 
را متمايز مي كند؟ 

�در واقع در مدارس سه گروه كودك داراي اختالل 
يادگيري وجود دارد كه شرايط موجود مساعد حال آن ها 
ــت. گروه اول دانش آموزان داراي مشكالت يادگيري  نيس
ــدن، در رياضي و  ــتند. مثل اختالل يادگيري در خوان هس
ــتن و مانند آن. اين دانش آموزان را با آموزش هاي  در نوش
ــوزش داد، بلكه  ــه نمي توان آم معمول موجود در مدرس
نيازمند مداخله هاي موردي هستند. بنابراين، معلمان بايد 
بتوانند براي اين دانش آموزان فرصت هاي يادگيري متفاوتي 
ــم با روش هاي عادي اين  را طراحي كنند. اگر ما بخواهي
دانش آموزان را در كالس حفظ كنيم، يا مدرسه را از دست 
ــت تحصيلي را تجربه خواهند كرد.  خواهند داد يا شكس
ــت كه  ــود اين اس از اين رو، آن چه در اين جا بحث مي ش
ــه ابزار شناسايي و دقت كافي براي تفكيك اين  آيا مدرس
ــروه از افراد را دارد؟ چگونه مي تواند آن ها را جدا كند؟  گ
چه سازوكاري در مدرسه وجود دارد كه اين دانش آموزان 
شناسايي شوند و كدام برنامة پشتيباني، براي آ ن ها فعاليت  

طراحي مي كند. 
ــكالت  ــتند كه داراي مش ــروه دوم، كودكاني  هس  گ
رفتاري  اند، بچه هايي كه به هر دليل در خانواده هايي آلوده 
ــال دانش آموزاني  ــونت زندگي مي كنند، براي مث به خش
ــد. اين ها وقتي وارد  ــه تنبيه بدني را دائماً تجربه كرده ان ك
ــوند، با دانش آموزان ديگر  ــه مي ش فضاي متفاوت مدرس
درگير مي شوند و رفتارهايي بروز مي دهند كه سايرين را 
ــيوه هاي تجربه شده را عليه شان اعمال  تحريك كند تا ش
كنند. و وقتي چنين اتفاقي نمي افتد، هيجانات آزاردهنده اي 

را تجربه مي كنند.
ــترين رنج را  ــه گروه پنهاني اند و بيش ــوم ك  گروه س
ــتند كه از لحاظ عاطفي آسيب  مي برند، دانش آموزاني هس
ــه در خانواده  ــدان طالق، فرزنداني ك ــد، مثل فرزن ديده ان

ــديد عاطفي دارند و دورة خردسالي بسيار  ــكالت ش مش
بدي را گذرانده اند. به هر دليلي، اين دانش آموزان از جهت 
عاطفي رنج مي برند و در حالت عدم تعادل به سر مي برند. 

� چقدر جالب است كه اين تقسيم بندي ها، 
ــدارس ما هم مشــاهده  ــه نوعي در م ب
مي شود. در مورد گروه سومي كه اشاره 
كرديد مدارس ما قانوناً بايد مشاور داشته 
ــند تا نه تنها دانش آموز، بلكه خود  باش
ــز در مورد چگونگي رفتار با  معلم را ني
ــوزان هدايت كند، بنابراين  اين دانش آم
از خود معلم خيلي انتظار نمي رود كه از 
پس اين كار بربيايد، آيا توصية شما اين 
است كه هميشه معلمان اين كار را انجام 
دهند يا مدرسه برنامة خاصي براي رفع 

اين مشكل پيش بيني كند؟ 
� اين مسئله دو جنبه دارد. مشاوري كه در اتاق خود 
ــاوره انجام مي دهد، نيازمند اين است كه  فعاليت هاي مش
نيروي كارامدي در داخل كالس داشته باشد كه بچه هاي 
مشكل دار را به او ارجاع دهد. وقتي معلمي كه با بچه ها در 
ارتباط است، نمي تواند مشكالت دانش آموزش را شناسايي 
ــاور ارجاع دهد. عمًال مشاور هم در آن  كند و او را به مش

مدرسه بيكار مي ماند. 
ــه معلم است. او با  ــي در مدرس بنابراين عنصر اساس
ــت كه كمك  اين نوع دانش آموزان ارتباط دارد و قرار اس
كند و راه درستي را با در نظر گرفتن شرايط آن ها انتخاب 
ــي بتواند آن ها را به يك  ــرايط بحران كند. به عالوه، در ش
منبع تخصصي ديگر ارجاع دهد تا كمك بيشتري بگيرد. 
ــكل كه مدارس و معلمان ما، اين است  كه  مهم ترين  مش
چنين نوع آگاهي هايي را هنوز كسب نكرده اند. براي مثال، 
ــه را ترك كرده و به  ــوزي كه به طور ناايمن خان دانش آم
مدرسه آمده است، در شرايطي بحراني داخل كالس قرار 
گرفته است. شرايطي كه معلم براي اين بچه تعيين مي كند با 
شرايطي دانش آموزي كه دل بستگي ايمني را در خانه تجربه 
كرده است، يكسان نيست. آيا معلمان ما قادر به تشخيص 
اين شرايط متفاوت هستند؟ آيا مي توانند تشخيص بدهند 
ــه چه نوع انتظاري از محيط كالس دارند و چگونه اين  ك
محيط مي تواند يادگيري دانش آموز محيط آرام و مناسبي 

 مشكل

�اي

�

يادگي

ي 

طفي

�چ

در مدارس سه گروه 
كودك داراي اختالل 

يادگيري وجود دارد كه 
شرايط موجود مساعد 

حال آن ها نيست
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باشد؟ بنابراين اين تفاوت ها، تفاوت هايي هستند كه براي 
معلمان آگاهي هايي را به ارمغان مي آورند كه در واقع شامل 
دو دوسته از اطالعات خواهند بود: يك بخش آن دانشي 
ــت كه آگاهي را شامل مي شود و بخش ديگر مهارتي  اس
است كه به كمك آن تشخيص مي دهد چگونه رفتار كند. 

ــا اين اثر  �انتظار داريد چه كســاني ب
ارتباط برقرار كنند؟ 

�مخاطب اصلي اين كتاب در واقع دست اندركاران 
آموزش درون مدرسه  هستند؛ كساني كه به عنوان كاركنان 
مدرسه تلقي مي شوند. اما كساني كه در رابطه با اين مسئله 
تصميم مي گيرند، بيرون از مدرسه هستند. تصميم گيرندگان و 
سياست گذاران ما، وقتي از محتواي اين كتاب آگاه مي شوند، 
هنگام تصميم گيري در مورد مدرسه مي توانند تصميمات 
متفاوتي اتخاذ كنند. بنابراين مخاطبان دو گروه مي شوند: 
ــت، شامل مدير، معاونان،  گروه اول كه مخاطب اصلي اس
مشاوران و معلمان وگروه دوم يا گروه پشتيباني كننده  كه با 
آگاهي از محتواي كتاب مي توانند در خصوص ساختار و 

فرايندهاي مدارس، تصميمات منطقي تري را بگيرند.
 

ــاي ديگري  �به نظر شــما چه كتاب ه
هم سو با هدف اين كتاب داريم؟

�كتابي كه با اين هدف اختصاصاً به موضوع بپردازد، 
ــدارد. مي توان گفت، اين  ــي وجود ن حداقل به زبان فارس
كتاب از جهت فراهم كردن يك مبناي روان شناختي براي 
تحقق آموزش براي همه، استثناست. يعني تنها كتابي است 
كه به زبان فارسي با اين عنوان وجود دارد. البته كتاب هايي 
ــي تربيتي و روان شناسي شناختي  كه در حوزة روان شناس
نوشته شده اند كتاب هاي خيلي خوبي هستند كه مي توانند 

مباحث اين كتاب را پشتيباني كنند.
 

�با توجه به اين كه كتاب بيشتر شرايط 
ــورد توجه قرار  ــة خاصي را م جامع
داده است،چه توصيه اي به كارشناسان 
آموزشــي  و  درســي  ــزي  برنامه ري

كشورمان داريد؟ 
ــياري  ــون تعليم و تربيت اجباري كه در بس �قان
ــت و خانواده ها و والدين را ملزم  از جوامع مصوب اس

مي كند دانش آموزان را در مدارس ثبت نام كنند و كشور 
ــئلة فكري  ــت، با يك مس ما هم به دنبال اجراي آن اس
خيلي جدي مواجه است؛ مسئله اين است كه آيا تعليم 
و تربيت نفساً و ذاتاً امري اجباري است يا ويژگي  انساني 
بودن تعليم و تربيت با خاصيت اجباري بودن آن تناقض 
ــئله اين است كه اساساً اگر ما تعليم و  پيدا مي كند. مس
تربيت را امري انساني و تكويني تلقي كنيم،  بايد شرايط 
ــان بدهيم. اگر  ــودن تحقق آن را در عمل نش ــاني ب انس
چنين كاري را انجام دهيم، مي توانيم شاهد اين باشيم كه 
ــت، به امري دروني تبديل  آن اجبار كه امري بيروني اس
شود. بنابراين مي توانيم اميدوار باشيم كه با تغييراتي از 
ــاختار فضاي فرهنگي اجتماعي درون  اين نوع كه در س
ــه مي افتد، تعليم و تربيت براي همة دانش آموزان  مدرس
ــياري  تحقق پيدا كند. اما اگر اين اتفاق نيفتد تجربة بس
ــي و اجباري،  ــان مي دهد كه امر بيرون ــورها نش از كش
موفقيت آميز نخواهد بود. اين همان نكتة كليدي است. 
ــتيم كه همة دانش آموزان  بنابراين، اگر ما دنبال اين هس
ما از حق آموختن برخوردار شوند، مدرسه بايد شرايط 
آموختن آن ها را فراهم كند. توسعه اين ظرفيت، نيازمند 
انواع مداخله هاست. اگر چنين محيطي به وجود نيايد، 
نه تربيت درست تحقق مي يابد نه يادگيري معني دار به 

وجود مي آيد.  
ضمن سپاس از فرصتي كه به من داده ايد، آخرين عرضم 
ــع آرزوي توفيق آموزش براي همه،  ــت كه در واق اين اس
مستلزمِ تغيير فرهنگ دروني مدرسه است و كتاب هايي از 
اين دست، ابزاري براي آن تغيير و بهانه اي براي گفت وگو 
ــت تا بتواند آن فضا را عوض كند و ظرفيت فرهنگي  اس
ــه را براي پذيرش دانش آموزان و  و اجتماعي درون مدرس
ــخ گويي به نياز آن ها افزايش دهد. عمدتاً اين گروه از  پاس
ــوند، كودكاني  دانش آموزان كه در اين كتاب معرفي مي ش
هستند كه به دليل محروميت هاي متعدد در زندگي، دوباره 
در مدرسه نيز محروميت هايي را تجربه مي كنند. ناآگاهي 
مدرسه از وضعيت چنين كودكاني، و اعمال تحريم ، فشار 
ــان از همة دانش آموزان، آسيب  ــتن انتظارات يكس و داش
مضاعفي به آنان وارد مي كنند. بنابراين، اين مدرسه است كه 
بايد بتواند تنوع برخورد و روش داشته باشد، انعطاف پذير 
ــود و براي اين دانش آموزان هم حمايت هايي را فراهم  ش

كند. 

ت ك
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اگر ما تعليم و تربيت را 
امري انساني و تكويني 
تلقي كنيم؛ بايد شرايط 

انساني بودن تحقق 
آن را در عمل نشان 

بدهيم
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هشت گام اساسي 
در نوشتن انشاي خالق 

 انشا، حواس، تداعي، جمله سازي، 
مهارت هاي تفكر.

كليد واژه ها:

اشاره
شايد نظر بيشتر مردم در مورد انشا اين باشد كه قرار نيست همة تحصيل كردگان و اهل دانش، اهل قلم باشند و بتوانند خوب 
بنويسند و نوشتن خوب فقط مخصوص اهل ذوق و قلم است. اگر به اين باور باشيم، زنگ انشاي مدرسه تبديل به كاري تفنني 
مي شود. اما اگر جنبة خالقانة انشا را در نظر بگيريم، متوجه خواهيم شد كه با كمك انشا مي توانيم مهارت هاي تفكر و خالقيت 

دانش آموزان را باال ببريم و ذهن آنان را در همة دروس بارور سازيم.

ــتن  ــوزش مي دهند. الزمة نوش را آم
ــه ما به  ــت ك ــاي خوب اين اس انش
پرورش حواس دانش آموزان توجه و 

مهارت هاي زباني را تقويت كنيم. 
در حيطة زبان آموزي، چهار ركن 
ــوش دادن، صحبت كردن،  اصلي گ
خواندن و نوشتن به عنوان مهارت هاي 
ــوزي در آموزش تمامي  الزم زبان آم
ــي  زبان هاي دنيا و برنامه هاي آموزش

ناصر مباركي
كارشناس ارشد علوم تربيتي 
آموزگار پاية اول – قروه- كردستان

ــا و  ــا، زنگ انش ــدارس م در م
ــده براي انشا، به  موضوعات ارائه ش
صورت سنتي اجرا مي شود كه همان 

توصيف يك پديده، شغل و يا فصلي 
ــت. چنين  كه بدون  ــال و... اس از س
ــي، از دانش آموزان  هيچ گونه آموزش
ــك موضوع  ــم در مورد ي مي خواهي
انشا بنويسند و در كالس ارائه دهند. 
تعداد اندكي از معلمان هستند كه انشا 
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ــرد. در اين چهار  ــر قرار مي گي مدنظ
ــتن مرتبة چهارم را به خود  قدم، نوش
اختصاص داده است، چرا كه سه امر 
گوش دادن، صحبت كردن و خواندن، 
مقدمة نوشتن هستند [زندي، 1379]. 
پس توجه كافي به اين سه سطح قبل 
از نوشتن، دانش آموزان را در درست، 
صحيح و خالق نوشتن ياري مي كند 
و بسترهاي الزم را براي نوشتن فراهم 
مي آورد. چون به راستي نمي توان انشا 
را مانند دروس ديگر، با قاعده و قانون 

تدريس كرد.
ــي  ــه دورة ابتداي ــي ك از آن جاي
پايه اي براي دوره هاي ديگر محسوب 
ــوزش اصول  ــه و آم ــود، توج مي ش
انشانويسي در اين دوره بسيار ضروري 
است. در سال هاي قبل، نوشتن انشا در 
پاية دوم با جمله سازي آغاز مي شد و 
ــوم، دانش آموزان به نوشتن  در پاية س
انشا مي پرداختند. اما در سال هاي اخير 
ــي تغيير كرده اند،  كه كتاب هاي فارس
ــازي اهميت  ــة اول به جمله س در پاي
ــر، زمينه را  ــت. اين ام ــده اس داده ش
ــرورش خالقيت دانش آموزان  براي پ
در نوشتن انشا فراهم مي آورد. اگر ما 
ــة اول فعاليت هايي را در  از همان پاي
ــتاي تمرينات كتاب به صورت  راس
ــم، دانش آموزان  منطقي تدارك ببيني
ــوادآموزي، توانايي  از همان ابتداي س
نوشتن انشاي خوب را پيدا خواهند 

كرد. 
اين  جانب، مراحل زير را كه براي 
نوشتن انشا در نظر گرفته شده است، 
چندين سال با دانش آموزان پاية اول 
ابتدايي كار كرده ام و عمالً مثمر بودن 
آن به اثبات رسيده است. در صورتي 
ــا دانش آموزان به  كه در هر مرحله ب
ــود و دانش آموزان هر  ــي كار ش خوب

مرحله را به خوبي به اتمام برسانند، در 
پايان سال تحصيلي خواهند توانست 

انشاي خوب بنويسند. 

هشت گام اساسي
 در نوشتن انشاي خالق

گام اول: تقويت حواس
در اين مرحله كه مختص به درس 
ــام فعاليت هاي  ــت، با انج خاصي نيس
ــت حواس  ــه تقوي ــازي، ب ــوع و ب متن
ــوزان مي پردازيم. دانش آموزان  دانش آم
ــاهده گران خوبي باشند و اين  بايد مش
ممكن نيست مگر با تقويت انواع حس. 
ــاي مفيد براي تقويت  يكي از روش ه
حواس، پرسش و پاسخ مناسب است. 
ــش هاي  معلمان مي توانند با طرح پرس
ــبت به  ــوزان را نس ــازنده، دانش آم س
محيط بيشتر كنجكاو كنند. براي مثال، 
ــد در توصيف پديده،  دانش آموزان باي
ــتفاده از حس بينايي بسنده  فقط به اس
ــتفاده  نكنند و از كلية حواس خود اس

گام دوم: آماده سازي شفاهي
در اين مرحله، با تمرينات شفاهي، 
ــردن و هم چنين  ــه تقويت صحبت ك ب
ــت از كلمات مي پردازيم.  استفادة درس
تمرينات زير براي تقويت سخن گفتن 

دانش آموزان بسيار مفيدند: 
� خواندن تصاوير و توضيح دادن 

دربارة آن ها توسط دانش آموزان
� تكميل جمالت ناتمام

� خواندن داستان براي دانش آموزان 
و طرح سؤاالتي در مورد آن

ــتان هاي نيمه تمام  ــل داس � تكمي
توسط دانش آموزان

ــفاهي و توجه به  ـ جمله سازي ش
كلمة مترداف، متضاد و هم خانواده

ــتفاده از روش هاي تدريس  � اس
گروهي كه در آن دانش آموزان با يكديگر 

بحث مي كنند. 
مدت زمان اجراي اين مرحله، بيشتر 

در سه ماه اول سال تحصيلي است.
گام سوم: تداعي كلمات

با كمك انشا مي توان 
مهارت هاي تفكر و 

خالقيت دانش آموزان 
را باال برد

كنند. اين مرحله بهتر است هر از گاهي 
ــود و در طول سال تحصيلي  تكرار  ش

ادامه داشته باشد.

ــري را به  ــه، تصاوي ــن مرحل در اي
ــان مي دهيم و از آن ها  دانش آموزان نش
مي خواهيم هر كلمه اي را كه اين تصاوير 
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ــه ياد آن ها مي آورد، بگويند. اين كار را  ب
حداقل چند روز در هفته انجام مي دهيم*. 
ــان دادن  ــت با نش براي مثال، ممكن اس
ــري از باران، كلماتي مثل باريدن،  تصوي
ابر، آسمان، زمين، خدا، مهرباني، كشاورز، 
چتر، تصادف، سرما و  ... در ذهن تداعي 
شود و هرچه اين كلمات گسترش پيدا 

كنند، تأثير بيشتري خواهد داشت. 
ــت  نكتة مهم در اين مرحله اين اس
ــد دليل  ــم از دانش آموزان بپرس كه معل
تداعي شدن و نحوة مربوط شدن كلمات 
ــت. در مرحلة پيشرفتة  به تصوير چيس
ــه دانش آموزان جهت  ــم ب كار، مي تواني
دهيم از كلماتي استفاده كنند كه با تصوير 
ــات را به  ــند و اين كلم ــس نباش متجان

صورت خالقانه  به تصوير ربط دهند. 

گام چهارم: جمله نويسي
در اين مرحله، در ادامة مرحلة قبل، 
تصاوير را به دانش آموزان نشان مي دهيم 
ــدن تصوير، با  ــه با دي ــم ك و مي خواهي
ــن آن ها تداعي  ــه اي كه در ذه هر كلم
ــازند. يا يك كلمه  ــود، جمله بس مي ش
ــم و از آن ها  ــه دانش آموزان مي دهي را ب
ــازند.  ــم با آن چند جمله بس مي خواهي
مثًال كلمة آسمان را در چند جمله به كار 
ببرند. نكتة مهم در اين مرحله اين است 
ــد دانش آموزان را راهنمايي  كه معلم باي
كند تا اشكاالت معمول در جمله نويسي 

را نداشته باشند. اشكاالتي از قبيل:

ــدازة كلمة من،  ـ كاربرد بيش از ان
ضماير و ...

ـ كاربرد كلمه در جمله بدون درك 
معني آن. براي مثال، جمله سازي با كلمة 
شاليزار كه ممكن است دانش آموز معني 
ــد كه «معلم گفت  ــد و بنويس آن را ندان
با كلمة شاليزار جمله بسازيد.» اين نوع 

جمله سازي صحيح نيست.
ـ كاربرد كلمه در غير از معني اصلي 

خود. 
ـ مغاير بودن جمله با ارزش ها.

ــروع  اين مرحله از اواخر آذر ماه ش
خواهد شد.

