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 درخور توجه نويسندگان و مترجمان گرامی 
 مقاله هايي را كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با موضوع تكنولوژي آموزشي مرتبط و در جاي ديگر چاپ نشده باشند.

 منابع مورد استفاده در تأليف را بنويسيد.
 مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي هم خواني داشته باشند و چنان چه مقاله ها را خالصه مي كنيد، اين موضوع را قيد کنيد. 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.

 نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب واژه ها و اصطالحات علمي و فني دقت شود.
 محل قرار دادن جدول ها، نمودارها، شـكل ها و عـكس ها در متن، با عالمتي در حاشية مقاله مشخص شود.

 مجـله در رد، قبـول، ويرايـش، تلـخيص و اصـالح مقـاله هاي رسيده مختار است و مـسئوليت پاسـخ گويي به پرسش هاي خوانندگان با پديدآورنده است.

تولي��د انب��وه وس��ايل و م��واد كمك آموزش��ی معرف��ی ش��ده در اي��ن مجل��ه، ب��ا اج��ازة  كتب��ی صاح��ب اث��ر بالمان��ع اس��ت.

بـرایآمـوزگــاران،دبـيران،دانـشـجـويـانتـربـيتمـعلم،
مـديــرانمــدارسوكـارشنـاســانتـکنولـوژیآمـوزشــی
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فناوری آموزشی، اطالعات و ارتباطات

برنامه ریزی آموزشی و درسی

مدیریت یادگیری و کالس درس

پژوهش و نوآوری های آموزشی

ما و خوانندگان

گام های امیدبخش

چاشنیـ  سرگرمی آموزشی

 دكتر عادل یغما

دكتر محمود تلخابي ـ ریحانه بهشتي 

دكتر محمدرضا كرمی پور
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دكتر مجتبي رضایي راد - فرشته فرشيدي

راضيه برزگر- دكتر داریوش نوروزي 

دكتر فرخ لقا رئيس دانا

غالمرضا یادگارزاده

حاجی رضا یادگارزاده

سوسن بالغی زاده

احمد شریفان

محمد نيكویي

دكتر ليال سليقه دار

زهرا آرامون

اكرم یزداني خداشهري

مينا سليمي

فاطمه شهزادی

محمدمهدي سلطان بيگي

منصوره ابوالفتحي

بهزاد خليلي دیزآبادي

طوبي دالرامي ثاني

مجبتی احمدی

پرورش تفكر کودکان؛ درخشان ترین هدف برنامة درسي ملي

تفكر در فرایند آموزش

ارتقای بینش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایة ایرانی در ...

کاربست هاي یك راهبرد آموزشي
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تفكر فرايندي است كه درون مغز ما جريان دارد و به ما كمك مي كند جهان هستي برايمان معنا دار شود. به وسيلة 

تفكر و تعقل است كه ما نسبت به طبيعت، خود و خالق هستي شناخت پيدا مي كنيم. از نظر روان شناسي و علوم 

تربيتي كودكان در مراحل اولية زندگي اطالعات را مستقيمًا از طريق حواس پنج گانه، از طبيعت و محيط زندگي، 

دريافت مي كنند و تجربه هايي به دست مي آورند.

اين نوع تجربه ها اگرچه سطحي اند ولي در حقيقت مقدمه اي براي معرفت عقلي به حساب مي آيند. به  كالمي 

ديگر، كودكان به مرور زمان و در سنين باالتر از آگاهي هاي سطحي اند به تفكر انتزاعي و انتقادي مي رسند. بنابراين، 

كسب علم و دانش و اخالق در دوران كودكي بيشتر بايد عيني، عملي و تجربي باشد. با توجه به اين يافتة علمي، 

مطالب و روش هاي انتخاب شده براي تربيت و پرورش كودكان بايد واضح، روشن، جذاب، سرگرم كننده و هدفدار 

باشند و در قالب فعاليت هاي عملي آموخته شوند. مثاًل مفهوم عدد، طبقه بندي اشيا، احترام به بزرگ ترها، بهداشت 

بدن، انضباط، مفهوم قانون، شناخت آيات و نعمت هاي الهي، رشد زبان و بيان، مفهوم تكليف و كار و... همه بايد 

در قالب فعاليت هايي مانند ورزش، بازي هاي آموزشي، هنر، گردش علمي، گفت وگو، قصه گويي و قصه خواني از 

روي كتاب هاي مصور، نقاشي، تئاتر، كاردستي و ساختن اشيا، مشاهده و مقايسة اجسام و حيوانات انجام گيرد.

با اين مقدمه مي توانيم براي رشد و توسعة تفكر كودكان روش هاي مناسب و عاقالنه اي انتخاب كنيم؛ روش هايي 

كه آزمايش شده و حاصل سال ها تحقيق و تالش دانشمندان هستند.

حقيقت اين است كه امروزه تربيت و پرورش تفكر كودكان به نهضتي جهاني تبديل شده است. اگرچه بيش از 

پنجاه شصت سال از عمر اين نهضت نمي گذرد، ولي اين فكر به شدت برنامه هاي درسي ملي كشورها را متحول كرده 

است. همچنان كه اخيراً در كشور ما هم اولين هدف از الگوي هدف گذاري برنامة درسي ملي به پرورش تفكر و 

تعقل و انديشه ورزي اختصاص دارد. دانشمندان علوم تربيتي پس از سال ها تحقيق، به اين نتيجه رسيده اند كه براي 

»آموزش و توسعة تفكر كودكان«، به ويژه در دوره هاي پيش از دبستان و دبستان، بحث و گفت وگو )مكالمه( همراه با 

مشاركت و هدايت معلم، مناسب ترين روش است. فرايند اجراي اين روش بدين گونه است كه معلم داستان كوتاهي 

را با اهداف مشخص تربيتي انتخاب مي كند. سپس آن را در كالس ارائه مي دهد و آن گاه سؤال هايي را دربارة نكات 

مهم درس يا داستان مطرح مي كند. بدين ترتيب، زمينة بحث، گفت وگو و اظهارنظر دانش آموزان را فراهم مي سازد. 

سپس با استفاده از موقعيت هاي مناسب و به موقع، در خالل بحث ها،  از شش ابزار مهم سؤال )چرا؟، چه چيز؟، 

چه زماني؟، چگونه؟، كجا؟ و چه كسي؟( دامنة بحث را گسترش و سطح تفكر دانش آموزان را به تدريج افزايش 

مي دهد. با اين روش، معلم نه تنها آموزش مستقيم نمي دهد، بلكه فرايند بحث را فعال، عميق و جذاب مي كند و با 

رهنمودهاي خود، افكار دانش آموزان را در جهت نيل به اهداف تربيتي سوق مي دهد و با تشويق و تكميل نظرات 

دانش آموزان، آن ها را بر سر ذوق مي آورد و به مشاركت بيشتر در بحث و گفت وگو ترغيب مي كند.

يكي از علل مهم تأكيد صاحب نظران تربيتي بر استفاده از روش مكالمه و گفت وگو در پرورش تفكر كودكان، 

ارتباط مستقيم زبان با تفكر است. در حقيقت همة زواياي زندگي را مي توان از طريق قصه روشن كرد. از اين رو، 

زبان، كليد بيان افكار و مكنونات قلبي است. بدون قابليت زبان، بيان افكار بسيار مشكل و شايد ناممكن باشد. 

رسول اكرم)ص( مي فرمايند: 

دانش گنجينه ای اس��ت که کليد آن س��ؤال است. حضرت علی)ع( می فرمايند: »حاصل فکر کردن و دريافتن 

مطلب )به وسيلة خود انسان(، بيشتر از حاصل درس و تکرار آن )بدون انديشه( است«.

دكترعادليغما

سردبيریاد    داشت

پرورش تفكر كودكان؛

درخشان ترین هدف برنامة درسي ملي
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يادآوری اين نکته نيز ضروری است که عالوه بر روش بحث و گفت وگو در دوره های پيش دبستانی و دبستان، در 
دوره های متوسطه برای رسيدن به سطوح باالتر تفکر و حل مسائل پيچيدة فکری از روش های ديگری مثل روش 
حل مسئله، استقرا، قياس، جدل علمی، پژوهش علمی و فلسفه، پرسش و پاسخ، مباحثه و مناظره هم استفاده می شود 
که هر کدام مستلزم تمرين و تسلط به ظرايف و مهارت های خاص خود است. امروز اهميت آموزش و پرورش 
تفکر کودکان به جايی رس��يده است که بسياری از کش��ورها، آموزش فلسفه را در برنامه های درسی خود در دورة 
ابتدايی گنجانده  اند. صاحب نظران در اين کشورها معتقدند که فلسفه تنها موضوعی است که مستقيمًابا انديشه ورزی 
و ارتقای تعقل و رسيدن به مدارج عالی تفکر سر و کار دارد. فلسفه ذهن دانش آموزان را با سؤال های فلسفی مانند 
چرا؟ چگونه؟ و برای چه؟ فعال می کند. علم به ما نمی گويد که زندگی چگونه بايد باشد، ولی سؤاالت فلسفی به 
اين مهم می پردازند. زيرا فلسفه با بررسی آنچه می انديشيم و آنچه باور داريم شروع می شود و از تفکرات روزمره 

فراتر می رود. 
کودکان اولين کسانی هستند که سؤاالت فلسفی مطرح می کنند. به همين خاطر آموزش را در قالب بحث های 

فلسفی بيشتر دوست دارند.
در فرهنگ دين مقدس اس��الم، اس��تفاده از داس��تان و بحث و گفت وگو برای تحکيم ايمان و عقايد مرسوم 
بوده و هست که منشأ تمام آن ها از قرآن کريم است. اشعار عرفانی مولوی، داستان های گلستان و بوستان، داستان 
سيمرغ عطار نيشابوری، داستان بازرگان و طوطی، گردن بند حضرت فاطمه زهرا)س(، مناظره های امام رضا)ع( و 
کالس های مباحثة امام جعفرصادق)ع( به ويژه داستان ها و روايت هايی از زندگانی ائمه اطهار و حضرت رسول 
اکرم)ص( که در بسياری از کتاب های مذهبی، ادبی و تاريخی ضبط شده اند همه سرشار از خرد و تجربه، کرامت، 
معنويات و صفات انسان های الهی است. هر يک از اين داستان ها را می توان دربارة يکی از اهداف پنج گانة الگوی 
هدف گذاری برنامة درسی ملی )تعقل و تفکر و انديشه ورزی، ايمان و باور، علم، عمل، اخالق( انتخاب و دربارة 
آن بحث کرد. يکی از روايت هايی را که با موضوع بحث ما ارتباط مستقيم دارد به صورت نقل به مضمون و برای 

مثال نقل می کنيم: 
»رسول اکرم)ص( با عده ای از اصحاب خود دور هم بودند. همه به صورت مبارک آن حضرت نگاه می کردند 
تا س��خنی بگويند و حضرت در اين فکر بودند که چگونه ايمان اصحاب خود را تقويت کنند. پس از لحظه ای 
سکوت فرمودند می دانم که می خواهيد من سخنی بگويم، اما امروز می  خواهم شما در برابر سؤال من سخن بگوييد. 
سؤال من اين است که چگونه يک مسلمان می تواند ايمان خود را برای هميشه مستحکم و قوی نگه دارد؟ يکی از 
اصحاب گفت به وسيلة نماز. حضرت فرمودند نه! ديگری گفت روزه. فرمودند نه. سومی گفت جهاد... نه! چهارمی، 
احسان به والدين و پنجمی حج، امر به معروف و... جواب همه نه بود! سرانجام يکی از ياران گفت يا رسول اهلل آنچه 
را که به ما آموخته بودی عرض کرديم و ديگر چيزی نمی دانيم. لطفًا پاسخ را خودتان بفرماييد: حضرت با محبت و 
خوش رويی فرمودند: تمام اين ها که نام برديد بزرگ و بافضيلت هستند، اما محکم ترين کار برای استواری ايمان آن 
دشمنی کنيد و... همه به خاطر رضايت و قرب به خدا باشد.« است که هر کاری را به خاطر دوست داشتن خدا انجام دهيد. می خواهيد نماز بخوانيد، دوستی بکنيد، معامله کنيد، 
معلم عزيز شما هم می توانيد برای پرورش تفکر دانش آموزان در خالل درس ها يا اوقات فراغت، با استفاده از 
اين گونه داستان هاي كوتاه و يا هر نوع محرک ذهنی مانند طرح معما، خواندن شعر، کلمات قصار، نشان دادن تصوير 
انجام بازی های آموزشی، مقايسة دو شیء، نقاشی از تخيالت، طبقه بندی اشيا، بازی با کلمات و... فکر عملی کودكان 
را فعال کنيد و کالسی پرجنب و جوش و سرشار از شادی و صميميت به وجود آوريد و دانش آموزان را از حفظ 
به پايان می رسانم: هرکه بينديشد بينا می شود.کردن مطالب به يادگيری تفکر محور هدايت کنيد. سخن را با ذکر جمله ای حکيمانه از اميرمؤمنان حضرت علی)ع( 
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دكترمحمودتلخابی 	
عضو هيئت علمی پژوهشكدة علوم شناختی
ريحانهبهشتی
كارشناس ارشد روان شناسی تربيتی 

  اشاره
ــه پديده ها و رخدادهای جهان  ــان ها به طور ذاتی نيازمند معنا دادن ب انس
ــاختار  ــا از اين طريق به تجربه های خود نظم و س ــتند. آن ه اطراف خود هس
می دهند و آن ها را قابل پيش بينی می سازند. به طور کلی، فعاليت هايی که موجب 
آگاهی ما از جهان هستی می شود، شناخت نام دارد؛ ادراک، يادگيری و تفکر از 
جنبه های مهم شناخت هستند. تفکر که در انقالب شناختی قرن بيستم عنصری 
ــود، در مفهوم ياددهی- يادگيری نيز تحول ضروری  ــوب می ش اساسی محس
به وجود می آورد. در واقع، با تغيير دانش بشری دربارة اهميت عملکرد شناختی 
آدمی، مربيان و کارشناسان تعليم و تربيت با اين مسئله مواجه شدند که چگونه 
می توان تفکر را وارد فرايند آموزش ساخت. از اين رو، همسو با تأکيد سند ملی 
برنامة درسی بر تفکر، در اين شماره، ضمن معرفی مهارت های تفکر، چگونگی 
درهم تنيدن تفکر با فرايند آموزش بررسی و در شماره های بعدی، نمونه ای از 

تلفيق مهارت های تفکر در آموزش علوم، فارسی و رياضی ارائه می شود.

كليد واژه ها:

شناخت،مهارتهایتفکر،
فرايندآموزش

سرآغاز
کنفرانس های بين المللی »دربارۀ 
تفک��ر«1  ک��ه غالب��ًا نظريه پ��ردازان 
آموزش و پرورش شناختی را گردهم 
جم��ع می کند، نمونه ای از کوش��ش 
ضرورت  برای مفهوم پردازی دربارۀ 
تلفيق تفکر با آموزش اس��ت. اصول 
اساس��ی برای تدري��س، يادگيری و 
فرايند ش��ناخت و تفک��ر عبارت اند 
از: ال��ف( دانش منفعالن��ه دريافت 
نمی ش��ود بلک��ه فعاالنه و ب��ا تفکر 
يادگيرنده ساخته می شود؛ ب( تفکر 
فرايندی انطباقی است که به يادگيرنده 
کمک می کند دنيای تجربی خويش را 

سامان دهد؛ ج( ادراک تجربيات فرد 
را س��ازماندهی می کند و به آن معنا 
می بخشد. ادراک فرايندی نيست که 
حاص��ل آن بازنمايی دقيق »واقعيت 
بيرونی« باشد )گليسرزفلد، 2000(. از 
سوی ديگر، ديويی نيز اذعان می دارد 
كه »ع��ادات مطلوب تفکر در کانون 
فرايند آم��وزش قرار دارن��د. از اين 
رو، تفکر همان روش تجربة تربيتی 
است. بنابراين، اساسًا روش با تفکر 
يکسان است« )هوک، 2009: 449(. 
بدين سان، ما به جای مدارس دانش 
مح��ور به مدارس تفک��ر محور نياز 
خواهيم داش��ت )هنکوک و جفريز، 
1389(. در اين مدارس، دانش آموزان 
افرادي فکور تلقی می ش��وند و بين 
فعاليت های يادگي��ری و فرايندهای 
تفکر نيز يگانگی ايجاد می ش��ود. در 
واقع، مربيان برای خلق فرصت های 
يادگيری، در جست وجوی کنش هايی 

خواهن��د بود ک��ه تفکر ک��ودکان را 
برمی انگيزند. اما ابتدا الزم اس��ت با 
سازوکارهای تفکر آشنا شويم. وقتی 
گفته می ش��ود که تفکر وارد آموزش 
ش��ود، منظور چ��ه ن��وع مقوله های 
تفکری اس��ت و اين کار قرار است 

چگونه انجام شود. 

مهارت های تفكر
معلمان به عن��وان عوامل اصلی 
و مهم نظام آموزشی، در ايجاد زمينه 
برای توليد و پيش��رفت مهارت های 
تفکر در دانش آموزان نقش بس��زايی 
دارن��د. مهارت ه��ای تفکر مجموعه 
مهارت هاي��ی هس��تند که به رش��د 
و توس��عة تفک��ر و يادگي��ری کمک 
می کنند و معلمان با گنجاندن آن ها در 
موضوعات درس��ی، موجب تقويت 
تفک��ر و يادگي��ری در دانش آموزان 
می ش��وند. مهارت های تفک��ر انواع 
متعددی دارند که به سه مورد از آن ها 

مي پردازيم:
 

پردازش
 اطالعات

پژوهشاستدالل

نمودار ارتباط مهارت های تفكر

همان طور که نمودار باال نش��ان 
می دهد مهارت ه��ای تفکر اليه های 
همپوش��ان دارن��د و ب��ه ص��ورت 

تفکردرفرايندآموزشتفکردرفرايندآموزش

1

آموزش،
حرفةمعلمی
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کام��اًل مج��زا عمل  س��ازوکارهای 
نمی کنن��د. اين ب��دان معنی اس��ت 
ک��ه معلم��ان می توانند در نوش��تن 
فعاليت ه��ای يادده��ی- يادگي��ری، 
زمين��ه ای را برای پ��رورش تلفيقی 
مهارت ه��ا  فراهم كنند. در هر حال، 
کالس��ی که در آن مهارت های تفکر 
رشد و توسعه پيدا می کند، اکتشافی 
و فرايند م��دار نيز خواه��د بود. در 
اي��ن کالس ه��ا دانش آم��وزان مانند 
دانشمندانی در نظر گرفته می شوند که 
خود در فرايند توليد دانش و دستيابی 
به نتاي��ج علمی نقش فع��ال دارند. 
ــد دارد مهارت های  معلمی که قص
تفکر را در دانش  آموزان خود رشد 
و توسعه دهد، فرصت هايی را خلق 
ــه طور  ــا دانش آموزان ب ــد ت می کن
ــتقيم درگير فعاليت های درسی  مس
شوند و مهارت های تفکر را کسب 

كنند و به کار گيرند.

الف( مهارت پردازش اطالعات 
اي��ن مه��ارت عبارت اس��ت از 
درياف��ت درون دادها، ذخي��ره کردن 
آن ها، و بازخوان��ی و پردازش روی 
اطالعاتی که از طريق حواس کسب 
و  ادراک می شوند. مؤلفه های مهارت 

پردازش اطالعات عبارت اند از: 
ــن و جمع آوری اطالعات:   يافت
در اين مؤلفه، بايد از در دسترس 
بودن مناب��ع  و فرصت های برابر 
ب��رای تمام��ی ک��ودکان اطمينان 
حاصل کرد. هدف از دادن چنين 
فرصتی به دانش آموزان اين است 
که ياد بگيرن��د چگونه می توانند 
ب��ا اس��تفاده از منابع دس��ت اول 
و اطالعاتی س��اده پاس��خگوی 

پرسش ها باشند.
ــردن: اهميت اين مؤلفه   مرتب ک
در ارائة شيوه های متفاوتی برای 
مرتب کردن اطالعات است. اين 

مؤلف��ه به کودکان کمک می کند تا 
ويژگی های مشترک هر مجموعه 
را شناسايی كنند و توضيح دهند.  
  طبقه بندی اطالعات: اين مؤلفه به 
کودکان کمک می کند تا در صورت 
شناس��ايی ويژگی های مش��ترک 
هر مجموعه، اس��م مناسبی به آن 
اختصاص دهند. فايدة طبقه بندی 
در اين است که اطالعات مرتبط 

و غيرمرتبط  مشخص می شوند.
ــن توالی اطالعات: در اين    تعيي
قس��مت، با توجه به اهميت هر 
مجموع��ه، اولويت بن��دی انجام 
مي ش��ود. بهتر اس��ت کودکان را 
به اس��تفاده از واژه ه��ای توالی و 
منطق��ی ترغيب و درب��ارة فرايند 
تفکری که آنان برای تعيين توالی 

به کار برده اند، بحث کرد.
  مقايسه و مقابله کردن: اين مؤلفه 
ش��باهت ها و تفاوت ها را در هر 
مجموعه بررسي مي كند. بنابراين، 
بايد با مقايسه و مقابلة مجموعه ها 
درب��ارة تفاوت ها و ش��باهت ها 

بحث کرد.
ــط: در  ــل رواب ــه و تحلي  تجزي
مهارت پردازش اطالعات، ايجاد 
فهم، مهارت محوری مهمی است. 
بنابراي��ن، ک��ودکان باي��د به طور 
کام��ل مفاهيم قيد ش��ده را درک 
کنند. وقتی مطمئن شديد کودکان 
مفهوم تحليل روابط را فهميده اند، 
از آن ها بخواهيد به تحليل روابط 

بين مجموعه ها بپردازند. 

ب( مهارت پژوهش 
مهارت پژوهش سازوکاری برای 
جست وجوی منظم و منطقی راه حل 
مسائل است. مؤلفه های اين مهارت 

عبارت اند از:
ــش های مرتبط: برای   طرح پرس
دانش آم��وزان فرصت��ی فراه��م 

می ش��ود ت��ا ب��رای درک و فهم 
و ش��فاف ش��دن موض��وع مورد 
و  مط��رح  س��ؤاالتی  پژوه��ش 
تفاوت بين پرسش های مرتبط و 

غيرمرتبط را شناسايی کنند.  
ــئله: زمانی که  ــرح و بيان مس  ط
يادگيرن��ده ب��ا موقعيت��ی روبه رو 
می ش��ود که نمی تواند با استفاده 
از اطالع��ات و مهارت هاي��ی که 
آن لحظه در اختيار دارد، س��ريع 
به آن موقعيت پاسخ دهد يا وقتی 
هدفی دارد ولی راه رسيدن به آن 
را نيافته، با يک مسئله روبه روست 

)سيف، 1387(. 
ــل:  عم ــرای  ب ــزی  برنامه ري  
اساس��ی  بخ��ش  برنامه ري��زی 
پژوهش اس��ت. بنابراين، پيش از 

فعاليت هایی كه موجب 
آگاهی ما از جهان 

هستی می شود، شناخت 
نام دارد؛ ادراک، 

یادگيری و تفكر از 
جنبه های مهم شناخت 

هستند
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انجام هر کاِر عملی و آزمايش��ی، 
باي��د فرصت��ی ب��رای تفک��ر و 
برنامه ريزی ب��ه دانش آموزان داده 
 ش��ود تا قب��ل از هر کوش��ش و 
خطا،  توانايی بررسی راه حل های 
احتمالی، جوانب و موانع مسئلة 
مورد پژوهش را در نظر بگيرند.  

ــارۀ نحوۀ پژوهش: در   تفکر درب
اين راس��تا معلم می تواند با طرح 
پرس��ش هايی نظير چه شواهدی 
دارند؟ چگونه می توانند با استفاده 
از اين ش��واهد به جواب مسئلة 
مورد پژوهش دس��ت پيدا کنند؟ 
چه فرضياتی محتمل هستند؟ آيا 
می توانند آزمايش��ی ب��رای تأييد 
فرضية خود طراح��ی کنند؟ و ... 

کالس را هدايت کند.
ــی نتايج: قبل از آنکه هر   پيش بين
اق��دام عملی ص��ورت بگيرد به 

دانش آم��وزان فرصتی می دهيم تا 
در مورد نتايج راه حل ارائه ش��ده، 
ف��رض بيان ش��ده، ي��ا آزمايش 
مورد نظر، پيش بينی کنند. مهارت 
پيش   بينی مستلزم توانايی تحليل 
اطالع��ات موجود و تعميم نتايج 
رخدادها از گذشته به آينده است. 
در  ــا:  پيامده زدن  ــدس  ح  
آزمايش ه��ای علوم ما ب��ه دنبال 
يافت��ن رواب��ط عل��ت و معلولی 
بين پديده ها و رخدادها هس��تيم. 
ح��دس زدن، احتم��ال رخ��داد 
پيامدی بر حس��ب اثرات آن قبل 
از وقوع اس��ت. حدس ها بايد بر 
اساس شواهد و منطق باشند. در 
اين مرحله، به دانش آموزان نشان 
داده می شود که هر معلولی ممکن 
اس��ت بيش از يک علت داش��ته 

باشد. 
ــج: در اين مرحله،  ــودن نتاي  آزم
به دانش آموزان فرصتی می دهيم 
ت��ا فرضيه های خ��ود را آزمايش 
و نتاي��ج آن را ب��ه صورت عينی 
مش��اهده کنند. معلم به دنبال اين 
است که دانش آموزان بين فرضيه 
و نتيج��ة آزمون فرضي��ه ارتباط 
برق��رار کنن��د. يک��ی از راه های 
مؤثر برای رس��يدن به اين هدف، 
درخواس��ت گزارش آزمايش از 
دانش آموزان و ثبت مشاهدات و 

نتايج است.
ــا: در اين مرحله،  ــود نظريه ه  بهب
معل��م دوب��اره دانش آم��وزان را 
ب��ه تفک��ر وا م��ی دارد و از آن ها 
می خواه��د روش های ديگری را 
غير از روش اجرا ش��ده پيشنهاد 
کنند. اي��ن مرحله به دانش آموزان 
کمک می کند تا دريابند روش ها و 
راه حل های گوناگونی برای رسيدن 
به جواب مسئله وجود دارد. برای 
بازس��ازی نظريه ه��ا می ت��وان از 

منابع اطالعاتی متعدد و همچنين 
نظريه هاي ديگران استفاده کرد و 
ايده و طرح اوليه را بهبود بخشيد. 

