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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��ازه  كتب��ی صاح��ب اث��ر بالمان��ع اس��ت.
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فناوري اطالعات و ارتباطات، روزبه روز، تغييرات ش��گفت انگيزي در عرصه هاي زندگي مردم به وجود 

مي آورد. اين فناوري حتي ساختار اجتماعي و شيوه هاي كار و زندگي روزمره را هم به سرعت تغيير مي دهد. مفهوم 

چنين پيامي اين است كه پيشرفت فني )نه لزومًا تكيه بر منابع طبيعي موجود( سبب پيشرفت اقتصادي و پيشرفت 

اقتصادي موجب پيشرفت اجتماعي مي شود. 

اين واقعيت را نيز به خوبي مي دانيم كه اساس و پاية هر نوع پيشرفت فني چيزي جز پيشرفت علمي نيست كه 

در بطن امور اقتصادي، صنعتي، كشاورزي، پزشكي و اجتماعي تجلي و تحقق يافته است. براي درك اين موضوع 

كافي است دربارة مواد، وسايل و شيوه هاي فني )سيستم حمل و نقل و دسترسي به آب و برق و گاز( كه هر روز 

مردم با آن ها سروكار دارند اندكي تفكر و تعمق كنيم تا به نقش واقعي فناوري ها در تسهيل و تنظيم زندگي روزانة 

خود پي ببريم. فناوري هاي نوين آموزشي هم، چنانچه به درستي و بجا مورد استفاده قرار گيرند، قادرند همين نقش 

اثربخش را در فرايند آموزش و ياديگري و تقويت امور تربيتي و پرورشي ايفا كنند. 

اولين و مهم ترين گام در بهره گيري از فناوري هاي نوين شناخت سودمندي و اثربخشي كاركرد آن ها در امر 

آموزش و پرورش است؛ بدون چنين شناختي، استفاده از هر نوع فناوري از جمله رايانه، در كالس درس جنبة 

ابزاري خواهد داشت نه تربيتي؛ يعني از فناوري صرفًا براي تسهيل روش تدريس استفاده شده است نه مقاصد 

تربيتي! در حالي كه از فناوري مي توان براي توسعه و تقويت يادگيري، تمرين تفكر و تعمق در موضوعات درسي، 

فراهم كردن زمينة تخيل و خالقيت، ايجاد شرايط و فضاي مناسب و شوق انگيز براي جبران عقب ماندگي هاي 

تحصيلي و تفاوت هاي فردي، توسعة دامنة مفاهيم جديد درسي و ارتباط آن ها با آموخته هاي قبلي، تعامل و تبادل 

اطالعات با ديگران، امكان پژوهش و چالش هاي علمي، تمرين اعتماد به نفس، انجام كارهاي توليدي و ابتكاري، 

برنامه ريزي و عادت به انضباط كاري و... به خوبي استفاده كرد. نكتة قابل توجه اين است كه كاركرد فناوري در 

كار معلم، )فعاليت هاي آموزش��ي و تربيتي( زماني شگفتي مي آفريند كه او بداند فناوري هاي نوين در هريك از 

فعاليت هاي كالس��ي )مانند فرايند آموزش، مديريت كالس درس، اجراي فعاليت هاي آزمايشگاهي و كارگاهي 

در محيط هاي مجازي طراحي برنامه هاي درس��ي و آموزشي، مطالعه انفرادي و فعاليت هاي گروهي و مشاركتي 

دانش آموزان؛ طراحي و توليد مواد و رس��انه هاي آموزش��ي، يادگيري اكتشافي هدايت شده، شيوه هاي دسترسي 

به اطالعات و منابع علمي- آموزشي موردنياز، كنترل روند پيشرفت تحصيلي دانش آموزان به ويژه دانش آموزان 

ضعيف و با اس��تعداد كه هر كدام به رهنمدهاي خاصي نياز دارند و...( چه نقش��ي دارند و چه كمكي مي توانند 

به معلم، دانش آموز و بهبود ش��رايط آموزش��ي بكنند. به عبارت ديگر، معلم با ش��ناخت ويژگي ها و نوع كاركرد 

فناوري هاي نوين در آموزش و تسلط بر كاربرد آن ها، مي تواند با اطمينان و اعتمادبه نفس بيشتري از آن ها در فرايند 

تعليم و تربيت و يادگيري فعال، به گونه اي اثربخش و بجا استفاده كند. 

كاركردهاي سودمند و اثربخش فناوري هاي نوين بسيار زياد و متنوع اند؛ مديران و معلمان عالقه مند مي توانند 

به طور خودجوش و ابتكاري، با همكاري و همفكري يكديگر، فهرستي از اين كاركردها تهيه كنند و دربارة ويژگي ها 

سردبيریاد داشت

دكترعادليغما

استفاده بجا و نابجا 
از فناوری در آموزش

دغدغه های بايستة مدارس امروز
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مشترك آموزشي خود را ارتقا دهند. و چگونگي استفاده از آن ها در امور آموزشي و تربيتي به بحث و گفت وگو بپردازند و از اين طريق دانش و تجربه هاي 
از نقطه نظر آموزشي و تربيتي، كاركردهاي فناوري هاي نوين را مي توان به چهار دسته كلي آموزشي، اكتشافي، 

ابزاري و ارتباطي تقسيم كرد:
كاركرد آموزشي )تدريس(: اين گونه فناوري ها بيشتر جنبة آموزشي دارند و مانند يك معلم به توضيح و تشريح 
مطالب درسي مي پردازند؛ شرايط و محيط هاي آموزشي در آن ها به طوركلي مناسب فراهم مي شود و دانش آموزان 
مي توانند دروس را در فضاي مجازي با امكانات بيشتري فراگيرند. ولي از آنجا كه روش آموزش در آن ها مستقيم 
است و صرفًا به انتقال دانش توجه مي شود، براي استفاده در كالس درس چندان مطلوب نيستند. البته غالبًا، در مراكز 
تدريس، كاربردهايي بجا و مناسب دارند. تربيت معلم و آموزش ضمن خدمت معلمان، به منظور آموزش معلمان تازه كار و آشنايي آن ها با نمونه هاي شيوه هاي 
كاركرد اكتشافي: فناوري با كاركرد اكتشافي طرفداران زيادي دارد. در اين فناوري ها، دانش آموزان با استفاده از 
بپردازند و سؤال ها را با ابتكار خود به صورت نمايشي ارائه دهند. نرم افزارهاي خاص و فناوري هاي اينترنتي و اطالعات مورد نياز در شبكة اينترنت، مي توانند به جست وجو و كاوش 
ش��رايط آموزش��ي در اين نظام غالبًا هدايت شده اس��ت و دانش آموز از مرحله اي به مرحله مرتبط ديگر گام 
برمي دارد و در هر مرحله فعاليت هاي خاصي انجام مي دهد كه موجب يادگيري و كسب تجربه هاي تازه مي شود. 
در عين حال براي تكميل اين نظام، الزم است كه هر از گاهي آموخته هاي دانش آموزان در محيط واقعي با حضور 
معلم كنترل شود. در واقع، كاركردي هاي فناوري هاي اكتشافي بدان سبب سودمند و اثربخش است كه اين فناوري ها 

به خوبي مي توانند دانش آموز را در حين مطالعه به چالش فكري، تعمق و تفحص بيشتري وادارند. 
كاركرد ابزاري: فناوري هاي اين گروه، عماًل  كاركرد ابزاري دارند و برخالف فناوري هاي آموزشي و اكتشافي 
منحصراً جنبه آموزشي ندارند؛ يعني براي استفادة خاص مدارس ساخته نشده اند؛ ولي به سبب انعطاف پذيري و 
اثربخش بودن آن ها در امر آموزش و تسلط بر فناوري هاي رايانه اي، مورد استفادة معلمان و دانش آموزان هستند؛ 
مانند ابزارهاي اينترنتي، نرام افزارهاي فتوشاپ، نرم افزارهاي گوناگون اداري و گرافيكي، نقشه كشي و حروف چيني. 

كاركرد ارتباطي: در اين گونه فناوري هاي كه عمومًا ش��امل محيط هاي الكترونيكي رايانه اي اس��ت، معلم و 
دانش آموزان از طريق شبكه ها و يا فناوري هاي ديگر، مي توانند با هم تعامل داشته باشند. مثل محيط هاي وب يك 
طرفين مي توانند سؤال طرح كنند يا به سؤال ها پاسخ دهند. وب دو كه در اولي رايانه با كاربر ارتباط يكطرفه دارد ولي در محيط وب دو شرايط تعامل و تبادل پيام آماده است و 
حال كه با ويژگي هاي انواع فناوري هاي نوين آشنا شديم بهتر است در مدارس، به ويژه در مدارس هوشمند، از 
فناوري هاي رايانه اي با كاركردهاي اكتشافي و ارتباطي بيشتر استفاده كنيم تا از نرم افزارهايي با روش آموزش مستقيم. 
به طور كلي، استفاده از هر نوع فناوري زماني بجا و مطلوب است كه فناوري بتواند در روش تدريس، شيوه هاي 
يادگيري، و بهبود شرايط و فضاي آموزشي تحول و تحرك ايجاد كند و در انجام فعاليت هاي ذهني و عملي بر محور 
اهداف برنامه هاي درسي و آموزشي، معلم و دانش آموز را توانمند سازد. همچنين استفاده از فناوري  زماني نامطلوب 
و نابجاست كه حذف آن از فعاليت هاي آموزشي، تأثير خاصي در نتيجه و بازده فرايند ياددهي و يادگيري نداشته 

باشد. 
نظر معلمان ارجمند را به اين نكته جلب مي كنم كه فناوري كاربرد علم در عمل است؛ اگر ما بتوانيم علم را به 
عمل تبديل كنيم، از مزاياي فناوري در پيشرفت و تعالي كشور بهره مند خواهيم شد؛ و اما تبديل يافته هاي علمي به 
عمل، برعكس باور عمومي، از كارخانه آغاز نمي شود، فكر اصالح يا توليد فناوري ابتدا در مدارس، مراكز علمي، 
دانشگاه ها، و مؤسسات پژوهشي در ذهن ها خلق مي شود، سپس روي كاغذ طراحي مي گردد و در نهايت در كارگاه ها 
و كارخانه ها شكل فيزيكي پيدا مي كند و به مرحلة توليد انبوه مي رسد. و اين همان روندي است كه مي تواند در نظام 
آموزشي ما نسبت به توليد فناوري هاي آموزشِي سودمند و موردنياز مدارس كشور الگو قرار گيرد؛ از اين طريق، 
هم دغدغه هاي مدارس از بين مي رود و هم صنعت توليد فناوري هاي آموزشي در كشور بومي مي شود و رونق پيدا 

.مي كند. ان شاءاهلل
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ليالساداتعلوی
كارشناس ارشد مديريت آموزشی

فناوری
آموزشی،

اطالعاتو
ارتباطات

  اشاره
ــعه يافته برای ارتقای کيفيت نظام تعليم و تربيت از طريق توسعة  کاربری  ــتاب جوامع توس با توجه به حرکت پرش
فاوا، در کشور ما نيز برنامه ريزی و طرح های پژوهشی و اجرايی بی شماری در زمينة فاوا، از جمله طرح تکفا، مدارس 
هوشمند، طرح آموزش ضمن خدمت معلمان و غيره به اجرا گذاشته شده و يا در حال اجراست. اما سؤال اينجاست 
که با وجود اين آگاهی از اهميت و تأثيرگذاری فاوا در سطح کالن و خرد نظام آموزشی و اجرای طرح های گوناگون با 
هزينه های کالن، چرا باز هم به کارگيری و استفاده از فاوا در کالس های درس را به عنوان خط مقدم نظام آموزشی کشورمان 
مشاهده نمی کنيم. در اين مقاله ضمن بيان سودمندی فاوا در آموزش و نقش معلمان در کاربرد آن، موانع استفاده از فاوا 

را شناسايی و پيشنهاداتی برای رفع آن ها ارائه می کنيم.