گام پنجم: پيشرفت در جمله سازي
در اين مرحله، سطح جمله سازي را 
باال مي بريم و از دانش آموزان مي خواهيم 
ــده را در يك جمله  هر دو كلمة داده ش
به كار ببرند. در ابتدا كلماتي را انتخاب 
مي كنيم كه متجانس باشند، مانند «كتاب-  
ــتفاده  ــه» و در ادامه از كلماتي اس مدرس
مي كنيم كه متجانس نباشند؛ «درخت- 
ــاف  ذهني  ــمن» تا دانش آموز انعط دش

بيشتري داشته باشد. 
ــراي اين مرحله دي ماه به  زمان اج

بعد است.

ــتن متن كوتاه در  مرحلة ششــم: نوش
مورد چند تصوير به صورت گروهي

ــد تصوير در  ــه، چن ــن مرحل در اي
ــرار مي دهيم و از  اختيار دانش آموزان ق
آن ها مي خواهيم به طور گروهي در مورد 
ــد، ارتباط آن ها را با  تصويرها بحث كنن
ــپس گفته هاي خود را به  هم بيابند و س
صورت يك متن كوتاه بنويسند. در اين 
ــوزان به صورت  مرحله،  چون دانش آم
ــد، بهتر  ــر را مي بينن ــي چند تصوي عين
ــالت و تصاوير را به هم  مي توانند جم

ربط دهند. اين مرحله، پيش نياز مرحلة 
ــه در آن دانش آموزان به  ــت ك بعدي اس
صورت ذهني و بدون استفاده از تصوير 

نسبت به تهية متن اقدام مي كنند. 
ــن مرحله بهمن ماه  زمان اجراي اي

است. 

ــه صورت  ــتن انشــا ب گام هفتم: نوش
گروهي

ــوزان را  ــه، دانش آم ــن مرحل در اي
گروه بندي و يك موضوع را با همكاري 
آن ها انتخاب مي كنيم. ازآن ها مي خواهيم 
ــا هم بحث كنند و در ابتدا  در گروه ها ب
ــا تداعي  ــه در ذهن آن ه ــي را ك كلمات
مي شود، به صورت انفرادي بنويسند  و با 
آن ها جمله بسازند. سپس جمالت گروه 
خود را مقايسه و بهترين آن ها را انتخاب 
كنند و با آن انشا بنويسند. در پايان، يكي 
ــود و جلوي  از افراد گروه انتخاب مي ش

كالس متن انشا را بلند مي خواند.
ــفند ماه  زمان اجراي اين مرحله اس

است.

گام هشتم: نوشتن انشا ي مستقل  
ــل قبل را  ــوزان مراح اگر دانش آم
ــند، در اواخر  ــا موفقيت طي كرده باش ب
ــاه خواهند  ــت م ــن و ارديبهش فروردي
ــا  ــتقل  انش ــه صورت مس ــت ب توانس
بنويسند. در اين مرحله، الزم است معلم 
موضوعاتي را انتخاب كند كه مورد عالقة 
دانش آموزان باشد ونسبت به آن شناخت 

كافي وجود داشته باشد.

پي نوشت ................................................
* در كالس هاي اول و دوم ابتدايي بهتر است اين كار 

همواره تكرار شود.

منبع ........................................................
      .  زندي، بهمن. روش تدريس زبان فارسي. 1379

الزمة نوشتن انشاي 
خوب پرورش حواس 
و تقويت مهارت هاي 

زباني دانش آموزان 
است
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مالنصرالدين در يك شب سرد زمستاني، به قهوه خانه اي در خارج شهر كه كنار جاده اي 
بود، رسيد. از ديدن آتش گرمي كه جلوي قهوه خانه زبانه مي كشيد، بسيار خوش حال شد. 
ــدن او  ــتاييان را دور آتش ديد. ديگر جايي براي گرم ش نزديك تر كه رفت، عده اي از روس
نبود. كمي فكر كرد. سپس با صدايي نسبتاً بلند، طوري كه همه مي شنيدند، گفت: «آه! چه 
روز بدي بود! چه قدر بدشانسي آوردم! تا همين نزديكي كيسة طالها همراهم بود. به نظرم 

در همين جاده افتاده باشد.»
مرد نزديك مال پرسيد: «چرا نمي روي پيدايش كني؟!» 

مال گفت: «حاال جاده تاريك و سرد است. فردا صبح زود، قبل از طلوع آفتاب، اين كار 
را خواهم كرد.» 

روستايي گفت: «خيلي هم مطمئن نباش. نگاه كن، همة آن هايي كه دور آتش بودند، 
رفتند سراغ كيسة طال!»

مال گفت: «پس عجله كن و بيا نزديك آتش. وقتي گرم شديم، مي خواهم...»
مرد حرف مال را ناتمام گذاشت و گفت: «آن وقت مي روي سراغ كيسة پولت!؟»

مال گفت: «نه! وقتي گرم شديم، مي خواهم قصة ديگري برايت تعريف كنم!»

قصه اي ديگر
انتخاب: زهرا كرمي  
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آموزش از راه دور در اوايل دهة 
1800 مورد توجه قرار گرفت و افراد 
بسياري براي شركت در كالس هاي 
ــام كردند. پس از آن،  راه دور ثبت ن
ــة 1960 و اوايل دهة  در اواخر ده
ــوزش از طريق نوارهاي  1970، آم
كاست و فيلم هاي ويديويي صورت 
ــا  ــراد ب ــت. در آن دوران اف مي گرف
ــا و فيلم هاي مربوط  خريدن نواره
ــان، به كسب  به موضوع موردنظرش
اطالعات و آگاهي از راه دور بدون 
ــد.  مي پرداختن كالس  در  ــور  حض
ــت و ديگر  ــور رايانه، اينترن ــا ظه ب
خدمات جانبي آن ها، روياي مهمي 
ــاي مدرن،  ــق يافت. فناوري ه تحق
ــدي براي آموزش از  امكانات جدي
ــاد كردند و افراد زيادي  راه دور ايج
به اين شيوه از آموزش روي آوردند 

[الحسيني، 1384]. 
در اين نظام، ياددهنده مهم ترين 

اشاره
آموزش از راه دور، نحوه اي از آموزش نوين محســوب مي شــود كه ويژگي  بارز آن، 
ــير تاريخي اين نوع آموزش،  جدايي ياددهنده و يادگيرنده در بعد زمان و مكان اســت. س
هم گام با توليد يا تغيير رسانه هاي انتقال اطالعات بوده است. از چاپ تا تلويزيون و راديو 
و امروزه فناوري هاي متعاملي هم چون اينترنت. رسانه وسيله اي است كه سبب ايجاد ارتباط 
بين پيام دهنده (معلم/ مربي) و پيام گيرنده (دانش آموز/ فراگيرنده) مي شود. استفادة به موقع و 
صحيح از رسانه ، به آگاهي الزم در مورد انتخاب و نحوة به كار بردن آن نياز دارد تا رسيدن 
به هدف اصلي تدريس، يعني انتقال و درك بهتر مطالب را آسان سازد. اهميت اين امر در 
نظام آموزش از راه دور، به علت عدم حضور يادگيرنده در كنار ياددهنده در فرايند آموزش 

و يادگيري، دو چندان است. 
همان طور كه در شمارة قبل اشاره شد، در نظام آموزش از راه دور، مي توان موقعيت هاي 
يادگيري را به دو محيط آموزشي هم زمان و غيرهم زمان تقسيم كرد كه بسته به شرايط هريك 
از محيط هاي مذكور، مي توان از رسانه هاي متعدد و متنوعي بهره گرفت. به عبارت ديگر، از 
يك نوع رسانة آموزشي نمي توان در همة موقعيت هاي آموزشي استفاده كرد. هر موقعيت 
آموزشي، رسانة خاص خود را مي طلبد. بدون توجه به قابليت هاي رسانه هاي آموزشي در 

موقعيت هاي آموزشي، نمي توان از آن ها استفادة مناسبي به عمل آورد. 
ــمارة گذشته، برخي از رسانه هاي مورد استفاده در محيط هاي آموزشي هم زمان  در ش
و غيرهمزمان را معرفي كرديم. در اين شماره قصد داريم، براي آشنايي معلمان و مدرسان 
ــانه ها به طور  آموزش از راه دور، به تفصيل به بيان كاربرد و نقاط قوت و ضعف اين رس

جداگانه بپردازيم. 

جولي.تي.هولدن
 و فيليب. جي. ال. وست فال
اقتباس: سونيا موسي رمضاني
كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي

اشاره
آموزش از راه دور، نحوه اي از آموزش نوين محســوب مي شـ
ــير تا جدايي ياددهنده و يادگيرنده در بعد زمان و مكان اســت. س
چ از است بوده اطالعات انتقال سانههاي تغ يا د ل ت ا گا ه

آ

 آموزشي

 آموزش از راه دور، محيط آموزشي 

يادگيري.متقارن و نامتقارن، موقعيت هاي 

كليد واژه ها: جولي.تي.
 و فيليب. جي. ال. وس
اقتباس: سونيا موسي رم
شدتكنولوژي شناسا كا

.هولدن
ست فال
مضاني

آموزش

از راه دور، محيط آموزشي  ش
ن، موقعيت هاي  قا

كليد واژه ها:كليد واژه ها:
ففعف ععض  و پاياني

ش دوم
بخ
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ــود. زيرا  ــوب نمي ش ــانه محس رس
فرض بر اين است كه يادگيرندگان 
ــد در كالس هاي  راه دور، نمي توانن
ــركت كنند كه  ــوري ش درس حض
ــود.  ــام كاري هفته داير مي ش در اي
البته بايد اذعان كرد كه بدون وجود 
ياددهنده، هيچ مركز راه دوري قادر 
به ادامة كار نيست. نظام آموزش از 
راه دور نيز به ياددهنده نياز دارد. اما 
آن چه اين نظام و نظام آموزش سنتي 
ــازد، ميزان و  را از هم متمايز مي س
ــتفاده از ياددهنده به عنوان  نحوة اس
يك رسانه است. در كنار ياددهنده، 
ــانة كارامد، متون  به عنوان يك رس
تلويزيون،  راديو،  درسي خودآموز، 
ــانه هاي  نوار ويديو، رايانه و ... رس
ــتفاده در اين نظام  ــورد اس ــج م راي

هستند. 
ــانه، مقولة باارزشي  انتخاب رس
ــزي براي آموزش از راه  در برنامه ري

به اهميت هم زمان بودن اشاره دارد. 
در ويديو كنفرانس و گردهمايي  يا 
هم انديشي، جريان اطالعات به طور 
غالب در يك جهت (مانند آموزش 
مبتني بر سخن راني، كتاب محور و يا 

رايانه محور) باشد. 
ــك ميان تعامل و  رابطه اي نزدي
ــود دارد. تعامالت، خواه  تقارن وج
ــان يا غيرهم زمان  به صورت هم زم
ــتري به  ــد، نياز بيش ــورت گيرن ص
ــالي متقارن دارند  ــتم هاي ارس سيس
 .[2008 ــت فال،  وس و  ــدن  [هول
ــمارة گذشته نيز  همان طور كه در ش
ــد، آموزش و رسانه هاي  ــاره ش اش
آموزشي كه مي توان در اين دو محيط 
ارائه كرد، با هم متفاوت هستند. نكتة 
حائز اهميت آن است كه در بررسي 
ــتفاده  ــانه هاي موجود براي اس رس
ــوزش از راه دور،  در محيط هاي آم
ــا و محدوديت هاي محيط  بايد مزاي
ــي هم زمان و غيرهمزمان را  آموزش
ارزيابي و به عوامل زير توجه كرد: 

�توسعه و به كارگيري روش هاي 
آموزشي؛ 

�سطح و نوع تعامالت ميان استاد 
و دانشجو؛

و  ــري  بص ــر  تصاوي ــش  �نماي
صوتي؛

ــئوليت تغييرات موجود در  �مس
مفهوم دوره؛

و  ــالي  ارس ــانة  رس ــي  �كاراي
هزينه هاي كلي. 

رسانه وسيله اي است 
كه سبب ايجاد ارتباط 

بين پيام دهنده و 
پيام گيرنده مي شود. 

اهميت اين امر در 
نظام آموزش از راه 

دور به علت عدم 
حضور يادگيرنده 

در كنار ياددهنده دو 
چندان است

دور است. بايد براي «خودآموزي» و 
«به آموزي»، از وسايل كمك آموزشي 
ــت   ماهي ــا  ب ــب  متناس و  ــر  غني ت
ــاي متفاوت به صورت يك  درس ه
يا چند ابزار آموزشي و به هنگام در 
ــتفاده كرد. زيرا از اين  اين نظام اس
ــد يادگيري را  ــق مي توان فراين طري

آسان ساخت. 
كاربرد مناسب رسانه در آموزش 
ــناخت دو  از راه دور، نيازمند به ش
محيط آموزش هم زمان (متقارن) و 
هم چنين،  و  (نامتقارن)  غيرهمزمان 
ــوت و ضعف هريك از اين  نقاط ق
رسانه ها نياز دارد. از اين رو در ادامه 
ــاي اين دو  ــروري بر ويژگي ه به م
محيط و نقاط قوت و ضعف هريك 
ــانه هاي مورد كاربرد در اين  از رس

نظام مي پردازيم. 
ــوزش از راه دور، مفهوم  در آم
ــي»، تقريبًا   «تقارن در محيط آموزش

اراهدور شاز
ز

ش
زو ووم آ ااظام ظظن در ييشي شز زو ووم آ ااهاي ههنه ااسا ر ف
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جدول شرح، محاسن و معايب فناوري هاي ارسال پيام در آموزش از راه دور 

محيط آموزشي محدوديت ها و نيازمندي هانقاط قوتشرحفناوري ارسال
مناسب

آموزش 
وب محور 

نامتقارن

در اين روش دانشجويان بايد به طور غيرهم زمان 
ــته به مطالب دست رسي پيدا كنند.  و خودخواس
ــق اينترنت يا  ــت از طري ــن روش ممكن اس اي
شبكة خصوصي در سطح منطقه اي (LAN) يا 

شبكه هاي گسترده (WAN) باشد.

مي توان براي يادگيرندگان در سطح گسترده اي (از لحاظ مكاني) به كار 
گرفته شود. 

ــجو باقي  برخالف آموزش به كمك رايانه كه مفاهيم روي رايانة دانش
مي ماند، در آموزش وب محور، اطالعات به طور دور از دست رس و به 
 wbl كمك فناوري هاي توزيع شده اي ذخيره سازي مي شوند. اين ويژگي
امكان مي دهد كه مانند آموزش به كمك رايانه، در آموزش خودساخته، 
از تمرين و تكرار و نوآوري و اصالح، بهره بگيريم و مفاهيم را به آساني 

هرچه بيشتر به روز كنيم. 

محدوديت پهناي باند
وابسته به فناوري

نيازمند ارتباط اينترنتي و آشنايي با زبان 
ــران به علت  ــش تعداد كارب ــش هزينه ها و كاه افزاي

محدوديت پهناي باند

غير هم زمان

محيط تنها شنيداري است كه در آن دانشجويان در كنفرانس صوتي
مكان هاي متفاوت با استفاده از تلفن يا تجهيزات 
كنفرانس صوتي براي برقراري ارتباط  با يكديگر 
ــي هم زمان)  ــي (محيط آموزش ــي واقع در زمان
مي كوشند. تصاوير غالباً به وسيلة دست نوشته هاي 
پرينت شده يا الكترونيكي توضيح داده مي شوند. 

ــده در آموزش از راه دور حمايت  ــاير فناوري هاي به كارگرفته ش از س
مي كند. 

مي تواند يادگيرندگاني را كه در نقاط دوردست هستند، حمايت كند و 
باعث ارتباط بين گروها شود. 

استفاده از آن نسبتاً آسان است و به دانش فني فراوان احتياح ندارد. 
ــت؛ البته با توجه به بافت و در مقايسه با روش هاي  مقرون به صرفه اس

ديگر. 
مي تواند محتواي موضوعي را آسان تر از مواد چاپي ارائه كند. 

ــنيداري كه ارتباط بصري را  محدود بودن به ارتباط ش
حمايت نمي كند.

ــي در مكان هاي متفاوت  ــدازي بحث هاي گروه راه ان
نيازمند مهارت و آمادگي فراوان است. 

براي رسيدن به موفقيت نيازمند هماهنگي، برنامه ريزي و 
سازمان دهي پيشرفته است. 

به تجهيزات خاصي نياز ندارد، زيرا يادگيرندگان بايد به 
محل برگزاري بروند. 

ــورهاي مختلف متفاوت است، اما در  هزينة آن در كش
مقايسه با روش هاي ديگر مقرون به صرفه است.

هم زمان

ي  گراف ها
صوتي 

و  متون  با  شنيداري  كنفرانس  از  تلفيقي 
گراف هاي رايانه اي است كه هم اطالعات و 
هم صدا را انتقال مي دهد. به طور معمول اين 
بخش شامل وسايل كنفرانس صوتي و صفحة 
طرفه  دو  مبادله  براي  و  است  الكترونيكي 

اطالعات مناسب است. 

ايجاد محيط هاي آموزشي محاوره اي 
هزينة كم

 عدم وضوح و كيفيت تصاوير بصري
محدوديت باند

دريافت و بازخورد به صورت واكنش شفاهي

غيرهم زمان

تلويزيون 
آموزشي

در دست رس طيف وسيعي از مخاطبين و معلمان 
قرار دارد.

ــي و  ــائل آموزش مي تواند آگاهي مربوط به مس
تدريس را در جامع افزايش دهد. 

فرايندها را در زمان واقعي و يا با اندكي تأخير و 
به صورت نماي نزديك نشان مي دهد (مثًال تعامل 

كالسي، توسعة زباني و عمليات رياضي). 
بافت مدرسه و كالس و هم چنين فعاليت معلمان 

را نشان مي دهد. 
معيارها و مقايسه هايي را در اختيار معلمان قرار 
مي دهد. مي تواند كارشناسان و متخصصان را در 

حين كار نشان دهد. 
ــي را به عنوان مبناي بحث گروهي  مواد آموزش

ارائه مي دهد.

مي تواند بافت هاي حقيقي را نشان دهد و به ارائة محتوي بصري قوي 
بپردازد. مي تواند واقعيت هاي كالس را نشان دهد. 

ــاوت را با يكديگر تركيب كند (مثًال بازديد از  مي تواند محتواهاي متف
مدارس، مصاحبة شبيه سازي شده، و نمونه هايي از كار معلمان). 

مي تواند با رسانه هاي ديگر تركيب شود.
مي تواند محتواي موضوعي را فراهم كند.

هزينة تدوين و پخش آن نسبتاً باالست. 
هميشه در دسترس معلمان قرار ندارد.

زمان پخش برنامه غالباً براي معلمان مناسب نيست. 
گاهي قالب سنتي سخن راني،  تقليد مي شوند. از اين رو، 

نمي توان به خوبي از قابليت هاي رسانه استفاده كرد. 
يك رسانة يكطرفه است. از اين رو، تماشاي آن ممكن 

است انفعالي باشد. 
ــع و مهارت هاي  ــرداري در مدارس نيازمند مناب فيلم ب

تخصصي فراوان است. 
ــان است، ولي  ــتوديوي كالسي آس فيلم برداري در اس

واقعي نيست. 
محدوديت زماني و مكاني دارد. 

ــانه به ياددهندگان آموزش  ــت، كار با رس ضروري اس
داده شود. 

ضروري است زيرساخت هاي پخش ماهواره اي براي 
ارسال برنامه ها وجود داشته باشند. 

غير هم زمان

ــن، گرافيك، صدا و لوح فشرده ــات را به صورت مت اطالع
تصوير در اختيار يادگيرندگان قرار مي دهد.

مي توان اطالعات زيادي روي لوح ذخيره كند. 
كپي و توزيع آن نسبتاً ساده و ارزان است. 

ــت، به طوري كه  ــوا در اين جا مقدور اس ــي تصادفي به محت دست رس
ــش خاص را مي توان تعيين كرد، بدون اين كه مجبور  موقعيت يك بخ

باشيم، همانند نوار كاست جلو و عقب كنيم.

ــو cd-rom و  ــت كه داراي دراي نيازمند رايانه اي اس
تجهيزات نرم افزاري الزم باشد. 

ــت صوتي مواد صوتي كمتري را  ــبت به نوار كاس نس
مي تواند ذخيره كند.

گران تر از نوارهاي صوتي است. 
ــاختن cd-rom باعث افزايش هزينه هاي  تعاملي س

توسعه مي شود. 