ج( مهارت استدالل
اين مهارت ب��ه روابطي منطقی 
اشاره دارد که به کارگيری »چرايی« 
در پرس��ش، و »زيرا« در پاسخ، نکتة 
کليدی آن است. براساس اين مهارت 
بايد کودکان را ترغيب کرد تا بتوانند 
از اين واژه ها اس��تفاده کنند. در اين 
حالت، کودکان را از مسير داوری های 
ارزشی و پاس��خ هايی از نوع »چون 
دوست دارم« برحذر خواهيد داشت. 
اين فعاليت، مستلزم کار مستقيم معلم 
با کودکان است. معلم بايد از نزديک 
کار کودکان را مشاهده و ارزيابی كند 
و با پرس��ش های دقيق استداللشان 
را پ��رورش دهد. بايد دقت داش��ته 
باش��يد معيارهايی که ب��رای فعاليت 
در نظ��ر می گيريد با دان��ش کودکان 
مرتبط باشند. مؤلفه های اين مهارت 

عبارت اند از:
 ارائة دليل برای عقايد و اعمال: 
ه��دف عمده از ارائ��ة دليل برای 
عقايد و اعمال، توانمند س��اختن 
کودک در آش��نايی ب��ا ارتباط بين 
»چراي��ی« و »زي��را« و کش��ف 
عقايد ديگران و داليل آن هاست. 
بدين صورت که کودکان خواهند 
توانست مجموعه ای از اشيا را بر 
اساس معيارهای داده شده مرتبط و 
در توضيح کارشان از کلمة »زيرا« 
استفاده کنند، عقيده ای را بيان کنند 
و دست کم يک دليل برای آن ارائه 
دهند. اين نکته حائز اهميت است 
که فرهنگ محترم شمردن عقايد 
يکديگر نهادينه ش��ود. هدف اين 
نيس��ت که بچه ها عقايد يکديگر 
را نقد کنند، بلکه هدف اين است 
که بتوانند تفکرات پشتيبانی کنندة 

مربيان برای خلق 
فرصت های یادگيری، 
در جست وجوی 
كنش هایی خواهند 
بود كه تفكر كودكان را 
برمی انگيزند
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عقايدشان را اظهار کنند. 
 استنباط کردن: هدف از استنباط 
کردن دستيابی به قياسی از شواهد 
داده شده است تا کودک بتواند از 
بين ش��واهد ارائه شده به مفهوم 

مورد نظر پی ببرد. 
ــی: ه��دف از تفکر  ــر تبيين  تفک
تبيينی توانمند ساختن کودکان به 
خرد کردن تفکراتشان به گام های 
کوچک و توضيح اين اس��ت که 
چگونه از مرحله ای به مرحلة بعد 
می رسند و پس از انجام فعاليت، 
ک��ودکان می توانند ه��ر مرحله از 
تفکر خ��ود را ثب��ت و بيان کنند 
که چگونه از مرحله ای به مرحلة 
ديگر حرکت کردن��د. توضيح يا 
تبيين تفکر خود، مهارت اساسی 
تفکر است )فراشناخت( و وقتی 
حاصل می شود که شخص به فهم 

و يادگيری اثربخش دست يابد. 
ــی  ــری مبتن   داوری و تصميم گي
ــواهد: ه��دف از  ــر داليل و ش ب
مه��ارت داوری و تصميم گي��ری 
مبتنی ب��ر داليل و ش��واهد، فهم 
چيستی تصميم به هنگام داوری و 
مبتنی ساختن آن بر شواهد مدلل 
و دس��تيابی به تصمي��م مبتنی بر 
شواهد عقلی است. اين مهارت، 
نقط��ة اوج مهارت ه��ای تفک��ر 
اس��ت. توانايی داوری مستقل که 
معمواًل راهبرد تفکر عالمانه ناميده 
می شود و معمواًل از نزديک ترين 
موقعي��ت افراد آغاز می ش��ود تا 
دربارة ترتيب شواهدی، که قبل از 
تصميم گيری توجه به آن ها مفيد 
خواهد بود، بينديش��ند )جفريز و 

هنکوک، 1389(.

درهم تنیدن تفكر با آموزش
پ��رورش  ي��ا  آم��وزش  اي��دۀ 
مهارت های تفکر، انديش��ه ای قديمی 

ــقراط و افالطون،  اس��ت. از زمان س
در تمام اعص��ار، برای بهبود هوش و 
تقويت تفکر با اس��تفاده از نظام های 
تربيتی تالش صورت مي گرفته است. 
در عص��ر حاضر نيز انديش��مندان و 
متخصص��ان تعليم و تربي��ت زيادی 
بر اهميت تفکر تأکي��د کرده اند، زيرا 
انتظار می رود تعليم و تربيت با توسعة 
چنين قابليت هايی می تواند به تربيت 
ش��هروندانی مبادرت كند ک��ه قادرند 
بر مس��ائل اساس��ی زندگی خود غلبه 
كنند. اما  به طور کلی دو ديدگاه برای 
گنجاندن مهارت های تفکر در آموزش 
وجود دارد: ديدگاه نخس��ت بر برنامة 
آموزش مستقل مهارت های تفکر تأکيد 
دارد. بر اساس اين ديدگاه، در مدرسه 
بايد برنامة جداگان��ه ای برای آموزش 
مهارت های تفکر در نظر گرفته شود. 
در اين برنامه، مؤلفه های تفکر مستقل 
از موضوع��ات درس��ی و در قال��ب 
فعاليت های آزاد به ک��ودکان آموخته 
می شود. اما ديدگاه دوم مخالف چنين 
کاری است و اين گونه استدالل می کند 
که تفکر همواره نيازمند محتواس��ت 
و بدون محتوای دانش��ی، انديش��يدن 
ممکن نيس��ت. بنابراين، بهتر اس��ت 
مهارت ه��ای تفک��ر در فعاليت ه��ای 
يادگيری تنيده شود تا روش انديشيدن 
با روش آموزش يگانه شود. استدالل 
ديگر گروه دوم آن اس��ت که آموزش 
مهارت ه��ای تفک��ر در قال��ب برنامة 
مجزا، به اين تلقی دامن می زند که تنها 
کالسی که در آن بايد به تفکر پرداخت، 
کالس مهارت های تفکر اس��ت و در 
بقية دروس و کالس ها ما بيشتر با نظام 
حافظه س��روکار خواهيم داشت نه با 
تفکر. در هر حال، بايد اذعان داش��ت 
ک��ه رويک��رد دوم با واقعي��ت زندگی 
همراه تر اس��ت، زيرا همانند حرکات 
الزم برای شنا کردن که صرفًا درون آب 
معنادار است، سازوکارهای فکری نيز 

درون برنامه های درسی و فعاليت های 
ياددهی- يادگيری معنا خواهند داشت. 
نکت��ة آخر اي��ن که ه��ر يک از 
مهارت های تفک��ر در تمامی دروس 
قابل کاربس��ت خواهد ب��ود. با اين 
حال، بايد توجه داش��ت که ظرفيت 
حوزه های دانشی برای توسعة انواع 
توانايی ه��اي تفکر متفاوت اس��ت. 
برای مثال، اگرچه مهارت هايی مانند 
اس��تدالل يا پ��ردازش اطالعات در 
آموزش علوم اساسی اند، اما ماهيت 
کار علم��ی با مه��ارت پژوهش گره 
می خورد. بنابراين، ظرفيت کار علمی 
برای پرورش مهارت تفکر پژوهش 
بيش از ساير حيطه های دانشی است. 
چنين نس��بتی بين آموزش رياضی و 
مهارت اس��تدالل وجود دارد. اساسًا 
تفکر رياضی وار تفکر استداللی است. 
از اين رو، قرار دادن مهارت استدالل 
در کان��ون فعاليت ه��ای يادده��ی- 
يادگيری رياضی واجد چنين زمينه ای 
است. سرانجام، آموزش زبان فارسی 
واجد ارتباط بسيار نزديکی با مهارت 
پ��ردازش اطالعات اس��ت، زيرا در 
پردازش های زبانی ما ش��اهد ظهور 
آش��کار مهارت پ��ردازش اطالعات 

برای فهم و درک معانی هستيم.
ب��ار ديگر  بدين ترتي��ب، ي��ک 
ي��ادآوری می کنيم که اين نس��بت ها 
به معنای مح��دود کردن مهارت های 
تفکر به زمينه اي خاص نيست، بلکه 
صرفًا استفاده از امکان های حيطه های 
دانش برای توسعة قابليت های تفکر 
اس��ت. با اين فرض، در شماره های 
بعدی، نمون��ه ای از طرح درس هايی 
را تحلي��ل خواهيم كرد ک��ه در آن ها 
مه��ارت پ��ردازش اطالع��ات برای 
درس فارسی، مهارت پژوهش برای 
درس علوم و مهارت استدالل برای 
درس رياضی، در کانون فعاليت هاي 

ياددهی- يادگيری قرار می گيرند. 

پي نوشت .....................
کنفران��س دربارة  پانزدهمی��ن   .1
تفکر در سال 2011 در دانشگاه 
کوئین بلفس��ت، کش��ور ایرلند 
ش��مالی، برگزار شد. اطالعات 
بیش��تر در این زمینه در نشانی 

زیر قابل دستیابی است. 
http://www.qub.ac.uk/sites/

ICOT2011 
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آن برگه ها نش��انگر اين نکته 
بودند که هم��ة دانش آموزان از تک  تک 
همکالسی هايشان رضايت کامل دارند... 
با گذشت سال ها، بچه های کالس 
از يکديگ��ر دور افتادن��د. ه��ر کس در 
مکانی مش��غول ادامة تحصي��ل، کار و 

زندگی شد. 
چند سال بعد، اوايل جنگ، يکی از 
آن دانش آم��وزان به نام مارک، در حين 
خدمت س��ربازی، در جنگ کشته شد! 
معلمش با خبردار ش��دن از اين حادثه، 

در مراسم خاک سپاری او شرکت کرد. 
اکثر همکالس��ی های قديمی مارک 

برای ش��رکت در مراس��م تدفين آمده 
بودند. در پايان مراسم، پدر و مادر مارک 
پيش معلم مارک آمدن��د. پدر مارک در 
حالی که کيف پولش را از جيبش بيرون 
می کشيد به معلم گفت: »ما می خواهيم 
چيزی را به ش��ما نش��ان دهيم که فکر 

می کنيم برايتان آشنا باشد«. 
او با دقت، دو برگه کاغذ فرس��وده 
را که از ظاهرشان پيدا بود بارها و بارها 
تا خورده و با نوارچس��ب به هم متصل 

چاشنی �
سرگرمی

آموزشی

انتخاب:
بهزادخليلیديزآبادی
كارشناس ارشد تكنولوژی آموزشی

خالقمعلم
روزی   معلمی  از  دانش آموزانش 
خواست اسامی همة همکالسی  هايشان 
را روی کاغذ بنويس��ند؛ ب��ه طوری که 
هر اس��م را در يک خط بنويسند. خط 
بعدی را خالی بگذارند و اسم نفر بعدی 
را در خط بعد بنويس��ند. سپس از آن ها 
خواست قش��نگ ترين جمله ای را که 

درمورد هر همکالس��ی به نظرشان 
می آيد، در خط های خالی مربوط 

به هر يک بنويسند. وقت کالس 
ب��ا انجام اين تکليف درس��ی 

گذشت. هر دانش آموز پس 
از اتمام کار، ورقة خود را 

به معل��م تحويل داد و 
کالس را ترک کرد. 

روز بعد، معل��م نام هر 
دانش آم��وز را در برگه ای جداگانه 

نوش��ت. تمام نظ��رات بچه های ديگر 
در م��ورد هر دانش آموز را زير اس��م او 
نوشت و برگة مربوط به هر دانش آموز را 
به خودش داد. شادی خاصی کالس را 
فرا گرفت. معلم اين زمزمه ها را از بچه ها 
ش��نيد: »واقعًا؟ من هرگز نمی دانس��تم 
ديگران به وجود من اهميت می دهند«. 

»بچه ها من نمی دانستم که ديگران 
اين قدر مرا دوست دارند.« 

ديگر صحبتی از آن ورقه ها نش��د. 
روزه��ای مدرس��ه به ص��ورت عادی 
گذشت. معلم نيز ندانس��ت آيا بچه ها 
بعد از کالس، با والدينشان در اين باره 
صحبتی کرده اند يا نه. به هر حال گويی 
اين موضوع را مهم تلقی نکرد. زيرا آن 
تکليف هدف معلم را برآورده کرده بود؛ 
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چند بازی را که برای آموزش زبان فارس��ی به کودکان و دانش آموزان 
مناطق دوزبانه مناسب اند، معرفی می کنيم: 

ــی بشنو و جواب بده: بچه های کالس را به دو گروه  1. بازی آموزش
تقسيم  کنيد. کلمات فارس��ی را برای آن ها بخوانيد. گروه اول هرگاه اسم 
يک »جاندار« را شنيدند و گروه دوم هم با شنيدن اسم يک »رنگ«، آن را 
تکرار می کنند. اگر کلمه ای نه جاندار بود و نه رنگ، هر دو گروه سکوت 

می کنند. 

کلمات نمونه: آهو، سيب، بابا، مادر، برف، زرد، شير، بنفش، قرمز، کبوتر، 
س��نگ، ليوان، س��فيد، اردک، مرغ، ماش��ين، قهوه ای، س��ياه، کوه، آفتاب، 

خروس، نارنجی. 
2. بازی آموزشی نگاه کن ولی فراموش نکن: چند وسيله، ميوه يا هر 
چيز ديگر را که واژة آن در زبان فارس��ی، با گويش محلی دانش آموز فرق 
دارد، روی ميز بگذاريد و پارچة بزرگی روی آن ها بکشيد. از دانش آموزان 
در دسته های سه نفری بخواهيد جلوی ميز بيايند. برای 20 ثانيه پارچه را 
برداريد. سپس دوباره پارچه را روی وسايل بيندازيد. سپس از دانش آموزان 
بخواهيد نام فارس��ی آنچه را ديده اند بر زب��ان آورند. هر دانش آموزی که 

تعداد بيشتری واژة صحيح فارسی بر زبان آورد، برندة بازی است. 

تذکر: توجه داشته باشيد که برنده شدن در اين بازی فقط به منظور 
افزايش انگيزة بچه ها برای مش��ارکت در يادگيری زبان فارس��ی 
است و آموزگار بايد تمام توجه خود را بر اين امر معطوف کند. 

شده اند، از کيفش 
خان��م  درآورد. 
با يک نگاه  معلم 
شناخت؛  را  برگه ها 
هم��ان برگه ه��ای که 
تمام خوبی های مارک از 
ديدگاه دوستانش در آن ها 

نوشته شده بود. 
مادر مارک گفت: »از شما 
به خاط��ر کاری که انج��ام داديد 
متش��کريم. همان طور که می بينيد، 
مارک اين ورق ها را همانند گنجی نگه 

داشته است.« 
همکالسی های سابق مارک دور هم 

جمع شدند. 
چارلی با کم رويی لبخند زد و گفت: 
»من هنوز برگة خودم را دارم. آن را در 

کشوی باالی ميزم نگه می دارم.« 
همس��ر چاک گفت: »چاک از من 
خواسته است آن را در آلبوم عروسی مان 

بگذارم.« 
مارلين گفت: »من هم هنوز برگه ام 
را دارم. آن را ت��وی دفت��ر خاطرات��م 

گذاشته ام.« 
ويکی کيفش را بيرون کشيد و برگة 
فرس��وده اش را به بچه ها نش��ان داد و 
گفت: »اين هميشه با من است. من فکر 
نمی کنم کس��ی برگه اش را نگه نداشته 

باشد.« 
صحبت ه��ا ادامه داش��ت. انگار 
کالس��ی مث��ل گذش��ته ها، ب��ا همان 
آنج��ا  قديم��ی، در  همکالس��ی های 
تش��کيل ش��ده بود؛ فقط جای مارک 
خال��ی ب��ود که اين��ک آرمي��ده بود و 
دوس��تی ها را تا ابديت پيوند زده بود. 
معلم ديگر طاقت نياورد. بی امان گريه 
می ک��رد. او برای م��ارک و برای همة 
دوس��تانش که ديگر او را نمی ديدند، 

گريه می کرد. 

چاشنی �
سرگرمی

آموزشی

بازیهایآموزشی
برایدانشآموزانمناطق

دوزبانه
طوبیدالرامیثانی

آموزش و پرورش 
سيستان و بلوچستان
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مجتبیرضائیراد
دكترای تكنولوژی آموزشی
فرشتهفرشيدی
كارشناس ارشد تكنولوژی آموزشی

فناوری
آموزشی،

اطالعاتو
ارتباطات

حور
اییم

نیازجامعةدان
حورمدرسةهوشمند
اییم

  اشارهنیازجامعةدان
ــوق می دهد و  ــمت جامعة اطالعاتی س ــانی را به س تحوالت جديد در فناوری اطالعات و ارتباطات جوامع انس
موضوعاتی مانند آموزش و تربيت متناسب با نيازهای جامعه و زمان بيشتر مورد توجه قرار می گيرد. آموزش و پرورش 
ــعة فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه های  ــازد. توس ــتن در قرن 21 آماده س بايد بتواند دانش آموزان را برای زيس
آموزش و پرورش گامی مؤثر و  ماندگار است که می تواند در اهداف، برنامه ها، روش ها و شيوه های تدريس تحول کيفی 
ايجاد کند و در نتيجه اثربخشی آموزش و پرورش را به دنبال داشته باشد. يکی از زمينه های توجه فناوری اطالعات و 
ارتباطات توجه به مدارس هوشمند است که شرايط را برای ايجاد مدارس مجازی امکان پذير می سازد و موضوع اين 

مقاله است.

كليد واژه ها:

سرآغاز
م��دارس هوش��مند،  رويک��رد 
رويک��ردی »جام��ع« و »تلفيق��ی« 
اس��ت. از آن جهت »جامع« است 
ک��ه به منظ��ور ب��رآوردن نيازه��ای 
دانش آم��وزان، به کم��ک روش های 
يادگيری متف��اوت و با اس��تفاده از 
)بصری،  چندرس��انه ای  ابزاره��ای 
کالمی، شنيداری و عملی( می کوشد 
زمينة رش��د همه جانبة استعدادهای 
دانش آموزان را فراهم آورد. همچنين، 
از اين نظر »تلفيقی« است که به  جای 
استفادة ابزاری از فناوری اطالعات، 
می کوشد با تلفيق برنامه های درسی 

و روش ها و شيوه های يادگيری نظام 
آموزشی را کارامد و اثربخش سازد.

آنچه آموزش و پرورش دوره ها 
يا جوام��ع گوناگ��ون را از يکديگر 
متمايز می کند، فلس��فه، هدف، شيوه 
و عمل آن است. آموزش و پرورش 
در هر دوره بسته به نيازهای جوامع، 
اهداف خاصی را دنبال کرده است. 
تن��وع و گوناگونی اين اه��داف در 
دوره های گوناگ��ون، تنها با توجه به 
نيازه��ای متفاوت جوام��ع در طول 
قرن ه��ا توجيه پذير اس��ت. تغيير در 
اه��داف و محت��وای آموزش��ی، بنا 
ب��ه تغيي��ر در ش��رايط اجتماعی و 
اقتص��ادی جوامع اتفاق افتاده و اين 
تغيير به مرور زمان و به طور تدريجی 
صورت گرفته است. تحوالت عمدة 
زندگی انسان و عبور از يک مرحلة 
تاريخی و مرحلة ديگر، عاملی مهم 
و پايدار در آموزش و پرورش شده 
اس��ت. اگرچه فن��اوری اطالعات و 

ارتباطات1 ديرزمانی نيس��ت که در 
جامعه وجود دارد، اما حضور سريع 
و آن��ی آن در عصر حاضر، جهانيان 
را غافلگير ساخت؛ به گونه ای که بعد 
از پايان اولين دهة قرن21، مشارکت 
کش��ورها در عرصة جهان��ی، بدون 
فناوری اطالعات و ارتباطات، ميسر 
نيست. کمتر فعاليت و پژوهشی پيدا 
می ش��ود که بدون کارب��رد اينترنت، 
ارتباط��ات رايانه ای و دسترس��ی به 
اطالعات ميسر ش��ود. اين موضوع 
اهمي��ت و نق��ش اساس��ی فناوری 
اطالعات و ارتباط��ات را در دنيای 
کنون��ی بيان می کند )رس��تگارپور و 

عبداللهی، 1384(.
يکی از مهم ترين دس��تاوردهای 
و  اطالع��ات  فن��اوری  توس��عة 
ارتباطات، تحول در عرصة آموزش 
کالس ه��ای  اس��ت.  پ��رورش  و 
مجازی2، مدارس مجازی3، مدارس 
هوش��مند4 و دانش��گاه مج��ازی5 و 

مدرسة هوشمند، فناوری 
اطالعات و ارتباطات، مدرسة 

هوشمند الكترونيكی
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به طور کلی يادگيری الکترونيکی، از 
ظرفيت ها و قابليت ه��ای قابل اتکا 
برای توس��عة اين مهارت ها هستند 

)زمانی، 1385(.

مفهـوم فنـاوری اطالعـات و 
ارتباطات

فناوری اطالعات به ش��اخه ای 
از دانش مبتنی بر توس��عه و کاربرد 
رايان��ه، نرم افزار و س��اير ابزارهای 

فنی گفته می شود. 
فناوری اطالعات نوعی قابليت 
است، بس��تری جديد برای رشد و 
توسعه است، فرهنگی برای کشف و 
شناسايی رشد استعدادهای انسانی 
جوامع بش��ری است، جريان مبادلة 
اطالعات دانش و آگاهی اس��ت و 
در نتيج��ه تأثيرگذار ب��ر نگرش ها، 
روش ه��ا و ساختارهاس��ت. ن��گاه 
اب��زاری به فن��اوری اطالعات نگاه 
مکانيکی اس��ت، به ويژه که با ورود 
مفاهيم نوين فناوری از قبيل رايانه، 
اينترنت و اينترانت کارکرد فناوری 
اطالعات به طور کلی دگرگون شده 
اس��ت. اين موضوع اص��واًل تغيير 
بني��ادی در س��اختارها، رفتاره��ا، 
ارتباطات و فرهنگ ه��ا را به دنبال 
دارد. ام��روزه آم��وزش الکترونيک 
تصوير جديدی را از نظام آموزشی 
در قالب مدارس هوشمند، مدارس 
مج��ازی و يادگي��ری مادام العم��ر 
ارائ��ه  دس��ترس  در  يادگي��ری  و 
کرده اس��ت. به طور کل��ی، فناوری 
فراين��د  در  می توان��د  اطالع��ات 
يادده��ی- يادگي��ری انقالبی عظيم 
ايج��اد کند. لذا مفهوم آن بايد کاماًل 
از رويکرد ابزاری خارج و به عنوان 
محور توسعه، به خصوص در نيروی 
انسانی، تلقی ش��ود. ضمن استفاده 
از هم��ة ظرفيت ه��ای مکانيکی و 
ابزاری فن��اوری اطالعات، نبايد به 

حداقل ه��ا اکتفا ک��رد، چون ممکن 
اس��ت تلق��ی اب��زاری از فن��اوری 
اطالع��ات به عن��وان ي��ک فرصت 
تهديد برای نظام ها آموزشی تفسير 
ش��ود. مطالعات و تحقيقات نشان 
می دهد با توجه به ويژگی های دورة 
ما که عصر اطالعات است، توسعة 
هر کشوری بايد بر اساس محوريت 
گيرد  اطالعات ص��ورت  فن��اوری 

)عبادی، 1383: 36(.