کليد واژه ها:

شيوههاینوينتدريس،
فناوریاطالعاتوارتباطات

)فاوا(،موانع

شيوههاینوينتدريس
موانعبهكارگيریفناوریاطالعاتوارتباطات

سرآغاز
از اواخ��ر دهة 50 قرن بيس��تم 
تحولی در جهان آغاز شد که بعدها 
آن را موج س��وم نام نهادن��د. از آن 
زم��ان تاکن��ون، فن��اوری اطالعات 
به عن��وان راهبر و هدايتگر اين موج 
پيش��گام، هر روز بيش از پيش و با 
سرعتی بيشتر، ابداعی نوين را برای 
بش��ر به ارمغان آورده اس��ت. يکی 
از حوزه هاي��ی که بالق��وه می تواند 
تأثي��رات فراوان��ی از اي��ن فناوری 
بپذي��رد، آموزش و پرورش اس��ت. 
استفاده از فاوا در آموزش و پرورش 
در حال تبديل شدن به بخش مهمی 
از سياس��ت گذاری ها و اصالحات 
آموزشی است )کوزما، 2008( و اکثر 

کشورها آن را رکن اصلی برنامه هاي 
ملی خود برای بهبود نظام آموزشی 
و ارتقای کيفيت روش های تدريس 

قرار داده اند.
اس��تفاده از اي��ن فن��اوری در 
مدارس به داليل اثبات شدة تربيتی، 
اجتماع��ی و اقتص��ادی، ضرورتی 
اساس��ی تلقی می ش��ود و بسياری 
از دولت ه��ا به منظ��ور حمايت از 
پروژه های توس��عة فاوا در آموزش 
و پ��رورش، ب��ه س��رمايه گذاری و 
برنامه ريزی های عمده و کالن اقدام 
کرده اند )پلگ��روم، 2001(. از آنجا 
که بيشترين مس��ئوليت  تربيت نسل 
جدي��د متوجه معلمان اس��ت، الزم 
اس��ت در روش تدري��س و نح��وة 
آموزش معلمان نيز تغييراتی متناسب 
با شرايط روز صورت گيرد )آقازاده، 

.)1390

ضرورت و سودمندی بهره گيری 
از فاوا در نظام آموزشی

ورود فناوری های جديد، عالقه 

به کس��ب دانش با روش های متنوع 
و متناس��ب با موقعيت های متفاوت 
را افزايش داده اس��ت؛ به طوری که 
امروزه می توان ادع��ا کرد که ميزان 
اطالعات بشر هر چهار تا پنج سال 
دو برابر می ش��ود. به عبارت ديگر، 
مجم��وع اطالعات قابل دس��ترس 
برای يک دانش��جو در س��ال 1997 
کمتر از يک درصد اطالعاتی است 
ک��ه در س��ال 2050 در دس��ترس 
دانش��جوی ديگ��ر ق��رار می گي��رد 

)عطاران، 1383(.
ف��اوا توانايی بالقوه ای در بهبود 
فراين��د تدريس دارد که از آن جمله 

می توان به اين موارد اشاره کرد:
براب��ر  فرصت ه��ای  ايج��اد 
آموزشی؛ تقويت نقش معلم؛ بهبود 
کيفيت تدريس؛ مقابله با مش��کالت 
آم��وزش جمع��ی؛ فراهم س��اختن 
آم��وزش مس��تمر؛ انف��رادی کردن 
آموزش؛ تأکيد بر جنبه های انس��انی 

آموزش )عطاران، 1383(.
بنابراي��ن، باتوجه ب��ه تحوالت 
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وسيع و فراگير در جوامع، افراد برای 
پاسخ گويی به نيازهای پيچيدة جامعة 
مدرن به آم��وزش و پرورش مدرن 
نيز نياز دارند و اين امر جز با ايجاد 
تحول در نظام آموزش و پرورش و 
تغيير در محيط های يادگيری ممکن 

نخواهد شد.

نقـش معلمـان در کاربـرد اثر 
بخش فاوا در آموزش

بنا به گزارش دپارتمان آموزش 
و پ��رورش و مهارت ه��ا )2006(، 
ترکيب های گوناگون نش��ان می دهد 
که طيفی بسيار گسترده  از شيوه های 
اختي��ار  در  فن��اوری  به کارگي��ری 
معلمان ق��راردارد و آن��ان با ابتکار 
عم��ل و به انتخاب خ��ود می توانند 
در هر ش��رايطی از فاوا برای بهبود 
فرايند تدريس بهره گيرند )دپارتمان 
مهارت ه��ا و آم��وزش و پ��رورش، 

.)2006
ط��ی يک تحقيق ملی در آمريکا 
96 درص��د معلم��ان از به کارگيری 
فناوری رايانه ای برای توس��عة نظام 
آموزش��ی جانب داری کردند. برای 
تحق��ق اي��ن امر ک��ه مس��تلزم تهيه 
تجهيزات و صرف هزينة بااليی بود، 
کنگرة آمريکا در سال، 1999 ميليون 
دالر در نظ��ر گرفت ک��ه 75 ميليون 
دالر آن ب��ه صورت ويژه به  آموزش 
معلمان در زمينة فناوری اختصاص 

داده شده بود )ويلسون، 2008(.
باتوج��ه به تجربيات بس��ياری 
از کش��ورها، تدريس ف��اوا به عنوان 
رشته ای انتزاعی و مجرد راه مؤثری 
ب��رای تش��ويق کاربرد فن��اوری در 
يادگيری نيست. مسّلمًا اين معلمان 
هس��تند که کلي��د کارب��رد اثربخش 
فن��اوری در بخش بهب��ود يادگيری 
را در دس��ت دارند، اما اگر معلمان 

کام��اًل درک نکنند که چگونه به طور 
مؤث��ری فن��اوری را برای پيش��برد 
يادگيری دانش آم��وزان به کار ببرند، 
س��رمايه گذاری های کالن��ی ک��ه در 
گرفته  فاوا ص��ورت  نوآوری ه��ای 
است به آسانی به هدر خواهد رفت. 
کاربرد فاوا اين را می طلبد که محتوا 
و روش های آموزش��ی بهت��ر آماده 
ش��وند. بنابراين، معلمان به نگرشی 
بدون ت��رس در کارب��رد فناوری ها 
نياز دارند تا آن ها را تش��ويق کند که 
خودشان خطرات را بپذيرند و آن ها 
را وادارد که يادگيرندگانی مادام العمر 

باشند.

موانع کاربرد فاوا در تدريس
موانع کاربرد فاوا در تدريس در سه 

محور کلی دسته بندی می شوند:
 امکان��ات و تجهي��زات موجود 
بودج��ه،  )فض��ا،  م��دارس  در 

سخت افزار و نرم افزار(

 ويژگی ه��ای ش��خصی معلمان 
)اعتق��ادات، ع��ادت، انضب��اط، 

دانش و مهارت(
 شيوة برنامه ريزی درسی و نيروی 
انسانی متخصص )برنامة درسی، 
زمان، کمبود متخصص و ساختار 

کتاب های درسی(
پژوهش های  يافته ه��ای  طب��ق 
ــزدي  اي  ،)1388( ــعادت طلب  س
ــی )1384(، پلگرام  )1386(، تقواي
 ،)2004( ــرات   پ و  الی   ،)2001(
مانع  )2008(. عمده تري��ن  ــا  کوزم
بهره گي��ری از روش ه��ای تدريس 
مبتن��ی ب��ر ف��اوا در درج��ة اول به 
تجهي��زات  و  امکان��ات  »کمب��ود 
مناس��ب با فاوا در مدارس« مربوط 
اس��ت و »ناهماهنگی برنامة درسی 
و کمبود نيروی انسانی متخصص« 
معلمان«  »ويژگی های ش��خصی  و 
به عن��وان موان��ع بعدی شناس��ايی 

شده اند.

باتوجه به 
تجربيات 
بسياری از 

کشورها، تدریس 
فاوا به عنوان 

رشته ای انتزاعی 
و مجرد راه مؤثری 

برای تشویق 
کاربرد فناوری در 
یادگيری نيست
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پيشـنهاداتی برای رفـع موانع 
کاربرد فاوا در روش های تدريس
الـف( امکانـات و تجهيـزات 

موجود در مدارس
 اقدام به تحقق بنيادی، گسترده و 
کنترل شده در سراسر کشور مبنی 
بر شناس��ايی موانع بهره گيری از 
روش های تدريس مبتنی بر فاوا؛

 تغيير قوانين و مقررات اس��تفاده 
از امکانات و تجهيزات مدارس؛

آموزش��ی  مراک��ز  نيازس��نجی   
ارائ��ة  در کوتاه تري��ن زم��ان و 
نرم افزارهای متناسب با آن مراکز 
و پی گيری مستمر نحوه و ميزان 

استفاده از اين نرم افزارها؛

ب( شيوة برنامه ريزی درسی و 
نيروی انسانی متخصص

 تغيير ساختار برنامه ريزی درسی 
و محتوای دروس متناسب با فاوا؛

 اس��تفاده از ي��ک گ��روه معلمان 
تولي��د  زمين��ة  در  متخص��ص 

محت��وای الکترونيک��ی در ه��ر 
درس، ب��رای ارائ��ة راهکارهای 
تبديل اين کتاب ها ب��ه نرم افزار 

توليد محتوای الکترونيکی آن؛
 اقدام به تعريف پس��ت سازمانی 
در چارت  ف��اوا  هماهنگ س��از 
س��ازمانی آم��وزش و پرورش و 

مدارس )الی و پرات، 2004(.

پ(  ويــژگی هـای شـخصی 
معلمان

 اق��دام به برگ��زاری کالس های 
آموزش��ی هدف دار در زمينة فاوا 
برای افزايش آش��نايی معلمان و 

کارکنان با فاوا؛
ارتق��ای عملک��رد  ارزياب��ی و   
معلمان با ش��يوه های انگيزش��ی 
به منظور افزايش انگيزه  در کاربرد 

فاوا؛
آم��وزش  دوره ه��ای  ايج��اد   
ضمن خدمت تلفي��ق روش های 

تدريس با فاوا.