غير هم زمان
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ــي در يك  ــانه هاي آموزش رس
ــه تمامي امكاناتي  تعريف جامع، ب
اطالق مي شود كه مي توانند شرايطي 
ــود آورند كه  ــوزش به وج را در آم
تحت آن شرايط، فراگيرندگان قادر 
ــات، رفتار و  ــد، اطالع خواهند ش
ــا درك كامل  ــاي الزم را ب مهارت ه
ــه، 1380:  ــت آورند [نصرتي به دس

.[195
ــيده  ــروزه بر هيچ كس پوش ام
ــانه هاي آموزشي، از  نيست كه رس
ــرف يك جزء  ــي جنبي، به ط نقش
ــر در آموزش حركت  تفكيك ناپذي
كرده اند. رسانه هايي كه مي توانند در 
نظام آموزش از راه دور مورد استفاده 
قرار گيرند، متنوع و متعددند. معلم 
ــد بتواند از  ــدرس راه دور، باي يا م
ميان انواع رسانه هاي قابل كاربرد در 
محيط آموزش از راه دور، برحسب 
ــواي درس، بهترين  موضوع و محت
ــد و فراگيرندگان را  آن ها را برگزين
ــيدن به  ــري مطالب و رس در يادگي

هدف هاي آموزشي ياري دهد. 
ــن و  ــرح، محاس در جدول ش
ــال پيام  ــاي ارس ــب فناوري ه معاي
ــانه هاي  در آموزش از راه دور، رس
ــاي  ــراي محيط ه ــتفاده ب ــل اس قاب
ــان (متقارن و  ــان و غيرهم زم هم زم
نامتقارن) معرفي شده اند و محاسن 
و محدوديت هاي به كارگيري آن ها 

آمده است. 

نتيجه گيري
كاربرد وسايل  آموزشي از ديرباز 
ــام اولين آزمايش ها  ــايد از انج و ش
ــري مرسوم و متداول  درجوامع بش
ــي را  ــت و كمتر آموزش ــوده اس ب
ــه در آن،  ــرد ك ــور ك ــوان تص مي ت
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ــهيل كنندة  ــيله يا وسايل تس از وس
نشود.  ــتفاده  اس يادگيري  ياددهي- 
ــي  ــايل  آموزش هر قدر كاربرد وس
غني تر باشد، امر ياددهي با سهولت 
ــتفاده  ــام مي گيرد. اس ــتري انج بيش
ــن حال  ــايل، در عي ــردن از وس نك
ــوزش را متوقف نمي كند، به  كه آم
ــان آموزش و  ــدن زم طوالني تر ش
يادگيري  ياددهي-  ــدن  ــوار ش دش
ــد [فردانش، 1372: 153].  مي انجام
ــوص در نظام  اين موضوع به خص
آموزش از راه دور از اهميت خاصي 
ــت. انتخاب مناسب و  برخوردار اس
ــانه، موضوعي مهم در  به هنگام رس
ــت. انتخاب  آموزش از راه دور اس
ــانه در نظام آموزش از راه دور  رس
معموالً از سه عامل منشأ مي گيرد كه 

عبارت اند از:
�ويژگي هاي فراگيرندگان؛
�تحليل و تعريف محتوا؛

ــانه  رس ــاص  خ ــاي  �ويژگي ه
[نوروزي، 1371: 271]. 

نظام  اين  ــي  آموزش رسانه هاي 
ــن و محدوديت هايي  داراي محاس
ــه عامل،  ــتند. افزون بر اين س هس
شناخت نقاط قوت و ضعف هريك 
ــد ياددهنده و  ــانه ها مي توان از رس
ــراري  ــدة راه دور را در برق يادگيرن
ــه آموزش و  ــي كارامد، ارائ ارتباط
ــوي ياددهنده  تدريسي موفق از س
ــه يادگيري  ــل ب ــة آن، ني و در نتيج
مؤثر براي يادگيرندة راه دور، ياري 

رساند. 

ــي در يك زش
مامي امكاناتي
 توانند شرايطي
ــود آورند كه ج
گيرندگان قادر
ــات، رفتار و ع
ــا درك كامل  ب
:1380 ــه، صرتي

ــيده  كس پوش
ي آموزشي، از
ـرف يك جزء
موزش حركت
كه مي توانند در
استفاده مورد ور



نوشتة پاتريشيا برادفوت و همكاران 
ترجمة احمد شريفان
كارشناس ارشد سنجش و اندازه گيري
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اصـول  يادگيـري،  بـراي   سـنجش 

و  سـنجش  سـنجش،  سـنجش، 
فعاليت هاي كالسي.

كليد واژه ها:
سنجش براي يادگيري فرايند ج
استفادة دانش آموزان و معلمانا
بدهند كه دانش آموز در كجا
دارد، به كجا مي خواهد ب

به يادگيري اش

سنج
براي ياد

شد
ي با

ت م
ساخ

ي 
دارا

ه و 
بود

س 
سا

  ح

1
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3

ي رود
مار م

س به ش
س در

ت هاي كال
فعالي

حور 
م

4

شود
ب مي 

سو
ي مح

فه ا
 حر

هارت
ب م

د كس
كلي

5

اصل2: سنجش براي يادگيري 
بايد بر نحوة  يادگيري دانش آموزان 

متمركز شود
در برنامه ريزي براي يادگيري، معلم و دانش آموزان 

بايد با هم مشاركت داشته باشند. عالوه بر اين، بعد از جمع آوري 
شواهد يادگيري، بايد دانش آموزان را در تفسير شواهديادگيري شان شركت

 داد تا آنان متوجه شوند كه چه چيز را
 ياد گرفته اند. 

اصل 1: سنجش 
براي يادگيري، بايد بخشي اثربخش

 از طراحي آموزشي به شمار آيد 
مـعلمان درطراحي آموزشي خودشان بايد فرصت هايي را براي دانش آموز و

 خودشان به منظور دست يابي و استفاده كردن از اطالعاتي دربارة  پيشرفت نسبت به 
هدف هاي يادگيري فراهم كنند. عالوه بر اين، اين نوع سنجش در برابر ايده ها و مهارت هاي پايه 
ــد از اين نكته كه چگونه دانش آموزان  انعطاف پذيري دارد. معلمان ضمن طراحي آموزشــي، باي
هدف هاي آموزشي و مالك هاي سنجش فعاليت هايشان را درك كرده اند، چگونه به دانش آموزان در 
ارتباط با فعاليت هايشان بازخورد بدهند، چگونه دانش آموزان را مورد سنجش قرار دهند، و چگونه 

براي پيشرفت هاي بعدي شان برنامه ريزي كنند، آگاه باشند.

اصل 3: سنجش براي 
يـادگـيري  بـايد  مـركـز

 فـعالـيت هـاي كــالس درس
 تلقي شود

خيلي از چيزهايي كه معلمان و دانش آموزان
 در كـالس درس انـجام مي دهـند، مي تـواند

 به عـنوان سنـجش توصيف شـود. بـه اين معنا كه 
تكاليـف و پـرسش هـاي كالسي به دانش آموزان كـمك 

مي كند تـا دانـش و مهـارت هاي خود را تشخيص دهـند و 
يـادگيري خود را بهبود بخشند. آن چه كه دانش آموزان در كـالس 

درس مي گويـند و انـجام مي دهـند، به منظور بهبود يادگـيري وعـمق 
بخشيدن به آن مورد مشاهده، تفسير و قضاوت قرار مي گيرد. فرايند اين نوع 

        سنجش، بخش اساسي از فعالـيت هاي روزانـة  كـالس درس بـه شمار 
                   مـي آيـد و مـعلـمان و دانـش آمـوزان را در ارائـة  بـازخــورد و 

                            تصميم گيري و ... دخالت مي دهد. 

اصل 4. سنجش براي يادگيري بايد كليد رشد حرفه اي معلمان 
        به شمار آيد.

معلمان به دانش و مهارت هاي حـرفه اي براي طراحي سنـجش،
     مشاهدة يادگيري، تحليل و تفسير شواهد يادگيري، ارائة  بازخورد 

           به دانش آموزان و حـمايت از خودسنجشي دانـش آموزان نياز 
                 دارند.  معلـمان بايـد از گسترش اين گونه مهـارت ها از طريق 

                        تـوسعة رشد حرفه اي خود، حمايت كنند. 

اصل 5. سنجش براي يادگيري بايد حساسيت
              برانگيز و داراي ساخت بـاشد. زيـرا هـر 

             نوع سنجشي انگيزه برانگيز است. 
معلـمان بايد از تأثيربازخوردها، نمـره ها و

    درجه هايـي كه به دانش آموزان مي دهند،
       آگاه باشند. زيرا  اين نوع بازخوردها بر 

ــس و عالقـه مـندي  ــه نف ــاد ب            اعـتم
              دانـش آمـوزان بـه يادگيـري تــأثير 

                 دارد. بـنابرايــن، بازخوردهايي كه 
روي تـكليف انجـام شـده توسط   

           دانش آموز متمركز مي شوند، نسبت
               به بازخوردهايي كه بر دانش آموز

            تمركـز دارد،بيشتر مي توانند 
ــه يـادگيري ــوزرا  ب                دانش آم

ــد.  عالقه مـندكن     



جست وجو و تفسير شواهد براي 
 است تا آن ها بتوانند تشخيص 

جاي پيوستار يادگيري قرار 
برود، و چگونه مي تواند 

ش ادامه بدهد

جش 
دگيري

ادراك هدف ها و مالك ها را بهبود مي بخشد

به دانش آموزان كمك مي كند تا از اين كه 

آگاه شوندچگونه مي توانند به خودشان كمك كنند، 

توانايي دانش آموزان را براي 

تمامي ابعاد آموزشي نشان مي دهدپيشرفت تحصيلي دانش آموزان را در خودسنجشي افزايش مي دهد

ايجاد انگيزه مى كند
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                    اصل 6: سنجش بايد روي اهميت آن در ايجاد
                      انگيزه در دانش آموز متمركز باشد.

                     سنجشي كه يادگيري دانش آموز را تشويق كند، 
                   نسبت به سنجشي كه دانش آموزان را با هم 

                  مقايسه كند، در دانش آموز براي پيشرفت، 
                  تأثير انگيزشي بيشتري دارد. بنابـرايـن، 

                سنجش براي يادگـيري خودتـنظيمي 
             يادگيري دانش آموز را افزايش مي دهد. 

اصل 8: 
در سنجش براي
 يادگيري دانش آموزان
 بايد از اين كه چگونه مي توانند

 به خودشان كمك كنند، آگاه شوند.                                                                                   
دانش آموزان به اطـالعات و رهـنمودهايي

                                             براي طراحي مراحل يادگيريبعـدي شـان نـياز 
دارند. معلمان بايد قوت هـا و ضعف هاي يادگيري

دانش آموزان را مشخص كنند و به آن ها نشان بدهند كه 
چـگونـه مي تـوانند يـادگيري  خودشان را بهبود ببخشند، 
 فـرصت هـايي را براي دانش آموزان فراهم كـنند تا آنان بتوانند
فعاليت هايشان را كامل تر ارائه دهند. 

اصل 9: سنجش  
براي يادگيري، توانايي
 دانش آموز براي خودسنجشي 
را افزايش مي دهد.                                                                           
 دانش آموزان به طور مستقل اين توانايي را دارند 
كه دانـش و مهارت هاي جديدي را ياد بـگيرند؛ تـوانايي 
درگـير شدن درفرايند خود تأملي شـان را افزايش دهند و مراحل
يادگيري بعدي خود را تعيين كنند. بنابراين، معلمان بايد زمينه و فرصت هاي 
الزم براي افزايش مهارت هاي خودسنجشي دانش آموزان را فراهم كنند. 

اصل 10: سنجش 
براي يادگيري بايد پيشرفت تحصيلي
 دانش آموزان را در تمامي ابعاد آموزشي نشان دهد. 
سنـجش بـراي يـادگـيري بايد فـرصت هـاي يادگـيري دانـش آموزان
را در تمامي ابعاد آموزشي(شـناختي، روانـي- حـركتي و عـاطفي) فراهم كند.

منبع ............................................................................................
اين مقاله تحت عنوان

 «Assessment for learning:10principles» 
 از منبع زير گرفته شده است: 

http://www.assessment_reform_group.org/CIE3.pdf

   قرارداد و آن ها را در  فرايند خودسنجشي و ديگر
سنجشي دخالت داد. 

                   اصل 7: سنجش براي يادگيري بايد درك دانش آموز از هدف ها
                 و مالك هاي ارزشيابي فعاليت هايش را بهبود ببخشد.    

            به منظور اثربخشي يادگيري، دانش آمـوزان بـه درك آن چـه كه 
        براي آن  تالش مي كنند و آگـاهي از هدف يادگيري نياز دارند. 

    بنابراين، شركت دادن آنان در فعاليت هاي مربوط به طراحي 
سنجش مي تواند آن ها را از هـدف ها و مالك هاي سنجش

آگاه كند. به ايـن مـنظور، بايـد با دانـش آموزان دربارة  
هدف ها و  مالك هـاي سنجش بحـث و گفت وگو كرد؛

 نمونه اي ازتـكاليف مـطلوب هـمراه بـا مالك هاي 
ارزشيابي مربوط به آن را در اخـتيار دانـش آموزان 
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يادگيري
مديريت
نگاهي ديگر به مديريت كالسكالسدرسو

ليال سليقه دار
اشارهدكتراي برنامه ريزي درسي

ــاز چگونگي افزايش بازده كالس درس و يادگيري دانش آموزان  از ديرب
دغدغة اصلي معلمان بوده اســت. براين اســاس، متخصصان همواره در پي 
شناسايي عوامل مؤثر در يادگيري و راه هاي رفع موانع بوده اند از نتايج چنين 
مطالعات و بررســي هايي، «مديريت كالس درس» به عنوان تخصصي پايه و 
تأثيرگذار، پا به عرصة فنون مرتبط با فرايند ياددهي- يادگيري گذاشــت. اما 
ــا وجود آن كه اهميت و ضــرورت توجه به اين مقوله به امري بديهي مبدل  ب
شده است، هم چنان موانعي در اجرا و عملي كردن اين فنون وجود دارد. اين 
نوشته، به بازتعريف آن چه از مديريت يادگيري و كالس درس مورد نظر است 

مي پردازد و به نمونه هاي واقعي از موانع و راه هاي رفع آن ها اشاره مي كند.

كالس  مديريـت  آسيب شناسـي، 

يادگيري.درس، عوامل مؤثر در يادگيري، موانع 

كليد واژه ها:

ــه گفتة متخصصان  ب
ــم و تربيت، مديريت كالس  تعلي
درس با هدف تشويق و ايجاد خودكنترلي 
ــا و  ــعة رفتاره ــوزان و توس در دانش آم
ــان معنا مي يابد. بر اين  باورهاي مثبت آن
ــرفت تحصيلي، رفتار معلم  اساس، پيش
ــتقيم با مفهوم  ــوز، به طور مس و دانش آم
ــاط دارد. در  ــت كالس درس ارتب مديري
تعاريف مربوط به مديريت كالس درس، 
وظايف و انتظارات خاصي از معلم تعريف 
ــت. براي مثال، پاسخ سريع به  ــده اس ش
بي انضباطي و كاهش فرصت براي شدت 
يافتن آن به عنوان مديريت كالس درس 
ــده و مطابق آن از معلم انتظار  تعريف ش

ــار خود در  مي رود به رفت
كالس درس توجه كند، 
فعاليت هاي خود را قبل از 
خسته شدن دانش آموزان 
ــرل كالس را به  ــد، كار كنت ــر ده تغيي
دانش آموزان بسپارد، موجب پديد آوردن 
خودپندارة مثبت در دانش آموزان شود و بر 
اين پايه، در رفتار خود عدالت داشته باشد. 
هم چنين، به صورت كامل با دانش آموزان 
آشنايي يابد و فعاليت هاي يادگيري آنان را 

سازمان دهي كند.
ــده، مي توانيم  با تأمل بر موارد ياد ش
به گستردگي و تأثيرگذاري باالي مديريت 
ــري دانش آموزان  كالس درس در يادگي
پي ببريم. دسته بندي انتظارات عملكردي 
ــايي  ــهولت در شناس از معلم، موجب س
ــا در مديريت كالس  ــب ترين راه ه مناس

درس مي شود.
بر اين اساس، مديريت كالس درس 
ــي قرار دارد: مديريت  بر سه مؤلفة اساس

ــت رفتار، مديريت رابطه ها  محتوا، مديري
و قراردادها، اين سه مؤلفه از عناصر مؤثر 
در آموزش به شمار مي آيند و هر كدام به 
ــود،  ــه در كالس آموزش داده مي ش آن چ
آن چه در كالس رفتار مي شود و باالخره 
آن چه از دانش آموزان انتظار مي رود، اشاره 

دارند.

مديريت محتوا
ــه آموزش  ــت محتوا به آن چ مديري
ــاص دارد. ممكن  ــود، اختص داده مي ش
ــان بودن محتواي آموزشي در  است يكس
نظام هاي متمركز آموزش و پرورش اين 
عقيده را در ذهن معلم القا كند كه نيازي 
ــوا و توجه به اين مؤلفه  به مديريت محت
ــيوه هاي ارائة متفاوت حتي  نيست. اما ش
ــان، مي تواند تأثيرات  در محتواهاي يكس
ــد. اهتمام در اين  ــته باش گوناگوني داش
ــود تا معلم به انتخاب  باره موجب مي ش
ــو و روش تدريس خود بيش از پيش  الگ
حساسيت نشان دهد. براي مثال، تدريس 
ــوم در دو كالس و از دو  و ارائة يك مفه
روش متفاوت، اثرگذاري هاي متفاوتي را 
نيز خواهد داشت. به نمونه اي تجربي در 

اين باره توجه كنيد:
در كارگاه هاي آموزش روش تدريس 
از معلمان خواستم تا مفهوم «جرم» مربوط 
ــة دوم دورة  ــوم تجربي پاي ــه كتاب عل ب
ابتدايي را براساس روش تدريسي خاص 
ــاب روش  ــد. آن ها براي انتخ ــه دهن ارائ
تدريس خود، داليل و عوامل متعددي را 
در نظر گرفتند. در پايان، هر يك از گروه ها 
ــي  ــس خود را ارائه داد نقد و بررس تدري
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كرد. گروهي روش تدريس بديعه پردازي 
را براي ارائة مفهوم انتخاب كرده بودند. به 
ظاهر همه چيز خوب و درست انجام شد، 
اما در مرحلة نقد، اين افراد متوجه شدند 
كه نبود تناسب در محتوا و روش انتخابي، 
ــري دانش آموزان  موجب نقض در يادگي
خواهد شد، زيرا آن ها به اين ويژگي  مهم 
ــواي موردنظر توجه نكرده بودند كه  محت
مفهوم جرم، يكي از مفاهيم سنگين براي 
گروه سني هشت ساله (پاية دوم ابتدايي) 
است. از طرف ديگر، روش بديعه پردازي، 
براي مفاهيم ساده تر در اين پايه مناسب تر 
ــة اول از  ــكلي كه در مرحل ــت؛ به ش اس
ــه توصيف وضع موجود  اين روش كه ب
اختصاص دارد، دانش آموز متوجه مفهوم 
ــود و سپس در مراحل بعدي بتواند آن  ش
را تحليل كند. برهمين اساس، روش هاي 
ديگر به ويژه روش هاي اكتشافي مبتني بر 
تجربه هاي مستقيم و دست اول مي تواند 
به افزايش يادگيري اين مفهوم و اثربخشي 

بيشتر بينجامد. 