فنـاوری  از  اسـتفاده  دالیـل 
اطالعات

ــتر:  ــاز به تعليم و تربيت بيش  ني
امکان��ات زي��ادی ک��ه فناوری 
گروه ه��ای  ب��رای  اطالع��ات 
ناکارامد مانند بی سوادان، ناتوانان 
جسمی، بيکاران، جوانان، زنان، 
دختران و پناهندگان و مهاجران 
فراهم می کند، گرايش استفاده از 
فناوری اطالعاتی را بيشتر کرده 
اس��ت. امروزه آموزش مبتنی بر 
فناوری در دانشگاه های پيشرفته 
قابل دس��تيابی اس��ت. مدارس 
هوشمند نيز جهشی در يادگيری 

مجازی ايجاد کرده اند.
ــار دانش: ميزان اطالعات   انفج
بش��ر هر چهار يا پنچ س��ال دو 

برابر می شود. معلمان بايد تبحر 
الزم را داشته باشند که فراگيرنده 
را برای کس��ب و استفاده از اين 
اطالع��ات، ب��ه کم��ک فناوری 

اطالعات، راهنمايی کنند.
ــدرن:  م ــة  جامع ــهروندی  ش  
ش��هروندان برای عملکرد مؤثر 
در جامع��ة م��درن ب��ه تعليم و 
تربي��ت پيش��رفته ني��از دارن��د. 
س��اختار و محتوای فعاليت های 
ک��ودکان، جوانان  بايد  يادگيری 
و بزرگ س��االن را برای کس��ب 
دان��ش، مهارت ه��ا، ارزش ه��ا، 
ط��رز برخورده��ا و... آماده کند. 
همچنين، آن ها را برای مشارکت 
و مس��ئوليت پذيری در زندگ��ی 
س��ازد.  توانمند  اجتماعی ش��ان 
از ويژگی ه��ای کلي��دی جامعة 
مدرن اين است که تبادل دانش، 
اطالعات و عقايد را با اس��تفاده 
از ش��بکه ها و فناوری پيش��رفتة 

اطالعاتی ممکن می سازد.
ــوادی: با وجود  ــارزه با بی س مب
پيش��رفت  و  دان��ش  انفج��ار 
اطالعات و فناوری، در بسياری 
از کشورها هنوز تعدادی از مردم 
سواد خواندن و نوشتن ندارند. 
يکی از عمده ترين موارد استفاده 
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از فناوری اطالعات، آموزش به 
کارگران اس��ت. پيشرفت مداوم 
کارگ��ران با اس��تفاده از فناوری 
اطالع��ات نتايج خوبی داش��ته 

است )عطاران، 1383: 32(.
مدارس هوشمند: از دستاوردهای 
مهم توسعة فناوری اطالعات در 
برنامة آموزش و پرورش، مدارس 

هوشمند هس��تند. فايده ها، آثار 
و نتاي��ج آن ها نه تنه��ا در محيط 
آموزشی تأثيرات خود را خواهد 
گذاش��ت، بلکه تحولی نوين را 
همراه با تجربه ه��ای واقعی در 
محي��ط زندگ��ی دانش آموزان و 
فردای آن ها به ارمغان می آورند. 
با فعال شدن مدارس هوشمند، 

احتم��ااًل دانش آم��وزان به جای 
کيف های مملو از کتاب درس��ی 
حجي��م، ب��ا رايانه هاي��ی کيفی 
س��ر کالس حاض��ر می ش��وند 
ک��ه ام��کان دسترس��ی آن ها به 
اطالع��ات نامح��دود را فراهم 
امتحانات از  خواهند س��اخت. 
طري��ق رايان��ه  برگ��زار خواهند 
شد و دانش آموزانی که به داليل 
گوناگون نتوانند در کالس درس 
حاض��ر ش��وند، ق��ادر خواهند 
ب��ود در من��زل از طري��ق رايانه 

درس های خود را دنبال کنند.
 مدارس هوشمند الکترونيکی: 
اي��ن م��دارس نوع��ی يادگيری 
الکترونيک��ی ب��ا رويکرد جديد 
آموزشی را ارائه می دهند که از 
طريق تلفي��ق فناوری اطالعات 
و برنامه ري��زی درس��ی انج��ام 
می ش��ود و تغييرات اساسی در 
فراين��د ياددهی- يادگيری را به 
دنب��ال خواهد داش��ت. در اين 
رويکرد، معلم راهنماس��ت و نه 
انتقال دهندة دانش و دانش آموز 
عضوی فعال، خ��الق و نقاد و 
مشارکت جوس��ت، ن��ه عضوی 
منفع��ل و مصرف کنن��دة دانش. 
نظام ارزشيابی به »فرايندمحور« 
و نه »نتيجه محور« تغيير خواهد 
ک��رد. در اي��ن نظ��اِم فن��اوری 
اطالعات، نظريه های آموزش و 
پرورش، برنامة درسی، محتوای 
درس و روش ه��ای مديري��ت، 
به صورت هماهنگ در استخدام 
اولي��ا و مربيان  دانش آم��وزان، 
هوش��مند  مدارس  درمی آين��د. 
تحولی عظيم را در نظام آموزشی 
داش��ت،  دنب��ال خواهن��د  ب��ه 
به نحوی ک��ه دانش آموزان قادر 
خواهند ب��ود فناوری اطالعات 
را در تمام زمينه های آموزش��ی 
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از جمل��ه مديريت و برنامه های 
کالسی به کار بندند. هدف نهايی 
از فعال کردن مدارس هوشمند، 
تربي��ت ني��روی کار مجه��ز به 
س��واد رايانه ای اس��ت؛ نيرويی 
که بتواند نيازهای قرن بيست و 

يکم را برآورده سازد. 
هوش��مند  م��دارس  رويک��رد 
»تلفيق��ی«  و  »جام��ع«  رويک��رد 
اس��ت. از آن نظر »جامع« اس��ت 
نيازهای  ب��رآوردن  به منظ��ور  ک��ه 
دانش آم��وزان، به کمک روش های 
يادگي��ری متفاوت و با اس��تفاده از 
ابزاره��ای چندرس��انه ای )بصری، 
عمل��ی(  و  ش��نيداری  کالم��ی، 
می کوش��د زمين��ة رش��د همه جانبة 
را  دانش آم��وزان  اس��تعدادهای 
فراه��م آورد. همچنين، از اين نظر 
»تلفيقی« است که به جای استفادة 
ابزاری از فناوری اطالعات يا ارائه 
واحد مستقل فناوری در کنار ساير 
واحدهای درس��ی، می کوشد که با 
تلفيق برنامه های درسی و روش ها 
و شيوه های يادگيری، نظام آموزشی 
س��ازد.  اثربخ��ش  و  کارآم��د  را 
به عالوه، مدل های آموزشی مدارس 
هوشمند، شرکت فعاالنة دانش آموز 
را طل��ب می کن��د. دانش آموزان��ی 
از اي��ن رويکرد حداکثر اس��تفاده 
را می برن��د که تفک��ر خالق و نقاد 
داش��ته و از س��طح تواناي��ی قابل 
قبولی برخوردار باش��ند. مدرس��ة 
هوشمند محيط همکاری و رقابت 
اس��ت و مواد آموزشی و تمرينات 
آن برای بس��ط اي��ن مهارت ها در 
دانش آم��وزان طراح��ی ش��ده اند. 
الگو  مناس��ب  ترين  بت��وان  ش��ايد 
برای توس��عة فناوری اطالعات در 
آموزش و پرورش را الگوی طرح 
مدارس هوش��مند دانست )عبادی، 

.)39 :1384

اهداف مدارس هوشمند
عناص��ر  مش��ارکت  افزاي��ش 
مرتبط با نظام مدرسه، به ويژه اوليا، 
مربي��ان و دانش آم��وزان و فراه��م 
کردن ام��کان تعامل بيش��تر آنان با 
يکديگ��ر، مهم ترين هدف مدرس��ة 
هوش��مند اس��ت. از ط��رف ديگر، 
دانش آموزان در چنين مدرسه ای با 
فناوری الکترونيکی آش��نا می شوند 
و توانمندی فردی خ��ود را از اين 
طري��ق افزاي��ش می دهن��د. رش��د 
همه جانبه در اين شيوه، يکی ديگر 
از اهداف مورد نظر اس��ت، چراکه 
با تس��لط بر تمام مجموعه و گرفتن 
بازخورد از روند پيش��رفت توسط 
دانش آم��وزان، آن��ان به خوبی نقاط 
ق��وت و ضعف خود را تش��خيص 
می دهن��د و به ي��اری نظ��ام، برای 
رفع آن می کوش��ند. ايج��اد تنوع و 
خارج شدن از ش��يوة يکنواخت و 
قديمی آموزش��ی، از جمله اهدافی 
اس��ت که در صورت اجرای دقيق 
ط��رح می تواند ب��ازده کاری را در 
مدرس��ه افزايش ده��د. دانش آموز 
در اي��ن نظام با اهميت زمان آش��نا 
می ش��ود و به خوب��ی می آم��وزد که 
چگونه می توان در کمترين زمان به 
خواسته ها و نيازهای خود از طريق 
 استفاده از فناوری ارتباطی نايل آمد 

)http://amouzgar.persianblog.ir(

توسـعة  بـرای  پیشـنهاداتی 
مدارس هوشمند

 تبدي��ل دانش��کده های تربي��ت 
معلم به مراکز پيش��رفتة فناوری 

اطالعاتی و ارتباطی؛ 
 برگزاری دوره های کارشناس��ی 
ارشد آموزش الکترونيکی برای 

معلمان؛
 آموزش دانش آموزان برای استفاده 

از رايانه در فعاليت های آموزشی؛

پي نوشت .....................
1. Information and 

communication 
technology

2. Virtual classrooms
2. Virtual schools
4. Smart schools
5. Virtual universities
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1. جعفری جاجتی، ام کلثوم )1384(.	ارزیابی	طرح	مدارس	هوشمند	در	دبیرستان	های	

تهران. پایان نامة چاپ نشدة کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی.
2. رستکاپور، عبداللهی/ حسن، نیدا )1384(. راهبردهای	توسعة	تکنولوژی	اطالعات	

و	ارتباطات. ناشر دانش مردم. تهران.
3. زمانی، ب )1385(. بررس��ی	تطبیقی	مدارس	هوش��مند	کشورهای	اسالمی	و	
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4. عب��ادی، رحی��م )1383(. یادگیری	الکترونیک��ی	)e-learning(	و	آموزش	و	

پرورش. مؤسسة توسعه فناوری مدارس هوشمند.
5. عبادی، رحیم )1384(. فناوری	اطالعات	در	آموزش	و	پرورش. مؤسسة توسعة 

فناوری مدارس هوشمند.
6. عط��اران، محمد )1383(. فناوری	اطالعات،	بس��تر	اصالح��ات	در	آموزش	و	

پرورش	کشور. مؤسسة فناوری آموزشی مدارس هوشمند.
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8. www.rayazeytoon.com

 آم��وزش معلمان ب��رای تهيه و 
توليد نرم افزارهای آموزشی؛

 افزاي��ش ش��ناخت نس��بت به 
نيازهای آموزشی جديد و تالش 
در جهت تغيير ديدگاه و نگرش 
مدي��ران ارش��د نظ��ام آموزش 
و پ��رورش نس��بت ب��ه فناوری 
اطالع��ات و ارتباطات و کاربرد 

آن در مدارس؛
 فرهنگ س��ازی در زمينة استفاده 
از فن��اوری اطالع��ات و تغيير 

کاربردهای اينترنت؛
 ايجاد سرماية حمايتی و امکانات 
فعاليت ه��ای  ب��رای  مناس��ب 

فناوری اطالعاتی و ارتباطی؛
 ام��کان دسترس��ی ب��ه فناوری 
اطالع��ات و ارتباطات با هزينة 
پايين )دسترس��ی ب��ه اينترنت و 

فناوری رايانه(،
 کاهش هزينه های اولية توس��عة 
آموزش الکترونيکی در مدارس؛

 کم��ک مال��ی ب��ه خانواده ها و 
مربي��ان برای تأمي��ن تجهيزات 

الکترونيکی؛
فناوری  تقويت زيرساخت های   
اطالعات )رايانه و زيرس��اخت 

مخابراتی(.
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سنجشتکوينی
فراينداست،نهآزمون

نویسنده:
دبليوجيمزپوفام1
مترجم:
احمدشريفان
كارشناس ارشد سنجش و اندازه گيری

پژوهش

آموزشی
ونوآوریهای

  اشاره
امروزه در جامعة آموزشی کشور از مفهوم سنجش تکوينی به معنای برگزاری آزمون های پی درپی و ثبت نمره های 
ــده در دفتر، برای تعيين نمرة مستمر دانش آموز، ياد می شود. اين نوع نگاه و استفاده از سنجش تکوينی کاماًل  ــب ش کس

نادرست است. در اين مقاله، به مفهوم واقعی سنجش تکوينی و نحوة استفاده از آن در کالس درس اشاره شده است.

كليد واژه ها:

سنجشتکوينی،
بهبوديادگيری،

مراحلسنجشتکوينی

ک��ه س��نجش تکوينی، س��نجش 
س��ازگاری  فراين��د  غيررس��می 
اس��ت. بيايي��د ب��ا ه��م در ادامه 
نتاي��ج پژوهش هايی را که امروزه 
حماي��ت  تکوين��ی  س��نجش  از 
 می کنن��د، به ط��ور خالص��ه مرور

 کنيم.
ــالن ويليام4  ــال بالک3 و دي پ
حدود 250 گ��زارش پژوهش را 
نتيج��ه گرفته اند  مطالعه ک��رده و 
ک��ه س��نجش تکوين��ی يادگيری 
دانش آموزان را بهبود می بخش��د 
)صفح��ة  می ده��د  گس��ترش  و 
61(. ع��الوه ب��ر اي��ن، زمانی که 
تکوين��ی  س��نجش  از  معلم��ان 
اس��تفاده  درس  کالس  در 
در  قاطع��ی  پيش��رفت  می کنن��د، 
 فعاليت های دانش آموزان مشاهده 

می شود.
در اي��ن مرور، پژوهش��گران 
فراين��دی را توضي��ح می دهند که 
معلم��ان، دانش آم��وزان را مورد 
استفاده  می دهند-  قرار  س��نجش 
از شيوه های رسمی و غيررسمی- 
به طوری که از ش��واهد مورد نياز 
معلم��ان و دانش آم��وزان ب��رای 

سازگاری حمايت می کنند. 

آزمون یا فرایند
ــون  آزم ــی  تکوين ــنجش  س
ــتمری  ــه فرايند مس ــت، بلک نيس
ــان از آن برای  ــه معلم ــت ک اس
ــواهد  ــتخراج ش ــتنباط و اس اس
ــوزش، و  ــق آم ــه تطاب ــط ب مرتب
ــرای  ــم از آن ب ــوزان ه دانش آم
ــتفاده  ــان اس ــق يادگيری ش تطاب
می کنند. ب��رای مثال، ب��ا اجرای 
آزمون متوجه می ش��ويم که هنوز 
دانش آم��وزان ب��ه معن��ای برخی 
از مفاهيم پ��ی نبرده اند. بنابراين، 
معل��م باي��د تدريس خ��ود را در 
ارتب��اط ب��ا مفاهيم م��ورد نظر با 
رويکرد آموزش��ی متفاوتی تکرار 
کن��د و دانش آم��وزان بايد ش��يوة 
يادگيری ش��ان را انطب��اق بدهند: 
برای مثال برخی از دانش آموزان 
بايد زمان مطالعه ش��ان را افزايش 
دهند و برخ��ی ديگر بايد با گروه 
همساالنش��ان عميق ت��ر مطالع��ه 
ــا  کنن��د. زي��را ش��واهد آزمون ه
ــان يا  ــد که معلم ــان می دهن نش
دانش آموزان به تغيير نياز دارند؛ 
در واق��ع، آزمون نق��ش اصلی و 
مح��وری را در اي��ن زمينه بازی 
می کند. پژوهش ها نشان می دهند 

ورود به مطلب
با وجود حمايت گسترده ای 
ک��ه اي��ن روزه��ا از س��نجش 
تکوين��ی2 به عمل می آيد، هنوز 
استفاده از سنجش تکوينی در 
کالس درس، کمت��ر از ح��دی 
انتظ��ار داش��ته ايم.  که  اس��ت 
چ��را اين طور اس��ت؟ يکی از 
موان��ع موجود در اي��ن زمينه، 
سردرگمی و تفاوت بسيار زياد 
بي��ن درک معلمان از س��نجش 
تکوين��ی و مفه��وم واقعی اين 
نوع س��نجش اس��ت. بسياری 
از معلم��ان معتقدند، س��نجش 
تکوينی ن��وع خاصی از آزمون 
اس��ت ک��ه نتاي��ج آن می تواند 
ب��رای بهبود تدري��س به آن ها 
کمک کند. اما چنين برداش��تی 
از مفهوم سنجش تکوينی يقينًا 

نادرست است.
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چهار زمینـة فكری ضروری 
شكل دهندة فرایند سازگاری

چه کارهايی فرايند سازگاری 
را به طور شايسته شکل می دهند؟ 
 اول، معلمان بايد درک کنند که 
ما دربارة نوعی فرايند حمايتی 
به جای آزم��ون بحث می کنيم. 
بر اي��ن پايه، معلمان می توانند 
ب��ه بس��ياری از س��خنانی که 
گفته  تکوينی  س��نجش  دربارة 

می شود بی اعتنا باشند.
 دوم، معلمان بايد در اين باره که 
در چه زمانی از فرايند آموزش، 
ش��واهد س��نجش مرب��وط به 
يادگيری دانش آموزان را جمع 

کنند، تصميم بگيرند.
ــوم، معلمان باي��د تصميم   س

بگيرن��د ک��ه آي��ا از ش��واهد 
س��نجش فقط برای سازگاری 
ي��ا انطب��اق آموزش اس��تفاده 
کنند ي��ا اين که دانش آموزان را 
ب��ر پاية آن ش��واهد به گونه ای 
آموزش دهند ک��ه در آن زمينه 
رش��د کنند. در اين باره توصيه 
می کنيم ابتدا از ش��واهد برای 
انطباق آموزش و س��پس برای 
تش��ويق دانش آموزان به منظور 

پي نوشت .....................
1. w.james popham
2. Formative assessment
3. Paul Black
4. Dylan wiliam

منبع
1. Popham, w. james. (2009). Aprocess- Not atest. educational 

Leadership. 66. Retrieved Aprill, 10, 2009. From: http://www.
ascd.org/Publications/educational Leadership/dec/Vol/numot/A-
Test-is-a-Test-Not, aspx.

بهره  يادگيری شان  تغيير روش 
گرفته شود.

ــارم، معلمان بايد مطمئن   چه
شوند فرايند مبتنی بر سنجشی 
که آن ها طراحی می کنند، نبايد 
پيچي��ده باش��د يا وقتش��ان را 
تلف کند، زيرا در اين صورت، 
ط��رح آن ه��ا نمی تواند مدت 

زمان زيادی پايدار باشد.

سنجش تكوینی 
می تواند به طور 
چشمگيری كيفيت 
آموزش را افزایش دهد، 
به شرطی كه معلمان آن 
را به  خوبی درک كرده 
باشند؛ به این معنا كه 
سنجش تكوینی چه 
هست و چه نيست
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تهيهوتدوينبرنامههايدرسي

مدلهايرويکردي )Ed.s(فرخلقارئيسدانا
متخصص امور تربيتي

  اشاره
مهم ترين ابزار آموزش در دست معلم برنامة درسي است كه بر مبناي هدف هاي كالن و غايي مستتر در اسناد باالدستي 
آموزشي شكل گرفته است. آشنايي همه جانبه با چگونگي شكل گيري برنامه هاي درسي از ضروريات بايستة حرفة معلمي 
است. در اين مقاله روي سخن با معلمان تازه كار فرهيخته اي است كه با شور و شوق و انگيزه اي وافر براي خدمت به 
نونهاالن اين مرز و بوم همت گماشته اند و مايل اند براي ايفاي بهتر نقش خويش، يعني اجراي درست برنامه هاي درسي 
ــت يابند. در اين مقاله، با هدف  ــتر دس و هدايت اثربخش فرايند ياددهي- يادگيري، به دانش، بينش و مهارت هاي بيش

فراهم كردن اين امكان، چند رويكرد يا مدل برنامة درسي معرفي مي شود.

كليد واژه ها:

رويکردموضوعنگر،رويکرد
نتيجهنگر،رويکردفرايندنگر،
رويکردهمهجانبهنگر،مدلفني

ومدلغيرفني

رویكردها
در  متع��ددي  رويكردهاي1 
برنامه هاي درس��ي م��ورد توجه 
قرار گرفته اند ك��ه امتياز يا نقطه 
ضعف خاصي را براي هيچ يك 
نمي ت��وان متصور ش��د. هريك 
برنامه ري��زي  رويكرده��اي  از 
درسي بنا بر ش��رايط، موقعيت، 
امكان��ات و هدف ه��اي خاص 
قاب��ل  بهره گيري هس��تند. چند 
نمون��ه از رويكردهايي را كه در 
بيشتر  برنامه ريزي درسي  حوزة 

مطرح اند معرفي مي كنيم:

رویكرد موضوع  یا محتوانگر2
رويكرد محتوانگر برنامة درس��ي 
را مجموعه اي از دانش برمي شمرد كه 
مي بايد ياد گرفته ش��ود. اين مجموعه 
دانش در موضوعات گوناگون آموزشي 
مس��تتر و گس��ترده مي ش��ود كه خود 
فهرس��تي از موضوع��ات و عناوي��ن 
درس��ي را به دست مي دهد. مفاهيمي 
كه بايد ياد گرفته ش��وند و راهبردها و 
فنون هاي اجراي برنامه در اين رويكرد 
نمايانده مي شود. در رويكرد محتوانگر 
اغلب اوقات دست معلم براي انتخاب 
شيوه ها و روش هاي ياددهي باز است 
و او مي تواند محتواي تعيين شده را به 
شيوة خود، به تناسب محيط آموزش و 

امكانات و شرايط، آموزش دهد. 

رویكرد نتیجه نگر3
اي��ن رويكرد عالوه ب��ر اين كه به 
محتواي مورد آموزش اهميت مي دهد، 

به محصول يا نتيجه اي كه قرار اس��ت 
از آموزش حاصل شود نيز توجه دارد. 
رويكرد نتيجه نگر مشخص مي كند كه 
دانش آموزان پس از اجراي برنامه، در 
شرايط تعيين ش��ده، بايد به چه دانش، 
بينش، ارزش يا مهارتي دس��ت يابند. 
در واقع هدف هاي برنامة درس��ي اين 
رويكرد ش��امل قابليت ها و نگرش ها، 
عادات و آدابي اس��ت كه زندگي سالم 
را ش��كل مي دهد و ني��ز مهارت هايي 
كه انس��ان طبيع��ي براس��اس فطرت 
و براس��اس نياز اجتماعي، شايس��تة 
يادگيري آن هاست. اين هدف ها به طور 
معمول به صورت تجربه هاي آموزشي 
حاصل از فعاليت هاي برنامه ريزي شده 
قابل حصول اند، به شرط آن كه به وسيلة 

رهبر آموزشي، بخردانه هدايت شوند.

رویكرد فرایندنگر4 
در اين رويكرد برنامة درسي همانند 

درسیآموزشی وبرنامه   
ریزی
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شيئي فيزيكي تلقي نمي شود، بلكه بيشتر 
نمودي از تعامل ميان معلم، ش��اگرد و 
محتواي آموزش��ي اس��ت. در رويكرد 
فرايندنگر آنچ��ه در كالس درس و در 
محيط واقعي آموزش اتفاق مي افتد، از 
جمله سؤاالتي كه ميان معلم و شاگرد رد 
و بدل مي  شوند، توجهات و تفسيرهايي 
كه نسبت به محتواي آموزش صورت 
مي گيرد و فعاليت هايي كه دانش آموزان 
را ب��ه تفك��ر و نق��د، تحلي��ل و تعبير 
وامي دارند، اهميت وي��ژه اي دارند. در 
اين رويكرد، محيط يادگيري زمينه ساز 
و بستر يادگيري و شكل گيري فعاليت ها 
و تجربيات آموزشي محسوب مي شود 
و بر تقويت و غناي آن پيوس��ته تأكيد 
مي شود. كالس درس در اين رويكرد به 
منزلة آزمايشگاهي است كه معلم در آن 
به آزمون ايده ها و شيوه ها و سبك هاي 
يادگيري خود مي پ��ردازد و با توجه به 
امكانات و شرايط  موجود، و نيازها و 
سبك هاي يادگيري دانش آموزان، براي 
يادده��ي برنامه ريزي مي كند. همچنين 
ف��ردي منفعل  به عن��وان  دانش آم��وز 
نگريسته نمي شود، بلكه انسان توانمندي 
تلقي مي ش��ود ك��ه با برخ��ورداري از 
قابليت هاي ذاتي و اكتس��ابي مي تواند 
به بهترين سطح شكوفايي خود نزديك 
شود؛ به شرط آن كه در موقعيت شايسته 
و مناسب محيطي آموزشي قرار گيرد. 
معلم در اين رويكرد هدايتگري مشتاق 
ب��ه ياددهي و راغب ب��ه خود يادگيري 
اس��ت و مي كوشد با مجهز كردن خود 
به توانمندي ها و قابليت هاي الزم حرفة 
معلمي به نحوي شايسته و بايسته ايفاي 

نقش كند. 

رویكرد همه جانبه نگر5
در اي��ن رويكرد از چند جانب به 
برنامه توجه مي شود. عالوه بر نيازها، 
انگيزه ه��ا و عالقه ه��اي يادگيرن��ده و 
هدف ه��ا و مقاصد آم��وزش، هنگام 

برنامه ريزي درس��ي، ش��رايط محيطي 
تحليل مي شوند و با توجه به امكانات 
مّيسر، راهبردها و تكنيك هاي ياددهي- 
يادگي��ري و س��نجش و اندازه گي��ري 
انتخاب مي شوند. به عالوه، در رويكرد 
همه جانبه نگر به گوناگوني فرهنگ هاي 
قومي و محلي، گوناگوني زبان مادري و 
گوناگوني طبقات اجتماعي- اقتصادي 

نيز توجهي خاص مي شود. 
همان طور ك��ه در مقدمه نيز گفته 
ش��د، هيچ يك از رويكردها بر ديگري 
برتري ندارد. برنامه ريزان درسي معمواًل 
با تيزبيني و ژرف نگري مي توانند بهترين 
رويك��رد ممكن را ب��راي برنامه ريزي 
درسي برگزينند. ارنشتاين6 و هانكينز7 
)2009 نق��ل از اُين��ل 2010( عقي��ده 
دارن��د كه تم��ام رويكرده��اي ممكن 
در برنامه ري��زي درس��ي را مي توان به 
صورت يكي از دو مدل فني8 و غيرفني9 
طبقه بن��دي ك��رد. در م��دل رويكردي 
فني، برنامه ريزي درسي دستورالعملي 
تجويزي مفيد براي ساختمندس��ازي 
مي ش��ود.  تلق��ي  يادگي��ري  محي��ط 
اي��ن رويكرد ب��ر مبناي اص��ول الزم 
برنامه ريزي رويه اي منطقي10، كارا11 و 
اثربخش12 را براي ارائة آموزش تعيين 
و مشخص مي كند. در اين رويه اصول 
فني و تكنيكي كارا و مؤثر شناس��ايي 
شده و شيوه هاي اثربخش كاربرد آن ها 

نيز معرفي و تجويز مي شوند. 
غيرفن��ي،  رويك��ردي  م��دل  در 
برنامه ريزي بيش��تر بر مبن��اي نظرات 
كارشناس��ي و ب��ا توجه ب��ه امكانات 
در دس��ترس و قابل وص��ول صورت 
مي گيرد. برنامة نتيجة اين مدل بيش��تر 
ذهني، ش��خصي و هنري اس��ت و بر 
تأمين خواس��ت هاي يادگيرنده تأكيد 
دارد. از مدل فني برنامه ريزي درس��ي 
معمواًل در نظام هاي متمركز آموزش��ي 
استفاده مي ش��ود و از مدل غيرفني در 

نظام هاي غيرمتمركز آموزشي. 

پي نوشت .....................
1. approaches
2. content oriented approach
3. outcome oriented approach
4. process oriented approach
5. collectively oriented 

approach
6. Ornstein
7. Hunkins
8. technical model
9. non-technical model
10.logical
11. efficient
12. effective

هریک از رویكردهاي برنامه ریزي درسي بنا بر 
شرایط، موقعيت، امكانات و هدف هاي خاص قابل  

بهره گيري هستند

منابع

1. Oliva, Peter 1982. 
Developing The 
Curriculum, Boston: Little 
Brown & Company.u.k.

2. Onill, Jeraldine, 2010, 
Programe Design, 
Overview of Curriculum 
models, UCD Teaching 
and Learning Resoures 
Retrived, July2nd2012.