منابع
1. آق��ازاده، مح��رم )1390(. راهنمای روش های نوین تدریس: بر پایة پژوهش های مغزمحوری، س��اخت گرایی، یادگیری از طریق 

همیاری، فراشناخت و... . انتشارات آییژ. تهران.
2. ایزی، مریم )1386(. بررس��ی موانع توس��عة آموزش الکترونیکی و ارائة الگوی مناس��ب بهره گیری از آن در آموزش متوسطه از 

دیدگاه  مدیران و دبیران. پایان نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی.
3. تقوایی، مرضیه )1384(. بررس��ی موانع استفاده از آموزش مجازی در دورة متوسطه از دیدگاه مدیران دبیرستان های شهر تهران. 

پایان نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
4. سعادت طلب، آیت اهلل )1388(. امکان سنجی به کارگیری فاوا در مدارس متوسطة شهر تهران از دیدگاه دبیران. پایان نامة کارشناسی 

ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
5. شعبانی، حسن )1384(. مهارت های آموزش و پرورش. انتشارات سمت. تهران.

6. عطاران، محمد )1383(. جهانی شدن و تأثیر آن بر اهداف تعلیم و تربیت. سخنرانی و همایش ملی جهانی شدن. دانشگاه تهران.
7. Department for Education and Skills Departmental Report (2006)
http://www.official-documents.gov.uk/document/cm68/6812/6812.pdf.
8. Kozma, R. (2008). Comparative analyses of policies for ICT in education International handbook of information 

technology in primary and secondary education. BerlinL Springer Science. Available on http:// robetkozma.com/
images/kozma_comparative_ICT_policies_chapter.pdf.

9. Kozma, R (2005). National policies that connect ICT based education reform to economic and social development. 
journal of Human Technology. NO. 1, pp: 117-156.

10. Lai, K.W., & PRATRT, K. (2004). Information and communication technology education technology school: the 
rule of the computer coordinator. British journal of education technology. Vol.34, No.4, PP: 461-475.

11. Pelogrom. W.J. (2001). Obstacles to the integration of ICT  in education: results from a worldwide educational 
assessment. journal of Computers & Education. NO.37. pp: 163-178.

12. Wilson, R. (2008), “E-education in UK”, Journal of digital information, Vol.3, No.4. PP:107-115.
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پژوهش

آموزشی
ونوآوریهای

دبيرانوفناوریاطالعات
وارتباطات

پژوهشگر: 
سيدهرقيهواعظزاده

کليد واژه ها:

فناوری،دبيرانوفناوری،
كاربردفناوری

چکيده
اين پژوهش با هدف بررسی ميزان 
ــاوری اطالعات  ــران با فن ــنايی دبي آش
ــال  ــتفاده از آن در س و ارتباطات و اس
ــورد دبيران  ــی 91- 1390 در م تحصيل
دبيرستان های دولتی شهرستان بابل، به 
روش توصيفی، انجام شده است. برای 
ــران جامعة  ــش از بين دبي ــام پژوه انج

ــر، به روش نمونه گيری  مورد نظ
ــاب  ــر انتخ ــی، 285 دبي تصادف
شدند و با استفاده از پرسش نامة 
ــاخته، اطالعات مورد  محقق س
ــد.  ــاز پژوهش جمع آوری ش ني
پرسش نامة مذکور دارای روايی 
محتوايی ]بود[ و اعتبار آن برای 
ــنايی با فناوری  بخش اول )آش
ــات( 0/85  ــات و ارتباط اطالع
ــتفاده از  و برای بخش دوم )اس
فناوری اطالعات و ارتباطات( 
0/96 است. اطالعات جمع آوری 
شده با روش های آمار توصيفی، 
ــد و به منظور آزمون  توصيف ش
ــش، از آزمون  فرضيه های پژوه
ــتفاده  پارامتری t تک متغيره اس
به عمل آمد و نتايج زير حاصل 

شد.

يافته های پژوهش
 آشنايی دبيران با امکانات 

سخت افزاری در حد کم است.
 آش��نايی دبي��ران ب��ا امکان��ات 

نرم افزاری در حد کم است.
امکان��ات  از  دبي��ران  اس��تفادة   

سخت افزاری در حد کم است.
امکان��ات  از  دبي��ران  اس��تفادة   

نرم افزاری در حد کم است.

بحث و نتيجه گيری
نتايج اين پژوهش نشان می دهد، 
ميزان آش��نايی و اس��تفادة دبيران از 
فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات در 
حد کم اس��ت. به اين معن��ا که اکثر 
دبيران با ويدئوپروژکش��ن، ابزارهای 
ويرايش فيلم و چاپگر آشنا نيستند؛ 

تنظيمات صفحة نمايش را بلد نيستند 
و نمی توانند آن را به ميل خود تنظيم 
کنند؛ با نصب و حذف سخت افزار يا 
نرم افزارهای مورد نيازشان بيگانه اند؛ 
پست الکترونيک و سايت های علمی 
و تخصصی مربوط به رشتة تخصصی 
تواناي��ی   و  نمی شناس��ند  را  خ��ود 
اس��تفاده از واژه پ��رداز، پاورپوينت 
و نرم افزاره��ای کارب��ردی راي��ج را 
ندارند. همان طور که مالحظه ش��د، 
ــتفاده از  هنوز دبيران ما در زمينة اس
ــات و ارتباطات با  ــاوری اطالع فن
مشکالت عديده ای مواجه هستند. 
ــران در اين زمينه  ــوزش دبي لذا آم
ــن آموزش ها و  ــری نتايج اي و پيگي
ميزان کاربست آن ها اهميت 
بسزايی دارد. زيرا، بنا به گفتة 
صافی )1388( مهم ترين عامل 
موفقيت و يا ضعف نظام های 
آموزشی، نبود معلمان شايسته 
و ماه��ر اس��ت. به ع��الوه، 
تخصصی  حرف��ه ای  معلمی 
اس��ت و ب��ه صالحيت های 
اخالق��ی، اجتماع��ی و فنی 
توأم با مهارت های انسانی و 
ادراکی ني��از دارد. در نتيجه، 
جديد  ابزاره��ای  ش��ناخت 
ارتباط��ی و آموزش��ی برای 
برقراری  به منظ��ور  دبي��ران، 
امری  آموزش��ی،  پوياي��ی  و 
ضروری است. زيرا نشناختن 
ابزارها و چگونگی کاربرد و 
گسترة فعاليت آن ها، موجب 
ناتوان��ی دبي��ران در آموزش 

خواهد شد.

منبع
1. صافی،  احمد 

)1388(. مسائل 
آموزش و 

پرورش ایران. 
ویرایش. تهران.
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)Ed.s(فرخلقارئيسدانا
متخصص در تعلیم و تربیت

  اشاره

براي تبيين پژوهش در برنامه ريزي درسي و تشريح چگونگي بهره گيري 
ــي جمهوری اسالمی ايران، در اين مقاله  از آن در مراحل برنامه ريزي درس
ابتدا مؤلفه هاي اساسي برنامه ريزي درسي را مرور خواهيم كرد و بعد جايگاه 

و نقش تحقيق مربوط به هريك از مؤلفه ها را معرفي مي كنيم. 

درسیآموزشی وبرنامه   
ریزی

کليد واژه ها:

مراحلتهيهوتدوين
برنامههايدرسي،مراحل
پژوهشدربرنامهريزي

درسي،روشهايپژوهشو
برنامهريزيدرسي،ابزارهاو

انواعپژوهش

پژوهش و برنامه هاي درسي
در برنامه ريزي درس��ي از الگوي��ي جهاني پيروي 
مي كني��م. اولي��ن مرحلة برنامه ريزي درس��ي براي تهيه 
و تدوي��ن برنامه هاي درس��ي، تعيين اهداف آموزش��ي 
و پرورش��ي، بنا ب��ر نيازهاي الزم در س��طح تحصيلي 

موردنظر آموزش، است. 
اهداف در هر س��طح )سطح بس��يار كلي به صورت 
اهداف غايي، در سطوح دوره هاي تحصيلي به صورت 
هدف ه��اي كل��ي و در موضوعات درس��ي به صورت 
اهداف خاص و ويژة آن موضوع درسي( بنا بر نيازهاي 
مشخص و شناخته شده، به طور نظري يا تحقيقي، تعيين 
و مشخص مي شوند. نيازها در سه بعد مورد توجه قرار 

مي گيرند:
1. نيازه��اي جامعه )جامعه از آموزش چه انتظاري 
دارد؟ جامع��ه نيازمند آم��وزش چگونه افرادي 

است؟(
2. نيازه��اي ف��رد )مخاط��ب آم��وزش براس��اس 
ويژگي هاي س��ني و رشد جس��ماني و رواني و 

سطح آموزشي چه نيازهايي دارد؟(
3. نيازهاي مربوط به دانش مورد آموزش، گس��ترة 
عل��م در آن موض��وع و نياز به آم��وزش محتوا 
و متن��ي خ��اص از دان��ش موج��ود در جهت 

استفادة بهينه از دانش موضوعي و فراهم كردن 
زمينه هاي پيش��رفت و رش��د )پيشرفت و رشد 
فردي، پيشرفت و رشد جامعه، پيشرفت و رشد 

دانشي و علمي(. 
بعد از تعيين اهداف آموزش��ي، چارچوب محتواي 
آموزش براي تحقق هدف ها مش��خص مي شود. گسترة 
مفاهي��م، اص��ول، تعميم ها و كاًل محتواي��ي كه بايد در 
فرايند يادده��ي- يادگيري به عنوان مبن��ا و زمينه مورد 
توجه ق��رار گي��رد و در واقع وس��يله اي ب��راي تحقق  
هدف هاي آموزش��ي باشد، چارچوب محتوا را تشكيل 
مي دهد. در همين راس��تا و با توج��ه خاص به اهداف 
مشخص، روش هاي سازمان دهي و ارائة محتوا از يك 
س��و و روش هاي تدريس از س��وي ديگر، مشخص و 
تعيين مي شوند. اين روش ها هم مبناي توجه مؤلفان و 
نويسندگان كتاب هاي درسي و هم مبناي توجه معلمان 
در ارائة مطالب مورد آموزش و فراهم كردن زمينه هاي 

يادگيري براي دانش آموزان هستند. 
بديه��ي اس��ت، در بح��ث از روش ها، ش��يوه هاي 
ارزش��يابي از آموخته هاي دانش آم��وزان، مركز توجه و 
از مؤلفه هاي بايستة برنامه ريزي درسي است. نمودار1 
عناصر و ابعاد برنامه ريزي و چگونگي ارتباط آن ها را با 

يكديگر نشان مي دهد. 