اهميت مديريت رفتار
ــان، رفتار و عملكرد معلم  در اين مي
مي تواند مديريت محتوا را به شدت تحت 
ــد. به نحوي كه حتي معلم  تأثير قرار ده
را از انجام جديدترين شيوه هاي آموزش 
ــن زمينه، مي تواند به  بازدارد. مثالي در اي

روشن شدن موضوع كمك كند:
ــت، غالب  ــوان گف ــه جرئت مي ت ب
ــا انواع روش هاي نوين تدريس  معلمان ب
ــده اي در كاربرد و  ــد، اما ع ــنايي دارن آش
استفاده از آن ها چندان تمايلي از خود نشان 

نمي دهند. در نشستي كه در كنار معلمان به 
بررسي دقيق تر اين موضوع اختصاص داده 
شده بود، يكي از معلمان اذعان مي داشت: 
ــتند و با  ــن روش ها كامًال منطقي هس اي
اصول و محتواي كتاب تطابق دارند، اما در 
عمل وقتي مي خواهم از آن ها استفاده كنم، 
مي بينم تعدادي از دانش آموزان كه معموالً 
ــايرين هستند، با آن هماهنگ  كندتر از س
ــز از اين كه از  ــوند و من براي گري نمي ش
كالس عقب بمانند، ناچار مي شوم همان 

روش هاي سنتي را پياده كنم. 
ــه اتفاق  ــن نظر، ب ــه اي ــخ ب در پاس
ــكافي  ــاير حاضران در كالس، به واش س
ــتيم.  ــوع و عوامل مؤثر بر آن نشس موض
ــياري در اين باره مطرح شد  مثال هاي بس
و با توضيحات ارائه شده، اين نتيجه محرز 
ــب  ــد كه انتخاب روش تدريس مناس ش
ــط، مي تواند  ــار فنون تدريس مرتب در كن
ــتر كمك كند و روش  به تأثيرگذاري بيش
ــي از عوامل مؤثر بر همراهي  تدريس يك
ــري آنان  ــش يادگي ــوزان و افزاي دانش آم
ــت. براي مثال، وقتي معلم مي خواهد  اس
ــتفاده كند و  ــافي اس ــاي اكتش از روش ه
ــري و دريافت مفهوم  ــاي يادگي تفاوت ه
دانش آموزان به قدري با هم متفاوت است 
ــران به مفهوم  ــده اي زودتر از ديگ كه ع
مي رسند و مانع از تفكر و تالش سايرين 
مي شوند، در اين صورت بهتر است فنون 
تدريس مناسب ياريگر معلم شوند. يكي 
از اين فنون، ايجاد جو مشاركتي و همياري 
در يادگيري بين دانش آموزان است. در اين 
صورت، دانش آموزان با آهنگي متناسب تر 
و نزديك تر به يكديگر ياد مي گيرند و از 

تفاوت ها كاسته مي شود. يا داشتن تكاليف 
برنامه ريزي شده و مرحله اي مي تواند به 
ــراي دانش آموزان  معلمان كمك كند تا ب
ــاي فكري  ــريع تر، همواره خوراك ه س

جديدتر و متنوعي داشته باشد. 
ــه مؤلفه هايي  فنون تدريس از جمل
ــياري از رفتارهاي معلم در  ــت كه بس اس
كالس درس را شامل مي شود. اين فنون 
ــياري از تصميم گيري ها، واكنش ها و  بس
ــم در كالس و بخش  ــاي معل عملكرده
ــي از مديريت رفتار را در بردارد. از  اعظم
جمله فنون تدريس مي توان به اين موارد 

اشاره كرد: 
ــش و پاسخ، فن تمرين، فن  فن پرس
تكليف، فن مطالعه، فن شروع درس، فن 
ارتباط كالسي، فن رشد بهداشت رواني 
ــويق و تنبيه، فن برقراري  كالس، فن تش
انضباط، فن سؤال كردن، فن جمع آوري 

مطالب و فن ارزشيابي نهايي.
ــتفاده از  ــت كه نحوة اس بديهي اس
ــر و مديريت نياز  ــون تدريس، به تبح فن
دارد. اين بدان معناست كه معلم بتواند در 
موقعيت هاي گوناگون، مناسب ترين فن ها 
ــرايط انتخاب و اجرا كند.  را با توجه به ش
ــاس، مديريت رفتار معلم معنا  بر اين اس
ــورد با رفتار  ــد. معلمي كه در برخ مي ياب
ــب دانش آموز، مناسب ترين گزينة  نامناس
ــا حتي گاه ناچار  ــه را برمي گزيند و ي تنبي
مي شود براي جلوگيري از اين رفتار، ساير 
رفتارهاي شايستة دانش آموز را مورد توجه 
ــر قرار دهد، رفتار و عملكرد خود  و تقدي
ــت. براين  ــرل و مديريت كرده اس را كنت
ــتن اطالعات دربارة آن چه  ــاس، داش اس

تحقيقات نشان 
مي دهند كه مشكالت 

انضباطي، تأثيرات 
سوء بسياري بر 

آموزش و يادگيري 
مي گذارند. الزم است 

معلمان در مواجهه 
با چنين مواردي، در 

برنامه، رفتار و قوانين 
وضع شده در كالس 

تجديدنظر كنند، 
زيرا مديريت قوي 
و مناسب در كالس 
مي تواند تنها راه حل 

اين مشكل باشد
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ــود و نيز  ــه آن فنون تدريس گفته مي ش ب
توانايي تطبيق هر يك از فنون با موقعيت و 
شرايط پيش آمده، تبحر و تخصصي است 
كه به مديريت موفق كالس درس منتهي 

مي شود. 
در تكميل سخن و در تبيين بيشتر 
ــاره داشت كه  ــده بايد اش تجربة ياد ش
نحوة گروه بندي دانش آموزان در اجراي 
ــاركتي در كالس درس،  شيوه هاي مش
مقولة مهمي در فرايند ياددهي- يادگيري 
به شمار مي رود. بديهي است اگر معلمي 
ــاركتي مسلط باشد، اما از  به روش مش
ــن حوزه مطلع  ــات مربوط به اي اطالع
ــد، در اجرا با مسائل و مشكالتي  نباش
روبه رو خواهد شد. مثالً دانش آموزاني 
كه بر اساس عالقه مندي خود در گروه 
ــن الزم االجرا در  قرار نگرفته و يا قواني
ــت  گروه را نمي دانند، نخواهند توانس
وظيفه و نقش خود را در گروه يادگيري 
ايفا كنند. در چنين وضعيتي، معلم بايد 
ــرايط و كاركردهاي  توجه خود را به ش

گروه معطوف كند.

مديريت رابطه ها
ــار و محتوا،  در كنار مديريت رفت
ــا و قراردادها، مؤلفة  ــت رابطه ه مديري
ــذاري  ــه در تأثيرگ ــت ك ــري اس ديگ
ــري در كالس درس خودنمايي  يادگي
ــد. در هر ارتباطي، قوانيني حاكم  مي كن
است كه به آن رابطه جهت، معنا و هدف 
مي بخشد. فرايند ياددهي- يادگيري نيز 
ــاط را تداعي مي كند،  ــه تعامل و ارتب ك
ــتثنا از اين قاعده نيست. معموالً در  مس
كالس درس، معلم تعيين كنندة قوانين و 
چارچوب هاست و دانش آموزان نقش 
ــي را برعهده دارند تا با پيروي از  اجراي
ــوند و نتايج  اين قوانين، مقبول واقع ش
بهتري دريافت كنند. بديهي است كه در 
چنين شرايطي، الزم است دانش آموزان 
در جريان قوانين و انتظارات قرار گيرند 

ــاً بدانند كه چه كاري بايد انجام  و دقيق
دهند و چگونه بايد رفتار كنند. معموالً 
ــروع سال يا ترم  زمان تعيين قوانين ش
ــت كه البته در زمان هاي  تحصيلي اس
مقتضي تجديد و تغيير مي كند. در اين 
ــددي تأثيرگذارند كه  ــل متع كار، عوام
ــا مي تواند موجب  توجه معلم به آن ه
اجراي مناسب تر قوانين شود. نمونة زير، 

به تعدادي از اين عوامل اشاره مي كند:
معلم در ابتداي سال از دانش آموزان 
خواسته است كه ادب و احترام را رعايت 
ــتن قوانين و  ــد كه داش ــد. او مي دان كنن
مقررات در كالس، به حفظ بيشتر آرامش 
ــرد. اما با وجود  ــم كمك خواهد ك و نظ
گذشتن چند ماه از ابتداي سال تحصيلي، 
او هم چنان شاهد است كه دانش آموزان در 
حضور او با يكديگر شوخي هاي نامربوط 
و ناشايست انجام مي دهند، نظم كالس را 
به هم مي زنند و درست بين كالم معلم، 
سخن او را قطع مي كنند و حرف مي زنند. 
چنين رفتارهايي هم معلم را آزرده و هم 
تأثير زيادي در كاهش تمركز و يادگيري 

دانش آموزان مي گذارد. 
بررسي روند تعيين انتظار اين معلم 
نشان مي دهد كه در اين پيمان نامه، معلم 
از دانش آموزان خود به صورت شفاهي و 
بي آن كه زمينة تكرار و تأكيد آن را فراهم 
ــته است كه ادب و احترام را  آورد، خواس
رعايت كنند. هم چنين، از اين درخواست 
رفتار روشن و واضحي برداشت نمي شود 
ــت خاصي از  و هر فردي مي تواند برداش

مفهوم ادب و احترام داشته باشد.
ــب در  ــيوه هاي مناس ــي از ش يك
مديريت قراردادها، برگزاري جلسه اي 
با دانش آموزان است كه در آن قوانين و 
انتظارات با رأي و نظر آنان كامل و نحوة 
يادآوري آن نيز توسط خودشان تعيين 
شود. به اين ترتيب، نمودهاي عملي و 
آن چه در واقع مورد انتظار معلم است، 
ــن مي شود. گاه  براي دانش آموزان روش

ــت قراردادهايي بين  ــن اس حتي ممك
دانش آموزان برقرار شود كه به جاي اصرار 
ــن، دانش آموزان  بر ثبت و تكرار قواني
ــاره هايي را بين خود تعيين  عالئم و اش
ــان از يادآوري يك  كنند كه هريك نش
قانون و انتظار باشد. براي مثال، در تجربة 
ــده، نمودهاي رفتاري ملموس  ذكر ش
ــور  از ادب و احترام دانش آموز مورد ش
ــود تا نشانه هاي  قرار گيرد و تعريف ش

مشخصي در اختيار آنان قرار گيرد. 
ــد كه  ــان مي دهن ــات نش تحقيق
ــوء  ــي، تأثيرات س ــكالت انضباط مش
بسياري بر آموزش و يادگيري مي گذارند. 
الزم است معلمان در مواجهه با چنين 
مواردي، در برنامه، رفتار و قوانين وضع 
ــده در كالس تجديدنظر كنند، زيرا  ش
ــب در كالس  ــوي و مناس مديريت ق

مي تواند تنها راه حل اين مشكل باشد. 
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خودشان تعيين شود



شم29
و ش

ت 
 بيس

139 � دورة 0 � شمارة 7  �  فروردين

مؤلفه هاي كليدي هنر تدريس

كارلوت دنيلسون
ترجمة رضا يادگارزاده

دبير ناحيه 1 آموزش و پرورش همدان
اشاره

در بخش اول اين مقاله، با مثال هايي روشــن، اهميت كار حرفه اي معلم را 
ــري را بيان كرديم.  ــي كار او در فرايند تدريس و يادگي شــرح داديم و پيچيدگ
هم چنين، دربارة تدريس خوب و مؤلفه هاي آن بحث كرديم. در كنار ويژگي هاي 
حرفه اي معلم و پيچيدگي فرايند يادگيري، به موضوع يادگيري فعال پرداختيم. در 
ادامة اين مقاله، به موضوع اهميت آمادگي معلم براي تدريس، توسعة حرفه اي و 
ارزشيابي به عنوان مؤلفه هاي كليدي در هنر تدريس مي پردازيم. اميد است اين 

مقاله در كنار تجارب شما، به بهبود يادگيري دانش آموزان بينجامد. 

معلم ناراضي چه قدر به معلم مبتدي يا 
ماهر و ممتاز شبيه است.

ــش داوري به اين  ــان بدون پي مربي
گفت وگوها روي مي آورند،  و معلمان 
ــادر خواهند بود با صداقت و  تازه كار ق
ــدون ترس از تالفي تأمل كنند. تحت  ب
ــي، معلم مبتدي مي تواند  راهنمايي مرب
كاوش كند، و ممكن است، تفكر واقع 
ــود را در تهيه  در پس تصميم گيري خ

طرح درس، تغيير دهد.
در اين گفت وگوها، مربيان از معلمان 
مبتدي در مورد روش هاي خود ارزشيابي 
و بازخورد مي پرسند؛ سؤاالتي از قبيل 
اين كه: آيا شما از طرح خودتان شروع 
ــت، چرا و  ــد؟ اگر اين طور اس مي كني
چگونه؟ چگونه روند پيشرفت درس را 

اصالح مي كنيد؟ 

چار چوب ياددهي
در فرآيند آموزش

آمادگي و ورود
ــي خوب  ــة مقدمات ــر برنام در ه
ساخت ، براي تربيت مربيان كارآزموده، 
گفت وگوي تخصصي با معلمان مبتدي 
ــت. زيرا  ــان الزم اس دربارة تجربياتش
ــان را قادر  ــوب تدريس، مبتدي چار چ
مي سازد تا مواردي مانند اجزا ي تدريس 

ــن مي تواند پايه اي  خوب را ببينيد و اي
ــد.  براي گفت وگوهاي تخصصي باش
ــدي كه با نحوة  براي مثال، معلمي مبت
ــار دانش آموزان درگير  ــردن رفت اداره ك
است، مي تواند ببيند رفتار معلم ناراضي 
در پاسخ به بدرفتاري دانش آموز چگونه 
است و به همان نسبت  نحوة برخورد 

بخش دوم

اشاره
در بخش اول اين مقاله، با مثال هايي روشــن، اهميت كار
ــر ــي كار او در فرايند تدريس و يادگي شــرح داديم و پيچيدگ
در دي ك بحث آن مؤلفههاي و ب خ تد ة ا د ن ه

تدريـس  كارورزي،  اسـتانداردهاي 

موفـق، يادگيري فعال، مشـاركت در 

يادگيري، چارچوب تدريس.

كليد واژه ها:
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هدايتي كه به شدت به برنامه وابسته 
ــت. آن چه  ــد، ضرورتاً خوب نيس باش
اهميت دارد، اين است كه معلمان دربارة 
تجربة خويش تفكر كنند و تفكرشان را 
بر يادگيري دانش آموزان متمركز سازند. 
ــر، گفت وگوي هدايتي  به عبارت ديگ
ــت كه: «اگر شما دوباره  مفيد- اين اس
شانس تدريس اين درس را به گروهي 
از دانش آموزان داشتيد، چه كاري را به 

طور متفاوت انجام مي داديد؟» 
به طور كلي، گفت وگوي حرفه اي 
ــي روي كارورزي  ــر عميق مي تواند اث
ــته باشد. يك معلم  معلمان جديد داش
جديد پاية چهارم اشاره مي كند كه چنين 
ــي، وقتي مؤثرند كه روي  گفت وگوهاي
اجراي خاِص تدريس متمركز باشند. او 

شرح مي دهد:
ــال اول معلمي، موقعي كه مدير  س
براي مشاهدة تدريسم مي آمد، هميشه 
عصبي بودم. او هميشه بعد از مشاهده 
ــگفت انگيز بودم.  ــه من ش مي گفت ك
ــت كه مرا دارد. اين  او خوش اقبال اس
ــد. در  بازخورد به دفعات به من داده ش
ــم، ما مدير جديدي  ــال دوم تدريس س
ــي براي  ــي كه چار چوب ــتيم (كس داش
ــده بود). موقعي كه  تدريس تربيت ش
ــاهده كرد، شواهدي  او تدريسم را مش
پيرامون اجزاي تدريس گردآوري كرد. 
ما در محل مشاهده، به بحث دربارة اجزا 
ــدت براي  پرداختيم. اين بحث ها به ش
من معنادار بودند، من به عنوان معلم، به 
خاطر نشست و برخاست با مدير دومم 
ــد و تعالي رسيدم. او به من رأي  به رش
اعتماد داد تا مربي مبتديان ديگر باشم. 
مدير اول در من احساس خوبي ايجاد 
كرد، اما چيزي ياد نگرفتم؛ اگر چه، بعدها 
ــيدم كه آيا من  ــن بارها از خودم پرس م

شگفت انگيز بودم؟

�خودارزيابي و هدف گذاري
: معلمان در فرايند ساالنة خود ارزيابي 
و هدف گذاري درگير هستند كه گاهي 
بخشي از نظام ارزيابي معلم محسوب 
مي شود. بر اين اساس، آن ها طرح هاي 
ــتنتاج  ــعة حرفه اي خويش را اس توس
ــال، معلمي ممكن  ــراي مث مي كنند. ب
ــاس كند كه در تكنيك هاي  است احس
مشاركتي يادگيري مهارت نيافته است و 
حاال مي خواهد اين رويكرد را به خزانه  
ــامل اين  اطالعاتش بيفزايد. طرح او ش
مراحل خواهد بود: خواندن يك كتاب 
ــور يافتن در يك كارگاه؛  يا مقاله؛ حض
ــه در يادگيري  ــاهد ة كار معلمي ك مش
مشاركتي با تجربه است؛ درخواست از 
يك همكار تا شاهد كارش باشد و براي 

او بازخورد مهيا كند؛ و مانند آن.
ــي و انجمن هاي  ــات گروه �مطالع
يادگيري حرفه اي: در بسياري از مدارس، 
ــي و هدف گذاري  ــان خود ارزياب معلم
ــوي ايجاد مطالعات  گروهي و  را به س
انجمن هاي يادگيري هدايت مي كنند تا 
روي حوزه هاي عالقه مندي تمركز كنند. 
عملكرد اين گروه ها كه به«خود هدايتي» 
ــيار پربار  ــتند، مي تواند بس متمايل هس
باشد، زيرا معلمان غالباً خود، يادگيري 
ــد. از جمله  ــش را هدايت مي كنن خوي
ــه اي كتاب خواني،  ــاي حرف در گروه ه
معلماني كه كتاب ها را انتخاب مي كنند، 
از نزديك يكديگر را مالقات مي كنند، 
لذا هم دربارة محتواي كتاب و هم دربارة  
فرايند كنش و واكنش گروه، مي آموزند.

ارزيابي معلم 
به كار گيري چارچوِب تدريس براي 
ارزيابي معلم مي تواند فرصت گران بهايي 
را براي يادگيري حرفه اي فراهم كند؛ به 
ويژه اگر فراگير ندگان مراحل زير را به 

دقت در نظر بگيرند:
ــة آموزش در قالب چار چوب:  �ارائ
ــوزش و پرورش) از  ــي نواحي (آم وقت
ــوب تدريس براي ارزيابي معلم  چار چ
ــخيص  ــتفاده مي كنند، به نوعي تش اس
مي دهند كه همة معلمانشان در توسعة 
ــا چهار قلمرو و  ــه اي خود، بايد ب حرف
ــند. اين مستلزم  22 جزء آن درگير باش
شرح مفهوم اجزاي چارچوب تدريس 
در زمينه هاي متفاوت براي معلمان است 
و نه براي نمايندگان احتمالي شان كه در 
كارورزي حاضرند. براي مثال، «محيط 
ــم» در يك كالس درس  احترام و تفاه
ــيمي  پاية دوم ابتدايي، با يك كالس ش
دبيرستان، به طور آشكار متفاوت است؛ 
ــي معلم براي  ــي اساس هر چند دلواپس
ــوزان و ضرورت ايجاد محيط  دانش آم
امن  بر حسب خطرجويي دانش آموزان 
ــوزش اجزاي  ــود. آم ــت خواهد ب ثاب
ــس، يك زبان عمومي  چارچوب تدري
ــرد، و حتي مهم تر، به  ــاد خواهد ك ايج
ــوب» منجر  ــي درك «تدريس خ نوع

مي شود.
ــن روش هاي مشــاهده: همة  �انجم
نظام هاي ارزيابي معلم، با مشاهدة تدريس 
ــتند و  ــاط هس در كالس درس در ارتب
ــان را در فعاليت هاي  ــد معلم مي توانن
مشخصي از قبيل خود ارزيابي، بازتاب 
تمرين، و گفت  وگوي تخصصي كه باعث 
ــوند، درگيركنند.  ارتقاي تدريس مي ش
ــاهدة يك تدريس، هم معلم  بعد از مش
شاهد و هم معلم مشاهده شده ممكن 
ــت وقايع كالس را با در نظر گرفتن  اس
ــطوح عملكرد  اجزاي چارچوب و س
ــدي، ماهر و ممتاز) مورد  (ناراضي، مبت
مالحظه قرار دهند و تفسير خويش را از 
درس در يك فرم مشاهده بيان كنند. در 
خالل كنفرانس بعد از مشاهده، از چنين 

گفت وگو درباره 
چارچوب تدريس، 

مبتديان را قادر 
مي سازد تا مواردي 

مانند اجزاي تدريس 
خوب را عمالً ببينند
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ــوان به عنوان پايه اي براي  مداركي مي ت
گفت وگوهاي ارزشمند دربارة درس و 

دربارة عملكرد بهره گرفت.
�گردآوري ابزارها: بسياري از مدارس 
ــتر كار  و نواحي درك مي كنند كه بيش
تدريس، وراي ديوارهاي كالس درس و 
در ارتباط با خانواده ها يا مثًال در تشريك 
مساعي با همكاران اتفاق مي افتد. براي 
در برداشتن چنين جنبه هايي از تدريس 
ــم، معلمان  ــام ارزيابي معل در يك نظ
ــان را در زمينه ها  ــد مدارك تمرينش باي
ــان گرد آورند؛  ــراي  بحث با ناظرانش ب
فعاليت هايي از قبيل تهية كار پوشه كه 
ــامل خبرنامة كالسي  ــت ش ممكن اس
ــت به  ــازي مانند بازگش ــد، يك ب باش
ــة تاريك، اطالعاتي دربارة يك  مدرس
ــرح تفصيلي يك  گردش علمي، يا ش

برنامة علمي جديد.