جمع بندي
صرف نظر از نوع رويكرد موردنظر 
در برنامه ريزي درسي و تهيه و تدوين 
و اجراي برنامه هاي درسي نكتة قابل 
توج��ه در اتخاذ هر ن��وع رويكرد اين 
است كه منطق و مقصد برنامه ريزي به 

منظور تأمين موارد زير باشد:
 كسب اطمينان از اين كه دانش آموز، 
ب��ا آن برنامة آموزش��ي، به حداكثر 
توان استعدادي خود دست مي يابد 
و به بهترين وجه ممكن ياد مي گيرد؛ 
 كسب اطمينان از اين كه معلم نسبت 
به هدف ها و مقاصد كلي آموزش، 
ش��يوه ها و راهبرده��اي مناس��ب 
آگاهي كامل پيدا مي كند و به بهترين 
وجه ممكن آموزش مي دهد، يا به 
عبارت ديگر به بهترين وجه ممكن 
فرايند يادگيري را هدايت و رهبري 

مي كند؛
 كسب اطمينان از اين كه ابزار و وسايل، 
امكانات و شرايط محيطي الزم براي 

آموزش موردنظر فراهم است. 
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ارتقایبينش
توليدملیوحمايتازكاروسرمايةايرانی

درآموزشوپرورش
	
 

دكترمحمدرضاكرمیپور
 عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
 واحد زنجان

  اشاره
توليد ملی و حمايت از کار و سرماية ايرانی که در سال 91 در رأس برنامه های اشتغال قرار گرفته، مستلزم فرهنگ سازی 
در زمينة اعتالی نگرش دانش آموزان از سطح ابتدايی است. راهنمايی و مشاورة شغلی و حرفه ای در زندگی دانش آموزان 
تأثير فراوانی دارد و آشنا کردن آنان در دورة ابتدايی با فرهنگ کسب و کار، به منظور تربيت نيروهای ماهر و متخصص، 

ضروری به نظر می رسد. 
توجه به عالقه و رغبت به بحث های گروهی و جست وجوی مشاغل، از سن ده سالگی )پاية چهارم ابتدايی( جنبة 
حياتی دارد، زيرا دانش آموزان در اين مقطع به تحقيق و کاوش در مشاغل مختلف عالقة شديدی از خود نشان می دهند 
و در مورد شغل آيندة خود از والدين، معلمان، نزديکان و مشاوران مدرسه پرسش هايی می کنند تا اطالعاتشان را نسبت 
به جهان مشاغل افزايش دهند. برانگيختن حس کنجکاوی دانش آموزان در مورد دنيای مشاغل، پاسخ به پرسش های آنان 
در اين زمينه و از همه مهم تر اعتالی نگرش و اعتقاد به فلسفة کار و تالش، در آيندة توليد ملی اثر مثبت دارد و زمينه های 

حمايت از کار و سرماية ايرانی را از طريق شناخت، انتخاب و اجرای الگوهای عملی کار فراهم می سازد. 
درا ين مقاله، راهبردهايی را برای ايجاد نگرش مثبت، يعنی پرورش ديدگاهی که دانش آموزان را به کارهای مولد و 

نوآوری ها عالقه مند سازد، ارائه داده ايم.

كليد واژه ها:

مشاورةشغلی،نگرش،اقتصاد،
توليدملی،سرمايةايرانی

سرآغاز 
در سن ده سالگی که دانش آموز 
در کالس چهارم ابتدايی، يعنی دورة 
دوم دبستان، مشغول تحصيل است، 
آثار بعضی مشاغل نظير آموزگاری، 
پليسی، پزشکی، خلبانی و پرستاری 
به ذهنش خطور می کند. در اين سن، 
او نيازمند مش��اوره ای اس��ت که به 
طريق مستقيم يا غيرمستقيم، فردی يا 

گروهی، اطالعاتی در زمينة مشاغل 
آينده کس��ب کند، ب��ا حرفه ای که به 
انتخ��اب آن عالق��ه دارد، از لحاظ 
کمی و کيفی، آش��نا ش��ود، عالقه و 
ت��وان خود را با نظر مش��اور محک 
بزند و با راهنمايی و مشاوره، برای 
پذيرش شغل آينده، از همان کودکی، 

آماده شود. 
آمادگی ب��رای انتخاب ش��غل، 
مستلزم اعتقاد راسخ و ايمان محکم 
به توليد ملی در عرصه های اقتصادی 
در جامعه است و بنابراين نام گذاری 
سال 1391 به عنوان »سال توليد ملی 
و حمايت از کار و سرماية ايرانی« را 
می توان راهبرد اثربخشی محسوب 
کرد. تحقق اين امر، تحولی همگانی 

و جدی در کلي��ة بخش های دولتی، 
تعاونی و خصوصی را می طلبد. 

تحق��ق اي��ن راهب��رد مس��تلزم 
مش��ارکت کلية اقشار دولتی - ملی، 
دانش آموزی، دانش��جويی و بس��يج 
تمام تشکل های مردمی است. توجه 
ب��ه چند نکته در س��ال توليد ملی و 
حماي��ت از کار و س��رماية ايرانی، 
از ضروري��ات طرح ه��ای راهبردی 

محسوب می شود. 
تمام دستاوردهای بشری حاصل 
کار و تالش آگاهانة انس��ان است. در 
دين مقدس اس��الم، کار تحسين شده 
و کارگر در هر موقعيتی مورد احترام و 

تکريم قرار گرفته است. 
در اي��ن مقال��ه، درب��ارة نق��ش 

آموزش،
حرفةمعلمی
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مدرسه در ايجاد بينش مثبت نسبت 
ب��ه ارزش ه��ای توليد ملی س��خن 

خواهيم گفت. 

شـیوه های ایجاد بینش مثبت 
نسبت به ارزش های تولیدملی 

1. تلقیـن نگـرش مثبـت به 
دانش آموزان 

کار و کوش��ش، به ويژه پرورش 
خالقيت و تربيت افکار نوآورانه از 
همان دوران ابتداي��ی، از مهم ترين 
راهبردهاي��ی اس��ت که ک��ودکان را 
نسبت به شغل آينده حساس می کند، 
آن ها را از بی تفاوتی بيرون می آورد 
و به فعاليت های اقتصادی، که برای 
بش��ر امری طبيعی و حياتی اس��ت، 
عالقه مند می سازد. کودکان با کسب 
اطالعات الزم نس��بت به شغل مورد 
نظ��ر و تعقيب آن ب��ا نگرش مثبت 
و اعتماد به نفس، ت��وان خود را در 
انجام کار تقويت می کنند و با طيب 
خاطر و ش��ادی در انج��ام کار، اعم 
از گروهی يا فردی، اصل فعاليت را 
دنبال می کنند تا به هدف نايل شوند. 
ب��ا اس��تفاده از آموزه های اس��المی 
می توان در دانش آموزان دورة ابتدايی 
نس��بت به کار و تولي��د ملی نگرش 
مثبت ايجاد کرد و در مراحل متوسطه 
و دانشگاهی، با واقعيت گرايی، آن را 

تکميل و نواقص را رفع کرد. 
ب��ا تقويت نگرش مثب��ت به کار، 
ديدگاه منفی نس��بت به کار و کوشش 
از ميان می رود و جامعة دانش آموزی 
کام��اًل با بين��ش اقتص��ادی به ويژه با 
چرخه ه��ای توليد، توزي��ع، مصرف، 
سرمايه گذاری و پس انداز آشنا می شود 
و آموزه ه��ای هم��ت مضاعف و کار 

مضاعف را در عمل تمرين می کند. 
2. فرهنگ سازی 

برای استفادة بهينه از امکانات و 
منابع طبيعی و خدادادی نظير نفت، 

گاز، مع��ادن، مراتع، برق و آب و به 
منظور پرهي��ز از اس��راف گرايی و 
به طور کلی برای اجتناب از هر گونه 
افراط و تفريط در زندگی الزم است 
با فرهنگ سازی، الگوهای مناسبی را 
برای مص��ارف خانوادگی، صنعتی، 
کش��اورزی، فرهنگ��ی و ... تهي��ه و 
ارائه ک��رد و در جهت همان طور که 
هدف علم اقتصاد در گسترش توليد 
مل��ی و رفاه اقتصادی در نظر گرفته، 
از زي��اده روی و گشاده دس��تی های 

بی مورد جلوگيری کرد. 
3. برنامه ریزی راهبردی 

توليد ملی و حماي��ت از کار و 
س��رماية ايرانی نيازمند برنامه ريزی 
راهبردی يعنی طرحی عملی اس��ت 
که در طوالنی مدت از شعار و شعور 
و نظ��ر به عمل تبديل ش��ود. ايجاد 
فض��ای کس��ب و کار از مهم تري��ن 
عوامل کليدی رشد اقتصادی است 
که بايد در سرلوحه برنامة دولتمردان، 

مس��ئوالن وزارت خانه ها، نهادها و 
مؤسس��ات ملی قرار گيرد و به طور 

جدی دنبال شود. 
4. کارآفرینی 

آم��وزش فراين��د کارآفرينی1 و 
نوآوری  ب��ه  دانش آموزان  تش��ويق 
در عرصه ه��ای علم��ی و اقتص��اد 
دانش  بنيان رهايی کش��ور از اقتصاد 
تک محصول��ی و ايج��اد بنگاه های 
ب��ازده می ش��ود و  اقتص��ادی زود 
نوآوری ه��ا را ک��ه بخ��ش عمل��ی 
خالقيت محسوب می شوند. در ميان 
دانش آموزان رشد و توسعه می دهد. 
در اثر رش��د کارآفرين��ی، توليد 
داخلی گسترش می يابد و با حمايت 
س��ازمان های دولتی و تش��کل های 
مردمی از کارهای خالق و مبتکرانة 
جوان��ان، نهضت جهاد اقتصادی در 

جامعه شکل می گيرد. 
5. طراحی شغل آینده 

وج��ود تمام مش��اغل مش��روع 
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ب��رای ادام��ة زندگی ف��ردی و بقای 
جامع��ه ض��روری اس��ت و از آنجا 
ک��ه دانش آم��وزان در دورة ابتدايی 
ب��ه ويژه س��نين 10 تا 12 س��الگی، 
پرس��ش های کنجکاوان��ه ای دربارة 
مش��اغل مطرح می کنند، وجود نهاد 
پاسخگويی مشاور شغلی و حرفه ای 
در مدارس ابتدايی ضروری اس��ت 
تا دانش آموزان را با بيان مناسب، با 
دنيای مشاغل و حرفه ها آشنا سازد، 
اطالعات حرفه ای آنان را گس��ترش 
دهد. دانش آموزان با راهنمايی مشاور 
می توانند استعدادها و توانمندی های 
خود را بشناسند و به منظور رسيدن 
به ش��غل دلخ��واه، رش��تة تحصيلی 
مناسب را انتخاب کنند )شفيع آبادی، 
1375: 52(. سپس در دورة متوسطه 
که دانش آموز به انتخاب حرفة آينده 
خود نزديک می شود، بايد موقعيتی را 
فراهم کرد که دانش آموز با مش��اورة 
فردی و گروهی خود را بهتر از دورة 
ابتدايی بشناسد و با درک حرفه های 
مورد عالقه، طراحی3 ش��غلی را در 

عمل پياده کند. 
آزمون ه��ای روان��ِی ش��ناخت 
را  دانش آم��وز  متن��وع،  مش��اغل 
ب��رای گزينش ش��غل در دانش��گاه 
آم��اده و مجه��ز می کنند. مش��اورة 
ش��غلی با رويکرد گروهی، در زمان 
صرفه جوي��ی می کند، بحث گروهی 
را تروي��ج و دانش آم��وزان گروه را 
از مشکالت مش��ابه شغلی ديگران 
ني��ز آگاه می کند و فراين��د يادگيری 
را عميق تر می سازد. مشاورة شغلی 
در اين باره، به کش��ف استعدادهای 
شغلی و تمرين مهارت های حرفه ای 
می کن��د  مس��اعدت  دانش آم��وزان 

)رايت، 1956: 55(. 
6. بهره وری از منابع طبیعی و 

دینی 
کار توليدی در تمام اديان الهی 

تفري��ح می دان��د )دش��تی، 1382: 
10(. در ق��رآن کريم ني��ز آياتی را 
مش��اهده می کني��م که از س��يمای 
جه��ادی قرآن در ترغي��ب مردم به 
به��ره وری مطلوب از منابع طبيعی، 
مالی و استعدادهای خداداد انسانی 
حکايت می کند. تصوير زير شمايی 

از ابعاد بحث شده است. 

منابع
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و آيين های اجتماع��ی، به ويژه در 
دين مقدس اس��الم، ب��ه اندازه ای 
م��ورد توجه واقع ش��ده اس��ت که 
پيامبر عظيم الش��أن اس��الم کار را 
عب��ادت می دان��د. حض��رت علی 
)ع( نيز با داش��تن مسئوليت بزرگ 
امامت، خود به کارهای کشاورزی 
اش��تغال دارد و کار را بزرگ تري��ن 

راهبردهای ارتقای بینش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایة ایرانی 
از دورة ابتدایی

ایجاد نگرش مثبت

فرهنگ سازیبهره وری از منابع طبیعی

برنامه ریزی راهبردیطراحی شغل آینده

کارآفرینی
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زهراآرامون

رهیافتي منسجم به پرورش تفكر خالق و انتقادي
 نويسنده: رابرت بوسترام  مترجمان: مجيد خيام دار- دكتر محمد آرمند  ناشر: انتشارات مدرسه

 چاپ: اول-  1390 قيمت: 70000 ريال  تلفن ناشر: 88800324-9

تفكر چيست؟ آيا انواع مختلفي دارد؟ آيا بايد كار خاصي انجام دهيم تا بتوانيم درست فكر كنيم؟ آيا تفكر آموختني است 
يا فطري؟ چرا تفكر مهم است؟ تفكر چگونه با ديدن، شنيدن و به يادآوردن ارتباط مي يابد؟

اين ها بعضي از پرسش هايي هستند كه در فعاليت هاي كتاب »رهيافتي منسجم به پرورش تفكر خالق و انتقادي«  به آن ها 
پاسخ داده شده است. با مطالعة اين كتاب پي خواهيد برد كه مسئله پيچيده تر از آن است كه فكر مي كرديد. 

اي��ن كتاب چهار بخش و 26 فصل دارد. بخش ه��اي آن عبارت اند از: بخش اول، »فكر كردن دربارة تفكر«؛ بخش دوم، 
»تخيل«؛ بخش سوم، »حل كردن مسئله« و بخش چهارم، »تفكر خالق«. 

روش ها و راهبردهاي تقویت دقت و توجه
نويسنده: آزيتا محمودپور ناشر: انتشارات مدرسه چاپ: اول-  1390قيمت: 45000 ريال 

تلفن ناشر: 88800324-9

دق��ت و توجه يعني اين كه فرد تمام حواس��ش را به موضوع يا مح��رك خاصي معطوف كند و به خود اجازه ندهد كه به 
راحتي از آن منحرف شود.

در ش��رايط زندگي كنوني، دانس��تن راه هاي ايجاد تمركز، دقت و توجه، مهارتي بس��يار سودمند به حساب مي آيد. كودكان و 
نوجوانان نيز بايد بتوانند در محيطي كه سكوت كامل در آن حاكم نيست مطالعه كنند، درس بخوانند و روي تكاليفشان تمركز كنند. 
كتاب حاضر ش��امل مجموعه اي مفيد و خواندني از راهبردها و راهنمايي هاي الزم براي ايجاد تمركز، دقت و توجه در 

كودكان است. محتواي كتاب در ده بخش تنظيم شده است: 
تعري��ف دقت و توج��ه؛ انواع دقت از لحاظ موضوع؛ عوامل مؤثر در دقت و توجه؛ ويژگي هاي كودكان دچار كمبود دقت 
و توجه؛ معيارهاي تشخيص اختالل كمبود توجه؛ مسائل و مشكالت كودكان دچار كمبود توجه در خانه؛ مسائل و مشكالت 
كودكان دچار كمبود توجه در مدرسه؛ روش هاي بهبود رفتار »توجه كردن«؛ تمرين هاي پيشنهادي براي تقويت دقت و توجه؛ 

تمرين ها. 

خوانندگانما
و

)         (فیكتابمعر
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نویسنده: 
رابرتجي.مارزانو

مترجم: 
محمدرضااميني

كاربستهای
يکراهبردآموزشی

سال هاست پژوهشگران تأثير راهبردهاي آموزشي گوناگون بر يادگيري دانش آموز را دريافته اند؛ هرچند اين 
گزارش ها عمومًا از يك سال به سال ديگر و از يك پژوهشگر به پژوهشگر ديگر متفاوت هستند. براي مثال، در 
س��ال 1984 بنجامين بلوم اعالم كرد كه در تدريس فرد به فرد، دانش آموز تا 48 درصد پيش��رفت مي كند. ولي در 
س��ال 2000 ايلبوم، ووگن، هوگز و مودي گزارش كرده اند كه راهبرد مذكور تا 16 درصد در پيش��رفت تحصيلي 
دانش آموزان نقش دارد. در سال 2009 نيز ريتر، بارنت، دني و آلبين اعالم كردند كه در خواندن، تدريس فرد به 

فرد صرفًا 12 درصد از پيشرفت تحصيلي را تعيين مي كند. 
همچنين در س��ال 2001، من ]مارزانو[ و همكارانم متوجه ش��ديم كه راهبرد تعيين شباهت ها و تفاوت ها به 
ميزان 45 درصد در پيش��رفت دانش آموز نقش دارد )مارزانو، پيكرينگ و پولك، 2001(. هر چند در س��ال 2009 
به اتفاق يكي ديگر از همكارانم پژوهشي را عهده دار بوديم كه در آن به نرخ 18 درصدي دست يافتيم )هيستد و 

مارزانو، 2009(. و در سال 2010، بيله و آبترپ ميزان 25 درصدي را براي اين راهبرد گزارش كردند. 

چهار سطح کاربست
من در بررسي نوارهاي ويديويي 
ضب��ط ش��دة معلم��ان از كاربس��ت 
راهبردها متوجه چهار سطح اجرا شدم 
ك��ه بعضي از تفاوت ه��ا در يافته هاي 
تحقيق را توضيح مي ده��د )مارزانو، 
فرونتي��ه و ليوينگس��تون، 2011(. نيز 
دريافتم، راهبرد ت��ا آن زمان مي تواند 
مؤث��ر باش��د كه معل��م بتوان��د از آن 
استفاده كند. اجازه دهيد در چارچوب 
مقايسه اي به راهبرد تعيين تشابهات و 

تضادها نظري بيفكنيم. 

1. سطح مبتدي
در اين سطح، معلم در به كارگيري 
راهبرد خيلي مس��لط نيست و هنگام 
اس��تفاده از آن ممك��ن اس��ت دچار 
خط��ا ش��ود. ب��ه همين 

دليل، راهبرد تأثي��ر اندكي بر يادگيري 
دانش آم��وز دارد. مالحظه كنيد در اين 
سطح معلم چطور مي تواند چارچوب 
مقايس��ه اي را به كار ببرد. س��تون هاي 
ماتري��س عناصر مقايس��ه را نش��ان 
مي دهند؛ سطرها ويژگي هاي گوناگوني 

را فهرست مي كنند. 
براي مثال، در بررس��ي هاي طبقة 
اجتماع��ي، معل��م عم��اًل مي تواند از 
چنين ماتريسي، از طريق ثبت دو نظام 
حكومتي يعني سلطنتي و ديكتاتوري 
در ستون هاي ماتريس خود و ثبت دو 
ويژگي يعني چگونگي تصميم سازي ها 
در  حكوم��ت  اش��كال  فراوان��ي  و 
كش��ورهاي بزرگ جهان در سطرهاي 

ماتريس، استفاده كند. 
هن��گام اج��را در س��طح مبتدي، 
معلم ممكن اس��ت اش��تباه كند و از 

دانش آموزان انتظار داش��ته باش��د كه 
عوامل بيشماري را مقايسه كنند. ثبت 
چهار ن��وع حكومت در س��تون های 
يک ماتريس )به طور مثال: س��لطنتي، 
ديكتاتوري، دموكراسي و جمهوري( 
ممكن اس��ت راهبرد را بسيار پيچيده 
كن��د. زي��را دانش آموزان ت��ا چه حد 
بايد بتوانند تشخيص دهند که عناصر 
مقايس��ه ش��ده در هريك از ويژگي ها 
متف��اوت و يا مش��ابه هس��تند، تا در 
ماتريس ثبت كنند. اگ��ر آن ها نتوانند 
اي��ن كار را بكنند، امتي��از اصلي را از 
دس��ت مي دهن��د. در حال��ی که معلم 
می تواند معيارهای مقايس��ه را قباًل به 

دانش آموزان يادآوری کند. 
2. سطح پیشرفته 

در اين سطح، معلم دچار اشتباهي 
مثل سطح مبتدي نمي شود. او عناصر يا 

راهنمایكارمعلم
{{ آموزش،

حرفةمعلمی
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ويژگي هاي بسياري را فهرست نمي كند 
و براي دانش آموزان توضيح مي دهد كه 
چگونه بايد شباهت ها و تفاوت هاي هر 
ويژگي را نشان دهند. در پژوهش هايي 
كه به اتفاق معلمان اجرا مي كنم، به نظر 
مي رس��د سطح پيشرفته سطح ويژه اي 
از به كارگي��ري راهبرد در كالس درس 
است، يعني معلمان از راهبردي بدون 
اشتباه مشخص و نسبتًا آسان استفاده 
مي كنن��د. با وجود اين، اين س��طح از 
به كارگيري، پيشرفت گسترده اي را در 
يادگيري دانش آموز، چنان كه در بعضي 
از پژوهش ها اعالم ش��ده است، نشان 

نمی دهد.  
3. سطح کاربردي

با شروع اين سطح، كاتاليزورهايي 
را براي پيش��رفت هاي چش��مگير در 
يادگي��ري دانش آموزان پي��دا مي كنيم. 

در اينجا نه تنها معلم هيچ اشتباهي در 
به كارگيري راهبرد مرتكب نمي شود و 
به راحتي از آن اس��تفاده مي كند، بلكه 
بر واكنش هاي دانش آم��وزان نظارت 
مي كند تا ببيند آيا راهبرد تأثير مطلوب 

را داشته است يا خير. 
براي مثال، بعد از تكميل ماتريس 
مقايس��ه كه س��لطنت ها و ديكتاتورها 
را در ب��ر دارد، دانش آموزان مي توانند 
بفهمند كه نه سلطنتي و نه ديكتاتوري 
چندان مّعرف شكل حكومت نيستند. 
براي نظارت بر اين نوع از آگاهي، معلم 
مي تواند با پرسيدن سؤال هايي از قبيل 
حاال چه چي��زي دربارة حكومت هاي 
سلطنتي و ديكتاتوري فهميديد كه قباًل 
نمي دانستيد، ذهن دانش آموز را مورد 
كندوكاو قرار دهد. در اين سطح معلم 
دائمًا ب��ا دانش آموزان تعامل مي كند تا 

تفاوت هاي دقيق تري را در خصوص 
عناصري كه با هم مقايس��ه مي شوند، 

بيرون بكشد. 
4. سطح نوآوري

در اين س��طح، معلم با راهبردي 
كه ب��راي مواجهه ب��ا نيازهاي خاص 
دانش آموز متناسب سازي كرده، كاماًل 
آشناس��ت. ب��راي مث��ال، معلماني را 
ديده ام كه عناصري را به همان ماتريس 
مقايسه اي اضافه مي كنند كه شما نمونة 
آن را در نوش��ته هاي متخصصان پيدا 

نمي كنيد. 
در كالس��ي ك��ه در آن ماتري��س 
مقايسه اي تأثير كاماًل زيادي بر يادگيري 
دانش آموز داشت، معلم به دنبال تفاوت 
نظ��رات دانش آم��وزان در خصوص 
ش��باهت ها و تفاوت ه��ا ب��ود. براي 
مثال، اگر تع��دادي از دانش آموزان به 
اين نتيجه رس��يده بودند كه حكومت 
ديكتاتوري همواره براي ش��هروندان 
كشور مضر است و دانش آموزان ديگر 
مخال��ف نظر آن ها بودند، معلم از اين 
اختالف نظرها به عنوان سكوي پرش 
اس��تفاده مي ك��رد ت��ا از دانش آموزان 
بخواهد براي اثبات نقطه نظرات خود 
اطالعات��ي از اينترن��ت و منابع ديگر 

جمع كنند. 

فقط به عنوان یك ابزار 
تا آموزش وج��ود دارد، پژوهش 
دربارة راهبردهاي آموزشي ادامه خواهد 
داش��ت تا راهنماهايي ب��راي معلمان 
دربارة انواع راهبردهاي آموزشي فراهم 
آورد تا آن ها بتوانند از اين راهبردها در 
كالس درس استفاده كنند. در وضعيت 
مطلوب، معلمان بايد بارها به س��وي 
سطح نوآوري حركت كنند؛ در حالي كه 
راهبردهايي را براي مواجهه با نيازهاي 
دانش آموزان متناسب سازي مي كنند تا 

بتوانند يادگيري را به باالترين 
حد خود برسانند. 

منبع
It's How You Use a 
Strategy, Robert J. 
Marzano, Educational 
Leadership, December 
2011/ January 2012, Vol. 
69, No.4, The Resourceful 
School.
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نویسنده:
ريي

 مترجم: 
مینا  سلیمي

بيريخت!
صبحبهخيرخورشيدخانم

به عن��وان 
معل��م، غالب��ًا به 
دوران  تجربه ه��اي 
دانش آموزي خودم فكر 
مي كن��م؛ به ويژه به يكي از 
معلمانم كه زندگي مرا متحول 
كرد. من هميشه خود را مديون 
او احس��اس مي كنم. تشويق هاي 
او نه تنها زندگي مرا تغيير، بلكه با 
اطمينان مي توانم بگويم كه نجاتم داد.