پژوهش
ريزيدرسیبرنامه

در
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مراحـل پژوهـش قبـل از تدويـن برنامه هـا و 
برنامه ريزي درسي

پژوهش براي تعيين نيازهاي آموزشي
تعيين نيازها مرحله اي قبل از برنامه ريزي درس��ي 
اس��ت و در واق��ع در مرحل��ة برنامه ري��زي آموزش��ي 
پژوهش هاي��ي ص��ورت مي گي��رد. تحقيق��ات بنيادي، 
تحقيق��ات كارب��ردي، تحقيق��ات تاريخ��ي و تحليلي، 

زمينه ساز تعيين نيازهاي آموزشي هستند. 
مركزتحقيقات آموزشي مستقر در معاونت پژوهشي 
س��ازمان پژوه��ش و برنامه ري��زي آموزش��ي عهده دار 
انج��ام تحقيقات بنيادي و كاربردي اس��ت. كميس��يون 

نمودار1: عناصروابعادبرنامهريزيوچگونگيارتباطآنها

آموزش و پرورش وابس��ته 
به مجلس ش��وراي اسالمي 
آموزش  عال��ي  و ش��وراي 
و پ��رورش ني��ز عه��ده دار 
تحليلي  تحقيق��ات  انج��ام 
ب��ا اس��تفاده از ايدئولوژي 
پژوهش ه��اي  و  اس��المي 
مرتبط با تعيين سياست ها و 
مملكتي  كلي  خط مشي هاي 
منطب��ق با اس��ناد و مدارك 
كشور  توسعه اي  برنامه هاي 
ب��ا اس��تفاده از مف��اد قانون 
اساس��ي جمهوري اسالمي 
انجام تحقيقات  و همچنين 
مجموعه  هس��تند.  تاريخي 
ش��ده،  انجام  بررس��ي هاي 
آموزش��ي  نيازهاي  اولويت 
را مشخص مي كند. براساس 
آن ها اه��داف غايي و كلي 
نظام آموزش و پرورش تهيه 
و تدوين مي شود.  نمودار2، 
از  قب��ل   فراين��د پژوه��ش 
برنامه ريزي درسي را نشان 

مي دهد.

مراحل پژوهش در 
برنامه ريزي درسي

مرحلة اول .................... 
پژوهش در فرايند برنامة درسي

ــف( پژوهش در مرحلة تدوي��ن راهنماي برنامة  ال
درس��ي اين تحقيق از نوع تحقيق ارزش��يابي با 
هدف ارزش��يابي تكويني است.  در اين مرحله، 
راهنماي برنامة درس��ي )چارچوب كلي برنامه( 
ارزشيابي مي ش��ود. ارزشيابي براساس پژوهش 

علمي صورت مي گيرد.

روش هاي پژوهش و ارزشيابی برنامه های درسی
با توجه به آنكه هدف اساسي پژوهش در فرايند تهيه 
و تدوين برنامه هاي درس��ي گردآوري نظرهاي سازنده 
نس��بت به نقاط قوت و ضعف برنامة تهيه ش��ده است، 
نمونه هاي معرف از جامعة معلمان و صاحب نظران در 

گسترةدانشو
نيازهاياطالعاتي

نيازهايجامعهنيازهايدانشآموز

نيازها

تدوينهدفهايآموزشيوپرورشي

تهيةچارچوبمحتواي
راهنمايبرنامةدرسي

راهنمايبرنامةدرسي
ارزشيابيراهنمايبرنامةدرسي

چگونگيسازماندهيو
ساختارمحتوا

مفاهيم،اصول،تعميمهاو
چگونگيتواليآنها

شيوههايعمل

تجهيزاتووسايلكمكآموزشي

شيوههايآموزش شيوههايارزشيابي

ياز
ردن

مو
ت

انا
مك

وا
ط
راي

ش

هدف اساسی در 
فرایند تهيه و 

تدوین برنامه های 
درسی، گردآوری 
نظرهای سازنده 
نسبت به نقاط 

قوت و ضعف 
برنامة تهيه شده 

است
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موضوع مورد پژوهش و ارزشيابي نظرخواهي مي شوند. 

ابزارها
ابزارها شامل پرسش نامه يا مصاحبه هستند. ابزارها 
به گونه اي تهيه و تدوين مي ش��وند كه هيئتي متخصص 
در امور ارزش��يابي با كمك گروه درسي مربوط و گروه 
ارزش��يابي، همة مولفه هاي سؤاالت پرس��ش نامه ها يا 

مصاحبه ها را مورد توجه قرار مي دهد. 
شيوة عمل

ابزارها معمواًل به دو شيوه استفاده مي شوند:
ب��راي  پس��ت  طري��ق  از  پرس��ش نامه ها  ــف(  ال
صاحب نظ��ران ي��ا معلم��ان ارس��ال و نظرات 
گردآوري مي شوند يا پرسش نامه های تکميل شده 

برگشت داده مي شوند. 
ب( مصاحبه هاي انفرادي انجام مي شود.

ج( نظرات در يك جلس��ة مش��ترك حضوري )با 
دع��وت قبل��ي( به بح��ث و تبادل نظر گذاش��ته 
مي ش��وند. مصاحبة گروهي نيز به همين ترتيب 

صورت مي گيرد. 
براس��اس نتايج حاصل از اين بخ��ش از پژوهش، 

برنامة درسي تجديدنظر و اصالح مي شود. 
مرحلة دوم ...................................................
پژوهش در فرايند تهيه و توليد مواد آموزشي

بعد از اعتباربخش��ي برنامة درسي و كسب اطمينان 
از كفايت و مفيدبودن آن، متن كتاب درسي يا كتاب هاي 

كمك درسي نوشته مي شود. 
هدف پژوه��ش در مرحلة اعتباربخش��ي محتواي 
آموزش��ي چگونگ��ي تطاب��ق محت��واي آموزش��ي ب��ا 
چارچوب هاي مشخص شده در راهنماي برنامة درسي 
اس��ت. روش تحقي��ق در اي��ن مرحله ه��م به صورت 
نظرپرس��ي از متخصصان و صاحب نظ��ران موضوعي 
است. ابزار تحقيق نيز به طور معمول پرسش نامه است. 
تدوين س��ؤاالت پرسش نامه اهميت خاصي دارد و 
هيئتي ارزشياب، با همكاري گروه درسي مربوط، آن ها 

را تهيه مي كنند. 
پرس��ش نامه ها به هم��راه نس��خه اي از كتاب براي 
صاحب نظ��ران ارس��ال و نظرها گردآوري مي ش��وند. 
نتايج حاص��ل از اين بخش از پژوه��ش زمينة اصالح 
و تجديدنظر در محتوای كتاب درس��ي را، قبل از چاپ 

نهايي، فراهم مي كند. 
مرحلة سوم ..................................................

 پژوهش در فرايند اجراي آزمايشي برنامه
اغلب برنامه ه��ا در دوره هاي ابتدايي و متوس��طه، 
قب��ل از اجراي سراس��ري و كش��وري، در كالس هاي 
نمون��ة مع��رف جامع��ه، حداقل ب��ه مدت يك س��ال 
تحصيل��ي آزماي��ش مي ش��وند. ه��دف از اي��ن كار، 
ارزياب��ي برنام��ة آموزش��ي و كتاب درس��ي در محيط 
 واقع��ي كالس درس و كش��ف اش��كاالت اجرايي آن

 است. 
روش پژوهش در اين مرحله، اجراي برنامة آموزشي 
جديد و به كارگيري كتاب درس��ي و مواد كمك آموزشي 
در كالس هاي درس نمونه، براساس يك طرح اجرايي 
و برنامه ريزي ش��ده، است. معلمان اين كالس ها تحت 

آموزش ويژه قرارمي گيرند. 
ارزش��يابان )ك��ه غالبًا معلمان هس��تند( براس��اس 
طرح ارزش��يابي، در طول اجراي ط��رح، مواد برنامه و 

نمودار2: فرايندپژوهشقبلازبرنامهريزیدرسی

ارزيابينيازهاوتعييناولويتها

ازطرف

تحقيقاتكاربردي

تحقيقاتبنيادي
تحقيقاتتحليليو

تاريخي

توسط

پژوهشكدههايوزارتآموزشوپرورش

دبيرخانةشورايعاليآموزشوپرورش

کميسونبرنامهريزیآموزشیدر

وزارتخانهومجلسشورایاسالمی
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چگونگي اجرا را ارزيابي و نقاط قوت و ضعف برنامه 
را مشخص مي كنند. 

ابزارها
ابزارها در اين مرحله متنوع اند. مشاهده از ابزارهاي 
اساسي است. پرس��ش نامه نيز براي گردآوري نظرهاي 
معلم��ان، دانش آم��وزان و اولياي آن ها ب��ه كار مي رود. 
مصاحبه با معلمان و مديران مدارس و دست اندركاران 

اجراي طرح نيز ابزاري ديگر است. 
براساس نتايج پژوهشي، در اين مرحله كتاب درسي 
يا برنامة آموزش��ي، قبل از اجراي سراسري، اصالح و 

تجديدنظر مي شود. 
مرحلة چهارم ...............................................
پژوهش بعد از اجراي سراسري برنامة درسي

آخرين مرحلة پژوهش در برنامه هاي درسي، اجراي 
سراس��ري برنامه و كت��اب و اس��تفاده از آن ها در كلية 
كالس هاي آموزش��ي مربوط اس��ت. اين نوع ارزشيابي 
معم��واًل پس از يك دورة كامل تحصيلي )دورة ابتدايي 

يا دورة متوسطه( صورت مي گيرد. 
هدف از اين پژوهش، ارزشيابي، بررسي و ارزيابي 
چگونگ��ي كاراي��ي برنامه پ��س از اجراي سراس��ري، 
چگونگي تحقق اهداف و انتظارات آموزش��ي و كشف 
اشكاالت موردي مربوط به كتاب درسي و مواد آموزشي 

است. 
ابزارها

ابزاره��ا در اي��ن پژوهش نيز متنوع ان��د. معمواًل از 
پرسش نامه و مصاحبه استفاده مي شود و در اغلب موارد 
آزمون هاي ويژه اي براي س��نجش پيش��رفت تحصيلي 

دانش آموزان نيز تهيه مي شوند. 
نمونه ه��اي مورد آزمون معم��واًل نمونه هاي معرف 
كش��وري هس��تند. اين پژوهش ها براس��اس طرح هاي 
ارزش��يابي خاص و به وس��يلة محقق و گروه ارزشياب 

صورت مي گيرند. 
نتاي��ج حاصل از اي��ن پژوهش، بازخ��وردي كلي 
نسبت به برنامة  درسي و مواد آموزشي مربوط و در كل 
اطالعاتي نسبت به كارايي، سودمندي و مفيدبودن برنامه 
و كتاب به دست مي دهد. به عبارت ديگر، نتايج حاصل 
از اين بخش از پژوهش ارزش��يابي، به تصميم گيري در 
م��ورد حفظ برنامه يا تغيي��ر آن به صورت جزئي يا كلي 

كمك مي كند. 
تأييد برنامه و كتاب و حفظ آن و ادامة كار يا تجديدنظر 
و اصالح كلي و جزئي در برنامه يا كتاب درس��ي و مواد 

آموزشي، بعد از اين مرحله صورت مي گيرد. 