استخدام حق التدريس معلم 
استخدام حق التدريس  معلم فرصتي 
براي ارتقاي يادگيري معلم است و نبايد 

به اين امر به عنوان يك وظيفة خالص 
اداري نگريست. به هر حال، وقتي معلمان 
در بخش هاي مختلف پيشرفت تدريجي 
شركت مي كنند، حق التدريس هاي جديد 
وارد محيطي مي شوند كه قبًال مقبوليت 
ــان را در آن محيط به دست  همكارانش
ــش دربارة  ــالوه، پرس ــد. به ع آورده ان
مهارت ها و تخصص هايشان، همكاراني 
را به طور عميق دربارة كيفيت تدريس 
به تفكر وا مي دارد كه بيشترين بها را به 

اين امر مي دهند.
چارچوب تدريس، راهنمايي هايي 
ــان در آزمودن داوطلبان ارائه  براي مربي
ــه مي تواند  ــؤاالت مصاحب مي كند. س
ــك از 22  ــر ي ــم را در ه ــارت معل مه
ــي  جزء كاوش كند. براي مثال، پرسش
ــن دو موضوع را كنار  مانند «چگونه اي
يكديگر قرار مي دهيد تدريس مي كنيد؟» 
ــواهدي را دربارة مهارت معلم  ارائة ش
ــوا، برنامه ريزي  و حيطة  در دانش  محت
ــد. يا يك  ــب مي كن ــي، از او طل آمادگ
ــش مانند «چگونه جريان روزمره  پرس

منابع ...................................
1.Danielson, C. (2007). 

Enhancing professional 
practice: A framework 
for teavhing (2nd ed.). 
Alexandria, VA: ASCD

2. Guskey, T. (1999). 
Evaluating professional 
development. Thousand 
Oaks, CA: Corwin 
Press.

3. Shulman, L.S. (2004). 
The wisdom of 
practice:  Essays on 
teaching, learning, 
and learning to teach. 
San Francisco: Jossey- 
Bass.

ــاي مهم كالس را آغاز و اجرا  و رويه ه
مي كنيد؟» داوطلبان تدريس را براي ارائة 
شواهدي از مهارت هايشان در يك جزء 
ــرو در محيط كالس درس  از يك قلم

دعوت مي كنيد.

يك راهنماي قابل اعتماد
با به كارگيري چارچوب تدريس، 
مدارس و نواحي مي توانند خود ارزيابي، 
ــن، و گفت وگوهاي  ــاب در تمري بازت
ــعة  تخصصي دربارة فعاليت هاي توس
حرفه اي متنوع را با هم تلفيق كنند. يك 
مدير ابتدايي و معلم تأييد شده از سوي 
هيئت هاي تخصصي از استان ايلي نويز، 
به  طور مختصر به چارچوب به عنوان 
ــت گرفتم»  «آينه اي كه در تمرين به دس
ــاره كرد. وي مي گويد: «چارچوب  اش
كه براي من به هستة مركزي پيشرفت 
ــكده تبديل شد،  جالب توجه در دانش
ــتقيمًا  و بازتابندة مكالمه اي بود كه مس
ــداوم من در جهت بهبود  در حركت م

يادگيري دانش آموز مؤثر بود.»

جدول 2. نمونة سطوح عملكرد براي به كارگيري تكنيك هاي بحث و گفت وگو

عنصر
سطح عملكرد معلم

ممتازماهرمبتديناراضي

كيفيت سؤاالت

ــاَ تهى از  ــم واقع ــؤاالت معل س
كيفيت، با چالش شناختى پايين 
و تنها با پاسخ هاى صحيح است. 
با يك توالى سريع از دانش آموزان 

پرسيده مى شود.

ــت باال و  ــؤاالت معلم از كيفي س
پايينى تركيب شده، كه در توالى 
سريع مطرح مي شوند. فقط بعضى 
ــخ با  دانش آموزان دعوت به پاس

فكر مى شوند.

بيشتر سؤاالت معلم داراى كيفيت 
ــتند. وقت كافى براى  بااليى هس
ــوزان پيش بينى  ــخ دانش  آم پاس

شده است.

ــؤاالت معلم به طور يكنواخت  س
ــا زمان  ــى دارند، ب ــت باالي كيفي
ــوزان تا  ــت براى دانش آم يكنواخ
ــتر  ــخ دهند. دانش آموزان بيش پاس

سؤاالت را تنظيم مى كنند.

تكنيك هاي بحث

ــم و دانش آموزان تعامل  بين معل
ــي حفظ كردن  ــود دارد. نوع وج
كامًال مشهود است. ميانجى گرى 
معلم در همة سؤاالت و پاسخ ها.

ــردن  ك ــر  درگي ــراى  ب ــم  معل
ــث واقعى،  ــوزان در بح دانش آم
فراتر از حفظ كردن پيش مي رود؛ 

البته با نتايج متغير.

معلم بحثي واقعى بين دانش آموزان 
ايجاد مى كند، و در وقت مقتضى 

كنار مى رود.

دانش آموزان مسئوليت قابل توجهى 
ــث مى پذيرند،  براى موفقيت بح
ــوزان در آغاز موضوعات  دانش آم
ــدون  ب و   ــوند  مي ش ــدم  پيش ق

درخواست همكارى  مي كنند.

مشاركت 
دانش آموزان

ــوزان در  ــداد كمى از دانش آم تع
بحث چيره مى شوند.

ــه ى  ــد هم ــعى مى كن ــم س معل
ــوزان را در بحث درگير  دانش آم

كند، اما با موفقيت محدود.

معلم به طور موفقيت آميز همه ى 
ــوزان را در بحث درگير  دانش آم

مى كند.

متقاعد  ــان  خودش ــوزان  دانش آم
ــوند كه همه ى صداها را در  مى ش

بحث بشنوند.
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اشاره
هدف از آموزش رياضي در دورة ابتدايي، عالوه بر 
آموزش مفاهيم رياضي و محاسبات، پرورش توانايي هاي 
ذهني دانش آموز و ايجاد نظم فكري در اوست. بنابراين، 
ــوزان را به حفظ كردن قواعد  به هيج وجه نبايد دانش آم
رياضي، بدون درك آن ها، واداشت. براي حصول نتيجة 
مطلوب، كتاب و شيوة آموزش آن بايد بر مبناي فعاليت 
دانش آموز تنظيم شود تا او بتواند در جريان فعاليت، خود 
مفاهيم را فرا بگيرد، قواعد را كشف كند، در حد مناسبي 
به فكر كردن هدايت شود و آن چه را فرا گرفته است، در 
حل مسائل پيرامونش به كار گيرد. بســياري از افراد، از 
همان  دوران ابتدايي، از رياضي مي ترسيدند و مي ترسند. 
ــتم و بي ميلي و  بيشــتر اوقات، رياضي را با ضرب  و ش
ترس ياد گرفتند و مي گيرند. هيچ گاه به اين سؤال پاسخ 
داده نشده كه چرا رياضي براي بچه ها مقوله اي سنگين و 

غول آسا جلوه كرده است؟!  
شايد اين دليل كه در تدريس رياضي حيطة عاطفي 
بسيار ضعيف اجرا مي شود و نيز يكنواخت  تدريس شدن 
اين درس مهم، بدون استفاده از شيوه ها و وسايل كمك 
آموزشــي، دليل ديگر آن دانســت و ده ها دليل ديگر، در 
حالي كه رياضي، از ابتدايي تا دوره هاي تخصصي، يكي 
از مهم ترين دروس پايه اســت. شيوه هاي نوين تدريس 
ــه رياضي را در  مي تواند كم توجهي و بي ميلي نســبت ب
جامعه كم رنگ كند. در شيوه هاي سنتي، رياضي فقط در 
ساعات رياضي و در برنامه هفتگي محدود مي شد. اما در 
شيوه هاي نوين، رياضي را مي توان با تمام دروس تلفيق 

و كاربردي كرد.

حسن رضا ترابي
آموزگار استان بيرجند

رياضي سرگرمي است ............................................
ــت. منوط بر اين كه  ــيار ساده اس آموزش رياضي بس
ــد تا خود بتواند كشف  مبناي آن، فعاليت دانش آموز باش
ــائل پيرامونش به كار برد. ذهن  كند و آموخته ها را در مس
دانش آموزان دورة ابتدايي، مانند بزرگ ساالن باز و منطقي 
نيست. از نظر ما، مسائل رياضي، آسان و حل شده است، اما 
دانش آموزان ممكن است از ترس اين كه به تنبلي، بي سوادي 
و گيجي متهم شوند و يا از ترس توهين و تحقير از سوي 
ديگران، جرئت ابراز اين مشكل با مشكالت ديگر درسي 
را نداشته باشند. تمرينات را به صورت تفريحي، پر كردن 
ــنهاد  اوقات فراغت و بازي اجرا كنيد. به دانش آموزان پيش
ــتباه  كنيد، تمرينات را با مداد انجام دهند تا در صورت اش
ــا را پاك و دوباره تمرين كنند. تمرينات را به  بتوانند آن ه
طور منظم، مدام و تدريجي اجرا كنيد و از آنان بخواهيد، هر 
تمرين را يك  بار ديگر در دفتر خود انجام دهند. هم چنين 
بكوشيد تمرينات با سرگرمي  و بازي ارائه شود تا رياضي 

جلوة جذابي پيدا كند.

تلفيق رياضي با هنر...................................................
دانش آموزان مي توانند با اشكال هندسي، نقاشي بكشند 
ــرد. مي توانند تمام مفاهيم و  تا يادگيري بهتر صورت گي
مسئله هاي رياضي را در قالب تصوير نشان دهند. هم چنين، 

مربع

بيضى

ذوزنقه

ذوزنقه

مربع

..................................... ..............................................................................
ا ط ن

.................................................................................................... ........................... .....
كش نقاش
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با استفاده از شكل و رنگ آميزي، اشكال هندسي و گستردة 
ــاحت  را ياد بگيرند، براي  آن ها و هم چنين  محيط و مس
ــازند و مطالب رياضي را  ــتي بس بعضي از مطالب كاردس

ريتميك و آهنگين ياد بگيرند تا ملكة ذهن آن ها شود.

تلفيق رياضي با بخوانيم............................................
زندگي ضرب زمين در ضربان دل ماست.

 سهراب سپهري 
ــي براي مفاهيم رياضي،  داستان گويي و داستان نويس
ــاختن مسئله، كامل كردن جمالت ناقص، جمله سازي  س
براي رياضي، تهية گزارش از خريد و ... يادگيري رياضي 

را آسان مي سازد.

تلفيق رياضي با هديه هاي آسمان .............................
آموزش ضرب با استفاده از اشعار مذهبي:

يك يكي مي شد يك تا
مثل خداي يكتا

خدا هميشه يكتا است
علي ولي خداست

تلفيق رياضي با امال و انشا .......................................
ــياري از مطالب در ذهن نقش  ــتن، بس در قالب نوش
مي بندد. از اين طريق به آموختن و كاربردي كردن رياضي 

كمك كرد؛ مثًال دانش آموز:
ــح دهد و  ــاز زاويه را توضي ــيدن نيم س - چگونگي كش

بنويسد.
- نام و وسايل اندازه گيري و كاربرد آن ها را بنويسد.

- مسئله اي براي موضوع تعيين شده بنويسيد.
- از فالن صفحة كتاب رياضي خاطره اي بنويسد.

- درفالن صفحة كتاب رياضي، دربارة تصوير ارائه شده، 
بنويسد.

تلفيق رياضي با قصه ................................................
ــائل رياضي، خواندن و گفتن آن براي  بسياري از مس
ــت. بنابراين، مي توان  ــنگين و غيرقابل درك اس بچه ها س
ــائل را در قالب قصه به زيبايي تفهيم كرد؛ مثالي براي  مس

آموزش ضرب:
ــداي خوب و مهربون  ــود يكي نبود، غير از خ يكي نب
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مجموعه   و...  محمد رضا  سنگري،   .2
ناشر  من.  دبستاني  يار  كتاب هاي 

ابو عطا و راه رشد. چاپ 1388.
نوين.  مبارز حسين، ضرب  3. محمد 

ناشر جام جوان. چاپ اول 1387
4. كتب درسي رياضيات ابتدايي. ناشر 
كل چاپ و توزيع كتاب هاي درسي

5. كتب راهنماي معلم. ناشر اداره كل 
چاپ و توزيع كتاب هاي درسي

دايره

مثلث

مستطيل

و

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

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

...................................... ..............................................................
نقش ذ

...............................................................................
ا آن گف

ــا خودش مي گفت، من  ــپيدة قصه ما ب هيچ كس  نبود. س
در ماه رمضان هر روز دو بار غذا مي خورم؟ بنابراين، اول 

مسئله را پيش خودش اين طوري حل كرد:
 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2
+ 2 +2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2= 60
ــيدن به جواب، خيلي طوالني بود. از مادرش  راه رس
راهنمايي خواست. مامان گفت، همان اول مي توانستي از 
راه ضرب حل كني. يك ماه 30 روز است و تو هر روز 2 

نوبت غذا مي خوري. پس 2×30 مي شود 60.

بازي و رياضي  .........................................................
الف) مسابقة ماهي گيري: مثًال براي آموزش حاصل 
عدد 8، به كمك قالب ماهي گيري، هر ماهي اي را كه پاسخ 
آن هشت مي شود، صيد كند (قالب و ماهي ها آهن ربايي 

هستند): 2÷16، 4+4و.. 
ب) كامل كردن جدول هاي رياضي: با جا  بجاكردن 
اعداد، جدول را طوري كامل كنند كه همة اعداد به ترتيب 

شمارش قرار گيرند. 
ــم مانند پول،  ــياري از مفاهي ج) اجراي نمايش: بس
ــتند.  ــاي با انتقال، در قالب نمايش قابل فهم هس تفريق ه
دانش آموزي كه در قرض گرفتن در تفريق مشكل دارد، با 
ايفاي نقش و اجراي عملي خريد و فروش، كامًال با اين امر 

آشنا مي شود و موضوع  در ذهن او ماندگار مي شود.

نتيجه ........................................................................
ــه اي معنادار نيستند، زيرا  بســياري از فعاليت هاي مدرس
ــوزان نه تنها دليل آن ها را نمي توانند، بلكه از هدف و  دانش آم
سودمندي آن ها هم آگاهي ندارند. برخي وقت ها دانش موجود 
ــيوة درك اطالعات جديد جلوه گرشود. با   مي تواند در قالب ش
اين كه غالباً اين مورد در يادگيري رياضيات و علوم تجربي پيش 
مي آيد، ولي مي تواند در همة زمينه هاي موضوعات درســي به 
كار گرفته شود. دليل وقوع آن، درك و فهم ما از دنياي فيزيكي، 
اجتماعي و تاريخ، از نظريه پردازي دربارة اعداد و غيره اســت. 
ــا كه درك و فهم عميق، در بافت هاي معنادار پرورش  از آن ج
ــي، رياضي،  ــاي مجزايي نظير علوم تجرب ــد، موضوع ه مي ياب
ــا، ديني، فارسي و .... نيز كنار هم گذاشته مي شوند. برنامة  انش
درسي كالس هاي ساخت گرا، عموماً ماهيت تلفيقي دارند. اين 
ــان را از  كالس ها به دانش آموزان فرصت مي دهند كه تفكرش
طريق كاوش  گري تا رسيدن به ديدگاه هاي بزرگ، تداوم دهند. 
باور بر اين اســت كه موضوع هاي درسي به قدر كافي كليت 
دارند تا ديدگاه ها و سطوح متفاوتي از مشاركت را تلفيق كنند.
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بكتافيمعر
محسن وزيري ثاني

ــتارِي موضوعي را كه دربارة آن پژوهش  ــي، اطالعات نوش ... مقالة پژوهش
كرده ايد، ارائه مي كند. نوشتن مقالة پژوهشي به آساني نگارش نامه و خاطرات روزانه 
نيست، زيرا محتواي آن به تجربه هاي روزمره مربوط نمي شود. بلكه موضوع هايي را 
در برمي گيرد كه دربارة آن ها از تخصص و دانش كافي برخوردار نيستيد و با انجام 
پژوهش يا خواندن مقاله هاي پژوهشي، آگاهي و تخصص خود را در آن زمينه باال 
مي بريد. عالوه بر اين، از طريق ارائة گزارش مقالة پژوهشي تهيه شده، مي توانيد با 
ساير افرادي كه در اين زمينه مطالعه يا تخصص دارند، ارتباط برقرار كنيد. بنابراين، 
اگر در نوشتن مقالة پژوهشي دچار سردرگمي شده ايد، نگران نباشيد. زيرا مطالعة 
ــتن مقالة پژوهشي را برايتان آسان مي كند و چگونگي تهية آن را  اين كتاب، نوش

ــما آموزش مي دهد. به اين منظور، محتواي كتاب در قالب  همراه با مثال، به ش
هفت كليد طاليي، به گونه اي تنظيم شده است كه فرايند تهية مقالة پژوهشي 

را برايتان آسان مي كند. هفت كليد طاليي عبارت اند از:
پيدا كردن موضوع؛ جست وجو كردن؛ يادداشت برداري؛ تعيين رئوس اصلي 
مقاله؛ تهية اولين پيش نويس مقاله؛ بازبيني و ويرايش پيش نويس مقاله؛ ارائة مقالة 

پژوهشي.

� چگونه مقالة پژوهشي بنويسيم
� نويسنده: دكتر بورلي آن چاين/ مترجم: احمد شريفان

� ناشر: شباهنگ. تهران
� نوبت چاپ: اول/ 1389

� قيمت: 25000 ريال
 � تلفن ناشر:6- 021-66964235

1389 9نوبت چاپ: اول/ ن�

منويسنده: دكتر بورلي آن چاين/ مترجم: احمد شريفان نو�
چگونه مقالة پژوهشي بنويسيمممممممم ممممممممچ� پپپپ چچچچ

شباهنگ. تهران ش: ناشر نا�

25000 ريال قيمت: ق�
021-66964235 -5 تلفن ناشر:6 ت�

پژوهش آن دربارة كه را موضوعي ــتاري نوش اطالعات ــي، پژوهش مقالة ...

 هايي را 
ا ان  با انجام ا

مينه باال 
توانيد با 
نابراين، 
 مطالعة 
ية آن را 

قالب 
شي

س اصلي 
ئة مقالة 

 و مقاله هاي رسيده
نامه ها

ن به شرح زير به 
قاله هاي شما عزيزا

ها و م
د، نامه 

خوانندگان ارجمن

اله ها مي توانيد 
جة ارزشيابي مق

ع از نتي
جله رسيده است. براي اطال

دفتر م

جله، 
ما با م

ر از همكاري ش
ــك جله تماس بگيريد. ضمن تش

با دفتر م

قاله هاي ديگر شما هستيم. 
ت انتقادي و م

ن در انتظار نظرا
هم چنا

 پيريايي، صغري 
وه، فرشته اخباري، حسين

عباس احمدي گزك

ي، كريم عباسي اول، نيدا عبداللهي، محمد 
ي ربيع

درخشــان، مهد

ي، عبداللهي حسيني، ابوالفضل الكدشتي، 
ب، علي لطف

قنبري طل

 الهه واليتي. 
وپقرا،

ال مرادي ت
ختاريان، رضا محمدي، لي

فرانك م
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  هفت حلقة به هم پيوسته
شخصي مي خواهد هفت شب در مهمان خانه اي منزل كند و چون پول نقد براي پرداخت 
كرايه ندارد، تصميم مي گيرد از هفت حلقة بهم پيوستة طاليي كه به همراه دارد، هر شب 
يكي را به جاي كرايه بپردازد. اما مي خواهد بيش از يك بار حلقه ها را از هم نگسلد. چه طور 

چنين چيزي ممكن است؟
ــناختي به مخاطبان در  هدف: آموزش چگونگي بهره گيري از قدرت خالقيت و هوش ش

مسير حل مرحله به مرحلة معما ها و كشف راه حل هاي مناسب.

منبع ....................................
http://www. vase2.com/

Moama

مجتبي احمدي

پاسخ
نخست حلقة سوم را پاره مي كند و شب اول آن را به عنوان كرايه مي دهد. 

شب دوم، حلقه هاي اول و دوم را كه به هم پيوسته بودند، مي دهد و حلقة سوم را مي گيرد. 
شب سوم، حلقة سوم را كه ابتدا جدا كرده بود مي دهد كه جمعاً سه حلقه مي شود. 

شب چهارم، چهار حلقة به هم پيوسته را در اختيار صاحب هتل مي گذارد و دو  حلقة به هم پيوسته و يك حلقة جدا (حلقة 
سوم) را مي گيرد.