قرار بود به كالس پنجم بروم؛ يك 
پاية تحصيلي مهم اما... . ده سالم بود و 
مثل هميشه با شوق در انتظار شروع سال 
تحصيلي بودم. امسال چه كسي معلممان 
است؟ با صميمي ترين دوستم همكالس 

خواهم بود؟ از معلمم خوشم مي آيد؟
موج��ي از هيجان م��را احاطه كرده 
بود. من مدرس��ه را دوس��ت  داش��تم و 
كساني را كه از مدرسه خوششان نمي آمد 
درك نمي كردم. اما اصاًل نمي دانستم كه 
امسال با سال هاي ديگر متفاوت خواهد 
بود. شروع سال تحصيلي خوب بود. 
معلم من زني سختگير بود؛ هر چند 
س��ختگيري غيرعادي نداش��ت. او 
ياد مي داد و م��ن ياد مي گرفتم. اما 
پس از گذشت شش ماه از سال، 
بيرحمي هاي او ش��روع ش��د. 
هرگز واقعًا نفهميدم چه چيزي 
تغيير كرد. االن وقتي به عقب 
برمي گردم و آن روزها را 
هنوز  مي كن��م،  م��رور 
نمي توان��م به دقت به 

يل  ال د
هانت ه��اي  ا
او اش��اره كن��م. به نظر 
مي رس��يد از توهين به من در 
حضور بچه ها و زدن برچسب هايي 
ــلخته و بي ريخت  مانن��د احمق، ش
ل��ذت مي برد. نمره هاي من هميش��ه 
خوب بودند. اما ناگهان الف به جيم 
ــه دال تبدي��ل ش��د. من گريه  و ب ب
مي كردم و مي كوش��يدم با انجام دقيق 
تكاليف خ��ودم را به معيارهاي خانم 
نزديك كنم. من هميشه نهايت سعي 
خود را مي كردم. غالبًا اظهارنظرهاي 
والدينم كه مطمئ��ن بودند اين دوران 
استثنايي و گذراست موجب دلگرمي 
من مي ش��د. ام��ا خانم معل��م هرگز 
چنين نمي انديش��يد و هميشه دستم 
مي انداخت و متهمم مي كرد كه كسي 

ديگر تكاليفم را انجام مي دهد.
هر ماه كه مي گذشت، ابرهاي سياه 
بيشتر احاطه ام مي كردند تا اينكه رفتار 
خانم با من، بر رابطة من با دوس��تانم 
نيز تأثير گذاشت. كم كم آن ها از ترس 
اينكه مب��ادا رفتار خانم ب��ا آن ها نيز 
تغيي��ر كند، از م��ن فاصله مي گرفتند. 
مادِر بهترين دوست من وقتي متوجه 
رفتار خانم معلم با من ش��د، او را از 
كالس ما به كالس ديگري منتقل كرد. 
من تنها و سرخورده شده بودم. ديگر 
از مدرسه متنفر شدم. ديگر هيچ چيز 
برايم مهم نب��ود؛ حتي زندگي خودم. 
با خود مي انديشيدم كه پايان دادن به 
اين زندگي بهتر از تحمل كردن چنين 
تحقيرهايي از كس��ي اس��ت كه يقين 
داشتم به من چيزهايي خواهد آموخت 
و روياهاي مرا پ��رورش خواهد داد. 
تمام تعطي��الت آخر هفت��ه راه هاي 
خاتم��ه دادن ب��ه زندگ��ي را در ذهنم 
مرور مي ك��ردم، اما در نهايت تصميم 
مي گرفتم كه هفتة بعد به اين موضوع 

فكر كنم. من واقعًا نمي خواستم بميرم، 
اما به عنوان يك كودك، توانايي ديدن 
انتهاي اين تونل تاريك را نداشتم. اين 
عذابي جهنمي بود. به خودم مي گفتم 
اگر فقط يك نفر ب��ه من ابراز محبت 

بخش
هایاميدگام
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بيريخت!
صبحبهخيرخورشيدخانم

انجام 
 . ي��م د ا مي د

غرق افكار خ��ود، با 
گام هايي آهسته و در اضطراب 

از روزي كه در پيش خواهم داشت، 
به زمين چشم دوخته بودم و به طرف 
اتاق تمرين س��رود مذهبي مي رفتم. 
ناگه��ان صدايي آهنگي��ن و ُپرانرژي 
شنيدم. »صبح به خير خورشيد خانم!« 
ايستادم. جلوتر را نگاه كردم. يكي از 
معلمان سال ششم را پيش روي خود 
ديدم كه به روشني داشت به من لبخند 
مي زد. او مرا نمي شناخت. من نيز فقط 
نام او را مي دانستم؛ خانم جردن. او با 

من مهربان بود.
بقية س��ال تحصيلي را در حالي 
پشت  سر گذاشتم كه هر هفته روزهاي 
دوش��نبه و چهارش��نبه، در مس��يرم 
به طرف اتاق ُك��ر، او با »صبح  به خير 
خورشيد« خود آنجا بود. در ماه هاي 
طوالني كه تا پايان سال باقي مانده بود، 
او نور اميدي در دل من روشن كرد. به 

كمك او توانستم ادامه بدهم.
س��ال بعد ش��وق كمت��ري براي 
شروع مدرسه داشتم. سرتاسر تابستان 
را ص��رف غلبه بر فش��اري كردم كه 
طي سال متحمل شده بودم. هنوز هم 
احس��اس مي كردم زير پا له شده ام و 
ــت  ــه را از دس ذوق رفتن به مدرس
داده ام. هن��وز هم امي��دوار بودم كه 
س��ال جديد بهتر از س��ال قبل باشد. 
در اولي��ن روز ش��روع س��ال جديد 
خود را به فهرس��ت شاگردان كالس 
ششم رس��اندم تا اسامي شاگردان هر 
كالس را ببينم. سه معلم در پاية ششم 
تدريس مي كردند. نام من در فهرست 
شاگردان اولين كالس نبود. در دومين 
فهرست هم به چشم نمي خورد. قبل 
از اينكه به آخرين در برسم، صدايي 
م��را خطاب ق��رار داد، »صبح به خير 

خورشيدخانم!«. 
بله اس��م م��ن در 

فهرست كالس خانم 
ُجردن ب��ود. همچنان كه 

به من خوش��امد مي گفت، 
دس��ت خود را بر ش��انة من 

گذاش��ت و گف��ت: »من خيلي 
چيزها راجع به تو شنيده ام.« قلبم 

داش��ت مي ايس��تاد كه او ادامه داد: 
»نگران نباش، حت��ي يك كلمه اش 

را هم باور نمي كنم. به كالس شش��م 
خوش آمدي.«

غالب��ًا به اين فك��ر مي كنم كه خانم 
ُجردن االن چه مي كند! آن سال، ما كالس 
خوب��ي را همراه او تجرب��ه كرديم. همة 
بچه هاي كالس او را دوس��ت داشتند و 
او ب��ه ما ياد داد كه همديگر را دوس��ت 
داشته باشيم. سال بعد از آن مدرسه رفتم، 
اما نور اميدي كه يك معلم � بدون اينكه 
خود بدان��د � در دل من روش��ن كرد، 

هميشه الهام بخش من است.
خان��م ُج��ردن اگ��ر نوش��تة مرا 
مي خوانيد، از شما سپاس گزارم! شما 
از من انس��اني بهتر، مادري بهتر و 
معلمي بهتر، براي كودكاني ساختيد 
كه بسياري آن ها را به فراموشي 
س��پرده و يا از آن ها قطع اميد 

كرده اند. شما هنوز هم براي 
من سرچشمة الهام و اميد 

نگهدار  خداوند  هستيد. 
شما باشد!

كند، به خودكشي فكر نخواهم كرد.
دوشنبه ها براي تمرين دسته جمعي 
س��رود مذهبي، صبح زود به مدرسه 
دقيق��ه را 45  تمرين��ات   مي رفت��م. 

زودت��ر از ش���روع معم�ول كالس ها 

ت
اس

ن 
ش م

بخ
ام 

اله
شه 

همی
رد، 

ن ک
ن روش

ل م
در د

ـ  ود بداند 
ن اینكه خ

ـ بدو نور امیدي که یك معلم 
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راضيهبرزگر
دكترداريوشنوروزی
دانشكدة علوم تربيتی و روان شناسی 
دانشگاه عالمه طباطبایی 

فناوری
آموزشی،

اطالعاتو
ارتباطات

  اشاره
آموزش و پرورش در قرن بيست ويکم به محدوده ای فرامکانی و فرازمانی پا گذاشته است. ما به عصر ارتباطات ديجيتال و بی سيم 
قدم نهاده ايم که در آن فناوری های سيار فرايند آموزش و يادگيری را دگرگون ساخته اند. به بهره گيری از اين فناوری های سيار برای ايجاد 
دانش، نگرش و مهارت در يادگيرندگان، يادگيری سيار می گويند. اثربخشی برنامه های يادگيرِی سيار به مهارت های ارتباطی جديد و 

رويکردهای نوين آموزشی نياز دارد. 
ــيار، جايگاه آن در آموزش از راه دور، عناصر، مقررات عمومی، فرصت ها و چالش ها،  در اين مقاله، ابتدا به تعريف يادگيری س
ــيار می پردازيم. در ادامه، رويکردهای آموزشی تبيين خواهند شد و يادگيری  ــم اندازهای آتی يادگيری س تحقيقات انجام گرفته و چش
ــی می شوند. در پايان يک رويکرد نوين آموزشی که از دل  ــارکتی و آموزش معلم محور به عنوان زيرمجموعة اين رويکردها بررس مش
رويکردهای پيشين برآمده است، برای يادگيری سيار پيشنهاد خواهد شد. اين رويکرد تلفيقی است از بهترين ويژگی های نظريه های 

رفتارگرايی و ساختن گرايی در سطح کالن و آموزش معلم محور و يادگيری مشارکتی در سطح خرد. 

كليد واژه ها:

يادگيریسيار،آموزشازراه
دور،رويکردهایآموزشی،الگوی
تلفيقی،يادگيریمشاركتی،

آموزشمعلممحور

سرآغاز 
تعلی�م و تربیت با آفرینش انس�ان 
همزاد اس�ت. یعنی همزم�ان با پیدایش 
انسان و زندگی جمعی، تعلیم و تربیت نیز 
با او بوده است. ولی در گذر زمان همواره 
شکل و روش ارائة آن تغییر یافته است. 
یعنی با پیدایش هر وس�یله یا صنعت و 
فناوری، تعلیم و تربیت نیز، متناس�ب با 
آن، دگرگ�ون ش�ده اس�ت. در قرن های 
اخیر ک�ه دورة گذر از عص�ر صنعتی به 
عصر اطالعات و ارتباطات اس�ت، تعلیم 
و تربیت نس�بت به دوران گذش�ته، هم 
از لح�اظ کمیت و ه�م از لحاظ کیفیت و 
سرعت ارائه، به طور چشم گیری متحول 
ش�ده اس�ت )مهرمحم�دی، 1383(. ما 
هم اکنون به عص�ر ارتباطات دیجیتال و 
بی س�یم قدم نهاده ایم. )موسی رمضانی، 
1389(. از این رو امروزه آموزش از شکل 
سنتی خارج شده و به سمت آموزش های 

از راه دور، آم�وزش الکترونی�ک و اخیراً 
یادگیری س�یار رفت�ه اس�ت. یادگیری 
س�یار نوعی یادگیری از راه دور است که 
می تواند به صورت هم زمان و غیرهم زمان 
با بهره گیری از ابزاری الکترونیکی مانند 
تلف�ن همراه ص�ورت گیرد )یاس�ینی و 
همکاران، بی ت�ا(. این ن�وع یادگیری به 
تحق�ق تعلی�م و تربی�ت همگان�ی و در 
دس�ترس ب�رای تمام�ی یادگیرن�دگان 
می انجام�د )الی�اس، 2011(. ام�روزه ب�ا 
ب�ه کارگی�ری هوش�مندانة راهبردها و 
فن�ون نظریه های یادگی�ری، می توان به 
راه حل هایی برای یادگیری دس�ت یافت 
که نیازهای قرن بیست و یکم را برآورده 

می سازند )مرجل1، 1382(. 
نظریه های یادگیری ش�رایط حاصل 
ش�دن ی�ا نش�دن یادگی�ری را تحلیل 
می کنن�د )ش�عبانی، 1386(. با توجه به 
یادگیرن�دگان و ش�رایط، از نظریه ه�ای 
یادگیری متعددی می توان استفاده کرد. 
س�ه نظریة عم�دة یادگی�ری عبارت اند 
و  ش�ناخت گرایی  رفتارگرای�ی،  از: 
ساختن گرایی. مبنای نظریة رفتارگرایی 
تغییرات قابل مشاهده در رفتار است، در 
حالی که اس�اس رویکرد شناخت گرایی، 
اندیش�ه ای اس�ت که پش�ت ه�ر رفتار 
وج�ود دارد. س�اختن گرایی نی�ز بر این 

فرض اس�توار اس�ت که همة م�ا دنیای 
خودم�ان را با ط�رح و تجربه های فردی 
خود می س�ازیم )مرج�ل، 1382(. از این 
رویکرده�ا در حوزة یادگیری س�یار نیز 
می توان بهره جس�ت. متخصصان تعلیم 
و تربی�ت به مبانی نظ�ری محکمی برای 
یادگیری س�یار در زمینة آم�وزش از راه 
دور و راهنمایی های بیشتری دربارة نحوة 
به کارگیری فناوری های نوظهور موبایل 
و وسایل س�یار و تلفیق آن ها با تدریس 
ب�رای اثربخش تر ش�دن آن، نی�از دارند 

)پارک2، 2011(. 
در این مقاله یک رویکرد آموزش�ی 
تلفیقی مطرح می شود که در آن یادگیری 
سیار، هم رویکردهای سنتی نظیر آموزش 
معل�م محور و ه�م رویکرده�ای جدید 
نظیر یادگیری مشارکتی را با هم تلفیق 
می کند. آموزش معل�م محور بر رویکرد 
رفتارگرایی و یادگیری مشارکتی مبتنی 
و در راستای رویکرد ساختن گرایی است. 
بنابراین در این الگوی تلفیقی، نظریه های 
یادگیری رفتارگرایی و س�اختن گرایی با 
یکدیگر تلفیق شده اند. این الگو بر پایة 
بهترین ویژگی های دو رویکرد پیش�ین 
ساخته شده است. بهره گیری از این الگو 
ب�ه تحقق یادگیری معن�ادار، اثربخش و 

مادام العمر6 منجر خواهد شد. 
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یادگیری سیار 
الف( تعریف 

ــیاربهیادگیریازطریقوسایلدستی یادگیریس
ــارهدارد.این ــرزمانومکاناش ــترسدره وقابلدس
ــمیباشد.در ــمییاغیررس ــترس یادگیریممکناس
گذشتهیادگیریسیارغالباًبهكاربردفناوریهایسیار
ــدودبود،اماامروزهمالکتفکردراینزمینهتحرک مح

یادگیرندگاناست)هاشمیوقاسمی،2011(.
ــیار ــتكهیادگیریس کول)2010(براینباوراس
ــراریارتباطو ــرایبرق ــاییادگیرندگانراب قابلیته
ــایلسیاروبیسیم ــتیابیبهاطالعاتازطریقوس دس

گسترشمیدهدوبهبودمیبخشد.
ــیلهوفناوریسیاربراییادگیری محبوبترینوس
ــایدمهمتریندلیلاینمحبوبیت تلفنهمراهاست.ش
قابلیتهایمتعدداینوسیلهباشد،چراكهتلفنهمراهاز
قابلیتهاییچونعکسبرداری،فیلمبرداری،مکانیابی،
بلوتوث،سرویسپیامكوتاه،سرویسپیامچندرسانهای،
ــامنرمافزارهایآموزشی،اینترنتی،نظارتیو انواعواقس
كتابالکترونیکیبرخورداراست)منصوریوهمکاران،
ــداینتعریفكاملترینتعریف 1389(.بهنظرمیرس
ــیارباشد:یادگیریسیاركسبهرنوع براییادگیریس
دانش،نگرشومهارتبابهرهگیریازفناوریهایسیار
ــهباعثتغییردررفتار ــتك درهرزمانوهرمکاناس

میشود.
ب( جایگاه 

ــرفتهایقابلتوجهیدر ــالاخیر،پیش درچندس
ــت.با ــاتوارتباطاتبهوجودآمدهاس ــاوریاطالع فن
افزایشاستفادهازفناوریهایمدرنارتباطی،واژههای
جدیدیبهنامیادگیریازراهدور،یادگیریالکترونیکیو
یادگیریسیارمتولدشدهاند.دراینقسمتازمقالهابتدا
اینسهنظامراتعریفخواهیمكردوسپسارتباطآنها

رابااستفادهازشکل)1(نشانخواهیمداد.
ــتكهبرایهدایت یادگیریازراهدورفرایندیاس
ــهراههای ــوزشازراهدور،ب ــطآم ــدهدرمحی یادگیرن
ــی،1389(. ــیرمضان ــیصورتمیگیرد)موس متفاوت
ــیبراصل ــتمبتن ــیاس ــوزشازراهدورنیزروش آم
ــایلآموزشیو ــیودركنارآنازابزارووس خودآموزش
كمکآموزشیدیگریمانندرادیو،تلویزیون،اینترنتو
ــتفادهمیشود)رضوی،1390(.یادگیری موبایلنیزاس
الکترونیکیزیرمجموعةیادگیریازراهدوراست.درواقع
یادگیریالکترونیکیبهرهگیریازفناوریهایاطالعاتی

ــانهایو ــداینترنتونظامهایچندرس ــیمانن وارتباط
فرارسانهایبرایبهبودكیفیتیادگیریازطریقتسهیل
ــیوفراهمكردن ــیبهمنابعوخدماتآموزش دسترس
ــاركتازراهدوراست ــازوكارهاییچونتعاملومش س

)هولمز3وگاردنر2006،4(.
ــانوهرمکانكهبرای ــردیادگیریدرهرزم رویک

ارتقاییادگیریالکترونیکیاستفادهمیشودباپیشرفت
فناوریبیسیمویادگیریسیارتاحدزیادیبهواقعیت

پیوستهاست)مایکن5ورنه2006،6(.
ــیاررااینگونهتعریف براون7)2003(یادگیریس
میكند:فناوریهایسیارمیتواندیادگیریرامؤثرتراز
زمانیشکلدهدكهماازمحیطهاییادگیریالکترونیکی
ــتفادهمیكنیم.اوشکل1رابراینشاندادنجایگاه اس
ــوزشازراهدوروارتباط ــوزةآم ــیاردرح یادگیریس
ــهمفهومیادگیریازراهدور،یادگیریالکترونیکیو س

یادگیریسیارپیشنهادمیكند:



28

تم
ش�

و ه
ت 
س
بي
رة 
دو

 
  1
39

ن1
آبا

  
  2
رة 

ما
ش
 

یادگیری چهره به چهره

یادگیری تلفیقی

یادگیری الکترونیکی

یادگیری بر خطیادگیری سیار

یادگیری مکاتبه ای

شکل 1. جایگاه یادگیری سیار در حوزة یادگیری از راه دور 
)منبع: براون )2003( (

پ( عناصر 
ــد،محیطهای ــونز9)2009(معتقدن ــو8وپارس ری
ــغولیتو ــدهدارند:مش ــهعنصرعم ــیارس یادگیریس

درگیری،حضوروانعطافپذیری.
ــركردنفعال ــورازدرگیری،درگی درگیری: منظ
ــیاراست.درگیری یادگیرندهدرمحیطهاییادگیریس
ومشغولیتسهمؤلفهدارد.یادگیرنده،مربیوفناوری.

درگیری و مشغولیت

دانش آموزان

مربی

فناوری

شکل 2. مؤلفه های عنصر درگیری
 )منبع: ریو و پارسونز، 2009( 

ــودنهمزمانفردو ــهآگاهیوب حض�ور: حضورب
ــیاراشارهدارد.اینعنصر دیگراندرمحیطیادگیریس
ــهمؤلفهدارد:شناختی،اجتماعیوتدریس.غالباً نیزس
درحضورشناختیتعاملدانشآموزبامحتوا،درحضور
ــوزودرحضور ــلدانشآموزبادانشآم ــیتعام اجتماع

تدریستعاملدانشآموزبامعلمموردتوجهاست.

حضور

دانش آموز-  محتوا

دانش آموزـ  دانش آموزان

دانش آموزـ   معلم

شکل 3. مؤلفه های عنصر حضور
)منبع: ریو و پارسونز، 2009(

ــری انعطافپذی آن از ــور منظ انعطاف پذی�ری:
ــتكه ــنجشاس ــاییادگیری،تدریسوس فعالیته
تسهیلگرانواعحالتهایتعاملبینمعلمویادگیرنده

است.

انعطاف پذیری

فعالیت های یادگیری

فعالیت های تدریس

فعالیت های سنجش

شکل 4. مؤلفه های عنصر انعطاف پذیری 
)منبع: ریو و پارسونز، 2009(

ت( الزامات 
ــدهنیازمند ــهیادگیرن 1. قابلی�ت حم�ل: هرجاییك

یادگیریسیاراستبایددردسترسباشد. 
ــاس ــیبراس 2. انف�رادی ب�ودن:انتخابموادآموزش
تواناییهاییادگیرنده،دانشوسطحیادگیریاست.
3.سادگی و راحتی:یادگیرندهبتوانددرموقعیتهای

متفاوت،بدونمزاحمتفناورییادبگیرد.
4.قابلیت دستیابی در هر جایی 

ــشومهارتهای ــریودان ــةیادگی ــازمین ــدب 5.بای
مشکلگشایییادگیرندگانمتناسبباشد.

6.مداوم�ت و پایداری: هدفبایدهدایتوحمایتاز
ــدكهدرنتیجةآن ــرزندگیباش یادگیریدرسراس
ــردآوریانفرادیمنابعودانشبه یادگیرندگانبهگ

صورتمستقیممیپردازند.
7.کاربر پسند بودن: بایدكاربردآنتوسطافرادآسان
ــتنتجربةقبلیازفناوریالزامینباشد باشدوداش

)هاشمیوقاسمی،2011(.

ث( فرصت ها و چالش ها 
یادگیرندهدرمورداینکهچهچیزییادبگیرد،چگونهو
درچهمکانوزمانییادبگیردآزاداست)ساندبرگ10

وهمکاران،2011(.
زمانیادگیریكاهشمییابد.

بهتحققتعلیموتربیتهمگانیوعمومیمیانجامد
)جوادیفرد،1390(.

بریادگیریمشاركتی،خالقومبتنیبرداناییتأكید
دارد)نیلی،1386(.

باكاهشفشارهایفیزیکیناشیازحملكیفهای
ــطوبهرهگیریاز ــرمحی ــدارسوتغیی ــنگینم س

یادگيری سيار 
قابليت های 
یادگيرندگان را برای 
برقراری ارتباط و 
دستيابی به اطالعات 
از طریق وسایل سيار 
و بی سيم گسترش 
می دهد و بهبود 
می بخشد 
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ــالمت ــی،بهحفظس ــایگوناگونآموزش تجربهه
جسمیوروحیكمکمیكند.

بهعلتنداشتننیازبهامکاناتفیزیکیوكالسهای
ــاختیرادرپیدارد ــشهزینههایزیرس درسكاه

)منصوریوهمکاران،1389(.
امکانیادگیریدرموزهها،گالریهاومحیطهایباز
ــهررافراهممیكند)غریبیومحمدی، وخارجازش

.)2009
بهبسطارتباطاتوتعامالتافرادبایکدیگرمیانجامد

)براونوهمکاران،2008(.

چالش ها 
چالشهاییادگیریسیارازدونظرمطرحاست:

فناورانه،آموزشیواجتماعی

چالش های فناورانه 
طولعمرناكافیباتریها

پهنایباندمحدود
اندازةكوچکصفحةنمایشوكلیدهایفناوریهای

مورداستفادةآن
ــری ــاییادگی ــیدورهه ــوادآموزش ــتفادهازم اس

الکترونیکیبرایدورههاییادگیریسیار
ــتانداردهایمتفاوت،صفحاتنمایش استفادهازاس
دراندازههایمختلفوسیستمهایاجراییگوناگون

)منصوریوهمکاران،1389(.
قابلیتپردازشضعیف)كینشاک2003،11(

محدودیتدركاربردنرمافزارهاومحتواوچالشهای
مربوطبهیادگیرِینحوةاستفادهازمحصوالتسیارو
تفاوتهایموجودبینكاربردهاوشرایطاستفادهاز

آن)پارک،2011(.

چالش های آموزشی و اجتماعی 
ــریدرمحیطهای ــردنازفرایندیادگی حمایتنک

گوناگونیادگیری)ویکیپدیا،2009(
ــیار ــبیادگیریبراییادگیریس نبودنظریةمناس

)پاچلروهمکاران،2010(
ــریالکترونیکبا ــیبینیادگی ــایمفهوم تفاوته

یادگیریسیارومشتبهشدنایندوبایکدیگر
حفظامنیتاطالعاتشخصیوخصوصی

ج( چشم اندازهای آینده 
انتظارمیروددرآیندةنزدیک،طراحانبرایطراحی

برنامههاییادگیریسیاریادگیرندهمحوری،بهرهگیری
ازرسانههایغنی،راهبردهاییادگیریمشاركتیوقابل
ــترقراردهند.آیندةیادگیری انعطافراموردتوجهبیش
ــریهمزماندر ــت.یادگی ــیار،یادگیریهمزماناس س
حقیقتنوعییادگیریالکترونیکیاستكهدرآنبرای
انتقالآموزشازابزارهایسیاراستفادهمیشودوتالش
ــیوامکانات ــتههایآموزش ــتكهبینخواس برآناس
ــود.امیداستباایجادبسترهای فناورانهتعادلایجادش
ــاییادگیری ــرایبرپاییچنینمحیطه ــوانب الزم،بت

زمینههایمناسبیفراهمكرد.

رویكرد تلفیقی 
ــرایطحصولوعدمحصول رویکردهادرحقیقتش
ــعبانی،1386(.باتوجه ــریراتحلیلمیكند)ش یادگی
بهیادگیرندگانوشرایطمیتوانازنظریههاییادگیری
متفاوتیاستفادهكرد.الگوهایسهنظریهعمدةیادگیری
ــم ــاختنگراییدره ــناختگراییوس ــی،ش رفتارگرای

تنیدهاند.
بسیاریازمعلمانازفضایغیرفعالوشرایطخشک
ــتند.آنان ــیكالسهایخویشناراضیهس وغیرواقع
روشیراجستوجومیكنندكهبتواننددردانشآموزان
ــادكنند ــریوآموزشایج ــراییادگی ــزةكافیب انگی
ــئلهومسائلی )حائریزادهوهمکاران،1381(.اینمس
ــابهمارابرآنداشتتابرپایةقابلیتهاییادگیری مش
سیاروآموزشمعلممحورویادگیریمشاركتی،رویکرد
آموزشینوینیرامطرحكنیم.رویکردمطرحشدهدراین
مقالهبرپایةبهترینویژگیهایدورویکردرفتارگراییو
ــطحكالنوآموزشمعلممحورو ــاختنگراییدرس س

یادگیریمشاركتیدرسطحخردساختهمیشود.

ساختن گرایی رفتارگرایی
آموزش معلم محور 

 +
یادگیری مشارکتی

شکل 5. الگوی تلفیقی مبتنی بر دو رویکرد رفتارگرایی و 
ساختن گرایی 

بهره گيری از الگوی 
تلفيقی در بستر 
یادگيری سيار، 
یادگيری برای 

دانستن، به كار بستن 
و با هم زیستن را 

محقق خواهد ساخت
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ــیار،همرویکردهای ــتریادگیریس اینالگودربس
ــور(راكهبر ــرآموزشمعلممح ــنتییادگیری)نظی س
ــمرویکردهایجدید)نظیر رویکردرفتارمبتنیاندوه
ــاختنگرایی ــاركتی(راكهبررویکردس ــریمش یادگی

استوارند،تلفیقوحمایتمیكند.

ساختن گرایی رفتارگرایی
آموزش معلم محور 

 +
یادگیری مشارکتی

یادگیری سیار

شکل 6. رویکرد نوین آموزشی در یادگیری سیار

استفادهازاینالگویتلفیقیدربستریادگیریسیار
ــاركتیو بهدرگیریفعاالنةدانشآموزان،یادگیریمش

معنادار،خالقومبتنیبرداناییمیانجامد.

منابع	
1. جوادی  فرد، زهره )1390(. بررسی	تطبیقی	آموزش	الکترونیک	در	دانشگاه	های	مجازی	انگلستان،	ژاپن	و	ایران. پایان نامة کارشناسی ارشد 

دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی. 
2. حائری زاده، خیریه بیگم، قاسم خان، سودابه و محمدحسین، لیلی )1381(. یادگیری	از	طریق	همیاری. نشر نی. تهران. 