انواع ديگر پژوهش ها
غير از پژوهش هاي مربوط ب��ه فرايند برنامه ريزي 
درس��ي و اج��راي آن، پژوهش هايي از ن��وع ديگر نيز 
در دفت��ر برنامه ريزي س��ازمان پژوه��ش و برنامه ريزي 
آموزش��ي يا در پژوهشكده هاي تعليم و تربيت، به شرح 

زير، صورت مي گيرد: 

پژوهش هاي موردي1 در برنامه هاي درسي
اي��ن ن��وع پژوهش ها به تناس��ب موض��وع خاص 
موردنياز براساس طرح هاي پژوهشي به اجرا درمي آيند. 
ب��راي مث��ال، پژوهش هاي��ي دربارة ش��يوه هاي خاص 
تدريس يا ش��يوه هاي خاص ارزش��يابي در موضوعات 
متفاوت انجام مي شود. نمونه هاي از اين نوع پژوهش ها 

عبارت اند از: 
 بررسي نقاط قوت و ضعف امتحانات هماهنگ يا 

غيرهماهنگ
 بررس��ي تطابق حجم محت��واي كتاب ها با حجم 

ساعات درسي آن ها
 بررسي راهكارهاي استفاده از شيوه هاي كاوشگري 
در تهيه و تدوين مواد آموزشي و كتاب هاي درسي 
 بررس��ي وضعيت زن، مرد، شاغل و مسائل خاص 

در كتاب هاي درسي
 بررس��ي تصاوير و تمرين هاي كتاب ها و كش��ف 

اشكاالت 
 نظرپرس��ي از معلم��ان يا دانش آم��وزان در مورد 

مسئله هاي خاص مربوط به برنامه يا كتاب
 بررسي نظام»خط« در آموزش خواندن و نوشتن

 بررسي رويكردهاي آموزش در زبان آموزي و ساير 
آموزش ها 

اقدام پژوهشي يا پژوهش در عمل
بنابر مس��ئله يا مش��كل خاص��ي ك��ه در نهادهاي 
برنامه ري��زي درس��ي احس��اس و ش��ناخته مي ش��ود، 
پژوهش هايي از نوع پژوهش در عمل2 براي حل مشكل 
طراحي مي ش��ود و به اجرا درمي آي��د. از جمله موارد 
پژوهش در عمل )اقدام پژوهش��ي(، پيش��نهاد آموزش 
قرآن در پايه هاي نخس��تين دورة ابتدايي به منظور رفع 
مش��كل آموزش قرآن در پايه هاي باالتر تحصيلي بوده 

است.

پي نوشت .....................
1. Case Study Surveys
2. Action Research

هدف پژوهش 
در مرحلة 

اعتباربخشي 
محتواي آموزشي 
چگونگي تطابق 
محتواي آموزشي 
با چارچوب هاي 
مشخص شده در 
راهنماي برنامة 

درسي است. روش 
تحقيق در این 
مرحله به صورت 
نظرپرسي از 
متخصصان و 
صاحب نظران 
موضوعي است
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نويسنده: 
هلن تيمپرلي

مترجم: 
احمدامين
كارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری

پژوهش

آموزشی
ونوآوریهای

  اشاره
ــناس بيروني براي  وجود كارش
ــور گروهي با هم  ــي كه به ط معلمان
ــور چالش  با  ــه منظ ــد، ب كار مي كنن
ــواع دانش  ــترش ان فرضيه ها و گس
ــدي كه با بازده  و مهارت هاي جدي
ــت،  ــت دانش آموزان مرتبط اس مثب
ضرورت دارد. اين مقاله بخشي از 
ــت با عنوان »رشد و  كتابچه اي اس
يادگيري حرفه اي معلمان« كه يكي 
ــان يونسكو به نام هلن  از كارشناس
تيم پرلي بر پاية پژوهش هاي معتبر در 

اين زمينه نوشته است. 

يادگيري
معلمانورشدحرفهاي

کليد واژه ها:

كارشناسمطلع،رشدحرفهاي،
كارشناسبيروني

يافته هاي پژوهش
ب��ه كار گرفتن كارش��ناس بيروني 
براي معلماني كه در برنامه هاي آموزشي 
ش��ركت كرده اند، ضرورت دارد. زيرا، 
يادگيري جديد معلماني الزم دارد كه 
محتواي آموزش جديد را درك كنند، 
ــاد بگيرند و  ــاي جديد را ي مهارت ه
دربارة فعاليت هاي آموزشي خودشان 
تفكر كنند. كارشناس بيروني مي تواند 
از كادر مدرسه )مانند مدير( يا خارج از 
مدرسه )مانند پژوهشگر( انتخاب شود. 
برنامة  فرض هاي موجود درب��ارة 
درس��ي ي��ا درب��ارة آنچه ك��ه خاص 
گ��روه دانش آم��وزان اس��ت، ممك��ن 

اس��ت مانع از درك معلمان نس��بت به 
اثربخش��ي امتحانات بر بهبود يادگيري 
بيروني  كارشناسان  دانش آموزان شود. 
مي توانند فرض ها و نحوة ارائة آموزش 
معلمان را با در اختيار داشتن امكانات 
جدي��د به چالش بكش��ند؛ هنجارهاي 
اجتماع��ي را ك��ه از طري��ق يادگيري 
حرفه اي به دس��ت آمده اس��ت توضيح 
دهن��د و فعاليت ه��اي آموزش��ي را بر 
دانش آم��وزان و يادگيري ش��ان متمركز 

كنند. 
كارشناس��ان بيرون��ي ني��از دارند 

از محت��واي مرب��وط به برنامة درس��ي 
و آنچ��ه ك��ه فعاليت ه��اي تدريس را 
براي دانش آموزان متفاوت مي س��ازد، 
آگاه ش��وند. آن ه��ا باي��د بتوانن��د در 
ضم��ن فعاليت هاي تدري��س، دانش و 
مهارت ه��اي جديد و معني دار را براي 
معلم��ان، فراهم كنند و ب��ه آنان كمك 
كنند ت��ا ارتباط بين نظري��ه و عمل را 
درك كنند و همچني��ن توانايي آنان را 
براي جس��ت وجو و سنجش داده هاي 
مرب��وط به تدريسش��ان افزايش دهند. 
اگر كارشناسان بيروني در فعاليت هاي 
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ورشدحرفهاي

يادگيري درگير نشوند، نمي توانند دانش 
و مهارت معلمان را گس��ترش بدهند. 
در اي��ن صورت، امكان دارد كه رش��د 
حرفه اي بر فعاليت هاي معلمان و بازده 
دانش آم��وزان تأثي��ر نامطلوب داش��ته 

باشد. 
بعضي از طراحان رشد حرفه اي به 
معلمان به عنوان تكنيسين نگاه مي كنند 
و در زمينه هاي مربوط به رشد حرفه اي 
با آنان بح��ث مي كنند. اي��ن رويكرد، 
دش��واري تدريس را ناديده مي گيرد و 
به نيازه��اي معلمان براي پاس��خ دهي 
به نيازهاي يادگيري دانش آموزانش��ان 
فعاليت ه��اي  اس��اس  بي اعتناس��ت. 
تدريس اثربخش بر مجموعة پيوس��ته 
و يكپارچ��ه اي از باوره��ا، دان��ش و 

ارزش ها استوار است. 
ــه معلمان  ــان بيروني ب كارشناس
كمك مي كنند تا فعاليت هاي تدريس 
ــي دار كنند،  ــود را اثربخش و معن خ
ــهيل  ــه اي معلمان را تس ــد حرف رش
ــا و  ــراي درك نظريه ه ــد، و ب مي كنن
ابزارهايي كه در فعاليت هاي آموزشي 
به آن ها نياز است، راهنمايي هاي الزم 

را ارائه مي كنند. 

معصومهزوري
آموزش و پرورش استان گلستان

شمارة 6 اسفند ماه ، شمارة 222ـ دورة بيست وهفتم، 
سال تحصيلي 1390-91

خوانندگانماتصويرتفسير
و


سوتيتر

منبع
Timperly, Helen. (2008). Teacher 
professional learning and 
Development. unesco. http://www.
ibe.unesco.org.

یادگيري جدید 
معلماني الزم دارد 

که محتواي آموزش 
جدید را درك کنند، 
مهارت هاي جدید را 
یاد بگيرند و دربارة 
فعاليت هاي آموزشي 
خودشان تفكر کنند

اهداف:
1. پژوهش دانش آموز؛

2. تغييرات زيست شناختي؛
3. احساس لذت و خوشي. 

ساير موارد: 
در كودكي دنيا را به بازي مي گيري، در حالي 
كه در بزرگي دنيا انسان را به بازي مي گيرد. 

هر كه دور ماند از اصل خويش 
باز جويد روزگار و وصل خويش

م��رگ ت��ن هديه اس��ت بر اصح��اب راز 
)سرشت آدمي خاك است.(
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آموزش،
حرفةمعلمی

دكترمحمودتلخابی 
عضو هیئت علمی
 پژوهشکده علوم شناختی
فهيمهتقوي
كارشناس مشاوره و راهنمايی

آموزش،
حرفةمعلمی

  اشاره
ــته، پس از معرفی برخی از  مهارت های تفکر، کاربرد  ــمارة گذش در دو ش
ــارت پژوهش در آموزش علوم را در قالب فعاليت يادگيری برای پاية اول  مه
ابتدايی بررسی كرديم. در اين شماره به کاربست مهارت پردازش اطالعات در 
آموزش زبان فارسی خواهيم پرداخت. همان گونه که قباًل اشاره شد، اين مقاله 
ــت که در آن معلمان از طريق وارد ساختن  ــی از فرايند درس پژوهی اس بخش
 مهارت های تفکر به فعاليت های يادگيری، فرايند آموزش را بهبود می بخشند. از 
اين رو، به جهت وجود نسبت ميان مهارت پردازش اطالعات يا  مهارت های 
ــتن(، در اين شماره پس از طرح مالحظات درهم  زبانی )مانند خواندن و نوش
ــه ای از فعاليت های  ــی، نمون ــدن  مهارت های تفکر در آموزش زبان فارس تني
ــی پاية اول طراحی و اجرا شده است بررسی  يادگيری را که برای درس فارس

می کنيم.  