شب پنجم، حلقة جدا (حلقة سوم) را مي دهد 
شب ششم حلقه ِ جدا را مي گيرد و حلقه هاي دوتايي را مي دهد. 

شب هفتم، حلقة تكي را هم تحويل مي دهد. به اين ترتيب، تنها با يك بار گسستن حلقه ها، كار را به نتيجه مي رساند. 
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مديريت كالس درس 
فرايندي توأم با يادگيري

اردشير عسگري
رييس پژوهشكدة تعليم و تربيت استان همدان 

مديريت كالس درس، مديريت يادگيري، 
تدريس، آموزش، كيفيت. 

كليد واژه ها:

اشاره
اصطالح مديريت، يكي از مفاهيم كليدي در قرن گذشته و قرن حاضر است كه نظريه ها، ديدگاه ها و راهبردهاي متنوعي 
دارد. روش هاي مديريت با توجه به هر بافت و زمينه اي، متفاوت و مستلزم رعايت قوانين و مقررات خاص خود است. مديريت 
كالس درس نيز به عنوان يك علم، ويژگي ها، مؤلفه ها و روش هايي دارد كه آن را از ساير انواع مديريت جدا مي كند. بسياري 
معتقدند، مديريت كالس درس را نمي توان از فرايند تدريس و يادگيري جدا كرد زيرا توأم با آن رخ مي دهد و تصميم سازي 

در چنين شرايطي، كار معلم است و بس. درمقالة كوتاه حاضر، نگاهي به اين موضوع داشته ايم.

مقدمه
ــت  مديري    
ــياري از افرادي كه از  كالس براي بس
دور با نظام آموزشي در ارتباط هستند 
ــة  ــه آن را وظيف ــت ك ــي اس موضوع
مديريت مدرسه و ساير كاركنان درگير 
با انضباط دانش آموزان مي دانند. اما آن 
ــي و حرفه اي در  ــه از نظر تخصص چ
ــي مطرح است، با اين  مديريت آموزش
تلقي تفاوت بسيار دارد. مديريت كالس 

شامل اقداماتي است كه 
ــراي ايجاد نظم،  معلم ب
ايجاد انگيزه، درگير كردن 
جلب  و  ــوزان  دانش آم
مشاركت آن ها در فرايند يادگيري 
انجام مي دهد. به عبارت بهتر، رهبري 
كردن امور كالس از طريق تنظيم برنامة 
كالسي، ساماندهي مراحل كار، نظارت 
بر پيشرفت دانش آموزان و پيش بيني و 
حل مسائل است [صفوي، 1372]. در 
واقع مديريت كالس ايجاد زمينه براي 

تدريس و يادگيري بهتر است.

مديريت كالس و يادگيري
ــدو ورود به كالس  ــم در ب معل

ــرايط را براي تدريس و  درس بايد ش
يادگيري فراهم كند. در واقع معلم بايد 
از اقتدار الزم براي ايجاد نظم و انضباط 
برخوردار باشد و بتواند با حاكم كردن  
ــه در كالس، دانش آموزان را  نظم اولي
ــري آماده كند. رودريگز1   براي يادگي
(2005) مي گويد، در مديريت كالس 
درس، هر فعاليتي راه حل خاص خود 
را دارد. حاكم كردن نظم بر كالس با 
توجه به عواملي مانند موضوع درس، 
پاية تحصيلي،  ــوزان،  تعداد دانش آم
ــينة دانش آموزان،  بافت محلي و پيش

متفاوت خواهد بود.
در گام بعدي، معلم كالس فعاليت 
ــاز مي كند. در واقع  اصلي خود را آغ
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معلم در مديريت 
كالس بايد رعايت 

قوانين آموزشي را نيز 
مد نظر داشته باشد

مي توان گفت، هنر معلم برقراري توازن 
بين تدريس و يادگيري و پرداختن به 
همة امور كالس است. همان طور كه 
ــام (2003) مي گويند،  بالك و ويلي
كالس درس مانند جعبة سياه است و 
آن چه معلم در كالس انجام مي دهد، 
هر چند بر ديگران پوشيده است، اما  
ــي يك هدف را دنبال مي كند و  همگ
آن يادگيري است. در واقع برنامه هاي 
درسي و آموزشي چارچوب كار معلم 
ــكيل مي دهد و از اين رو معلم  را تش
در كالس بايد شرايطي را فراهم كند 
كه همة دانش آموزان به اندازة ظرفيت 
يادگيري شان بياموزند. اين هنر معلم 
ــت كه طوري كالس را اداره كند  اس

ــاس  ــوزان در آن احس ــه دانش آم ك
خوشايندي داشته باشند. 

ــت كالس بايد  ــم در مديري معل
ــي را نيز مد  ــت قوانين آموزش رعاي
نظر داشته باشد. اين قوانين مي تواند 
ــرايط را براي تدريس و يادگيري  ش
فراهم كند و برنامة درسي را پوشش 
دهد. از طرف ديگر، فعاليت معلم در 
برخورد با مسائل پيش بيني نشده در 
كالس درس، توان مديريتي او را نشان 
ــم و نحوة برقراري  مي دهد. نظم معل
ارتباط با دانش آموزان، در ادارة كالس 
ــي دارد. اگر معلم نتواند  نقش اساس
ــا دانش آموزان ارتباط مؤثر و متقابل  ب
برقرار كند، نمي توان انتظار داشت كه 

منابع ...................................
1. صفوي، امن اله (1372). روش ها و 

فنون تدريس. معاصر. تهران.
2. يادگارزاده، غالمرضا و پرند، كورش 
سنجش  در  گفتارهايي   .(1386)

آموزش. مهتاب. تهران
3. Rodriguez, L 

(2005). Classroom 
Management. In: 
www.4faculty.org/
includes/108r2.jsp

پي نوشت .............................

 1. Rodriguez, L

ــي اثرگذاري را  ــرايط كالس بتواند ش
براي آن ها و خودش فراهم كند.

ــوزان  ــا دانش آم ب ــورد  در برخ
خاطي و نظم گريز نيز شرايط خاصي 
متنوعي  روش هاي  ــت.  حكم فرماس
ــا اين موضوع وجود  براي برخورد ب
دارند، اما در اين جا چند نكته وجود 
دارد كه رعايت آن ها ضروري است. 
اولين موضوع، تكرار نشدن رفتارهاي 
خطاكارانه است. موضوع بعد، كاهش 
ــر فرايند يادگيري، و  اثر منفي آن ها ب
ــتفاده از چنين رفتارهايي  باالخره اس
براي كنترل ساير دانش آموزان است. 
ــتفاده از همة  هنر معلم در كالس، اس
ــت و اين  ــرايط براي يادگيري اس ش
شامل همة فعاليت هاي مفيد و مضر 

مي شود.
رويگــز (2005) مي گويد، معلم 
در كالس مي تواند تمامي مسائل را با 
ــد. اما اين راهكار  يك روش حل كن
حاصلي ندارد. معلم بايد در مقابل هر 
موضوعي، راهكار خاصي را دنبال و 
ــت  خود و دانش آموزان  از تمام ظرفي
ــتر استفاده  براي يادگيري بهتر و بيش

كند. 
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حسين بهروش
كارشناس ارشد علوم تربيتي 
گرايش برنامه ريزي درسي

برنامه
درسيو
  آموزشيريزي

برنامه ريزي متمركز، برنامه ريزي 

غير متمركز، برنامه ريزي مدرسه محور.

كليد واژه ها:

اشاره
برنامه ريزي درســي مشتمل بر 
نظام هاي متعدد و متنوع است. در اين 
مقاله، نظام هاي متمركز، غير متمركز و 
نظام مدرسه محور معرفي و ويژگي هاي 

هر يك بر شمرده مي شود.

ه ا

برنامه ريزي متمركز
برنامه ريزي متمركز به 
ــوع برنامه ريزي هايي  آن ن

ــه يك  ــود ك ــالق مي ش اط
گروه مشخص و متخصص بر موضوع، براي افراد تحت 
آموزش، تهيه و تنظيم و در اين نظام، به برنامه هاي آموزشي 
و درسي مدارس هر كشور، به خصوص در سطوح ابتدايي 
و راهنمايي و متوسطه، به صورت متحد الشكل تهيه وتنظيم 

و براي اجرا به مدرسه ها ابالغ مي شود.

الف) محاسن
1. هماهنگي فعاليت ها

2. تقسيم عادالنة اعتبارات مالي و نظارت بر آن ها
3. اعمال بهتر نظم و مقررات

4. تصميم گيري سريع
5. صرفه جويي در هزينه ها

ك 
ص بر موضوع، براي افراد تحت ص

ن نظام، به برنامه هاي آموزشي  اين
خصوص در سطوح ابتدايي ، به خص
ت متحد الشكل تهيه وتنظيم صورت م

شود.الغ مي شو

 بر آن هارات مالي و نظارت بر آ
قررات

ينه ها

نظام هاى برنامه ريزي

ب) معايب 
1. عدم توجه به نيازهاي منطقه اي
2. عدم مشاركت استفاده كنندگان

3. كمتر فراهم شدن زمينه هاي شكوفايي استعدادها
4. قابليت انعطاف پذيري به ميزان كم

برنامه ريزي غيرمتمركز
ــزي غيرمتمركز به آن نوع برنامه هايي اطالق  برنامه ري
ــتفاده كننده، در روند طراحي و  ــود كه اكثر افراد اس مي ش
تدوين آن ها شركت دارند در اين نوع نظام، تصميم ها در 
پايين ترين سطح، يعني در سطح كالس و مدرسه اتخاذ و 

در سطوح باال كامل مي شود.

الف) محاسن 
1. مشاركت استفاده كنندگان

2. شكوفايي استعدادها
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معناي  محدود برنامه ريزي درسي مدرسه  محور
ه   ــور را مي توان ب ــي مح در اين معنا برنامه ريزي درس
ــيمات مستقل به منظور اجراي  ــله اي از تقس عنوان  سلس
ــي از قبل آماده شده تعريف كرد كه  نتايج يك برنامة درس
توسط مدير و كاركنان مدرسه برنامه ريزي و اجرا مي شود. 
به عبارت ديگر، نقش مدرسه به برنامه ريزي براي اجراي 

مطلوب برنامه اي از قبل تهيه شده محدود مي شود. 

معناي گستردة برنامه ريزي درسي مدرسه محور
در اين معنا، نقش مدرسه در برنامه ريزي درسي گسترده 
است. فعاليت هاي طرح ريزي، تدوين برنامة درسي، اجرا و 
ارزشيابي برنامة درسي، همه در مدرسه صورت مي گيرد. 
در اين نوع نظام برنامه ريزي، با در نظر گرفتن مهارت هاي 
يادگيري، حيطه هاي موضوعات درسي، مباحث قابل تلفيق، 
ــوند.  ــي اجباري و اختياري تعيين مي ش موضوعات درس
ــوزان هم در  ــزي، نيازهاي دانش آم ــن نوع برنامه ري در اي
ــازمان دهي افقي برنامة  ــازمان دهي عمودي و هم در س س

 درسي مورد توجه قرار مي گيرند.
ــان  از اواخر دهة 1970 و اوايل دهة 1980، كارشناس
حيطة برنامه درسي به اين امر گرايش پيدا كردند كه معلمان 
و مدارس را نه به عنوان دريافت كنندة محض برنامة درسي، 
ــاركت كنندگان در فرايند تدوين برنامة  ــه به مثابه مش بلك
ــي  ــي ملحوظ دارند. بدين ترتيب، برنامه ريزي درس درس
ــه محور به عنوان نظامي مكمل براي فعاليت هاي  مدرس

متمركز تدوين برنامة درسي مشروعيت يافت.

ويژگي هاي برنامة درسي مدرسه محور
الف) بر اساس فلسفه و يا مرام تربيتي كه در خود مدرسه 

تدوين مي شود، شكل مي گيرند. 
ب) نوعي از رفتار هاي يادگيري را به اجرا مي گذارند 
ــي و اصول تربيتي قيد شده در  كه با اهداف آموزش

مرام نامه متناسب اند.
ج) نوعي ساختار سازماني دموكراتيك دارند كه در 
بر گيرندة زيرمجموعه هاي گوناگون تصميم گيري 
است و مي كوشند تا حد امكان تعداد بيشتري از كاركنان 
و غير كاركنان از جمله والدين را در آن ها شركت دهند.

ــفة  د) نوعي محيط يادگيري را طراحي مي كنند كه با فلس
ــت. اين محيط يادگيري، در  ــه منطبق اس تربيتي مدرس

در ميان عواملي كه 
معلمان را به اختيار 
كردن برنامه ريزي 

درسي مدرسه محور 
تشويق مي كند، يكي 
نيز فرصت و امكاني 

است كه اين نوع 
برنامه ريزي در جهت 

ارتقاي شغلي و ميل به 
رشد فردي و خالقيت 

فراهم مي كند.
ب حيطة

و مدارس
ــه بلك

ــي درس
ــ مدرس
متمركز

ويژگي
الف) بر
تدوي
ب
ك
م

ج
ب

است
و غي

د) نوعي
تربيت

  درسـي

3. توجه به نيازهاي ملي و منطقه اي
4. ارتباط آسان ميان مجريان برنامة آموزشي

ب) معايب
1. مشكل بودن تصميم گيري؛ چون اختالف نظر زياد 

بروز مي كند
2. ضعف در هماهنگي

3. امكان اندك نظارت مالي
4. سختي كنترل نظم و مقررات 

برنامة درسي مدرسه محور
برنامة درسي مدرسه محور به اين معنا است كه مدارس 
برنامه ريزي درسي را بر اساس فلسفة تربيتي خود تهيه و 
تنظيم و تدوين مي كنند. نكته قابل توجه اين است كه الزم 
است به معناي محدود و گستردة اين نظام برنامه ريزي به 

دقت توجه شود.
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برگيرندة مواد آموزشي، برنامه هاي اجرايي و روش هاي 
تدريس متناسب با اهداف است.

هـ) به منظور نظارت بر فرايند هاي تدريس و يادگيري و بهبود 
آن ها، نوعي نظام ارزشيابي داخلي را به اجرا مي گذارند. 
بر طبق نظر هاريسون، در مدارسي كه برنامه ريزي درسي 
مدرسه محور دارند، تعاملي پويا بين زير مجموعه هاي 
ــو و بهره برداري از منابع و  ــاختار از اين س وظيفه و س

روابط انساني از سوي ديگر برقرار است.

الف) مزايا
ــراي معلمان تبديل  ــل كاري جذاب ب ــه به مح 1. مدرس

مي شود.
2. ارتباطات در مدرسه سهل تر مي شود.

3. معلم از جايگاه وااليي برخوردار مي شود. به اين خاطر 
كه شرايط براي رشد شغلي او فراهم تر است.

4. بهره برداري اثربخش از نظام برنامه ريزي درسي مدرسه 
محور، موجب ارتقا وتوسعة كيفي تدريس مي شود.

5. معلمان با كار به صورت گروهي با فرسايش شغلي مقابله 
مي كنند، به درجة بااليي از خود انگيختگي مي رسند و به 

كار آموزشي عالقه مند تر مي شوند.
6. برنامة درسي قابل انعطاف است.

7. دانش آموزان به موازات ملحوظ شدن نظراتشان در تهيه 
و تنظيم برنامة درسي، يادگيري را مرتبط با نياز هايشان 
خواهند يافت و به طور فعال در فرايند يادگيري مشاركت 

مي كنند.
ــي، والدين عالقه مند نيز  ــن نوع برنامه ريزي درس 8. در اي

 مي توانند اداي سهم كنند.

معايب
1. اصلي ترين كاستي اين نظام، موضوع تأمين كيفيت است. 
ــي زير  ــتگي و توانايي تهيه كنندگان مواد آموزش شايس

سئوال است.
2. ساعات كار و تالش معلمان زياد است. خستگي ناشي 
از كار زياد، بر فعاليت هاي مرتبط با تدريس آنان اثر منفي 

داشته  باشد.
3. برنامه ريزي درسي مدرسه محور به شدت به ابتكارات 
مدرسه، منابع مالي و انساني، و حمايت اجتماعي متكي 
ــه اين منابع  ــي ب ــت. و مدارس به لحاظ دست رس اس

متفاوت اند. از اين رو، اين نوع برنامه ريزي مي تواند هدف 
ملي دست يابي به برابري آموزشي را به خطر بيندازد.

ــان و كم  توجهي به برنامه ريزي ها و  4. نقل وانتقال كاركن
ــاس مسئوليت هاي كاري، كيفيت آموزش را  عدم احس

كم مي كند.
ــزي، معيارهاي حرفه اي خارجي  5. در اين نوع برنامه ري
جاي خود را به كنترل داخلي و اجتماعي مي دهند و در 
نتيجه گاهي كيفيت كار مدرسه را به مخاطره مي اندازند.

به طور كلي برنامه ريزي درسي مدرسه محور:
1. به كنترل منابع دانش و محتواي قابل انتقال توسط مدرسه 

بيشتر متمايل است.
ــه را با مدارس مشابه  2. رهايي از اقتدار مركزي كه مدرس
ــابه به طور  ــه مي كند و انتقال محتواي مش ديگر مقايس

يكسان را خواستار است، بيشتر مي پسندد.
ــوزان و والدين در  ــه در نظرگرفتن نيازهاي  دانش آم 3. ب

محدود ة مدرسه بيشتر عالقه مند است.
موفقيت هاي آيندة نظام برنامه ريزي درسي محور، در 
ــتر در موارد  ــي و پژوهش بيش گرو توجه خاص و بررس

چهار گانة زير است:
ــردن وظايف معلمان در مدارس در فرايند  الف) روش ك
ــخيص راه هايي مؤثر براي  ــي و تش تدوين برنامة درس
ــا در مراحل تهيه تدوين و  ــري از خبر گي آن ه بهره گي

اجراي برنامة درسي.
ب) قرار دادن رويكردها و مهارت هاي مرتبط با برنامه ريزي 
ــه محور در برنامه هاي آموزشي پيش از  ــي مدرس درس

خدمت و ضمن خدمت معلمان.
ــاعي بين فعاليت هاي  ــكل هاي تشريك مس ج) ايجاد ش

معلمان در هيئت هاي حرفه اي برنامه ريزي درسي.
د) مشخص كردن ميزان و شرايط مشاركت دانش آموزان و 

والدين در برنامه درسي مدرسه محور .

منابع ..........................................................................................
1. پروند، محمد حسن (1374). مقدمات برنامه ريزي آموزشي. نشر دنياي پژوهش.

تهران.
2. طالب زاده، محسن. فتحي و اجارگاه، كوروش (1382). مباحث تخصصي برنامه ريزي 

درسي. نشر آييژ تهران.
الهام  انتشارات  3. فرجاد، محمد علي(1374). اصول برنامه ريزي آموزشي و درسي. 

تهران.
4. مهر محمدي، محمود(1381). برنامه درسي (نظرگاه ها، رويكردها و چشم اندازها). 

انتشارات به نشر آستان قدس رضوي. مشهد مقدس.
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محمدمهدي سلطان بيگي

مخاطبان: حشره كشدستگاه 
دانش آموزان دوره هاي 
راهنمايي تحصيلي و دبيرستان
موضوع: فيزيك

توضيح
ــه منابع نور  ــرات ب معموالً حش
جذب مي شوند. به ويژه اگر منبع نور 
پرتوهاي فرابنفش توليد كند. در اين 
ــتگاه، از يك آينة مسطح استفاده  دس
مي كنيم و آن را در ته ظرفي پر از آب 
ــرات جذب آينه  قرار مي دهيم. حش
مي شوند، در آب غوطه  مي خورند و 

كشته مي شوند. 

هدف: ساختن دستگاه حشره كش

وسايل مورد نياز
ــاً المپ نور  يك المپ (ترجيح
بنفش)؛ ظرف پالستيكي يا شيشه اي 
يا فلزي به ابعاد 10×45×35 سانتي متر؛ 
آينة مسطح به ابعاد 40×30 سانتي متر؛ 
ــتخر؛ قلم مو؛ پايه و سرپيچ  رنگ اس

براي المپ.

روش ساخت
ــيلة سرپيچ و پايه  1. المپ را به وس
در فاصلة 30 سانتي متري، طبق شكل، از 
ــهر وصل  ــطح ميز آويزان و به برق ش س

مي كنيم. 
ــه را با رنگ  ــت آين 2. با قلم مو، پش
ــتخر رنگ مي زنيم و مي گذاريم رنگ  اس

خشك شود. 
ــرف، طوري قرار  ــه را در ته ظ 3. آين
مي دهيم كه سطح رنگ زده به طرف پايين 

قرار گيرد. 
4. داخل ظرف تا ارتفاع 5 سانتي متر 

آب مي ريزيم. 
5. ظرف را زير المپ قرار مي دهيم. 