3. رضوی، عباس )1390(. مباحث	نوین	در	فناوری	آموزشی، اهواز: انتشارات دانشگاه چمران. 
4. شعبانی، حسن )1386(. مهارت	های	آموزش	و	پرورش:	روش	ها	و	فنون	تدریس )جلد اول(. تهران: سمت. 

5. غریبی، فرزانه و محمدی آذین. )2009(. یادگیری	از	طریق	موبایل	و	آموزش	های	رسمی	و	غیررسمی، کنفرانس بین المللی تدریس و یادگیری 
الکترونیکی. 

6. مرجل، برندا )1382(. طراحی	آموزشی	و	نظریة	یادگیری )ترجمة جلیل شاهری لنگردودی(. مجموعه مقاالت علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد جنوب. دفتر ششم. 

7. منصوری، صفا؛ کاغذی، بهزاد و خرمالی، نعمت )1389(. بررسی	نگرش	دانشجویان	دانشگاه	پیام	نور	گنبد	به	یادگیری	سیار. اولین کنفرانس 
خدمات ارزش افزودة تلفن همراه در ایران. 

8. موس��ی رمضانی، س��ونیا )1389(. تأثیر	استفاده	از	روش	آموزشی	)چندرس��انه	ای	و	سخنرانی(	بر	یادگیری،	یادداری	و	انگیزش	پیشرفت	
تحصیلی	درس	عربی	دانش	آموزان	مراکز	آموزش	از	راه	دور	تهران. پایان نامة کارشناسی ارشد دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه 

عالمه طباطبایی. 
9. مهرمحمدی، محمود )1383(. بازاندیشی	مفهوم	و	مدلول	انقالب	آموزشی	در	اطالعات	و	ارتباطات. آییژ. تهران. 

10. نیلی، محمدرضا )1386(. مجموعه	مقاالت	دومین	همایش	فناوری	آموزشی. انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. تهران. 
11. یاسینی، علی؛ رضایی، امیر و عاطفی، سمیرا )بی تا(. تکنولوژی	یادگیری	سیار،	قابلیتی	حیاتی	در	مدیریت	مؤسسات	آموزش	از	راه	دور. اولین 

کنفرانس مدیران آموزش و پژوهش مشهد مقدس. 

12. Brown, T . The Role of M-Learning in the future of e- learning in Africa, Presented at the 21st ICDE World Conference, 
2033, retrieved 14, January 2005 from: http://www.tml.hut.fi/opinnot/ T-10.556/2006/

13. Brown, Judy; Metcalf, David and Christian, Ria. Mobile Learning Update , Elliot Masie's Learning Consortium 
Perspectives, 2008: available: www.masie.com. 

14. Elias, Tanya, Universal International Review of Research in open and distance elearning . 2011, VOL/12.2. 
15. Hashemi, Masoud and Ghasemi, Babak. Using Mobile Phones in Language Learning/Teaching, Procedia Social and 

Behavioral Sciences 15,2011.pp.2947-2951 Available online at www.sciencedurect.com. 
16. Hawang, Gwo-jen; wu,po-han and ruke, hui. An interactive concept map approach to supporting mobile learning 

activities for natural science course, Computers & Education Journal, 2011, pp.2272-2280, available: www,sciencedirect.
com. 

پي نوشت .....................
1. Mergel 
2. Park
3. Holmes
4. Gardner 
5. Mason 
6. Rennie 
7. Brown 
8. Ryu 
9. Parsons 
10. Sandberg 
11. Kinsdhuk 

نتیجه 
ظهورفناوریهایاطالعاتیوارتباطیمتنوع،فرایند
ــاختهوفناوریهای ــوزشویادگیریرادگرگونس آم
ــتكه ــرآموزشبهخدمتدرآوردهاس ــیرادرام نوین
ــکالتگریبانگیرنظام ــوانازآنهابرایحلمش میت
ــری،نابرابریهای ــیمانندكیفیتپایینیادگی آموزش
ــرایطبومیوملیاستفاده ــیوبیتوجهیبهش آموزش
ــرجهانفناوریجزوبرنامةدرسی كرد.امروزهدرسراس
است؛ازجملهفناوریهایسیار.فناوریهایسیارنهتنها
قابلیتیادگیریدرهرزمانومکانیرامیسرمیكنند،
ــدمحیطهاییادگیری،ازطریقتركیب بلکهبرایرش
ــعدنیایواقعیودیجیتال،فرصتیفراهممیكنند مناب
ــتهمةافراد، )هوانگوهمکاران،2011(.پسبهتراس
مخصوصاًمتخصصانآموزشوپرورش،بهیادگیریسیار
ــوانفرصتونهتهدیدبنگرندوازقابلیتهایآن بهعن
ــتفادهرابکنند. برایایجادیادگیریاثربخشنهایتاس
مادراینمقالهالگوینوینیبراییادگیریسیارمطرح
ــریازاینالگویادگیری ــمومعتقدیمكهبهرهگی كردی
ــتن،كاربستن،باهمزیستن،خودرایافتنو برایدانس

دریکكالمیادگیریمادامالعمررامحققمیسازد.



31

تم
ش�

و ه
ت 
س
بي
رة 
دو

 
  1
39

ن1
آبا

  
  2
رة 

ما
ش
 

از  يك��ي  در  پي��ش  س��ال ها   
كالس هاي رياضيات مدارس آلمان، 
آموزگار براي اين كه مدتي بچه ها را 
سرگرم كند و به كارش برسد، از آن ها 
خواست مجموع اعداد از يك تا صد 

را حساب كنند. 
پ��س از چن��د دقيق��ه يك��ي از 
ش��اگردان گفت: »آق��اي معلم، من 
حاصل جمع اين اعداد را پيدا كردم، 

جواب 5050 مي شود!
معلم با ش��نيدن اين س��خن، با 
حيرت فراوان، او را به پاي تخته برد 
تا روش محاسبه اش را توضيح دهد. 
به نظر ش��ما اين شاگرد باهوش 
ب��راي اين كه با س��رعت ب��ه نتيجه 

جمع كرده اس��ت؛ ب��ه اين صورت 
از آن  پ��س   .»100×101=10100«
تنه��ا كافي بوده كه اي��ن مجموع به 
دس��ت آمده نصف ش��ود ت��ا همان 
چيزي ش��ود كه آقاي معلم خواسته 
بود؛ يعني حاص��ل جمع اعداد يك 

تا صد. 
10100÷2=5050

شايد شارل فردريك گاوس، 
شاگرد باذكاوت آن كالس، آن 
هن��گام نمي دانس��ت روش 
بسيار كارا و مفيدي را براي 
جمع بس��تن رش��ته اي از 
اعداد ارائه داده است كه تا 
ساليان سال رياضي دان ها 
از آن استفاده خواهند كرد. 
شارل فردريك گاوس 
در سال 1795 وارد دانشگاه 
گوتينگن شد و در 19 سالگي 
بس��ياري از مسائلي را كه براي 
ــر و الگرانژ )رياضي دان هاي  اويل
ب��زرگ آن دوره( الينحل مانده بود، 
حل كرد. او هنگامي كه در دانش��گاه 
تحصيل مي كرد، كتاب »تجسس��ات 
حس��ابي« را تأليف ك��رد و تئوري 
اعداد را كه تا آن زمان شكل واقعي 
به خ��ود نگرفته بودن��د، به صورت 

دانشي حقيقي درآورد. 
گاوس در سال 1811 مسير يك 
ستارة دنباله دار عظيم را محاسبه كرد 
و روش كلي محاس��بة آن ه��ا را به 
دست آورد. او در نتيجة اين اكتشاف 
به عنوان منجم مشهور شد و چندي 
بعد رياس��ت رصدخان��ة گوتينگن 
آلمان را به دس��ت آورد. وي در 23 
فورية 1855در گوتينگن درگذشت. 

مجتبياحمدي

چاشنی �
سرگرمی

آموزشی

برسد، چه روشي را به كار بسته بود؟ 
او با خونس��ردي و وقار خاصي 

براي معلمش توضيح داد: 
ب��راي رس��يدن به نتيج��ه، ابتدا 
اعداد يك تا صد را به رديف پشت 
سرهم نوشته است. سپس بار ديگر 
همين اع��داد را بالعكس، اين بار از 
صد تا يك، درست در رديف زيرين 
اعداد قبلي نوش��ته است، طوري كه 
هر عدد زير ع��دد رديف باالتر قرار 
گيرد. آن گاه ش��روع به جمع بس��تن 

اعداد هر ستون كرده است!
در پاي��ان ني��ز حاص��ل جمع ها 
را به دس��ت آورده و مش��اهده كرده 
اس��ت كه حاص��ل جمع ه��ر كدام 
از س��تون ها »101« اس��ت. ص��د 
عدد »101« به دس��ت آم��ده را هم 
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نویسنده:
دونابرالتودانمارشال
مترجم:
غالمرضايادگارزاده

عضو هيئت علمی 
  اشارهسازمان سنجش آموزش كشور

كليد واژه ها:

برنامةدرسی،گذراز
تعاريفدرمفهومنظریبه
تجربههایزندهوعملی

درس��ی )که هنوز هم به طور معمول 
اس��تفاده می ش��ود(، يعنی يک دورة  
تحصيلی اس��ت. جان ديويی با قرار 
دادن تجرب��ة يادگيرن��ده در تعريف 
برنام��ة درس��ی، بر گس��تردگی اين 
مفه��وم افزود. ب��رای ديويی، کودک 
ي��ا يادگيرنده برای روبه رو ش��دن با 
برنامة درس��ی )موضوع های مدرسه 
ي��ا دورة  تحصيل( هم��واره نيازمند 
کمک اس��ت؛ مجموعه ای از درگير 
شدن های سازنده. به عبارت ديگر، 
کودک و تجربه اش به برنامة درس��ی 
معن��ی می دهن��د. بعده��ا فرانکلين 
به عنوان  تجرب��ه  بابيت محوري��ت 
بخش��ی از تعريف خ��ود از برنامة 
درس��ی را حفظ و عناصر جديدی 
را معرفی ک��رد که در تعريف اصلی 
باق��ی ماند: اي��دة م��کان رخ دادن 
برنامه )داخل يا خارج از مدرس��ه( 
و نظارت )مس��تقيم يا غيرمستقيم(. 
او به گون��ه ای متفاوت فرض می کند 
که برنامة درس��ی دامن��ه ای کامل از 
تجربه هاي��ی اس��ت ک��ه در بهترين 
حال��ت، برخی از آن ها در مدرس��ه 
به منصة ظهور می رس��ند. عالوه بر 
اين، تجربه های خارج از مدرس��ه، 
به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، در 
طبيعت هدايت می ش��وند. هربرت 
ــارد در تجزيه و تحليل خود از  کليب
برنامة  درس��ی، به مفاهي��م بابيت از 
برنامة درس��ی را گس��ترش داد و از 

طريق صحه گذاش��تن ب��ر تجربيات 
بدون جهت در برنامة درسی، مفاهيم 
برنامة درس��ی تهی يا برنامة درسی 

پنهان را معرفی کرد.
اگرچ��ه از ابتدای قرن بيس��تم 
تالش برای تغيير و بازآرايی تعريف 
سنتی برنامة درسی به عنوان دوره ای 
از تحصيل آغاز شده است، اما دامنة 
ديويی  که  تجربه محور  تعريف های 
و بابي��ت آن ها را بنيان گذاش��ته اند 
تا حد زيادی دس��ت نخ��ورده باقی 
مانده اس��ت. برنامة درسی، در طول 
ق��رن گذش��ته، به عن��وان ح��وزه ای 
مطالعات��ی، محبوب ت��ر و پيچيده تر 
ش��د. تعريف های برنامة درس��ی که 
ادامة بازتاب تعري��ف 1918 بابيت 
دورة  از  را  طي��ف وس��يعی  ب��ود، 
تحصيل، از يک طرف، و تجربه های 
يادگيری در ط��ول زندگی، از طرف 
ديگ��ر، دربرمی گرفت. در طول بيش 
از ي��ک قرن، محقق��ان حوزة برنامة 
درسی تعريف های جديدی از برنامة 
درس��ی توليد کردند و ح��وزه ای با 
تعريف ه��ای گس��ترده ايجاد ش��د. 
ب��ا اين ح��ال، تعريف ه��ای برنامة 
درس��ی به تنهايی به يک پژوهشگر 
اختصاص نداشت: مربيان، پدران و 
مادران، دانشمندان، تصميم سازان و 
سياست مداران، هر يک در آن نقشی 
داش��تند. تناق��ض در تعريف ه��ای 
برنامة درسی، نشان دهندة تنوع افراد 

اصطالح برنامة درسی تعريف های 
ــان  ــی از مربي ــددی دارد. برخ متع
ــکل  تعدد و تنوع تعريف ها را مش
تلقی می کنند و برخی ديگر عقيده 
دارند اگر تعريف ها به دقت تجزيه 
ــت های  ــوند، برداش ــل ش و تحلي
ــؤال اين  ــود. س متفاوت کم می ش
ــادی را  ــت که چرا زحمت زي اس
ــی برنامة  ــان دادن معان ــرای نش ب
ــی صرف کنيم؟ در اين مقاله،  درس
ضمن اشاره به تکوين تعريف ها از 
ــی و همسو و هماهنگ  برنامة درس
بودن همة آن ها، به ضرورت توجه 
ــتر به مدل ها و استانداردهای  بيش

برنامة درسی پرداخته شده است.

در سال 1992 فيليپ جکسون، 
در تفس��يری از حوزة برنامة درسی، 
ارائة توضيحی روش��ن و س��اده را 
برای رش��د و توس��عة آن ضروری 
دانست. برای او، تعريف های جديد 
نش��ان دهندة تالش ب��رای تغيير يا 
زين��ت دادن به معنی س��نتی برنامة 

برنامه   ریزی
آموزشی،

درسیومديريت
كالس درس
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درگي��ر در برنامه و وجود فلس��فه ها 
و کانون ه��ای گوناگون درخصوص 
جامع��ه  و  مدرس��ه  بي��ن  رابط��ة 
اس��ت. عالوه بر اي��ن، پيچيدگی و 
دريافت ه��ای متناق��ض بر مش��کل 
افزوده اس��ت. ب��ه عب��ارت ديگر، 
پيچيدگی تعريف های برنامة درسی 
مشکلی نيست که نيازمند حل فوری 
باش��د، بلکه از مواردی است که در 
آن، بي��ان ديدگاه های گوناگون امری 

اجتناب ناپذير است.
پ��س چ��را کارشناس��ان برنامة 
درس��ی اين اندازه نگران هس��تند؟ 
هدف واقعی ي��ا ارزش هر تعريف، 
و  ک��ردن  روش��ن  در  آن  تواناي��ی 
توضيح يا موقعي��ت آن در رابطه با 
برنامة درسی اس��ت. البته انگيزه  ای 
که باعث می ش��ود هر تعريف برای 
متقاعد کردن ديگران به تعريف ديگر 
ارجحيت داش��ته باشد اين است که 
درک درس��تی از موضوع در جهتی 
خاص ايجاد کن��د. قبول اين فرض 
)به اين معنی که بيان دقيق درک فرد 
از برنامة درسی با اميد به متقاعدکردن 
ديگ��ران به درک و م��ال خود کردن 
آن انجام می ش��ود( نشان می دهد که 
بحث دربارة برنامة درس��ی همواره 
وجود دارد؛ نه تنها بين کسانی که از 
برنامة درس��ی تعريف های متفاوت 
دارن��د، بلک��ه بي��ن آنان ک��ه به هر 
نحوی با برنامة درسی تعامل دارند. 
در حالی ک��ه س��ؤال های مهم ت��ری 
درب��ارة تعريف های برنامة درس��ی 
)و بحث های مربوطه( مطرح  اند که 
کارشناسان برنامة درسی فعال بايد به 

آن ها پاسخ دهند.
برنامة  تعريف ه��ای  بنابراي��ن، 
درس��ی نمی توان��د خارج از بس��تر 
کار اي��ن ح��وزه باش��د. از آنجا که 
تعريف ه��ای برنامة درس��ی به کار 
برنام��ة درس��ی مربوط اس��ت و به 

دلي��ل آنکه کار الزام��ًا در اين حوزة 
مطالعاتی انجام می ش��ود، ضروری 
اس��ت کارشناس��ان برنامة درس��ی، 
روايی )يا فقدان آن( برنامة درس��ی 
در رابطه با م��دارس و گفت وگو در 
م��ورد آن در مدرس��ه را بشناس��ند. 
به طور خالصه، کارشناس��ان برنامة 
درسی بايد روش گفت وگو و دعوت 
به مشارکت ديگران به اين حوزه را 

اين حوزة مطالعاتی گفت وگوی علمی 
انجام دهم و از انس��جام و پتانس��يل 
برای رش��د آيندة آن اطمينان حاصل 
کنم؟ دوم، تا چه حد اين گفت وگوی 
روش��نگرانه مورد توجه افراد درون 
اين حوزه ق��رار می گيرد؟ به عبارت 
ديگر، انجام گفت وگوهای روشنگرانه 
 و عملی تا چه ح��د هم گرايی ايجاد

 می کند؟

برنامة درسی دامنه ای 
كامل از تجربه هایی 
است كه در بهترین 

حالت، برخی از آن ها در 
مدرسه به منصة ظهور 

می رسند

تش��خيص دهند و به آن عمل کنند. 
بدون اين ش��ناخت، تعاريف حالت 
پيشرفت و پس��رفت پيدا می کنند و 
گس��ترش آن در ميان افراد درگير با 

برنامة درسی روندی کند می يابد. 
در اين راستا، محقق برنامة درسی 
با تمايل جدی برای تعريف اين زمينه، 
ضمن ت��الش ب��ا دو نگرانی جدی 
مواجه است: اول، چگونه می توانم در 

گفت وگوهای پيچيده، متضاد و 
گاه متناقض برنامة درس��ی می تواند 
تعريف ه��ای مهمی را در اين حوزه 
توليد کند. نوع��ی هم رأيی در زمان 
و جهت گيری برنامة درس��ی وجود 
دارد ک��ه به  عن��وان عناص��ر تعريف 
چيزی به نام برنامة درس��ی- زمانی 
که اين تعريف ها هنجاری اند- ظهور 
می کند. کارشناس��ان برنامة درس��ی 
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آن  تعري��ف  اهمي��ت  ب��رای درک 
می توانند به کار ديويی در دموکراسی 
و تعليم و تربيت نگاه کنند. هنگامی 
که تعريف های برنامة درس��ی برای 
طيف گسترده ای از کارشناسان معنی 
دارد، آن ها را به فعاليت های معنی دار 

دعوت می کند.
يکی از ديدگاه های مش��ترک در 
حوزة برنامة درسی که هم در تعريف 
و ه��م در کار مش��اهده می ش��ود، 
برداش��ت ديويی و بابي��ت از برنامة 
درسی به عنوان تجربه است. اگرچه 
ديويی معتقد بود که برنامة درس��ی 
دوره ای تحصيلی است اما بين دورة 
تحصيلی و تجربه های دانش آموزان 
ش��کافی نمی دي��د. ام��ا بابي��ت بر 
تجربه های آيندة افراد تمرکز می کرد؛ 
تمايزی ک��ه او در اين ح��وزه قائل 
بود )برنامة درس��ی قصد شده، قصد 
نش��ده، پوچ، اج��را ش��ده و...( در 
واقع ان��واع تجربه های يادگيرندگان 
را نش��ان می ده��د. اي��ن در حالی 
ــس کازول1 و دوک  اس��ت که هولي
کمپل2 برنامة درسی را به  عنوان همة 
تجربه های شاگردان تحت راهنمايی 
معلم تعري��ف می کنند. رالف تايلر3 
و  س��ازمان دهی  انتخ��اب،  روی 
ارزشيابی تجربه ها براساس اهداف 
آگاهانه تمرکز کرد. جوزف شواب4 
دانشمندان حوزة برنامة درسی را به 

صورت ويژه با عقب گرد از مباحث 
نظری و پرداختن به تجربه از طريق 
هن��ر در عم��ل )عملی( ب��ه چالش 
کش��يد. نو مفهوم گراها با گس��ترش 
مفهوم برنام��ة درس��ی و تمرکز آن 
به مواجهة ف��رد با تجربه ها به  عنوان 
نظريه پ��رداز انتق��ادی و تأکي��د ب��ر 
فعاليت های اجتماعی، برنامة درسی 
را تحت تأثير قرار دادند. نگاه آن ها 
به اين حوزه در چارچوب مدرسه و 
با تمرکز برنامة درسی بر تجربه های 

درون  بافت جامعه بود.
در سال های اخير، تعريف های 
معاص��ر از برنام��ة درس��ی و نبود 
ديال��وگ بي��ن دس��ت  اندرکاران به 
چالش��ی اساسی بدل ش��ده است. 
اگرچ��ه عب��ارت برنامة  درس��ی از 
س��ال های 1980 ب��ه تحصيل گره 
خورده اس��ت، اما اس��تفاده از آن 
در کار م��دارس، از همان زمان به 
بعد کاهش يافت��ه و بدون توجه به 
تعري��ف، اس��تفاده از واژة برنام��ة 
درسی، در مجالت شغلی عامه پسند 
روزبه روز کاهش يافته اس��ت. بين 
س��ال های 1974 تا 2006 در مجلة 
ــی«5 74 درصد از  ــری تربيت »رهب
موضوعات مربوط به برنامة درسی 
کاهش داش��ته است. عالوه بر اين، 
برنامة  محققان ح��وزة  مقاله ه��ای 
درسی در همين زمان نشان می دهد 

که مش��ارکت استادان برنامة درسی 
86 درص��د کاهش داش��ته اس��ت. 
باالخره، اگرچه مق��االت در اوايل 
انتش��ار، روی نظرية برنامة درسی 
تمرک��ز بيش��تری داش��تند، بعد از 
سال های 1980، آثار تا حد زيادی 
بر کاربردهای برنامة درسی متمرکز 
ش��دند و توجه کمی ب��ه اصول و 

نظريه ها معطوف شد.
از اي��ن درصدها ک��ه بگذريم، 
ماهي��ت گفتم��ان برنامة درس��ی در 
مج��الت و کتاب ه��ا- و به وس��يلة 
انجمن ه��ای علم��ی در م��دارس- 
تمرک��ز ب��ر اس��تانداردهای برنام��ة 
درس��ی، بازنگری مدل ه��ا و تجويز 
مس��ائل اجرايی بوده است. آموزش 
پايه در اين حوزه- ک��ه دارای روح 
ايدئولوژيک است- از فاصله گرفتن 
مح��ور  مدرس��ه  گفت وگ��وی  از 
برنامة درس��ی حکايت دارد. فقدان 
تعريف های معنی دار از برنامة درسی 
در سال های جاری، عواقب مشابهی 
برای محققان و ساير دست اندرکاران 
برنام��ة درس��ی دارد. باتوجه به اين 
موضوع، تعريف های مبتنی بر تجربه 
) و يا از آن مهم تر فقدان آن( به مراتب 
بيشتر از انديش��يدن در اين مورد که 
چه تعداد تعريف برای برنامة درسی 
وجود دارد، برای رشد انديشه در اين 

حوزة علمی اهميت دارد.

تعریف های مبتنی 
بر تجربه به مراتب 
بيشتر از اندیشيدن در 
این مورد كه چه تعداد 
تعریف برای برنامة 
درسی وجود دارد، برای 
رشد اندیشه در این 
حوزه علمی اهميت دارد
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معلم گرامي آيا مي دانيد: 

»فراشناخت« يعني شناخت از شناخت ها و »شناخت« چيزي نيست جز آگاهي از توانايي ها و توانمندي هاي 
ــناخت آگاهانه از تجربه اي مؤثر و اقدامي هوشمندانه در  ــناختي« عبارت از تكرار هرگونه ش خود و »تجربة ش

موقعيت هاي متفاوت. 
ــناختي و تجربة فراشناختي، تشكيل مي شود. بنابراين، براي  ــناخت« از دو عنصر عمده، دانش فراش »فراش

................نكتهها.................رسيدن به فراشناخت، در درجة اول بايد دانش آن را فرا گرفت و در درجة دوم بايد مكرر آن را تجربه كرد. 
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فاطمهشهزادی
 مدرس و دبير بازنشستة منطقة 6

 آموزش و پرورش تهران 

فشارسنجلولهای
Uشکل

مخاطبان:
 دانش آموزان
 دورة متوسطه و 
مراكز تربيت معلم

بخش
هایاميدگام

وسایل مورد نیاز: 
1. يک لولة شيشه ای پيرکس به قطر 
تقريبی 5 ميلی مت��ر و به طول 30 

سانتی متر 
2. يک عدد سرنگ بزرگ 

3. مقدار کمی شيلنگ سرم 
4. مايع رنگين 

روش ساخت 
1. لول��ه شيش��ه ای پيرک��س را ب��ا 
حرارت )مطابق ش��کل( به شکل 

U درمی آوريم. 
2. انتهای س��رنگ را با شيلنگ سرم 
)مطابق شکل( به يک طرف لولة 
U ش��کل متص��ل و آن را محکم 

می کنيم. 
3. مقداری ماي��ع رنگين داخل لولة 
U ش��کل می ريزيم. وسيله آماده 

است. 

روش استفاده 
در حالت عادی، سطح مايع درون 
لولة U شکل تراز هم سطح دارد. )به 
خاطر فشار جو يکسان جو بر سطح 
مايع.( حال اگر پيستون سرنگ را به 
آرامی به طرف داخل فش��ار دهيم، 
هوا )يا هر منبع گاز ديگری که به آن 

متصل باشد( به سمت لولة U شکل 
سرازير می شود. 

در نتيج��ه مايع از تع��ادل خارج 
 U خواهد شد و در سمت ديگر لولة

شکل باال خواهد آمد. 
حال می توانيم با اختالف س��طح 
ماي��ع CB، فش��ار هوا يا ه��ر گاز 

ديگری را اندازه بگيريم. 