کليد واژه ها:

مهارتتفکر،
پردازشاطالعات،

خواندن

سرآغاز
با پيش��رفت علوم ش��ناختی، ضرورت ارتباط ميان مغز و آموزش و پرورش آشکارتر و دريچه های جديدی در زمينة 
ياددهی- يادگيری به روی دست اندرکاران تعليم و تربيت گشوده شده است. بی ترديد يافته های علوم شناختی مسير جديدی 
در قلمرو آموزش و پرورش برای مربيان و معلمان باز و فضای جديدی را به مدارس عرضه خواهد کرد )خرازی و تلخابی، 
1390(. مس��لمًا يکی از مهم ترين حوزه هايی که رويکرد ش��ناختی آن را متحول خواهد ساخت، آموزش زبان )خواندن و 

نوشتن( است. 
نتايج پروژة کالس درس شناختی نشان می دهد که کودکان نه تنها دربارة چگونگی کارکرد تفکر دانش هايي دارند، بلکه 
غالبًا می توانند از طريق بيان، نحوة کارکرد تفکر و توانايی بالقوة يادگيری خود را به طور چشمگيری بهبود بخشند.  مهارت های 
تفکر ما را برای برنامه ريزی در جهت آموزش صريح  مهارت های اساس��ی در سرتاس��ر برنامة درسی به منظور حمايت از 
فعاليت های يادگيری، توانمند می سازد. اين برنامه به کودکان فرصت خواهد داد تا بين مهارت ها و موقعيت های زندگی واقعی 

ارتباط برقرار کنند و بدين ترتيب، هدف و دليل يادگيری را درک كنند.
 مهارت های تفکر مجموعه ای از مهارت ها هستند که فراگيرنده را برای يادگيری بهتر در قلمرو درسی آماده می سازند، 
زيرا با بهبود تفکر می توان يادگيری را بهبود بخشيد. يکی از انواع  مهارت های تفکر پردازش اطالعات است. از آنجا که آزوبل 
نيز بر يادگيری معنادار، سازمان يافته و توضيحی تأکيد دارد و معتقد است که ذهن انسان بسته اي سازمان يافته و منظم برای 
پردازش و ذخيره سازی اطالعات است )دلگشايی، 1390(. مهارت پردازش اطالعات را بايد در کانون فعاليت های يادگيری 
درس فارسی قرار داد. اين كار به دانش آموزان کمک می کند به طور فعال به پردازش، ذخيره سازی و بازيابی اطالعات بپردازند. 
بنابراين، با بررسی موارد فوق و يافتن ارتباط نزديکی بين شيوة آموزش زبان فارسی و نقش معرفتی آن در پرورش تفکر و به 
خصوص مؤلفة پردازش اطالعات، بر آن شديم كه برنامه های درس فارسی کالس اول مدرسة مهر هشتم منطقة دو آموزش 

و پرورش تهران را بر اساس مؤلفه های پردازش اطالعات مبتنی بر پژوهش طراحی، بازنگری و اجراكنيم.

کاربرد مهارت  تفکر
درآموزشزبانفارسي
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پردازش اطالعـات و آموزش 
زبان فارسی

در آموزش درس فارس��ی ابتدا 
بايد توجه دانش آموز را به موضوع 
جل��ب و او را ياری كرد تا از طريق 
دسته بندی موضوعات به دو صورت 
مه��م و جزئ��ی، بر اطالع��ات مهم 
تمرکز کند. پس از اينکه دانش آموز 
بي��ن مطالب جدي��د و قبلی ارتباط 
ايجاد کرد، موضوع به طور روش��ن 
و سازماندهی ش��ده ارائه می ش��ود 
پ��ردازش  بتوان  )پيش��ين(. ش��ايد 
ش��کل  س��اده ترين  را  اطالع��ات 
 مهارت ه��ای تفک��ر در نظر گرفت. 
در ه��ر ح��ال، برای وارد س��اختن 
مهارت پردازش اطالعات به فرايند 
ياددهی- يادگيری بايد به چند نكته 

توجه کرد: 
 ابتدا بايد از در دس��ترس بودن 

منابع  و فرصت های برابر برای 
تمامی کودکان اطمينان حاصل 
تش��ويق  را  دانش آموزان  کرد. 
كنيد به منابع مفيد و آنچه  بايد 
پ��س از پيدا ک��ردن اطالعات 

انجام دهند، بينديشند.
ش��يوه های  می توان��د  مرب��ی   
متفاوت��ی ب��رای مرّتب ک��ردن 
اطالعات ارائه دهد و کودکان 
را ترغيب کند ت��ا ويژگی های 
مشترک هر مجموعه را توضيح 

دهند.
 چنانچه ويژگی های مشترک هر 
مجموعه شناس��ايی شد، اسم 
مناس��بی به آن  اختصاص يابد 
فراهم کردن  از طريق  )می توان 
برگة ثبت طبقه بندی با طبقات 
تعريف ش��ده، مهارت تفکر را 

در کودکان تقويت کرد(.

 ب��ا توجه ب��ه اهمي��ت تعيين 
توالی، بهتر است کودکان را به 
استفاده از واژه های »توالی« و 
»منطقی« ترغيب کرد و دربارة 
فرايند تفکری که کودکان برای 
تعيي��ن توالی ب��ه کار برده اند، 

بحث کرد.
 می ت��وان ب��رای دانش آموزان 
فرصتی فراهم كرد تا شباهت ها 
و تفاوت ه��اي هر مجموعه را 
بررس��ي كنند. بنابراين، بايد با  
مقايس��ه و مقابل��ة مجموعه ها 
دربارة تفاوت ها و ش��باهت ها 

بحث کرد.
 در مهارت پردازش اطالعات 
ايج��اد فهم، مه��ارت محوری 
بنابراين، کودکان  مهمی است. 
بايد به ط��ور کامل مفاهيم قيد 
شده را درک کنند. وقتی مطمئن 

کاربرد مهارت  تفکر

برای دانش آموزان 
فرصتی فراهم 

کنيم که بتوانند 
شباهت ها و 

تفاوت ها را بررسی 
کنند
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شديد آنان مفهوم تحليل روابط 
را فهميده اند، از  آن ها بخواهيد 
به تحليل روابط بين مجموعه ها 
بپردازند و برای افزايش دانش 

کم کم اقدام کنيد.
 نشس��ت عموم��ی مهم تري��ن 
مرحله اس��ت، زيرا به کودکان 

اي��ن تواناي��ی را می ده��د که 
دريابن��د چگون��ه مهارت ها به 
زمينه های ديگر منتقل می شوند.

 در آموزش درس فارسی کودک 
بايد ابتدا بتواند حروف درس 
قبلی را بخواند، با مرتب کردن 
ح��روف کلم��ه بس��ازد و بعد 

را طبقه بندی  اطالعات خ��ود 
كن��د و بتوان��د درس جديد را 
با يکی از اي��ن طبقات ارتباط 
ده��د و درس را ي��اد بگيرد يا 
حرف را کش��ف  کند )هنکوک 

و جفريز، 1389(.
حال با بررسی مهارت پردازش 

عنوانفعاليت:آموزشحرفك

اهداففعاليت: 
• آشنايی با نشانة ك� ك

• توانايي مقايسة تصاوير و بيان شباهت ها و 
تفاوت ها با دليل

• توانايی تركيب حروف و ساخت كلمات 
• توانايي جمله سازي 

يادگيریعنوان گام  فعاليتياددهیـ

مرحلة 1 
درگيركردن

مجموع��ه ای از عکس هايی را که صدای ک� ک دارند و مجموعه ای 
را ک��ه اصاًل اين ص��دا را ندارند با خود ب��ه کالس مي آوريم و به 
دانش آموزان می گوييم: تصاوير زيادی داريم که می خواهيم  آن ها را 

در دو ستون طبقه بندی کنيم.

مرحلة 2
جمع آوري 
اطالعات

سپس معلم شروع می کند. تصوير کدو را نشان می دهد و آن را در 
سمت راس��ت تخته می گذارد. بعد تصوير مداد را نشان می دهد و 
آن را در س��مت چپ تخته می گذارد. کارت تصوير کتاب را نشان 

می دهد و می پرسد اين کارت را کدام سمت بگذارم؟
منابـعموردنياز: كارت تصاوير »ك«دار و 
غير»ك «دار، جدول الفب��ا، كارت حروف و 

صداهاي آموخته شده

مرحلة 3سازمانكالسدرس: فردي و گروهي
بيان 

شباهت ها و 
تفاوت ها

پس از اينكه دانش آموزان همة تصاوير را در قس��مت مناسب خود 
قراردادند، معلم می خواهد که تصاوير س��مت راست را بخوانند و 

دليل اين طبقه بندي را بيان کنند.

زمانپيشنهادیبرایفعاليت: 45 دقيقه

مکانپيشـنهادیبـرایفعاليت: کالس 
درس يا فضای آزمايشگاه

س��پس از کودکان می خواهيم پ��س از اينکه به ه��دف طبقه بندی مرحلة 4
پی بردند، تصاوير س��مت چپ را بردارند و نام تصاوير را بخوانند 
و بنويسند. وقتی می خواهند مثاًل بنويسند نمک. نم� را مي نويسند و 
می گويند ک، ولی نمی توانند ک را بنويس��ند )ايجاد خأل در آموزش 
و لحظة يادگيری و آمادة اکتشاف( از دانش آموزي که توانسته است 
بنويسد کمک می گيريم و اگر هيچ كس نتوانسته بود، جدول حروف 
را می آوريم و حرف ک� ک را نشان می دهيم و می پرسيم کدام شکل 
اول و وس��ط کلم��ات و کدام آخر کلمات می آيد. )خواندن ش��عر 
حرف ک و خوشامدگويی به آن و... در اين مرحله انجام می گيرد(.

مهارتهايتفكر: مهارت اصلی مورد نظر 
در اي��ن ط��رح، مهارت پ��ردازش اطالعات 
است؛ با اين حال، مهارت تفکر خالق نيز به 

کار گرفته خواهد شد.

فعاليتهایتکميلی:
• تبديل كلمات ك� ك دار به كلمات ديگر كه 
حروف آن كلمة اول در آن باشد مثل كندو/

كدو، كند 
• خواندن ش��عر اردك تا كودكان متناسب با 

شعر آهنگ بزنند 

از دانش آموزان می خواهيم كه با كارت حروفي كه در اختيار دارند مرحلة 5
در دو گروه، كلمات متفاوتي با حروف جديد بسازند و بنويسند.

دانش آموزان بايد با كلماتي كه ساخته اند جمله بسازند. )سعي كنند مرحلة 6
كه از چند كلمة ك دار در يك جمله استفاده كنند(.

سنجش يادگيری:
• س��اختن کلمات جديد، نوش��تن جمله با 

کلمه های ساخته شده

در فعاليت های 
طبقه بندی 
اطالعات 
دانش آموزان باید 
دليل طبقه بندی را 
بيان کنند
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اطالع��ات، متوج��ه ارتب��اط آن با 
آموزش درس فارس��ی می ش��ويم، 
زي��را يادگيری  مهارت ه��ای زبانی، 
مستلزم به کارگيری اين نوع مهارت 
تفک��ر اس��ت. از اي��ن رو، در اين 
مقال��ه ت��الش ب��ر آن اس��ت كه در 
برای  يادگيری  فعاليت های  طراحی 
درس فارسی، به مؤلفه های مهارت 

پردازش اطالعات پرداخته شود.