روش آزمايش
حشرات جذب نور مي شوند و چون 
ــرات  تصوير المپ در آينه مي افتد، حش
ــوند و در آب غوطه ور  جذب آينه مي ش

مي شوند.

المپ

ظرف
آب

آينه
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ي گفتار در

مونا احمد مخبري
كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي

 يادگيري الكترونيكي، چندرسانه اي، گفتار 

رسمي، گفتار محاوره اي، شخصي سازي. 

كليد واژه ها:

اشاره
در عصر حاضر كه در اثر حضور فناوري هاي نوين آموزشــي، سرعت 
يادگيري بهبود يافته اســت، اگر فراگيرنده با ســرعت روزافزون اطالعات و 
ــته باشــد، از چرخة هم زماني با يادگيري هاي نوين باز  مهارت ها تطابق نداش
مي ماند. رسانه هاي آموزشي به عنوان ابزارهايي كه پيام هايي با اهداف آموزشي 
ــناخته شــده هســتند. رايانه ها و  را منتقل مي كند، كم و بيش براي همگان ش
شبكه هاي اطالعاتي و ارتباطي، بستر ارائة نرم افزارهاي چندرسانه اي به شمار 
مي روند. طراحي محيط هاي چندرسانه اي با تأكيد بر يادگيري عميق و سريع، 

از نكات قابل توجه در آموزش هاي كنوني ما محسوب مي شود. 
ــن عامل انتقال مفاهيم اســت، كاربرد آن در  ــا كه زبان مهم تري از آن ج
محيط هاي چندرسانه اي بايد به گونه اي هنرمندانه صورت گيرد، زيرا استنباط 

اوليه از هر عبارت، به نحوة بيان آن بستگي دارد. 
در اين  مقاله برآنيم، با بيان نقش و اهميت نحوة ارائة مطالب در قالب گفتار 
و چگونگي «شخصي سازي» گفتار در توليد محتواي الكترونيكي در محيط هاي 
چندرسانه اي آموزشي، به طرح سؤالي و يافتن پاسخي براي آن بپردازيم؛ اين 

سؤال كه: «شيوة ارائة مطالب به گونه اي محاوره اي باشد، يا رسمي؟»

يادگيري الكترونيكي
طي چند سال اخير، پيشرفت هاي 
ــه اي به  ــاوري رايان ــي در فن ــل توجه قاب
ــتفاده از  ــت. با افزايش اس وجود آمده اس
فناوري هاي مدرن ارتباطي، واژه اي جديد 
ــد. نوعي از  ــام «e-learning» متولد ش به ن
يادگيري كه از طريق استفاده از رسانه هاي 
الكترونيكي  صورت مي پذيرد و «يادگيري 

الكترونيكي» ناميده مي شود
 .[Milton and Vilar, 2006] 
ــري  ــر (2008) يادگي كالرك و ماي
ــي را نوعي يادگيري مي داند كه  الكترونيك
ــط رايانه و از طريق سي دي، اينترنت  توس

يا اينترانت صورت مي گيرد. 
ــب، يادگيري الكترونيكي،  بدين ترتي
ــه يادگيري  ــت كه ب ــي اس روش آموزش
ــود. حال اگر بعد از به وجود  منجر مي ش
ــاس رايانه، روش هاي  آمدن آموزش براس
آموزشي مانند قبل، باقي مي ماند و تغييري 

سرآغاز
امروز تالش 
زيادي صرف توسعه و توليد 
آموزشي مي شود؛  چندرسانه اي هاي 
بدون آن كه كيفيت آن ها مورد توجه كافي 
قرار گيرد. چندرسانه اي هاي آموزشي بايد با 
در نظر گرفتن اصول علمي طراحي شوند و 
كساني كه به طراحي آموزشي مي پردازند، 
بايد به نتايج پژوهش ها توجه داشته باشند. 
چندرسانه اي كه مبناي علمي و پژوهشي 
ــد، به يادگيري مناسب تر  قوي داشته باش
مي انجامد. هنگام طراحي چندرسانه اي هاي 

آموزشي، در نظر گرفتن 
ــالت ضروري  بيان جم نحوة 
ــي  ــت [Bishop and Cats, 2001]. ط اس
سال هاي اخير، سي دي هاي چندرسانه اي 
ــد. كاربرد  ــازار راه يافته ان ــه ب ــي ب متنوع
ــه  ــي گرفت ــانه اي ها از دورة ابتداي چندرس
ــگاه، با عنوان نرم افزارهاي  ــطح دانش تا س
ــي، بين دانش آموزان و دانشگاهيان  آموزش

مرسوم است.
ــد، نحوة ارائة  ــور كه گفته ش همان ط
ــه صورت  ــد ب ــي مي توان ــب كالم مطال
ــكل «رسمي» باشد.  «محاوره اي» و يا به ش
هدف از اين مقاله نيز بيان ضرورت توجه 
ــالت در فرايند توليد  ــوة ارائة جم به نح

محتواي الكترونيكي است. 
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نمي يافت، هرچند ممكن ر  يادگيري الكترونيكي
بود يادگيري به وقوع بپيوندد، اما 
عمًال تفاوتي در چگونگي يادگيري وجود 
ــه در يك دورة  ــت. پس هنگامي ك نداش
ــتفاده  ــي، از روش هاي مؤثري اس آموزش
ــتري صورت خواهد  شود، يادگيري بيش
پذيرفت؛ مهم نيست كه براي اين فرايند از 

چه نوع رسانه اي استفاده شده باشد 
 .[Clark & Mayer, 2008]

ــيلة انتقال محتواست،  اگر رسانه وس
ــانه هاي گوناگون با فرض اين كه  پس رس
ــتنده  بتوانند محتوا را به طور كامل از فرس
ــه گيرنده منتقل كنند، با هم فرقي ندارند  ب
[فردانش، 1383]. با وجود اين، هر رسانه اي 
ويژگي هاي منحصربه فردي دارد كه ممكن 

است رسانه اي ديگر فاقد آن باشند. 
.[Clark & Mayer, 2008]

تعريف و مفهوم چندرسـانه اي هاي 
آموزشي

ــري  ــاب «يادگي ــر (2001) در كت ماي
ــانه اي» خود، ابتدا چندرسانه اي را  چندرس
اين گونه تعريف مي كند: «من چندرسانه اي 
را به مثابه ارائة مطالب با استفاده از كلمات 
ــم. منظور من از  و تصاوير تعريف مي كن
ــكل كالمي و  ــات، ارائة مطالب به ش كلم
لفظي، نظير متون چاپ شده و متون گفتاري 

صداي  [مانند 
گويندة برنامه در يك 
ــي چندرسانه اي]  برنامة آموزش
است و منظورم از تصاوير، ارائة مطالب در 
قالب كلمات و تصاوير- در اين است كه 
كل ظرفيت شناختي انسان براي پردازش 

اطالعات به كار گرفته شود.»

عناصر نظام هاي چندرسانه اي
�متن

به طور كلي، متن ساده ترين عنصر هر 
محصول چندرسانه اي است. صدا، تصوير، 
ــن و ويديو، همه قبل از اين كه در  انيميش
ــانه اي استفاده شوند، به  محصول چندرس
ــن مي تواند به  ــاز دارند. اما مت پردازش ني
ــط صفحه كليد تايپ و وارد  سادگي توس
ــتقيماً از روي  ــود و يا حتي مس ــه ش رايان
ــردد. متن  ــاب،  ديجيتايز گ صفحات كت
فضايي بسيار كمتر از ساير رسانه ها اشغال 

مي كند [اسالمي و ديگران، 1381]. 
ــتار  ــانه اي، نوش فناوري چندرس در 
ــانه ها تركيب شود و  مي تواند با ساير رس
مجموعة موفق و نيرومندي را براي انتقال 

اطالعات به وجود آورد [عبادي، 1378]. 
�تصاوير گرافيكي

ــاي  ــي از رمزه ــر يك ــود تصوي وج
ــت. موفقيت  ــت چندرسانه اي هاس جذابي
ــانه اي، تا حد زيادي به  محصول چندرس
تصاوير گرافيكي آن بستگي دارد. فناوري 
ــياري از هنرمندان را به  چندرسانه اي، بس
سوي خود جذب كرده است. اين هنرمندان 
مهارت هاي خود مانند طراحي، تصويرگري 
ــارب رايانه اي در هم  ــي را با تج و عكاس

مي آميزند. 
هريك از اين هنرها 
ــط نوع به خصوصي از  توس
ــازي  ــاي گرافيكي، شبيه س نرم افزاره
ــا، نرم افزارهاي  ــن نرم افزاره ــده اند. اي ش
قدرتمندي هستند با قابليت هايي به وسعت 
ــالمي و  ــاي خيال يك هنرمند [اس دامنه ه

ديگران، 1381].
�تصاوير ويديويي

ــه نمايش  ــر گرافيكي قادر ب تصاوي
ــراي نمايش  ــتند. ب ــركات پيچيده نيس ح
ــركات، از فيلم هاي ويديويي  اين گونه ح
ديجيتال استفاده مي شود. مشكل ويديويي 
ــت.  ديجيتال، بزرگ بودن فايل هاي آن اس
ــتفاده از تكنيك  ــي فايل هايي كه با اس حت
فشرده سازي كوچك تر شده اند، در مقايسه 
ــتند  با فايل هاي متن يا صوت بزرگ هس
ــان  ــين]. توليد تصاوير ويديويي آس [پيش
نيست؛ اگر قرار است تصاوير ويديويي در 
ــترده اي استفاده يا پخش شوند،  سطح گس
ــتند. تصاوير  ــادي مورد نياز هس منابع زي
ويديويي كه براي نمايش در رايانه ها توليد 
مي شوند، تا حدودي متفاوت اند و وضوح 

پاييني دارند [حداد و دراكد، 1384]. 
�انيميشن (پويانمايي) 

ــن ها از نظر هدف با تصاوير  انيميش
ــا از تصاوير  ــد. آن ه ــي متفاوت ان ويديوي
ــتفاده نمي كنند. با وچود چنين  واقعي اس
ــن ها به عنوان ابزاري  محدوديتي، انيميش
براي تقويت ثابت بسيار نيرومندند. عالوه 
ــه عنوان ابزاري  ــر اين، از آن ها مي توان ب ب
ــراي تأكيد بر جزئيات ويژه يا جنبه هايي  ب
از پديده هاي پيچيده استفاده كرد [پيشين]. 
ــش را به  ــن مي تواند صحنة نماي انيميش

محيطي پويا و زنده تبديل كند.
.[Kristof & Satran, 1995] 

�صوت
صدا يكي از اجزاي چندرسانه اي است. 

هر رسانه اي 
ويژگي هاي منحصر به 
فردي دارد كه ممكن 

است رسانه هاي ديگر 
فاقد آن باشند
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يادگيري
 فراگيران از كلمات 
و تصاوير، بييشتر از 
كلمات صرف است

سخن راني، جلوه هاي صوتي و موسيقي به 
ــري مي افزايد. صوت  ــاي محيط يادگي غن
ــذاري تصاوير گرافيكي،  ــل اثرگ در تكمي
تصاوير ويديويي و انيميشن هاي رايانه اي 
ــي را ايفا مي كند.  ــده، نقش مهم روي بينن
ــياري را به مخاطب  ــر، پيام هاي بس تصوي
منتقل مي كند، اما در اين انتقال كمبود يك 
ــخص و روشن است و  عنصر،  كامًال مش
آن عنصر صداست. در صورت صرف نظر 
ــود،  كردن از صوت، آن چه كه ارائه مي ش
مانند فيلم هاي صامت خواهد بود [عبادي، 

.[1378

و تصاوير مرتبط در مجاورت يكديگر ارائه 
ــوند. هنگامي كه كلمات و تصاوير در  ش
ــر بر روي صفحه رايانه ظاهر  كنار يكديگ
ــت كه فراگيران براي  ــوند الزم نيس مي ش
ــر و كلمات مرتبط از منابع  كاوش تصاوي
شناختي خود استفاده كنند. ارائه كلمات و 
تصاوير در مجاورت يكديگر اين امكان را 
در اختيار فراگيران قرار مي دهد تا كلمات 
و تصاوير را در يك زمان در حافظه فعال 
خود ضبط كنند. در چنين شرايطي احتمال 
ضبط كلمات و تصاوير مرتبط در حافظه 

فعال به صورت هم زمان بسيار است. 
ــي: ارائه  3. اصــل مجــاورت زمان
كلمات و تصاوير مرتبط، منجر به يادگيري 
ــد. ارائه هم زمان  بهتر فراگيران خواهد ش
ــن و گفتار، اين  بخش هاي مرتبط انيميش
فرصت را در اختيار فراگير قرار مي دهد تا 
بازنمايي هاي ذهني كلمات و تصاوير ارائه 
ــان در حافظه فعال  ــده را به طور هم زم ش
خود نگه دارد و در نتيجه ارتباطي ذهني بين 
اين بازنمايي هاي كالمي و ديداري برقرار 
ــازد. عدم تطابق زماني در ارائة گفتار ها  س
ــود تا  ــن هاي مرتبط باعث مي ش و انيميش
فراگير فرصت كمتري براي ذخيره هم زمان 
بازنمايي هاي ديداري و كالمي در حافظة 
فعال خود داشته باشد و در نتيجه احتمال 
ــي بين بازنمايي هاي  ايجاد ارتباطات ذهن
كالمي و ديداري كم خواهد شد. اگر فاصله  
ــنيدن يك جمله و ديدن تصاوير  زماني ش
ــد، فراگير قادر  متحرك مربوطه كوتاه باش
خواهد بود بين تصاوير و كلمات، ارتباطي 
ــا اگر اين فاصله  ــي به وجود آورد. ام ذهن
ــد، احتمال ايجاد ذهني  زماني طوالني باش

بين كلمات و تصاوير كم خواهد شد. 
4. اصل انسجام: حذف مطالب اضافي 
و غيرضروري از متن منجر به يادگيري بهتر 
خواهد شد. اصل انسجام را مي توان به سه 

بخش مكمل تقسيم كرد:
الف- اضافه كردن اصوات گيرا ولي 
نامربوط به برنامه چندرسانه اي، يادگيري را 

دچار آسيب خواهد كرد. 

ب- اضافه كردن اصوات و موسيقي 
جذاب ولي نامربوط به برنامه چندرسانه اي، 

يادگيري را دچار آسيب خواهد كرد.
ج- حذف كلمات اضافي و نامربوط 
ــث بهبود و ارتقاي يادگيري  از دروس باع
فراگيران خواهد شد. مطالب اضافي ضمن 
ــغال كردن منابع شناختي حافظه فعال،  اش
توجه فراگيران را از مطالب مهم منحرف و 
فرايند سازمان دهي مطالب را مختل كرده و 
نيز فراگيران را به سامان دهي مطالب حول 

مضامين نامربوط ترغيب مي كند. 
5. اصــل چگونگي وجه حســي: 
ــن و  يادگيري فراگيرندگان بهتر از انيميش
ــتاري  ــن و متن نوش گفتار، بهتر از انيميش
ــت. يعني هنگامي كه كلمات يك پيام  اس
ــون گفتاري  ــب مت ــانه اي در قال چندرس
ــري فراگيرندگان  ــوند، يادگي ــه مي ش ارائ
ــود. هنگامي كه  ــب بهتر خواهد ب به مرات
ــورت ديداري  ــات به ص ــر و كلم تصاوي
(در قالب انيميشن و متن) ارائه مي شوند، 
ــداري مازاد بر  فضاي كانال تصويري/ دي
ــود، اما كانال كالمي/  ظرفيت اشغال مي ش
ــتفاده مي ماند. در صورتي  شنيداري بالاس
كه ارائة كلمات به صورت شنيداري باعث 
مي شود كلمات در كانال شنيداري/ كالمي 
ــداري/ تصويري  ــر در كانال دي و تصاوي

پردازش شوند. 
ــار كاهشــي: يادگيري  6. اصــل ب
ــن، گفتار و  ــدگان بهتر از انيميش فراگيرن
ــت. هنگامي كه كلمات  متن نوشتاري اس
ــر هر دو به صورت ديداري ارائه  و تصاوي
مي شوند (انيميشن و متن نوشتاري)، كانال 
ديداري دچار اضافه بار شناختي مي شود. 

7. اصل تفاوت هاي فردي: طراحي 
ــبت  روي يادگيرندگان با دانش كم و نس
ــتري  به دانش آموزان با دانش باال تأثير بيش
ــدگان با توانايي فضايي باال،  دارد. يادگيرن
نسبت به يادگيرندگان با قابليت هاي فضاي 
ــي فضايي عبارت  ــن، قويترند (تواناي پايي
است از توانايي ذهني براي توليد، نگه داري 
ــري). ماير و  ــت كاري تصاوير بص و دس

گيري
ن از كلمات 
بييشتراز ،

اصول طراحي چندرسانه اي ماير
ــي  طراح ــول  اص  (2001) ــر  ماي

چندرسانه اي را اين گونه بيان مي كند:
ــانه اي: يادگيري  1. اصــل چندرس
ــتر از  فراگيران از كلمات و تصاوير، بييش
كلمات صرف است. ارائه همزمان تصاوير 
و كلمات اين فرصت را در اختيار فراگيران 
ــاد الگوهاي ذهني  ــرار مي دهد تا به ايج ق
ــي و تصويري و برقراري ارتباط بين  كالم
آن ها بپردازند، اما در صورت ارائة كلماِت 
ــاي ذهني  ــال ايجاد الگوه ــرف، احتم ص
تصويري و ايجاد ارتباط بين الگوهاي ذهني 
ــم بوده و تنها امكان  كالمي و تصويري ك
ايجاد الگوهاي ذهني كالمي براي فراگيران 

فراهم خواهد بود. 
2. اصل مجاورت فضايي: يادگيري 
فراگيران هنگامي بهتر خواهد بود كه كلمات 
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كالرك (2008) دو اصل ديگر نيز به اين 
اصول اضافه كردند:

افزايش انگيزش از طريق بيان 
مطالب شخصي سازي شده

يكي از ويژگي هايي كه نرم افزارهاي 
ــانه ها مثل  ــر رس ــانه اي را از ديگ چندرس
كتاب متمايز مي كند، قابليت به كارگيري 
ــياري از طراحان  صوت است. از نظر بس
ــانه اي، افزايش انگيزشي كه در اثر  چندرس
ــانه اي به وجود  كاربرد صوت در چندرس
ــانه اي را آسان  مي آيد، يادگيري از چندرس

.[Bishop & Cates, 2001] مي كند
برخي از دروس آموزش الكترونيكي، 
براي ارائة اطالعات، به روش رسمي متكي 
ــمت شواهد و داليلي  هستند. در اين قس
ــد كه از روش محاوره اي  آورده خواهد ش
ــتيباني مي كند. به طور كلي، اثر رواني  پش
ــاوره اي اين  ــيوة مح كاربرد كلمات به ش
است كه رايانه  به عنوان يك بار مكالمه اي، 
ــغول و جذب مي كند و  ــده را مش يادگيرن
وي را به سوي محيط آموزشي دوستانه اي 

.[Clark & Mayer, 2008] سوق مي دهد

داليل روان شناختي در 
شخصي سازي

هدف از آموزش فقط اين نيست كه 
ــود، بلكه اطالعات مهم  ارتباطي برقرار ش
نيز بايد منتقل شوند. در شيوة محاوره اي، 
با تأكيد بر جنبه هاي شخصي آموزش (با 
استفاده از كلماتي مانند تو و من) مي توان 
ــارج كرد.  ــوزش را از حالت جدي خ آم
ــده مي تواند مفاهيم و  ــه، يادگيرن در نتيج
اطالعات را به آساني دريافت كند. براساس 
«نظرية اطالعات»، در فرايند آموزش، وظيفة 
ــات و وظيفة فراگيرنده  مربي ارائة اطالع
كسب اين اطالعات است. طبق اين نظريه ، 
برنامة آموزش بايد كيفيت انتقال اطالعات 
ــد. انتقال اطالعات از طريق  را بهبود بخش
ــتر از روش محاوره اي  روش رسمي، بيش
است. حال با توجه به اين مطلب چرا اكثر 