هدف:
اندازه گيری
 فشار گازها 

مشخصات 
 مايع درون لولة U شکل در دو طرف لوله، در حالت عادی تحت فشار جو در سطح يکسان قرار دارد و سطح 
تراز در دو طرف يکسان است. حال اگر پيستون سرنگ را فشار دهيم و حجمی از هوا يا هر گاز ديگری را وارد 
لولة U شکل کنيم، سطح مايع در سمت ديگر لوله باال می رود و دارای اختالف سطح CB می شود که می توان 

فشار گاز )فرضًا هوا( يا هر منبع گازی ديگر را اندازه گيری کرد. 
فشار مايع در ستون CB+ فشار جو = فشار گاز 

a

B

c

پیستونمیلة پیستون
شیلنگ سرم 

سرنگ

فشار گاز وارد شده 

از رابطة: 
CB فشار مايع در ستون

+ فشار جو = فشار گاز 
       

اختالف CB که همان h می باش��د 
را برحسب متر اندازه می گيريم و d هم 
  kg/m3 جرم حجمی مايع بر حس��ب

است.

hd

{

B a

a

میلة پیستون

پیستون
شیلنگ سرم

مایع رنگین

فشار جو 
به طور یکسان

سرنگ
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حاجیرضايادگارزاده
آموزش و پرورش همدان

یادگيریو
مديريت

كالس درس

محور نظام آموزشی، 
تمرکز بر یادگیری است 

  اشاره
ــی با نظام  ــانی که به نوع همة کس
آموزشی همکاری دارند، همواره 
فشار انتظارات جامعه از مدرسه 
ــد.  و کالس درس را حس می کنن
والدين، دولت مردان، نظريه پردازان 
و... همگی از مدرسه انتظار دارند 
که به نحو احسن دانش آموزان را 

ــرای آينده آماده کند. از آنجا  ب
ــه نهادی پوياست  که مدرس

و عناصر اثرگذار درونی 
ــادی  زي ــی  بيرون و 
را  آن  ــای  کارکرده

تحت تأثير قرار می دهند، لذا فقط 
تمرکز بر يادگيری است که می تواند 
جهت گيری آن را حفظ و موفقيتش 
را تضمين کند. در مقالة کوتاه پيش 
رو، نقش مديران آموزشی در اين 

مهم بررسی شده است. 

كليد واژه ها:

يادگيری،مديريتآموزشی،
رهبریآموزشی،مدير،
معلمودانشآموز

کاپلند و ناپ1 )2006( در کتاب »پيوند رهبری آموزش��ی 
و يادگي��ری« می گويند: دانش آموزان به مدرس��ه می روند تا ياد 
بگيرند. اين يادگيری در ساية نظام درسی مدرسه و در چارچوب 
برنامه های درسی رخ می دهد. مسئوليت همة افراد درون مدرسه 
در قبال يادگيری يکسان است اما به طور عمده معلم و مدير در 
نوک پيکان پاسخگويی در قبال يادگيری دانش آموزان قرار دارند. 
آن ها تأکيد می کنند، مهم ترين رس��الت و خط مشی نظام تربيتی 
اطمينان از اين نکته است که دانش آموزان در باالترين سطح 
اس��تاندارد ياد گرفته باشند )ص 10(. اين نوع 

به  مدرس��ه و مديران آموزشی تا نگاه 
حد زيادی مترقی و 
پيشرفته است. اگر 

فـراخوانی

آمـوزشی
مديرانبرای
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مديريت را بخش جدايی ناپذير مدرسه و مسئول در قبال يادگيری 
دانش آموزان بدانيم، بايد شرايط چنين طرز تلقی در مدرسه نيز 
فراهم باشد. نگاه اداری )بروکراتيک( و از باال به پايين به مديريت 

آموزشی، مهم ترين مانع در اين باره است. 
کاپلند و ناپ )2006( می گويند: مدارس ما به مديرانی نياز 
دارند که به صورت نظام مند تجربه های آموزشی موفق و يادگيری 
با کيفيت باال را تضمين کنند. تحقق چنين امری، مستلزم ابزارهای 
قوی، آگاهی، رشد حرفه ای و اتخاذ راهبردهای اثربخش مديريتی 
اس��ت )ص14(. به عبارت ديگر، امروزه نمی توان انتظار داشت 
معل��م در کالس کار خ��ودش را انجام ده��د و مدير فقط نقش 
هماهنگ کننده را داشته باشد. مديران آموزشی را رهبر نيز لقب 
داده اند و اين اهميت کار را نش��ان می دهد. وولفولک2 )2001( 
می گويد، هدف مديريت )در س��طح مدرس��ه و يا کالس( ايجاد 
و حفظ محيط يادگي��ری مثبت و مولد اس��ت. درواقع، مديران 
آموزش��ی از فنونی استفاده می کنند تا محيط يادگيری سالمی را 
فراهم کنند. او تأکيد می کند، مديريت مدرس��ه بايد بر سه عنصر 
»اختصاص زمان الزم برای يادگيری، استفاده از سنجش يادگيری 
و مديريت خود« تأکيد ويژه داشته باشد و از آن ها برای موفقيت 

دانش آموزان استفاده کند )ص 437(. 
محور قرار دادن يادگيری در رهبری آموزش��ی، شايد کاری 
دشوار باش��د. حداقل در نظام آموزشی کش��ور ما چنين است. 
دليل اين امر، نبود نگاه حرفه ای به مديريت آموزش��ی و ساختار 
متمرکز اداری است. درواقع، مديران به جای داشتن نقش رهبری 
آموزش��ی در مدارس، نقش هماهنگ کننده و پشتيبان هستند. در 
نظام های آموزشی متمرکز بخش زيادی از وقت مدير صرف رتق 
و فتق اموری می شود که در بسياری موارد ربطی به مدرسه ندارند 
و مديران از بد حادثه گرفتار آن ها ش��ده اند. در چنين ش��رايطی، 
مدير ناچار است بسياری از امور مربوط به محوری ترين رسالت 
و خط مشی)يعنی يادگيری( را به ديگران تفويض کند و يا ناديده 

بگيرد. 
کاپلند و ناپ از پنج راهبرد نام می برند که به بهبود ارتباط و 

پيوند يادگيری و رهبری آموزشی کمک می کنند: 
1. تثبيت تمرکز بر يادگيری در مدرسه، تحت هر شرايطی؛ 

2. ساختن و ايجاد انجمن ها و گروه هايی که ارزش يادگيری را درک 
کنند؛ 

3. تشويق محيط بيرونی به اينکه يادگيری کليد حيات جوامع بشری 
است؛ 

4. راهبردی تلقی کردن رهبری آموزشی و به اشتراک گذاشتن آن؛ 
5. حفظ کليت و يکپارچگی نظام آموزشی )ص 11(. 

در اواي��ل قرن حاضر، يکی از نام ها و القابی که برای هزارة 
سوم مطرح شد، يادگيری بود. اولين راهبرد کاپلند و ناپ بر اين 
موضوع تأکيد دارد که در مدرس��ه و نظام آموزشی جهت بايد بر 
يادگيری متمرکز باش��د و فعاليت های مدرسه بايد براساس اين 

خط مشی تعريف و انجام شود. در اين نگاه، يادگيری در گام اول 
برای دانس��تن اس��ت، در گام دوم برای به کار بردن، در گام سوم 
برای زيس��تن و در گام چهارم برای با هم زيس��تن خواهد بود. 
تمرک��ز بر يادگيری، رهبران آموزش��ی را از امور غيرمرتبط دور 

خواهد کرد. 
دومين راهبرد بر فرهنگ س��ازی تأکيد دارد. اگر در اطراف 
معلم، مدير و س��اير دس��ت اندرکاران نظام آموزشی، انجمن ها، 
گروه ها و تشکل هايی وجود داشته باشند که ارزش واقعی يادگيری 
را درک کرده باشند، می توانند نظام آموزشی را در تمرکز بيشتر به 
يادگي��ری ياری دهند و به عن��وان ناظر بيرونی به آن کمک کنند. 
اين افراد به دليل اينکه در مسائل اجرايی مديريت مدرسه درگير 
نيستند، همواره می توانند معلم و مدير را از مشاوره و ديدگاه های 

خود بهره مند سازند. 
راهبرد سوم، ادامة راهبرد دوم است. همة کسانی که با مدرسه 
در ارتباط هستند و عنوان بيرونی نسبت به آن دارند، بايد بدانند 
خط مشی مدرسه بر يادگيری متمرکز است؛ يادگيری نه فقط برای 
آمدن به مدرسه، بلکه با اين نگاه که اگر فردی نمی تواند ياد بگيرد، 

زندگی او پايان يافته است. 
رهبری آموزشی، نوعی فعاليت راهبردی در نظام آموزشی 
محس��وب می ش��ود. از خردترين زيرنظام آنکه مدرسه باشد تا 
باالترين سطح اجرايی بايد به رهبری آموزشی با نگاه راهبردی 
بنگرند و آن را فعاليت صرف مديران تلقی نکنند. همة افراد درون 
نظام آموزشی در موفقيت آن نقش دارند. اگر می خواهيم فرهنگ 
يادگيری را نهادينه کنيم، نبايد رهبری آموزشی را فعاليتی اجرايی 
و ص��وری بدانيم، بلکه بايد آن را راهب��ردی تلقی کنيم و برای 
موفقيت آن همه بايد بکوش��يم. اين موضوع با راهبرد آخر مبنی 
بر حفظ کليت و يکپارچگی نظام آموزشی ارتباط مستقيم دارد. 
اگر بخواهيم رهبری آموزشی را با يادگيری مرتبط کنيم، بايد کليت 
نظام آموزشی حفظ و تقويت شود. پراکنده کاری در هر سطحی 

می تواند اثرات جبران ناپذيری به بار آورد. 

سخن پایانی 
مديريت به عنوان علمی گسترده، بنياد بسياری از موفقيت های 
بش��ر بوده است. در نظام آموزش��ی نيز رهبری اثربخش در اکثر 
کشورهايی که نظام آموزشی موفقی دارند، تأثير خود را نشان داده 
است. اگر مديران آموزشی بتوانند خود را به کليدی ترين خط مشی 
مدرسه – يادگيری – وصل کنند و آن را محور فعاليت خود قرار 
دهند، می توان اميدوار بود که مدرس��ه حامی و پشتيبان معلم و 
دانش آموزان و فرايند تدريس و يادگيری خواهد بود. بايد مديران 
آموزشی را فراخواند تا در خصوص يادگيری بينديشند و پی ببرند 
که اين فرايند در مدرسه و کالس درس پوششی دارد. آن ها بايد 
يادگيری را با تمام وجود درک کنند و اثرات آن را بر آيندة جامعه 

برای خود ترسيم کنند. 

پی نوشت ...........................	
1. Michael A. Copland and 

Michaele S. Knapp 

2. Woolfolk. 
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ليالسليقهدار
دكترای برنامه ریزی آموزشی

از
ايده

تا
عمل گزارشی

ازفعاليتهای
مبتنیبر

فناوریهاینوين
آموزشی

ــی به  از آغاز ورود فناوری های نوين آموزش
ــادی نمی  گذرد. در  ــوزش زمان زي فرايند آم
ــر ميزان تجهيزات و  اين مدت، مدارس بنا ب
ــانی و ذوق و عالقه  ای که در خود  ــع انس مناب
داشته اند، هر کدام تا اندازه  ای به بهره  گيری از 
ــدام کرده اند. اين موضوع با پروژه های  اين فناوري ها اق
هوشمندسازی مدارس چهره اي جديد به خود گرفت. و 
ــش مطرح است که هوشمندسازی مدارس  حال اين پرس
ــی چه اهدافی را  و به  کارگيری فناوری  های نوين آموزش
ــت مدارس و دانش آموزان را به  دنبال می  کند و قرار اس
کجا برساند؟ اين سؤال بهانة بازديد از يک مدرسة هوشمند در منطقة هفده تهران شد 
ــابقة نسبتًا زيادی در زمينة هوشمندسازي بهره  مند است. گزارش اين بازديد را  که از س

با هم مي خوانيم.

 از کوچه  های قديمی و ش��لوغ 
اطراف ياف��ت آباد که بگ��ذری، در 
حواش��ی ميدان بهاران، نقاشی های 
روي ديوار بيروني مدرسه توجه شما 
را به خود جلب می  کند. يک س��وی 
نقاش��ی همرنگ کوچه  باغ  های قديم 
است و س��وی ديگر دنيای رايانه و 
ارتباط مج��ازی را تداع��ی می  کند. 
اي��ن منظ��ره بی  ترديد پيام گ��ذر از 
شيوه  ها و رويکردهای سنتی به سوی 

فناوری  های نوين را در خود دارد. 
وارد مدرسة راهنمايی هوشمند 
شاهد »مجيد محس��نی« می  شويم. 
تابستان است و انتظار می  رود سکوت 
بيش��تر باش��د و ت��ردد دانش  آموزان 
كمتر. اما با کمال تعجب، کالس  های 
متع��ددی در ح��ال اجرا هس��تند و 

دانش  آموزان، مانن��د روزهای عادی 
س��ال تحصيلی، در کالس و مدرسه 
حض��ور دارند. مه��دی ربيعی، مدير 
مرکز، که از تعجب ما آگاه می  شود از 
برگزاری کالس  های پايگاه تابستانی 
مدرس��ه خبر می دهد. با هم به دفتر 
مدرس��ه می  رويم و از شبکه  ای که از 
تمام کالس  ها تصويربرداری می کند، 
و  دانش  آم��وزان  آم��وزش  فراين��د 
فعاليت  های آنان را مشاهده می  کنيم. 
تمام کالس  ها به امکانات و تجهيزات 
مرتبط با فناوری  های آموزشی مجهز 
ش��ده اند. مهم  ت��ر از همه، مش��اهدة 
استفادة دانش  آموزان و معلمان از اين 

تجهيزات است. 
از مدير مدرسه می  پرسم چگونه 
به اينجا رس��يديد؟ آيا برای انتخاب 

معلمان شرايطی خاص وجود دارد تا 
فقط آنان که با فناوری  های آموزشی 
روز آش��نايی دارند و البته آن را باور 

کرده  اند به مدرسه دعوت شوند؟
ربيعی پاسخ می  دهد: »اين شرط 
جزو مواردی نيس��ت که به انتخاب 
معلمان منجر ش��ود، اما هر فردی که 
به اينجا می  آيد، راه��ی جز ورود به 
دنيای مج��ازی و بهره  گيری از آن در 
آموزش ندارد. در اين مدرسه اين تنها 
ما نيس��تيم که از معلمان و همکاران 
خود می  خواهيم از شيوه  های جديد 
در فرايند ياددهی يادگيری اس��تفاده 
کنند بلکه جهت آموزش  ها به  گونه  ای 
است که دانش آموزان همپای معلمان 
و گاه جلوت��ر از آن��ان به اين محيط 
وارد مي ش��وند و لذا انتظار دارند در 

خوانندگانما
و

)گزارش(
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کالس  ها شيوه های مبتنی بر فناوری 
اطالعات و ارتباطات ب��ه  کار روند. 
بديهی اس��ت اين انتظارات موجب 
می  ش��ود س��رعت رش��د همة افراد 
دس��ت  اندرکار در مدرسه، به سمت 
راهياب��ی به ش��يوه  های آموزش��ی و 

يادگيری مدرن افزايش يابد.«
از مدير مي پرس��م، از چه زمانی 
اين فکر که بخواهي��د دانش  آموزان 
را درگير يادگي��ري از طريق رايانه و 
محيط هاي مجازی کني��د به ذهنتان 

رسيد و آن را اجرايی کرديد؟
»م��دارس  می  گوي��د:  ربيع��ی 
راهنمايی س��اعتی به ن��ام پنجرة باز 
دارند که قبل از س��ال 88، در مدرسة 
ما اين س��اعت ب��ه آم��وزش رايانه 
اختص��اص داش��ت. به ش��کلی که 
دانش  آموزان مطابق برنامه اي معين، 
با رايانه و کاربرد آن آشنا می  شدند . 
اما پس از آن و هنگامی که ضرورت 
استفاده از فناوری  ها ی نوين آموزشی 
توسط معلمان احساس و مطرح شد، 
اين آموزش شامل معلمان نيز شد و 
سمت و سوی آموزش دانش  آموزان 
نيز به سوی توليد محتوای الکترونيکی 

حرکت کرد.«
اي��ن تأكي��ِد آق��اي ربيع��ي که 
دانش  آموزان ه��م در توليد محتوای 
الکترونيک��ی وارد ش��ده اند، باعث 
می شود بپرس��م: چه ضرورتی برای 
درگير کردن دانش  آموزان در راستای 
تولي��د محت��وای الکترونيکی وجود 

دارد؟
 جواد حسين  پور به عنوان معاون 
فن��اوری مدرس��ه اين طور پاس��خ 
مي ده��د: »در اين مدرس��ه، همانند 
بسياری ديگر از واحدهای آموزشی، 
معلمان��ی وجود داش��تند ک��ه به هر 
دليلی، انگيزة استفاده از فناوری  های 
نوين آموزشی را نداشتند يا روش و 

با اين برنامه، هر معلم بايد راهنمايی 
و هدايت گروهی از دانش  آموزا ن را 
برعهده گي��رد و در بخش چگونگی 
استفاده از متن کتاب يا موارد مهم و 
قابل توجه در محتوا، راهنمايی های 
الزم را ارائ��ه ده��د. همچنين برای 
نظم  دهی به کار، با کمک معلمان هر 
کتاب به بخش  هايی تقسيم می  شود و 
هر بخش به گروهی از دانش  آموزان 
محول می  شود تا بدون دوباره  کاری، 
بيش��ترمحتوای کتاب  ها پوشش داده 
شود. به اين ترتيب تا انتهای برنامه، 
محت��وای الکترونيک��ی فراوان��ی با 
مش��ارکت معلم��ان  و دانش  آموزان 

توليد می  شود.«
از ايشان مي پرسم، به نظر می  رسد 
يکی از مهم  ترين موانع در به  کارگيری 
فناوری  های نوين آموزش��ی توسط 
معلمان، مس��لط نبودن آنان به توليد 
محتوای الکترونيکی باش��د و همين 
ام��ر موجب اج��رای چنين طرحی 
در مدرس��ة شما شده اس��ت. با اين 

اوص��اف، به نظر ش��ما تا چه 
ان��دازه منطقی اس��ت که در 

جريان تجهي��ز آموزش به 
فناوری  های نوين، انتظار 

داشته باش��يم معلمان 

ش��يوه را نمی  دانستند يا امکانات آن 
برايش��ان مهيا نبود. بر اين اساس ما 
بايد دنبال راهکارهايی می  گشتيم که 
تا حد ممکن شرايط را برای حضور 
فعال معلمان در گس��ترة به  کارگيری 
فناوری  ه��ای نوين آموزش��ی فراهم 
س��ازند. ب��ا تجربه  ه��ای گوناگون و 
آزمايش و خطاهای متعدد به طرحی 
رس��يديم ک��ه در حال حاض��ر اجرا 

می  شود.
اين طرح به طور کلی دو قسمت 
مجزا دارد؛ در بخ��ش اول، آموزش 
دانش  آم��وزان و معلمان ق��رار دارد 
که هرک��دام مطابق برنام��ه   آموزش 
می  بينند. براي مثال، در بخش آموزش 
دانش  آم��وزان در پاي��ة اول، آن ها با 
  Icdl برنامه  ه��ای ابتدايی و اصلی در
آش��نا می  ش��وند. اين آموزش شامل 
  Access ش��ش مهارت اصلی به جز
اس��ت. در پاي��ة دوم دانش  آموزان با 
نرم اف��زار  Auto play  کار می  کنند. 
پاية س��وم آموزش هم ش��امل کار با 
Publisher   و يادگي��ری اصولی تر و 

گسترده  تر کار در اينترنت است.
در بخ��ش دوم برنامه و در پايان 
هر يک از اين دوره  های آموزش��ی، 
انتظار اين اس��ت ک��ه دانش  آموزان 

بتوانن��د محت��وای 
الکترونيک��ی خود 
آنچ��ه  مطاب��ق  را 
آموزش داده ش��ده 
است هرچه کامل  تر 
ارائه كنند. به  منظور 
درگير شدن معلمان 

معلمان فقط اجراكننده 
نيستند.  آن ها 

كارگردانانی هستند 
كه اهداف و انتظارات 
آموزشی كالس خود را 
بهتر از هر فرد دیگری 

می  دانند. به همين 
منظور، به شایستگی 
می  توانند برنامه  ای 

متناسب با اهداف متصور 
در كالس خود طراحی و 

اجرا كنند
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خود توليد کنندة محتوای الکترونيکی 
نيز باشند؟ چرا انتظار به اين محدود 
نمي ش��ود که آنان در جريان آموزش 
خود از محت��وای الکترونيکی توليد 

شده بهره بگيرند؟
حسين  پور پاس��خ می  دهد: »اين 
بدان جهت اس��ت ک��ه معلمان فقط 
اجراكننده نيستند. آن ها کارگردانانی 
هس��تند ک��ه اه��داف و انتظ��ارات 
آموزش��ی کالس خود را بهتر از هر 
فرد ديگری می  دانند. به همين منظور، 
برنامه  ای  به شايس��تگی می  توانن��د 
متناسب با اهداف متصور در کالس 
خ��ود طراح��ی و اج��را كنن��د. اين 
موضوعی اس��ت که شايد قوي ترين 
نهادهای توليد محتوا هم نمی توانند 
به آن جامة عمل بپوش��انند. ش��ايد 
در ابتدا محت��وای الکترونيکی توليد 
شده توس��ط دانش  آموزان و هدايت 
معلمان، ساده و ابتدايی به نظر برسد، 
اما نش��ان مي دهد ک��ه گام  های اوليه 
برای به  کارگي��ری فناوری  های نوين 
آموزش��ی برداشته ش��ده و اين ابزار 
توانس��ته است در تس��هيل يادگيری 

دانش  آموزان مؤثر باشد.« 
 ش��ما به يک��ی از اهداف مهم در 
کاربرد فناوری  های نوين آموزشی و يا 
هوشمندسازی مدارس اشاره کرديد. 
به نظر مي رس��د كه مقص��ود از اين 
تجهيز، تسهيل يادگيری دانش  آموزان 

اين بخش بيشتر از موارد ديگر توجه 
دارند که خود ممكن است به آسيبي 
در راس��تای هوشمندسازی مدارس 
تبديل شود. به هر حال انتظار می رود 
استانداردهايی بر اساس شکل و نوع 
کار مدارس ايران در زمينة تجهيزات 
وجود داشته باشد تا مدارس بتوانند 
با صرف کمتري��ن زمان، بهترين 
نتيجه را بگيرند. البته متأسفانه 
هنوز چنين اتفاقی رخ نداده 
اس��ت و هم��ة م��دارس 
و  آزماي��ش  ح��ال  در 
براي  هس��تند.  خط��ا 

مثال، تجربة چند س��الة ما در زمينة 
بهره  گي��ری از فناوری  ه��ای نوي��ن 
آموزشی نشان داده است تکية صرف 
بر كاربرد فناوری  ه��ای و  غفلت از 
اهداف آموزشي و بحث هاي كالسي 
نمی  توان��د به معن��ای کامل موجب 
تقويت آم��وزش و يادگيری معنادار 
دانش  آم��وزان ش��ود. بنابراين، الزم 
است به هر دو بعد توجه شود. بديهی 
است اين نگاه بايد در تجهيزات نيز 
مالحظاتی را به همراه داش��ته باشد. 
ما با تکرار تجربه  های متعدد به شکل 
امروز کالس درس رسيده ايم که ميز 
کار معلم به ش��کل L  باشد و يا در 
کنار تابلوی هوشمند، تختة معمولي 
نيز قرار گيرد تا معلم بتواند در زمان 
الزم از شيوه  های گوناگون بهره بگيرد. 

است و در نهايت 
مانند  می  خواه��د 

روش  های قديمي به 
توليد دانش ختم شود. 