فعاليت: آموزش حرف »ک« 
در فراين��د آموزش  مهارت های 

زبانی دو هدف کلی دنبال می شود:
1. کسب مهارت ش��ناخت نشانة 
خطی و ص��دای مربوط به آن 
و کس��ب توانايی دقيق انتقال 
نش��انة خطی به نش��انة صوتی 

برای خواندن کلمات
2. درک معن��ای کلمه ه��ا در قالب 

جمله ها و درک پيام هر جمله
ح��رف »ک« دو نش��انة »ک���« 
دارد.  آخ��ر  »ک«  و  غيرآخ��ر 
کليدواژه های اين نش��انه عبارت اند 
از: کبوتر، ُاردک، گنجشک، لک لک، 
کن��دو و کب��ک. هر کلمه هم��راه با 
تصوير در کتاب آمده است. در کنار 
تصاوير، کلمات به صورت جمله و 
در قالب متن ارائه ش��ده اند. هدف 
اصلی اين فعاليت خواندن و نوشتن 
اين واژه ها و توليد واژه های جديد 

با اين حرف است.
در ط��رح زير کوش��يديم که با 
مش��ارکت و همي��اری همکاران در 
مدرس��ة مه��ر هش��تم، در فرايندي 
اجتماعی مش��تمل ب��ر ارائة طرح، 
بازنگ��ری، اج��را و بازبين��ی مجدد 
آن، فراين��د آموزش را اصالح کنيم. 
الگوي��ی كه مي بيني��د حاصل چنين 
فرايندی است. در اين طرح، مهارت 
پردازش اطالعات در کانون فعاليت 
آموزش و يادگيری قرار گرفته است. 

نتيجه گيری
فراين��د اجتماعی ک��ه ما برای اصالح طرح خ��ود تجربه کرديم، با 
مش��ارکت و همياری ش��ما عزيزان نيز می تواند بهبود پيدا کند. زيرا ما 
در فراين��د پژوه��ش دريافتيم که بهبود آموزش، کاري جمعی اس��ت و 
ديدگاه ها و نظرات پيشنهادی همکاران برای اصالح و بازسازی برنامة 
تدريس، مهم ترين منبع است. ما به هيچ وجه مدعی آن نيستيم که طرح 
فوق، الگوی ايده آل برای تدريس فارس��ی )آموزش حرف ک( اس��ت، 
بلکه باور داريم که در فرايند گفت وگو و تعامل اجتماعی درس پژوهی، 
اي��دة اولية تدري��س را بهبود داديم. با اين حال، به نظر می رس��د برای 

اجرای موفق طرح مزبور موارد زير را نيز بايد مورد توجه قرار داد:
 در انتخاب تصاوير کلمات دقت داش��ته باشيد. تصاوير بايد گويا 

باشند؛ 
 از آوردن تصاويری که از نظر احساسی يا تربيتی کودکان را درگير 

و  آن ها را از مسير آموزش دور می کند خودداری كنيد؛ 
 زمانی که دانش آموزان داليل خود را بيان می کنند، به نظراتشان به 
دقت گوش دهيد و اگر داليل اش��تباه بود برايشان توضيح دهيد تا 

متوجه شوند؛
 اگ��ر در کالس خ��ود دانش آموزان تيزهوش داري��د، فعاليت های 
وي��ژه ای برای  آن ه��ا طراحی كنيد ت��ا از يکنواخت ش��دن طرح 

جلوگيری شود و همة کودکان با انگيزه کار کنند؛
 اگر تعداد دانش آموزان کالستان زياد است از معلم کمکی استفاده 

كنيد.
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فاطمهسلطانی 
آموزش وپرورش مازندران 

نحوةارتباطمعلمبادانشآموز
  اشاره

تعليم و تربيت موضوعی است که از ديرباز توجه بشر را به خود معطوف کرده است. آشکاراست که دانش آموزان 
ــی هم از روی نتايج  ــزة الزم، بهره ای از آموزش نمی برند. اين موضوع را می توان هم در محيط های آموزش ــدون انگي ب
تحقيقات مشاهده کرد. پس علت چيست که در برنامه های تربيت معلم و دانشگاه ها کمتر به اين موضوع مهم پرداخته 
می شود؟ و چرا همين توجه اندک نيز غالبًا در محدودة تحقيقات باقی می ماند؟ آيا می توان فرض کرد که معلمان نتايج 
ــی خويش به کار می گيرند؟ در اين مقاله به پرسش های مذکور پاسخ  چنين تحقيقاتی را به واقع در فعاليت های آموزش
داده شده است. علت تأليف کتاب ها در اين زمينه،  اين است که ضعف هايی که در اين باره به طور کلی ديده شده است، 
برطرف شود. اگر بتوانيم دانسته های خويش را دربارة انگيزش، با روش های علمی معلمان هماهنگ سازيم، به اهداف 
خود نائل شده ايم. در اين صورت است كه معلمان خواهند توانست از اين داده ها بهرة الزم و كافي ببرند. در اينجا نظر 
ما بر دو مفهوم کفايت شخصی يا کارامد بودن و کنترل شخصی يا خودمختاری استوار است. با اين دو اصل در حوزة 
انگيزش انسان مواجه هستيم و پرسش مطرح اين است که کالس درس را بايد با کدام روش اداره کرد؟ معلم محوری يا 
دانش آموزمحوری يا تلفيقی از اين دو. در كالس معلم محوری بيشتر به پيشرفت تحصيلی دانش آموزان توجه می شود و 
در روش دانش آ موزمحور توجه غالب به استقالل دانش آموزان )خودمختاری( است. بنابراين، روش صحيح و درست، 
تلفيقی از اين دو مقوله است. روان شناسان و پژوهشگران دربارة انگيزش انسان به دو نوع انگيزش بيرونی و درونی اشاره 
می کنند. انگيزش بيرونی با هدف کسب پاداش و اجتناب از تنبيه همراه است، ولی انگيزش درونی با تمايل درونی برای 
انجام موفقيت آميز يک تکليف همراه است. برای مثال، کسی که دربارة خود از احساس کفايت و خودمختاری برخوردار 
است، انگيزش درونی دارد. بنابراين، در محيط های آموزشی معلمان بايد بکوشند انگيزش را در دانش آموزان تقويت 
کنند. لذا اصل اول به اين نکته می پردازد که محيطی در کالس ايجاد شود که قابل پيش بينی باشد. دانش آموز بايد بداند 
طرح های آموزشي و پرورشي معلم برای آينده چيست تا بتواند به خوبي بر دشواری ها پيروز شود. اصل دوم عبارت است 
از برقراری توازن ميان فعاليت های آسان و دشوار. دانش آموزان بايد با کارهای آسان توانايی های جديد را کسب کنند. 
اصل سوم عبارت است از تأمين حمايت آموزشی الزم برای دانش آموزان، معلم نبايد تنها گوينده در کالس درس باشد، 
بلکه می تواند با سرمشق دهی، خرد کردن هدف و تقسيم کار به نتايج مطلوب برسد. ضمن آنکه دانش آموزان را نبايد با 
يکديگر مقايسه کرد، بلکه بايد عملکرد آن ها را با معيارهای موفقيت مقايسه کرد. معلم کسی است که فقط از عقل استفاده 
نمی کند، چون فهميده است عقل به تنهايی قادر به تحليل همة امور نيست. بنابراين، خميرماية عشق را در کالبد عقل قرار 
می دهد و ترکيبی به نام خرد را از درهم آميزی عقل و عشق به وجود می آورد؛ ترکيبی که شعر، شعور و پردازش است. به 

همين علت است که اهل هنر در توجه به هنرمند، بوی عشق را به خوبی احساس می کنند.

یادگيریو
مديريت

کالس درس

بـا  ارتبـاط  برقـراری  نحـوة 
دانش آموز 

معل��م واقعی کس��ی اس��ت که 
بتواند راهی به سوی دل ها بگشايد 
و عل��م را با ايم��ان و عقل را با دل 

پيوند زن��د. از اين رو، راز موفقيت 
معلم��ان را نخس��ت بايد در جذب 
اينکه  يعنی  دانس��ت؛  دانش آموزان 
معلم بتواند اعتق��اد و عالقة درونی 
در آن ه��ا ب��ه وج��ود آورد و رابطة 

روحی و معنوی با آن ها برقرار کند، 
تا آنجا که حتی نگاه ها و اش��اره ها 
و حالت ه��ای معل��م ني��ز در آن ها 
تأثي��ر عميقی بگ��ذارد و در تربيت 
شخصيت آنان منشأ اثر شود. عوامل 

خرد=عقل+عشق
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جذب دانش آم��وزان هم عبارت اند 
از: مقبولي��ت، محبوبيت و موفقيت 
ــايش کالس را بايد  معلم. راه گش
ــت. اگر  ــم دانس ــت معل در مقبولي
دانش آموز معلم را پذيرفت، امکان 
ــم و تربيت فراهم خواهد بود.  تعلي
عالوه بر مقبوليت، شخصيت معلم 
بايد دوست داش��تنی و دلنشين و از 
نظ��ر دانش آموزان محبوب باش��د. 
عالوه بر اين دو شرط، بايد معلم با 
قوانين حاکم ب��ر روح دانش آموزان 
خود آشنا باش��د تا توانايی همدلی 
و هم زبان��ی با آن ها را بيابد و نيز با 
فنون آموزش��ی و تربيتی آشنا باشد 
و بتوان��د با اس��تفاده از روش های 
صحيح آن��ان را به مقصد راهنمايی 

کند. 
يکی از اه��داف کار معلم بايد 
برقرار کردن رابطة مطلوب و دوستانه 
و حمايت کنن��ده ب��ا دانش آم��وزان 
باش��د. برخالف برخ��ی از معلمان 
ک��ه می گوين��د نباي��د در روزهای 
اول به روی بچه ه��ا خنديد. )اينان 
عقيده دارند که احترام بايد از روی 
ترس باشد( نظريه پردازان می گويند 
در روزه��ای اول ب��ه دانش آموزان 
نش��ان دهيد به آن ها عالقه داريد و 
آن ها می توانند به شما اعتماد کنند. 
البته معلم��ان فکور آم��وزش را با 
ش��ناخت دانش آموز آغاز می کنند، 
انعطاف پذيرند و قادرند نقاط قوت 
و ضع��ف او را در خود تش��خيص 
دهن��د. يک��ی از تماي��الت درونی 
انسان اين است که ميل دارد ديگران 
در قب��ال کارهای نيک او را تأييد و 
تشويق کنند. کسی نيست که نيازمند 
تحسين و تأييد ديگران نباشد. البته 
با وجود روانی بودن منشأ اين ميل، 
انس��ان می تواند با ق��درت دادن به 
خ��ود و اس��توار کردن ش��خصيت 
خويش، خود را از تش��ويق بی نياز 