ــات از اين طريق  محققان با انتقال اطالع
موافق نيستند؟

اگرچه انتقال اطالعات به نظر منطقي 
ــد، ولي با نحوة كاركرد ذهن انسان  مي رس
ناهماهنگ است. براساس «نظرية شناختي 
ــان تالش مي كند با استفاده  يادگيري»، انس
ــناختي مناسب، مواد آموزشي  از فرايند ش
ــد. بنابراين، در  ــده را پردازش كن ارائه ش
ــوزش نه تنها بايد اطالعات انتقال يابد،  آم
ــاس  بلكه يادگيرنده بايد اطالعات را براس
شناخت خود پردازش كند. تحقيقات انجام 
شده روي روش محاوره اي نشان مي دهد 
ــعي  ــن روش، يادگيرندگان س ــه در اي ك
ــورد بحث را به خوبي  مي كنند موضوع م
ــوند، تا اين كه فقط اطالعات را  متوجه ش
دريافت كنند[Beck, etal, 1996]. بنابراين، 
يادگيرنده در يك محيط چندرسانه اي كه 
ــة مطالب به صورت محاوره اي  در آن ارائ
است، تصور مي كند در يك مكالمه شركت 
كرده است و تالش زيادي به خرج مي دهد 
تا منظور فرد مقابل خود را بفهمد. به طور 
ــال اطالعات به روش   خالصه، بيان و انتق
ــت براي آسان سازي  محاوره اي راهي اس
ــات در يادگيرنده  ــردازش اطالع فرايند پ

 .[Clark & Mayer, 2008]

ــد:  ــر و كالرك (2008) معتقدن ماي
هميشه شخصي سازي مفيد واقع نمي شود. 
ــت مطالب بيش از  در مواردي ممكن اس
ــال: «واي!  ــود. براي مث اندازه  خودماني ش
سالم رفيق. من اين جا هستم تا همه چيز را 
در مورد ... به تو ياد بدم. پس با دقت گوش 

كن. من هم ادامه مي دم!»
ــب در روند  ــتفاده از لحن نامناس اس
آموزش باعث حواس پرتي يادگيرنده خواهد 
ــد. بنابراين كاربرد اصل شخصي سازي  ش
زماني مفيد واقع خواهد شد كه ارائة مطالب 
به گونه اي باشد كه يادگيرنده احساس كند، 
در حال تعامل با دوست خود است؛ البته نه 
آن قدر غيررسمي كه حواس فراگير پرت 
ــان  ــود يا موضوع و مطالب، آسيب رس ش
ــازي  ــد. در واقع، شخصي س به نظر برس

ــتر از طريق كاربرد ضماير اول و  بايد بيش
دوم شخص در متون گفتاري و نوشتاري 

صورت پذيرد. 
ارتقاي شخصي سازي از طريق سخنان 
ــخنان  ــة مطالب با واژه ها و س مؤدبانه،ارائ
ــه از طريق واژگان  ــبت به ارائ مؤدبانه، نس
ــتوري، به يادگيري بيشتر و عميق تر را  دس

.[Wang, etal, 2008] در پي دارد
ــكل  دانش آموزان به عباراتي كه به ش
ــتر از عبارات  ــود، بيش مؤدبانه بيان مي ش
ــتوري توجه مي كنند. افرادي كه كمتر  دس
با رايانه كار مي كنند، حساسيت بيشتري از 
خود نشان مي دهند[Mayer, etal, 2006]. ماير 
(2008) بيان مي كند، يكي از مفاهيم اصلي 
شخصي سازي، ارتباط از طريق بيان واژه ها 
 هاي مؤدبانه است. در يك بازي آموزشي، 
ــكال متفاوتي بيان  بازخورد مي تواند به اش
ــود. براي مثال، مؤدبانه تر از «روي كليد  ش
ورودي كليك كنيد» آن است كه گفته شود: 
«لطفاً روي كليد ورودي كليك كنيد» و يا: 
«مايليد روي كليد ورودي، كليك كنيد؟» يا: 
«بگذاريد روي كليد ورودي كليك كنيم.» 

طبق «نظرية ادب» (براون و لوينسون، 
1987)، واژه هاي مؤدبانه با دادن آزادي عمل 
به يادگيرنده، اجازه مي دهند وي به راحتي با 
سخن گو ارتباط برقرار كند. در كالس هاي 
ــتفاده از لحن  مجازي، مربي مي تواند با اس
ــدة خود، مطالب را بهتر انتقال دهد.  آموزن
مربي هم چنين مي تواند رهنمودهايي را با 
گفتاري كامًال مؤدبانه مطرح كند تا وسيله اي 
باشد براي به حداكثر رساندن تأثيرگذاري 

بر يادگيرندگان. 

متن محاوره  اي يا رسمي
ــا توجه به  ــر (2008)، ب كالرك و ماي
نظرية شناختي در يادگيري چندرسانه اي 
ــواهد آن ها از پژوهش هاي  و هم چنين ش
صورت گرفته در اين زمينه، پيشنهاد مي كنند 
ــتاري و  ــتفاده از متون نوش كه به جاي اس
گفتاري رسمي، از متون نوشتاري و گفتاري 

محاوره اي مؤدبانه استفاده شود. 
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اشاره
ــاختار و ارائة دقيق مواد حاصل مي شــود؛  آموزش اثربخش با ايجاد س
ــه نحوي كه در يادگيرنده درگيري به وجــود آورد و توجه وي را به نكات  ب
مهم جلب كند. سه جزء اساسي هر آموزش طراحي، اجرا و ارزشيابي است. 
طراحي خود بخش هاي متفاوتي را شامل مي شود؛ از جمله طراحي هدف هاي 
آموزشي، طراحي و سازمان دهي محتوا، ... هدف مقالة حاضر توجه به عاملي 
است كه در مقاالت ديگر كمتر مورد توجه قرار گرفته و آن «پيام هاي آموزشي» 
است كه نقش به سزايي در ايجاد ارتباط و تعامل مناسب بين مواد آموزشي و 
يادگيرنده فراهم مي آورند. در صورتي كه اين ارتباط به درستي برقرار شود، 

آموزشي مؤثر و پايدار را در بر خواهد داشت. 

برنامه
درسيو
  آموزشيريزي

محمدرضا بني طبايي
كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي

اشاره
م ــاختار و ارائة دقيق آموزش اثربخش با ايجاد س
ــه نحوي كه در يادگيرنده درگيري به وجــود آورد و ب

ا ط زش آ ه ا ا ز ه كند ل

آموزشي.طراحي، ارتباط، پيام، طراحي هاي پيام هاي 

كليد واژه ها:

طراحي پيام تركيبي از تحقيق 
روي ادراك، روان شناسي و 
آموزش بود. تحقيقات اوليه 
ــري  ــدا روي ادراك بص ابت
متمركز بودند، اما در تحقيقات 
ــانه هاي چاپي و  ــدي رس بع
شنيداري كامًال مورد توجه قرار 
گرفتند. كاربرد اصطالح طراحي 
ــط فلمينگ و لوي  پيام ابتدا توس

(1193-1978) انجام گرفت. 
گرابوسكي2 طراحي پيام را اين 
ــد: «برنامه ريزي  چنين تعريف مي كن
براي به كار بردن ماهرانة شكل فيزيكي 

شكل پيام» [پيشين]. 
«طراحي پيام به فرايندهاي سنجيدة 
ــانه هاي  ــات از طريق رس ــال اطالع انتق

متفاوت اطالق مي شود» [پيشين]. 
ــام در درون نظريه هاي  ــي پي طراح
ــاري، رواني-  ــناختي، رفت يادگيري (ش
حركتي، ادراكي، عاطفي و ساختن گرايي) 
براي كاربرد دانستن، اصول توجه، ادراك 
و نگه داري در راستاي ارتباط با يادگيرنده، 
 [Beck, ــرد ــه قرار گي ــد مورد توج باي

 .2009]
ــائل مهمي كه قبل از طراحي  از مس
ــه طراح  ــي بايد مورد توج ــام آموزش پي
ــي قرار گيرد،  ــت آموزش يا تكنولوژيس
ــي است. انگيزة  مسئلة انگيزه اي آموزش
ــي از مؤثرترين عوامل  فراگيرندگان يك
ــت.  ــي اس در كارايي برنامه هاي آموزش
دانشمندان زيادي روي مسئلة انگيزش در 
ــوزش تحقيق كرده اند از معروف ترين  آم

آن ها كلر3 را مي توان نام برد. 
كلر بيان مي كند كه طراحان غالباً از 
بخش انگيزه اي طراحي چشم مي پوشند، 
ــزه يك جنبة قابل  زيرا معتقدند كه انگي
اندازه گيري در آموزش و يادگيري نيست، 
غيرقابل بررسي و تغيير است، و معلمان 
ــان بر آن كنترل ندارند. در حالي  و طراح
كه انگيزه مي تواند با استفاده از يك مدل 

يي
شي

طراحي هاي پيام هاي  ا

كليد واژه ها:كليد واژه ها:

طراحي
روي
آموز
ــد ابت
متمرك
ــدي بع
شنيداري
گرفتند. ك
پيام ابتدا تو
78-88 1193)

گرابوسك
چنين تعريف

براي به كار بردن
شكل پيام» [پيشين

طراحي

 پيام هاي آموزشي

پيام آموزشي 
ــي را  ــگ و لوي1 پيام آموزش فلمين

چنين تعريف مي كنند:
ــانه هاي (كلمات،  «يك نمونه از نش
ــده به  ــارات) توليد ش تصاوير، ايما و اش
منظور تغيير رفتارهاي شناختي، عاطفي 
 [seels, «ــا رواني- حركتي فرد يا افراد ي
[etal. به بيان ديگر مي توان گفت محتواي 

آموزشي نوعي پيام آموزشي است؛ چون 
هم شامل انواع كلمات، جمالت، تصاوير 
ــت و هم به منظور تغيير  ــارات اس و اش
ــتاي تسهيل  رفتارهاي يادگيرنده در راس

فرايند يادگيري ارائه مي شود. 
ــه؟ از مفهوم  ــي پيام يعني چ طراح
ــته ها  «طراحي پيام» تا دهة 1970 در نوش
استفاده نشده بود؛ اگرچه كه اصول كلي 



ــته باشد  طراحي، رويكردي نظام مند داش
كه ريشه در طراحي سيستم آموزشي دارد 

 .[Schellnut, 1996]
كلر پس از جمع بندي تحقيقات  خود 
الگويي تهيه كرد و انگيزه در آموزش را به 

چهار بخش تقسيم كرد:
ــه: از ابتدايي ترين و مهم ترين  عالق
موارد مطرح در يادگيري، توجه و عالقه 
ــه ارتباط  ــت ك ــه محتواي آموزش اس ب
مستقيمي با نوع طراحي پيام آموزشي دارد. 
از نظر كلر، عالقه مركب از انگيختگي و 
ــت، به صورتي كه فرد در  كنجكاوي اس
ــد، عجيب و ناهماهنگ  برابر امور جدي
ــف آن ها كنجكاو  برانگيخته و براي كش
ــود. نتيجة اين فرايند ايجاد عالقه  مي ش

است.
ارتباط: هر قدر  محتواي آموزش با 
نيازهاي فراگيرنده ارتباط بيشتري داشته 

باشد، انگيزة يادگيري او بيشتر مي شود. 
ــرد از خود و انتظار  انتظار: انتظار ف
ــن) از فرد،  ــران (مانند معلم و والدي ديگ
يكي از عوامل مهم در انگيزه و موفقيت 

فرد است. 
ــي  ــت (نتايج): رضايت ناش رضاي
ــت يابي به هدف ها، باعث افزايش  از دس
انگيزة فرد در تعقيب هدف هاي مشابه در 

آينده مي شود [فردانش، 1388].
مرحلة اول در طراحي پيام، انتخاب 
رسانه اي است كه به وسيلة آن پيام منتقل 

ــود. در انتخاب رسانه دو مورد بايد  مي ش
مورد توجه قرار گيرد:

� نيازها و توانايي هاي يادگيري فرد؛
ــاگرد در فرايند  ــركت فعاالنة ش � ش

يادگيري. 
 (1388) ــش،  همكاران و  ــين  لش
ــراي انواع  ــي هاي طراحي پيام ب خط مش
رسانه ها (انساني، چاپي، ديداري، ديداري 
ــنيداري، مبتني بر رايانه و ...) را چنين  ش

بيان مي كنند:
الف) ارائة اطالعات عمومي دربارة 
دوره ، بهترين شيوة شروع آموزش و ارائة 
ــزرگ از محتواي آموزش  يك تصوير ب
ــاگرد از راه هاي زير يادگيري فرد را  به ش

آسان مي كند.
1. ارائة يك چارچوب مفهومي؛
2. سازمان دهي اطالعات جديد؛

3. آگاهي شاگرد از اهداف.
مرحلة دوم طراحي پيام ايجاد ارتباط 
در آموزش است. ارتباط نوعي فرايند است 

كه از طريق آن پيامي منتقل مي شود. 
ــانون ويور: «كلمة ارتباط  از نظر ش
معرف تمام جريان هايي است كه به وسيلة 
آن ها، يك انديشه مي تواند انديشة ديگري 
را تحت تأثير قرار دهد». تحت تأثير قرار 
ــامل به وجود  ــة ديگري، ش دادن انديش
ــت كه  آوردن عكس العمل در ديگران اس
ــخ گويي،  اين عكس العمل از طريق پاس
ــمي  ــؤال  كردن و عمل ذهني و جس س

ــان داده مي شود [حمّصي و  آن طرف نش
عالي، 1384].

ــنده در هر آموزش دو  به نظر نويس
نوع ارتباط وجود دارد:

ــي ارتباط و  ــاط دروني: يعن 1. ارتب
ــتگي بين اجزاي متفاوت درون هر  پيوس
آموزش، مثل ارتباط بين محتوا، رسانه و 
آموزشي،  وسايل كمك آموزشي، محيط 
پيام ها و ... در اين نوع ارتباط، مسئلة مهم 

نوع پيام و طراحي آن است. 
پيش سازمان دهنده ها، مجموعه اي از 
مفاهيم مربوط به مطلب يادگيري هستند 
ــوند. به  كه پيش از آموزش مطرح مي ش
نظر شانك (2000): «توجه يادگيرنده را به 
مفاهيم عمدة  مطلب مورد يادگيري جلب 
ــته  مي كند، روابط ميان مطالب را برجس
ــد را به آن چه  ــازد و مطالب جدي مي س
ــته است، ربط  يادگيرنده از قبل مي دانس
مي دهد» [سيف، 1388]. هدف از كاربرد 
ــازمان دهنده ها، ايجاد چارچوبي  پيش س
ذهني براي افزايش معناداري محتواست؛ 
ــش درك مواد  ــه طوري كه باعث افزاي ب
ــود. دو نوع پيش سازمان دهنده   درسي ش

وجود دارد:
� مقايسه اي: كه به منظور ايجاد مقايسه 
بين محتواي جديد با اطالعات قبلي 
ــود. در اين نوع  يادگيرنده ارائه مي ش
ــا  ــده ب ــازمان دهنده، يادگيرن پيش س

محتواي آموزشي آشنايي قبلي دارد.
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رة بيست و ششم
 دو
�

 139 0 �  فروردين
ة 7 

شمار
 
�

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 
ك آموزشي. 

ك 266، دفتر انتشارات كم
ش ، پال

ش وپرور
                آموز

021  تلفن و نمابر:  88301478 ـ 

ك آموزشي 
ت كم

شـارا
ط دفتر انت

ي رشـد توسـ
مجله ها

سـته به 
ي آموزشـي واب

ش  و برنامه ريز
سـازمان پژوهـ

شـر مي شـوند:
ش تهيـه و منت

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 

 رشد آموز
ب فارسي 

ش زبان و اد
 رشد آموز

ش معارف اسالمي 
 رشد آموز

قرآن 
ش علوم اجتماعي 

 رشد آموز
ت بدني 

ش تربي
 رشد آموز

 رشـد مشـاور مدرسه 
هنر 

ش 
 رشد آموز

ش زبان 
 رشـد آموز

ش جغرافيا 
 رشـد آموز

ش تاريخ  
 رشـد آموز

ت شناسي  
ش زيس

 رشد آموز
ش شيمي  

 رشد آموز
ك 

ش فيزي
 رشـد آموز

رياضي  
ش دبستاني

ش پي
 رشد آموز

ش فني و حرفه اي 
 رشد آموز

ش زمين شناسي 
 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

ــب اطالعات  �توضيحــي: براي تركي
قبلي يادگيرنده با اطالعات جديد از 
آن استفاده مي شود. در اين نوع پيش 
ــده هيچ نوع  ــازمان دهنده، يادگيرن س
ــي ندارد  ــنايي با محتواي آموزش آش

[موريسون و همكاران، 1387]. 
ــوزش خود  ــاط بيروني: آم 2. ارتب
ــه عامل يك  ــت كه س نوعي ارتباط اس
ارتباط صحيح، يعني فرستنده پيام، گيرندة 
پيام و خود پيام را شامل مي شود و ارتباط 

بين اين سه عامل مدنظر است. 
ــرا يا به  ــد چگونگي اج مرحلة بع
ــة پيام هاي  ــر، چگونگي ارائ عبارت بهت
ــه اي با  ــت. ماير4 در مقال ــده اس تهيه ش
ــراي يادگيري  ــوان طراحي آموزش ب عن
ــاختن گرا»، تكنيك هايي را براي  ارائة  س
پيام هاي مبتني بر نوشته بيان كرده است كه 
مي تواند براي افزايش توجه يادگيرندگان 

مفيد باشد. 
1. استفاده از عنوان گذاري، حروف 
خوابيده، توپر كردن، فونت بزرگ، عالمت 
(�)، تصوير، تأكيد بر كلمه اي خاص با 
خطي زير آن، حاشيه نويسي، و بازگويي 

جمالت مهم. 
ــي و  ــؤاالت الحاق ــتفاده ازس 2. اس
ــي براي تأكيد بر  توضيح اهداف آموزش

 .[Reigeloth, 1983] ارتباط اطالعات
ــد از تجزيه  ــس و كالفي5 بع چامبلي
ــي علوم به اين  و تحليل كتاب هاي درس

ــيدند كه در آموزش نوشتاري  نتيجه رس
ــي و ارائه   ــه عنصر مهم طراح خوب س

الزامي هستند. 
ــر ويژه، مثل  ــه اي عناص 1. مجموع
كلمات و شيوة چاپ كه باعث مي شود؛ 
ــاختار متن شود. 2.  يادگيرنده متوجه س
انسجام متن كه به سازمان دهي و بازخواني 
اطالعات كمك مي كند. 3. وجود ارتباط 
بين محتوا و اطالعات پيشين يادگيرنده 
كه به درك متن توسط او كمك مي كند. 

[موريسون و همكاران، 1387]. 
ــئله را با اصطالحي  مريل6 اين مس
ديگر به نام «انواع ثانوية ارائه» يا انواع شرح 
و بسط بيان كرد. او مي گويد: انواع ثانويه  
ارائه براي تسهيل يادگيري فراگيرندگان يا 
جلب عالقه و توجه آنان به كار مي رود. 

او شش نوع ارائه را مطرح كرد:
ــط زمينه اي كه براي   1. شرح و بس
ــوع ارائه  ــوابق تاريخي موض توضيح س

مي شود. 
ــرح و بسط پيش نياز كه شامل  2. ش
تمام اطالعات الزم براي يادگيري موضوع 

آموزش مي شود. 
3. شرح و بسط حافظه اي كه به منظور 
ــات مرتبط با موضوع  يادآوري موضوع

آموزش به يادگيرنده ارائه مي شود. 
4. شرح و بسط كمكي زماني مطرح 
است كه از بردار، رنگ، حروف درشت يا 
هر روش ديگري استفاده شود كه توجه 

يادگيرنده را جلب كند. 
ــكل ارائه زماني  5. شرح و بسط ش
ــواي آموزش به  ــت  كه محت ــرح اس مط

روش هاي متفاوتي ارائه شود. 
ــط بازخورد شامل  ــرح و بس 6. ش
ــخ  ــه توضيح معلم در قبال پاس هر گون
فراگيرندگان است كه به منظور گسترش 
ــود [فردانش،  ــوزش ارائه ش ــم آم مفاهي

.[1388
ــي طراحي پيام، ارزيابي  مرحلة پايان
پيام هاي تهيه شده است. در اين مرحله دو 

نوع ارزيابي مورد توجه است: 
� ارزيابي تكويني: كه در جريان طراحي 
پيام ها به منظور باال بردن كيفيت بهتر 

آن ها انجام مي شود. 
� ارزيابي تراكمي: كه در پايان و پس 
ــود تا ميزان  از ارائة پيام ها انجام مي ش
ــاي فرد ايجاد  تغييري كه در رفتاره

شده است، بررسي شود. 

نتيجه گيري: آموزش خوب مي تواند 
حاصل عوامل زيادي باشد كه چند عامل 
ــد از: پيام هاي محتوا،  ــم آن عبارت ان مه
ارتباط مناسب دروني و بيروني و طراحي 
پيام هاي آموزشي. بدون ارتباط، آموزشي 
ــر ارتباط،  ــود و الزمة ه ــل نمي ش حاص
وجود پيام است. پيامي موفق خواهد بود 
كه براساس اصول ساختاري آن محتواي 

خاص تهيه شده باشد. 
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1. Fleming & Levie
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