حال س��ؤال اين اس��ت 
که تا چه ان��دازه اين نگاه 

)تسهيل يادگيری( می  تواند  به توليد 
دانش منجر ش��ود؟ اين مدرس��ه به 
عنوان واحدي آموزشی که چند سال 
در اين باره تجربه کسب کرده است، 
تأثيرگذاری ش��يوة   هوشمندس��ازی 
مدارس را بر روند ياددهی يادگيری 

دانش  آموزان چگونه می  بيند؟
ربيعی برای پاسخ به اين پرسش، 
مجبور مي شود دفتر خاطرات مدرسه 
را ورق بزند. او می  گويد: »در راستای 
هوشمندسازی مدرسه دو عامل مهم 
تأثي��ر دارند. يک��ی از اين عوامل به 
موض��وع تجهيز واحد آموزش��ی به 
ان��واع س��خت  افزارها و برنامه  های 
نرم  افزاری  مربوط می  ش��ود. اما در 
عامل ديگ��ر، باوره��ا، مهارت  ها و 
دانش معلم��ان و دس��ت  اندرکاران 
آموزش و يادگيری است که در واقع 
بخش مهم  تر و کليدی تر را ش��امل 
می  شود. از آنجا که تأثير عامل اول به 
راحتی قابل مشاهده است، در جذب 
دانش  آموزو در مطرح شدن يک واحد 
آموزشی در جامعه مؤثرتر است و به 
همين لحاظ تع��دادی از مدارس به 

شاید در ابتدا محتوای 
الكترونيكی توليد شده 
توسط دانش  آموزان و 
هدایت معلمان، ساده و 
ابتدایی به نظر برسد، 
اما نشان مي دهد كه 
گام  های اوليه برای 
به  كارگيری فناوری  های 
نوین آموزشی برداشته 
شده و این ابزار توانسته 
است در تسهيل یادگيری 
دانش  آموزان مؤثر باشد
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در واقع، ما دنبال اين نيستيم که فقط 
گچ دست معلم به قلم الکترونيکی و 
تابلوی قديمی او به تختة الکترونيکی 
تبدي��ل ش��ود. آنچه در اي��ن جريان 
مقص��ود اصلی اس��ت، تح��ول در 
ش��يوه هاي يادده��ي و يادگي��ري و 
حرکت به سوی يادگيری فعال است 
تا از اين طريق امكان توليد دانش به 

وسيلة دانش آموزان ميسر شود.«
اينجاس��ت كه س��ؤال مي كنم، آيا 
ب��راي  تحق��ق اي��ن ه��دف، به جز 
دانش  آموز و معل��م، همراهی و نوع 

نگرش والدين نيز مؤثر است؟ 

آم��وزش معلمان و ض��رورت باور و 
همراهی آنان را در ذهن حس��ين  پور 
تداعي مي كند. او می  گويد: »در مورد 
معلمان ه��م اين باور تقويت ش��ده 
اس��ت و بايد بشود که هيچ راهی جز 
پذيرش اين تغيير نداريم. بايد به جای 
مخالفت، هرچ��ه زودتر خ��ود را به 
سطح بهره  مندی از فناوری  های نوين 
آموزش��ی که در مح��دودة وظايف و 
مسئوليت  های معلمی است، برسانيم. 
يکی از راهکارهای مؤثر ما در اين زمينه 
تشکيل گروه  های آموزشی با محوريت 
نح��وة به  کارگيری مؤث��ر تجهيزات و 
فناوری  های آموزشی در مدرسه است. 
در اين طرح، معلمان هر رشتة درسی 
جلس��اتی را تشکيل می  دهند و در آن 
راه های بهره  گيری از فناوری  های نوين 
آموزش��ی در کالس درس را بررسی 
مي كنند. بديهی اس��ت، در هر جلسه 
روند طی ش��ده در ماه گذشته بررسی 
و نقد و پس از آن كامل مي ش��ود. اين 
کار به نوعی مح��دودة انتظار از معلم 
را وس��يع  تر می  کند تا جايی که عالوه 
بر مسئول مدرس��ه و دانش  آموزان، در 
معلمان هم توقعات��ی از يکديگر نيز 
شکل می  گيرد و اين موجب گسترش 
فكر تلفيق فناوری  هاي نوين آموزشی 
در ش��يوه هاي آموزش��ي و يادگيري 

مي شود.«
 در خاتمه پرس��يدم آيا 
پيش��نهاداتی داريد که بتواند در 
به  کارگي��ری مناس��ب فناوری  های 
نوين آموزش��ی در فراين��د آموزش 

مؤثر باشد؟

است در اولين سال هوشمندسازی 
مدرس��ه، اغلب والدين از اين بابت 
ناراض��ی بودند و خصوصًا به خاطر 
داشتن گرايش��ات مذهبی از بيراهه 
رفتن فرزندش��ان در دنيای مجازی 
نگ��ران بودند. در آن زم��ان، راه های 
زيرگ��ذری برای عب��ور از زير خط 
راه آهن در اين منطقه وجود داش��ت 
که غالب��ًا افراد معتاد و ب��زه كار آنجا 
بودند. من از اين ش��رايط براي مثال 
زدن استفاده کردم و به آن ها گفتم، با 
اين شرايط، آيا شما ترجيح می  دهيد 
فرزند خود را به مدرسه نفرستيد؟ يا 
اينکه او را همراهی می  کنيد تا آسيبی 
به او نرسد تا زمانی که مطمئن شويد 
آن قدر بزرگ ش��ده اس��ت که بتواند 
از خود مراقبت کند؟ دنيای مجازی 
هم همين است. راهی است که بايد 
آن را تجرب��ه کرد، ام��ا بايد موانع و 
محدوديت  ها را ش��ناخت و رعايت 
کرد. همين م��وارد صحبت ها باعث 
ش��د که والدين هم در 
کن��ار م��ا ق��رار گيرند 
و حت��ی هم��ه س��اله 
دوره  ه��ای آموزش��ی 
ICDL  مخص��وص 

آن ها برگزار شود.«
نکته  اين  ظاهراً 

یكی از همراهان اصلی 
ما در تغييرات آموزش و 
پرورش والدین هستند. 
این همراهی از همكاری 
آنان در تجهيز مدرسه 
آغاز می  شود اما به آن 

ختم نمی  شود. نگرش و 
باورهای آنان می  تواند 
تقویت كنندة برنامه 

باشد 

»بی  ش��ک  می  گوي��د:  ربيع��ی 
يک��ی از همراهان اصل��ی ما در 

تغيي��رات آم��وزش و پرورش 
والدين هستند. اين همراهی از 

همکاری آنان در تجهيز مدرسه 
آغاز می  شود اما به آن ختم نمی  شود. 
نگ��رش و باورهای آن��ان می  تواند 
تقويت کنندة برنامه باشد. يادم مانده 
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ربيعی به س��اخت و 
س��از مدارس جديد اشاره 

»الزم  مي گوي��د:  و  می  کن��د 
است در ساخت مدارس جديد 

به آن  چه که برای تجهيز مدرسه به 
فناوری روز ضروری اس��ت، توجه 
ش��ود، مانند تعبية محل قرار گرفتن 
ويدئو پروژکتور، سيم  کشی  های الزم، 
سکوی جلوی کالس ، سايت مدرسه 
و ج��اي تابل��وي الكترونيكي روي 

ديوار كالس و... 
ثانيًا آموزش معلم��ان در مراكز 
تربي��ت معل��م و ضمن خدم��ت بر 
اس��اس بهره  گي��ری از فناوری  های 
نوين آموزش��ی، از ديگر ضروريات 
اس��ت که تا اندازة بس��يار زيادی در 
تسريع تحقق هدف از هوشمدسازی 

مدارس مؤثر است.«
در اينج��ا ربيع��ی ب��ه موض��وع 
پايان  نامة کارشناسی ارشد خود اشاره 
می  کن��د و می  گويد: »نتايج بررس��ی 
مقايس��ه  ای کالس  های درس ادبيات 
مبتنی بر فناوری  های نوين آموزش��ی 
ب��ا کالس  های قديمي، نش��ان داد که 
يادگي��ری دانش  آم��وزان در اي��ن دو 
گون��ه کالس   ب��ا هم متفاوت اس��ت. 
دانش آموزان کالس  های هوش��مند به 
ط��ور معناداری از رضايت بيش��تر و 

احس��اس مطلوب تری نس��بت 
ب��ه كالس كالس ه��اي قديمي 
برخوردارن��د. همي��ن موضوع، 
پيشنهاد ديگری را مطرح می  کند؛ 
آموزش مستمر و مداوم معلمان 
مربوط می شود. به نظر می  رسد 
باي��د در آم��وزش و پ��رورش 
س��از و کاره��ا و برنامه  هاي��ی 
طراحی ش��وند که مطابق آن ها، 
دانش معلم��ان را از 
نوين  فناوری  ه��ای 
آموزشی سنجيده 
با  متناس��ب  و 
برايشان  آن، 

ب��ه مدرس��ه اند. کنج��کاوی در اين 
باره ما را به س��النی مي رساند که در 
آن دانش  آم��وزان مش��غول برگزاری 
مسابقة رباتيک هس��تند. حسين  پور 
توضي��ح مي ده��د ک��ه باتوج��ه به 
عالقمندی دانش  آموزان به اين رشته، 
آموزش  هايی برای آنان در نظر گرفته 
شده است که به تفکيک براي هر پاية 
تحصيلی متفاوت است. دانش آموزان 
پاي��ة اول پ��س از ابزار شناس��ی، با 
لحيم کاری، قطعه شناس��ی و ساخت 
ربات ساده آش��نا می  شوند. آموزش 
در پاي��ة دوم ش��امل س��اخت ربات 
مس��يرياب خطی و مسيرياب نوری 
است. در پاية سوم هم دانش  آموزان 
رب�ات  می  توانن��د 
و  جن�����گن���ده 
ف��وتب��الي����ست 
طراح��ی كنن��د و 
معمواًل  بس��ازند. 
پايان هر دوره  در 
مس��ابقاتی  ني��ز، 
مانند مسابقة امروز 
گروه  ه��ای  مي��ان 
دان����ش  آم��وزي 

برگزار می  شود.
دانش  آموزان 
مش��تاقي را که تقريبًا هيچ  کدام حتي 
متوج��ه حضور ما هم نش��ده بودند، 
در دني��ای ربات  ها ت��رک می  کنيم و 
من به برنامه  ريزی مناس��ب مسئوالن 
مدرس��ه و نقش آن در کس��ب نتايج 
 مطلوب در دنيای نوين آموزشي فکر 

می  کنم.
از آقاي��ان ربيعی و حس��ين  پور 
تش��کر می  کنيم و برای همة معلمان، 
دانش    آم��وزان و افراد مش��تاقی که با 
آگاه��ی و تالش صميمان��ة خود، به 
كاربرد فناوری  های نوين آموزشی در 
فراين��د ياددهی يادگيری مي پردازند، 

آرزوی موفقيت می  کنيم.

دوره  های آموزشی ارائه شود.«
حسين  پور هم به نبود يک نظام 
جامع هماهنگ کننده و اطالع رسان 
در زمين��ة هوشمندس��ازی مدارس 
اش��اره مي كند و می افزايد: »تشکيل 
کميت��ه  ای ک��ه آخري��ن برنامه  ه��ا و 
تجهيزات را در زمينة هوشمندسازی 
جمع  آوری كن��د و در مواقع نياز در 
اختيار م��دارس قرار ده��د، نيازي 
ض��روری اس��ت ک��ه از بس��ياری 

هزينه  های اضافه مي كاهد.« 
کالس  ه��ای دانش  آم��وزان ب��ه 
انتها رس��يده اس��ت، ام��ا همچنان 
تع��دادی دانش  آم��وز در حال ورود 

آغاز آموزش معلمان 
بر اساس بهره  گيری 
از فناوری  های نوین 
آموزشی در تربيت معلم 
از ضروریات است كه 
تا اندازه بسيار زیادی 
در تسریع تحقق هدف 
هوشمندسازی مدارس 
موثر می  باشد
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پژوهش

آموزشی
ونوآوریهای

محمدنيکويي
آموزش وپرورش مازندران

بايستههاي
ارزشيابي
توصيفي

شيوة ارزشيابي توصيفي1 چند سالي 
است كه در دورة آموزش ابتدايي به كار 
گرفته شده است و معمواًل در طول هر 
س��ال تحصيلي در هر منطقة آموزشي 
آموزش��ي  نشس��ت هاي  و  كارگاه ه��ا 
گوناگون در اين زمينه برپا مي ش��ود و 
مدرس��ان گرامي تجربه هاي خود را در 
اختيار همكاران قرار مي دهند و متقاباًل 

از تجربه هاي آنان اس��تفاده مي كنند. نكتة قابل توجه اين 
اس��ت كه ت��ا زماني كه قلبًا به اين نوع ارزش��يابي اعتقاد 
پيدا نكنيم و تنها آن را در حد پركردن چند چك ليس��ت 
براي ارائه به مسئوالن آموزشي بدانيم مطمئنًا راه به جايي 

نخواهيم برد.
موضوع مهم ديگري كه درخصوص شيوة ارزشيابي 
توصيف��ي بايد ب��ه آن توجه كرد، اين اس��ت كه آيا زمينة 

پذي��رش آن از نظ��ر 
س��اختاري و نگرشي 
و  معلم��ان  بي��ن  در 
والدي��ن دانش آموزان 
ايجاد ش��ده اس��ت و 
ي��ا اين ك��ه صرف��ًا به 
ساعت  چند  گذاشتن 
كالس ضمن خدمت و 

آموزش هاي خانواده اكتفا شده است؟
تجربه نش��ان داده اس��ت كه ارزش��يابي توصيفي به 
عن��وان يكي از ش��يوه هاي تغيير و تحول در ارزش��يابي 
پيش��رفت تحصيلي بس��يار اثربخش اس��ت؛ اما بايد به 
اين توجه ش��ود كه ش��رط ايجاد هرگونه تغيير و تحول، 
 نيازمند تمهيد مقدمات و تأمين زيرساخت هاي متناسب

 است.
پی نوشت ............

1. آنچه در این نوشته 
مي خوانید تنها برداشت 

نگارنده از ارزشیابي 
توصیفي است.

ایجاد هرگونه تغيير و تحول در 
شيوه هاي ارزشيابي به تمهيد 

تداركات و تأمين زیرساخت هاي 
مناسب نياز دارد
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سوسنبالغیزاده
دانشجوی دكترای تكنولوژی آموزشی

  اشاره
اشاره

پيشرفت فناوری های ديجيتالی در سال های اخير موجب پديدار شدن ابزارهای متعددی شده است که تأثير چشمگيری 
در فرايند يادگيری – ياددهی داشته اند. يکی از سيستم های ديجيتالی که استفاده از آن به طور روزافزونی در محيط های 
آموزشی در بسياری از دانشگاه ها و مدارس در سراسر جهان متداول شده است، سيستم  مديريت يادگيری است. در اين 

مقاله، ضمن معرفی اين سيستم ها و انواع آن ها، چگونگی استفاده از آن ها را در کالس درس بررسي خواهيم كرد.

كليد واژه ها:

وب2،يادگيریمجازی،
يادگيریآنالين،مديريت

محتوا،سرور

توس��عة فناوری ظه��ور واژه ها 
و مفاهيم نوي��ن در همة عرصه های 
علمی از جمله آموزش را به همراه 
داشته است و با پيشرفت فناوری های 
ديجيتالی مفاهيمی همچون يادگيری 
الکترونيکی1، سيس��تم های يادگيری 
الکترونيکی2 و حتی اخيرًا با کاربرد 
ربات ه��ا در کالس درس، مفه��وم 

يادگيری رباتی3، پديدار شده است.
بهره گي��ری از ان��واع فناوري  و 
رس��انه در آموزش موضوع جديدی 
نيس��ت. در ط��ول تاري��خ، محققان 
و مربي��ان ب��رای س��هولت فراين��د 
يادده��ی– يادگيری از انواع رس��انه 
اس��تفاده کرده اند. براي مثال، نتايج 
بس��ياری از پژوهش ها نش��ان داده 
اس��ت که استفاده از تصاوير و رنگ 
كمك مي كند تا دانش آموزان مطالب 
انتزاعی را بهت��ر درک کنند. فناوري 
در کالس درس همچني��ن می تواند 

فعاليت های گروهی را آسان تر كند.
 هر يک از ابزارهای آموزش��ی 

ويژگی های خاص خود را دارد، اما 
تفاوت عمده ای بين تکنولوژی های 
پيش��ين و ابزاره��ای وب2 4 وجود 
دارد. فناوري ه��ای قديمي تر اعم از 
راديو و تلويزيون آموزشی، ويديو5، 
رس��انه های صوتی6 و نرم افزارهای 
ب��ا  مي توانس��تند  تنه��ا  آموزش��ی 
ارتب��اط  معلم��ان  و  فراگيرن��دگان 
يک طرف��ه برقراركنن��د، در حاليکه 
ابزارهای  وب2 م��ی توانند به طور 
همزم��ان و يا غيرهمزمان با کاربران 
ارتباط گروهی برقرار کنند. با استفاده 
از اي��ن فناوری کارب��ران می توانند 
کنن��د.  ب��دل  و  رد  را  اطالع��ات 
فناوری های وب1 7 مانند وب سايت 
يا وبالگ طوری طراحی شده اند که 
نه تنه��ا امکان ارتب��اط گروهی را به 
کاربران نمی دهند، بلکه کاربران قادر 
به تغيير محتوای آن ها هم نيستند يا 
اگر هم بتوانند، اين تغييرات بس��يار 
محدودند، در حالی که ابزارهايی که 
با فن��اری  وب2 طراحی ش��ده اند، 
ب��ه همة کاربران ام��كان می دهند تا 
در محت��وای ارائه ش��ده تغيير ايجاد 
کنن��د؛ مانند ويک��ی پدي��ا8. از اين 
رو، ويژگی های فن��اوری  وب2 در 
مقايس��ه با فناوری ه��ای قديمي تر 

بسيار متفاوت است.
 سيستم های مديريت يادگيری9  

ک��ه گاهی با واژگان متفاوت ديگری 
يادگي��ری  محيط ه��ای  همچ��ون 
آنالي��ن11،  يادگي��ری  مج��ازی10، 
و  محت��وا  مديري��ت  پورت��ال12، 
غيره خوان��ده می ش��وند؛ از جمله 
ابزارهاي��ی هس��تند که از سيس��تم  
وب2 به��ره مي برن��د. )در اين مقاله 
مديري��ت  سيس��تم های  واژة  از 
يادگيری اس��تفاده می شود.( در واقع 
يادگي��ری  مديري��ت  سيس��تم های 
نرم افزارهايی هستند که اجرای آن ها 

به سرور13 و اينترنت نياز دارد.
و  آموزش��گران  از  بس��ياری 
فراگيرن��دگان گم��ان می کنن��د ک��ه 
سيس��تم های مديريت يادگيری تنها 
برای يادگيری های آنالين يا آموزش 
ک��ه  دور طراح��ي  ش��ده اند  راه  از 
اين باور نادرس��ت اس��ت. در واقع 
اس��تفاده از اين قبيل سيس��تم ها در 
کالس های معمول به عنوان يک ابزار 
کمک آموزشی رو به افزايش است. از 
طريق سيستم های مديريت يادگيری 
می توان مواد آموزش��ی اعم از متن، 
تصوير، ويديو و صوت را در هر زمان 
و مکان درياف��ت )دانلود14( و ذخيره 
ك��رد. فراگيرندگان مي توانند تکاليف 
درسی خود را به راحتی برای معلمان 
ارسال و بازخورد آن را دريافت کنند. 
اين سيستم ها همچنين ابزارهايی را 

آشنايیباسيستمهایمديريت
يادگيرینرمافزارها

آشنايیباسيستمهایمديريت
يادگيرینرمافزارها یادگيریو

مديريت

كالس درس
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در اختيار معلم��ان و فراگيرندگان 
قرار می دهد تا به طور همزمان 

يا غير همزمان با يکديگر 
بحث و گفت وگو کنند. 
در واق��ع، با کمک اين 
سيسس��تم ها معلم��ان 
می توانن��د در هر زمان 
و مکان به فراگيرندگان 

دسترسی داشته باشند.

مدیریت  سیستم های 
یادگیـری و شـیوه های 

فعال تدریس
فع��ال  روش ه��ای 
دانش آم��وزان  تدري��س 
مص��رف  به ج��ای  را 
اطالعات، به توليد آن ها 
)چه به صورت فردی چه 
به ط��ور گروهی( ترغيب 

مي كن��د. ام��ا اج��رای اين 
ش��يوه ها در کالس درس معم��واًل 

مشکالتی در پي دارد.
هنگام��ی ك��ه معل��م يك��ي از 
روش های فعال تدريس مثاًل روش 
بحث و گفت وگو يا يادگيری گروهی 
را اج��را می کن��د، دانش آم��وزان به 
علت ناآش��نايی با عالقه ها، اخالق 
و نظرات يکديگر، بيش��تر جنگ و 
ج��دال می كنند تا هم��کاری. غالبًا 
معلم��ان در اجرای روش های فعال 
تدري��س از کمبود وقت ش��کايت 
می کنن��د؛ به خص��وص اگ��ر تعداد 
دانش آموزان کالس زياد باش��د اين 
مشکل بيشتر می شود. در واقع، قبل 
از اجرای روش های فعال تدريس، 
معلم بايد حداقل دو تا سه ماه محيط 
کالس را آماده كند؛ اما صرف وقت 
ب��رای ايجاد صميميت و ش��ناخت 
 از يکديگ��ر، موجب ب��از ماندن از 
درس��ی می ش��ود.  مطالب  آموزش 
به همين خاطر، اغلب معلمان عنوان 
می کنند ک��ه اس��تفاده از روش های 
فعال تدريس موج��ب عقب ماندن 

دانش آموزان از مطالب کتاب درسی 
می شود.

سيس��تم های مديريت يادگيری 
فرصت هاي��ی را در اختي��ار معلم و 
فراگيرن��دگان ق��رار می دهن��د تا در 
محيط مجازی، در هر زمان و مکان، 
ب��ا يکديگر گفت وگو كنن��د. از اين 
نه تنها می توان آموزش هايی  طريق، 
در س��طوح پايي��ن يادگي��ری ارائه 
داد، بلک��ه دانش آم��وزان و معلمان 
می توانن��د در فض��ای مج��ازی با 
نظرات و عالقه هاي يکديگر آش��نا 
ش��وند. اين ن��وع ارتب��اط می تواند 
نوعی ح��س همدل��ی و صميميت 
بي��ن دانش آم��وزان و معل��م ايجاد 
کن��د. در واقع، اي��ن قبيل ارتباطات 
می توان��د از بروز حس غريبگی در 
بين دانش آم��وزان و معلمان تا حد 
زيادی بکاهد و بسترس��از پرورش 
تفک��ر خ��الق و نق��ادی در کالس 
درس شود. به طور کلی، سيستم های 
مديريت يادگيری می توانند معلمان 

پي نوشت .....................
1. e-learning 
2. e-learning systems
3. robot learning
4. web2
5. video
6. audio
7. web 1
8. wikipedia
9. learning management 

systems
10.virtual learning 

environment
11. online learning
12. portal
13.server

هنگامی که شما از اینترنت 
استفاده می کنید، در واقع نقش 
سرویس گیرنده را ایفا می کنید 

و رایانه اي که از آن سوی شبکه 
به شما خدمات رسانی می کند 

سرویس دهنده و یا همان سرور 
نام دارد. به طور کلی، نرم افزارهایی 
که اجرای آن ها به اینترنت وابسته 

است، نیازمند سرور یا رایانه اي ویژه 
است که در اجرای نرم افزارها به 

کاربران خدمت رسانی کند.

14. download
15. Moodle
16. Black board
17. WebCT

1. Dohen, N.(2009). Web2: 
inherent tensions and 
evident challenges for 
education. Computer 
Supported Collaborative 
Learning, Learning, 4, 
343-363.

2. Hamuy, E. &Galaz, M. 
(2010). Information versus 
communication in course 
management system 
participation .Computer & 
Education. 54, 169-177. 

منابع

را ياری کنند تا بخش��ی از آموزش 
را در محي��ط مج��ازی ارائه دهند و 
در اوقات کالس روی سطوح باالی 
يادگي��ری مانند تجزي��ه و تحليل و 

ارزشيابی تمرکز کنند.

جمع بندی
از آن جا که سيستم های مديريت 
يادگي��ری براي غنی س��ازی محيط 
آم��وزش فرصت های بس��ياري در 
اختيار آموزش��گران قرار می دهند، 
امروزه تع��داد و تن��وع آن ها رو به 
افزايش اس��ت. مودل15، بلک بورد16 
و وب س��ی تی17 نمونه ه��اي آن ها 

هستند.
در ش��ماره های آينده ابزارهايی 
اختي��ار  در  سيس��تم ها  اي��ن  ک��ه 
آموزش��گران و فراگيرن��دگان قرار 
می دهند و همچنين مالک های کلی 
را که مؤسسات آموزشی قبل از تهية 
آن ه��ا بايد در نظرگيرن��د، معرفي و 

تشريح خواهيم كرد.
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محمدمهدیسلطانبيگی

بخش
هایاميدگام

هدف
بررسی قانون ارشميدس

مواد و لوازم مورد نیاز
آب مقط��ر )ي��ک ليت��ر(، 
محلول اش��باع شدة نمک 
طع��ام در آب )يک ليتر(، 
اس��يدکلريدريک  مقداری 
ظ��رف  )جوهرنم��ک(، 
استوانه ای شکل  شيشه ای 
)به گنجاي��ش دو ليتر( دو 

عدد- تخم مرغ )دو عدد( 

طرز آزمایش 
در ي��ک ظرف شيش��ه ای، 
محلول اش��باع شدة نمک 
طعام می ريزي��م. خيلی با 
آرامش روی آن آب مقطر 
اضافه می کني��م؛ به طوری 
که با محلول مخلوط نشود. 
با کم��ال آرامش تخم مرغ 
را در ظ��رف رها می کنيم. 
تخم مرغ پايي��ن می رود و 
در مرز بين دو مايع ساکن 

می ماند. 
در ظرف دوم، يک ليتر 
آب مقطر و 80 س��انتی متر 
مکع��ب اس��يدکلريدريک 

تخممرغ
سحرآميز

مخاطبان:
 دانش آموزان
 دورة متوسطه

موضوع:
فيزیک

توضیح 
قانون ارشميدس درمورد مايعات چنين بيان می کند: هر جسمی در مايعی قرار بگيرد به اندازة وزن هم حجمش 

از مايع سبک می شود. اگر وزنش کمتر باشد شناور می شود و اگر بيشتر باشد در مايع فرو می رود. 
اين موضوع را با تخم مرغ و محصول غليظ اشباع شدة نمک طعام در آب و اسيد کلريدريک آزمايش می کنيم. 

اضافه می کني��م آن را هم 
می زنيم تا يکنواخت شود. 
را  تخم مرغ��ی  بع��د 
می س��ازيم.  ره��ا  آن  در 
تخم م��رغ ابت��دا در ظرف 
پايين می رود. پس از مدتی 
دوباره باال می آيد و شناور 

می شود. 
پ��س از چن��د دقيق��ه 
ف��رو  ظ��رف  در  دوب��اره 
می رود و پس از مدتی باال 
می آي��د و اين اتفاق تکرار 

می شود. 
اس��ت  ممک��ن  آي��ا 

عل��ت  اول  آزماي��ش  در 
س��اکن ش��دن تخم مرغ و 
عل��ت  دوم  آزماي��ش  در 
باالرفتن تخم مرغ و دوباره 
پايين رفتن آن را بگوييد و 
برای ما بنويس��يد و جايزه 

بگيريد؟ 

آب  مقطر

تخم مرغ

محلول اشباع شده
نمک طعام

آزمایش دومآزمایش اول

HCL آب  و
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منصورهابوالفتحي
آموزگار پایه چهارم منطقه اشترینان

آموزش وپرورش لرستان

بخش
هایاميدگام

پس از 14 سال تدريس در پاية چهارم ابتدايي، باالخره بايد نقاط ضعف دانش آموزانم را در درس رياضي 
پيدا مي كردم. مهم ترين مش��كل در آموزش قواعد مس��احت و محيط بود. بايد روش��ي ابداع مي كردم كه وقتي 
دانش آم��وزان به درس قواعد اين دو مفهوم مي رس��يدند، به راحت��ي آن را مي آموختند. راه را پيدا كردم. به جاي 
مهرهاي تكراري آفرين و صدآفرين، اشكال هندسي را به همراه عبارات تشويق و همچنين قواعد آن، ساختم. 
چنانچه بچه ها در مبحثي پيشرفت مي كردند، انتهاي صفحة تكليفشان را مهر مي زدم. به اين ترتيب و با توجه به 
اينكه 75 درصد يادگيري ها از طريق بينايي صورت مي گيرد، اشكال هندسي و قواعد آن، براي هميشه روي كتاب 

يا دفتر آن ها حك مي شد. بنابراين، بچه ها بسيار آسان و سريع موضوع را ياد مي گرفتند و تشويق هم مي شدند.

مهرآموزشي
محيطومساحت



آفرین
مثلث
قائم الزاویه

2+ )ارتفاع × قاعده( = مساحت مثلث  قائم الزاویه
مجـموع سـه ضـلع= محیـط مثلث  قائم الزاویه

آفرین ذوزنقه

نصف ارتفاع× )قاعده بزرگ+ قاعده کوچک( = مساحت ذوزنقه
مجـموع 4 ضـلع= محیـط ذوزنقه
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اكرميزدانيخداشهري
آموزگار پایة دوم- استان گيالن

شمارة 4 دي ماه ، دورة بیست وهفتم، سال تحصیلي 1390-91

بازي جان كودك است. اگر بازي را از كودك بگيريد، يعني جان او را گرفته ايد. 
هدِف اين تصوير آن است كه: بازي در نزد كودكان از اهميت بااليي برخوردار است، از تمام چيزها لذت بخش تر 

است و آن قدر برايشان اهميت دارد كه بعضي سختي ها را به جان مي خرند تا هرچه زودتر به بازي برسند. 
در اين تصوير، كودك در زمين سفت با پاي كفش پوشيده، مي خواهد هر چه سريع تر تكاليف خود را انجام دهد 

تا زودتر به بازي برسد. 

تصويرتفسير
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