کن��د. در همين باره روان شناس��ان 
ثاب��ت کرده اند که چن��د دانش آموز 
در شرايط يکسان، وقتی موفق ترند 
که تشويق ش��وند. البته بايد کوشيد 
دانش آموز به تشويق عادت نکند و 
تشويق انگيزة کار نيک قرار نگيرد، 
بلکه پاداش کار نيک باش��د. در آن 
ص��ورت، با از بين رفتن انگيزه، کار 
نيک هم تعطيل می ش��ود. تش��ويق 
نبايد هدف باش��د بلکه وس��يله ای 
است برای رسيدن به هدف. تشويق 
بايد به موقع انجام شود، زيرا تأخير 

در آن اث��رات نامطلوب دارد. علت 
آن نيز بايد مش��خص ش��ود و همة 
کودکان هم به نحوی تشويق شوند. 
البته نباي��د در اي��ن کار زياده روی 
کرد. به فرم��ودة حضرت علی )ع( 
در مدح و س��تايش کس��ی مبالغه و 

زياده روی مکن. 
تش��ويق دو ش��کل مس��تقيم و 
غيرمستقيم دارد که روان شناسان بر 
نوع غيرمستقيم تأکيد دارند. تشويق 
هم به صورت م��ادی و هم معنوی 
س��فارش شده اس��ت و به راه های 



20

تم
ش�

و ه
ت 
س
بي
رة 
دو

 
  1
39

ی1
  د

  4 
رة 

ما
ش�

 

متع��دد می توان��د اعمال ش��ود. به 
طور مثال، می تواند گاهی به ش��کل 
در اختي��ار گ��ذاردن وس��ايل مورد 
عالقة فراگيرنده، نگاهی محبت آميز 
و حاکی از س��پاس، ب��ردن به اردو، 
گردش دسته جمعی، دلجويی، آفرين 
گفتن، در آغوش کش��يدن يا خريد 
وس��يله ای علمی و تفريحی باش��د. 
ام��ا در همه حال، جنب��ة روانی آن 
نبايد فراموش ش��ود. ب��ه اين معنی 
که خود ش��خص مش��وق خ��ود به 
خوبی ها باش��د نه ديگ��ری. اصواًل 
به عل��ت اينک��ه فطرت انس��ان به 
کمال ميل دارد، آن دس��ته تشويق ها 
و پاداش هاي��ی که جنب��ة روحی و 
معنوی ش��ان قوی ت��ر اس��ت، برای 
انسان ش��ادی بخش ترند. تنبيه چون 
با ايجاد هراس همراه است موجب 
می ش��ود فرد تنبيه ش��ده در کنترل 
خود ضعيف ش��ود. مشخص شده 
است دانش آموزانی که شديدًا تنبيه 
می شوند دوگونه عکس العمل نشان 
می دهند؛ اول آنکه می آموزند ديگر 
انسان ها را می توان از طريق تهديد 
کنت��رل کرد و دوم آنک��ه رفتارهای 

پرخاشگرانه شان تقويت می شود. 
اس��ت،  داده  نش��ان  تجرب��ه 
اغل��ب تنبيه ه��ا با هدف��ی فراتر از 
خجالت دادن ک��ودک در نظر گرفته 
امروزه  اس��ت  می ش��ود. درس��ت 
اش��کال تنبيهی قديم��ی کمتر رايج 
است، اما تنبيهات امروزی به نحوی 
ب��رای آزردن دانش آموزان صورت 
می گيرد که غالبًا اث��رات نامطلوب 
دارد. برخ��ی از معلمان، از والدين 
می خواهند کودک را تنبيه کنند. اين 
خ��ود رابطة معل��م و دانش آموز را 
دچار اغتش��اش می کند. بهتر است 
والدي��ن را به طور غيرمس��تقيم در 
آموزش درگير کرد. برای جلوگيری 
از اثرات زيانبار تنبيه، معلمان بايد 

از تنبيه��ات خفيف اس��تفاده کنند. 
درواقع، تنبيه بيشتر از آنچه واقعی 
باش��د باي��د نمادی باش��د. يکی از 
راه ه��ای خفي��ف تنبيه اس��تفاده از 
روش مح��روم ک��ردن اس��ت. مثاًل 
دانش آم��وزی ک��ه با م��دادش نفر 
جلويی را اذيت می کند. بايد مدادش 
را گرفت و آخر ساعت برگرداند و 
يا از او خواس��ت که به آخر کالس 

برود و آخر ساعت برگردد. 

برخی از راهکارهای برقراری 
ارتباط صحيح بين معلم و شاگرد 

عبارت اند از: 
1. اشتباه دانش آموزان خود را بزرگ 
نکنيد. اين کار باعث می شود بعد 
از مدت��ی دانش آموز فکر و باور 
کند که ه��ر کاری انجام می دهد 
يا هر س��خنی که می زند، اشتباه 
اس��ت و به دانش آموزی منزوی 

تبديل شود. 
2. هميش��ه با همة دانش آموزانتان 
احوال پرس��ی و حت��ی در مورد 
مشکالتشان از آن ها سؤال کنيد. 
و با مهربانی و دلسوزی در رفع 

مشکالت آن ها بکوشيد. 
س��خنان  و  نظري��ات  ب��ه   .3
دانش آم��وزان، چ��ه در هن��گام 
تدري��س و چه غي��ر آن، خوب 
گ��وش دهي��د و سخنانش��ان را 

وسط کالمشان قطع نکنيد. 
4. به دانش آموزانتان مانند برادر يا 
خواهر کوچکتر احترام بگذاريد. 
دانش آموزانت��ان  تک ت��ک  ب��ه   .5
مسئوليت بدهيد. اين کار باعث 
افزاي��ش حس اعتم��اد به نفس 

دانش آموز می شود. 
6. در کالس ب��رای خ��ود ج��ای 
مناسب را انتخاب کنيد و با همة 
دانش آموزان در تعامل و رفت و 

آمد باشيد. 

7. فضای کالس درستان را جذاب 
و از آثار تک ت��ک دانش آموزان 

در کالس درس استفاده کنيد. 
8. اگر دانش آموزتان کار اش��تباهی 
انجام داده اس��ت او را مستقيمًا 
موعظ��ه نکنيد می توانيد خود را 

مورد خطاب قرار دهيد. 
ب��ا  ام��کان  ص��ورت  در 
دانش آموزانتان در غير از س��اعات 
درس��ی و بي��رون از مدرس��ه ني��ز 
ارتباط داش��ته باشيد. با آن ها بيرون 
بروي��د، اردو بروي��د و ه��ر س��ال 
تعدادی عکس يادگاری به صورت 

دسته جمعی بگيريد. 
10. س��عی کنيد در ابتدای سال در 
م��ورد خاط��رات س��ال قبل از 
دانش آموزانتان بپرسيد تا بدانيد 
چه ويژگی و خصوصيت معلم و 
کالس سال قبل برای دانش آموز 
جذاب تر بوده و کدام يک نبوده 

است. 
مق��ررات  از  در کالس درس   .11
خش��ک و ب��ی روح ک��ه باعث 
می ش��ود  دانش آموز  خس��تگی 

استفاده نکنيد. 
تنبي��ه  کالس  در  هيچ وق��ت   .12
بدن��ی نکنيد. اي��ن کار عالوه بر 
داش��تن عواقب بد ب��رای خود 
ش��ما، باع��ث دوری دانش آموز 
از درس، کالس، مدرسه و معلم 

می شود. 
13. هميش��ه با لبخند وارد مدرسه 
و کالس بش��ويد، ب��ا لبخند در 
مدرس��ه و کالس بماني��د و ب��ا 
لبخند مدرس��ه و کالس را ترک 

کنيد. 

منبع 
تربیت.   .)1370( مجید  رشیدپور، 
انتشارات انجمن اولیا و مربیان. تهران. 
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طوبیدالرامیثانی
آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان

بخش
هایاميدگام

 

بـازیهای
آموزشی

تقويتزبانفارسيدر
مناطقدوزبانه

چند بازی را که برای آموزش فارسی به کودکان و دانش آموزان مناطق دوزبانه مناسب اند، معرفی 
می کنيم: 

ــافرت: بازي در نقش مس��افر و انجام مكالمه ه��اي مربوط به راه آهن، ف��رودگاه، ترمينال  1. مس
اتوبوس ها و ميني بوس ها، زيارت مشهد و قم، گردش خيالي در اصفهان و شيراز و استان هاي شمالي، 

زمينة مناسبي براي آموزش زبان فارسي به دانش آموزان فراهم مي كند.  
ــوپ: براي هركدام از بچه ها نامي برگزينيد و تصوير يا عكس آن را روي س��ينه اش  ــاپ ت 2. پرت
بچسبانيد. مثاًل آقاي سيب با عكس سيب روي سينه اش. سپس بگوييد همة بچه ها دايره وار بايستند. 
به نوبت توپ را به آن ها بدهيد و نام يكي از بچه ها را به زبان فارسي بگوييد. صاحب توپ بايد اين 

نام فارسي را تشخيص دهد و هم كالسي خود را كه صاحب آن نام است، با توپ هدف قرار دهد. 
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پژوهش

آموزشی
ونوآوریهای

چگونهنگرشمنفیبهدرسرابهنگرشمثبتتبديلكنيم؟

سنجشعواطفدانشآموز
نويسنده: 
دبليو.جيمزپاپهم

مترجم: 
احمدشريفان
كارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری

  اشاره
آگاهي از عواطف دانش آموزان مي تواند براي تدريس اثربخش كمك كند. 
ــدن از عواطف دانش آموزان مي توانند فرصت هاي آموزشي  معلمان با آگاه ش
مطلوب را تدارك ببينند، تا دانش آموزان از يادگيري در كالس درس لذت ببرند 
و يادگيري را خارج از كالس درس نيز ادامه بدهند. در اين مقاله، دربارة اهميت 

توجه به عواطف دانش  آموزان و نحوة سنجش آن بحث مي كنيم. 

کليد واژه ها:

سنجشعواطف،سنجشعالقهها،
سنجشنگرش،پرسشنامة
عواطف،عواطفويادگيري

عواطف دانش آم��وز- نگرش ها، 
عالقه ها و ارزش هايي كه دانش آموز از 
خود نشان مي دهد و در مدرسه آموخته 
است- تأثير فوق العاده مهمي در زندگي 
او، به ويژه بعد از فارغ التحصيلي )حتي 
بيش��تر از نقش آن در دس��تاوردهاي 
شناختي( دارد. حال با توجه به اهميت 
اين نقش چرا نبايد آن را مورد سنجش 
قرار دهيم؟ يك عامل بازدارنده در اين 
زمينه، آن اس��ت كه معلمان نمي دانند 
چگونه عواطف دانش آموز را بسنجند؛ 
اگرچه راه سنجش عواطف نسبتًا آسان 

و روشن است. 
معلمان بايد بدانند كه نبايد براي 
س��نجش عواطف فردي دانش آموز، 
بكوشند؛ بلكه آنان بايد توانايي سنجش 
عواطف كالس درس، براي رسيدن به 
نتايج متمركز بر گروه، را داشته باشند. 
يعن��ي بايد بتوانند درب��ارة خصايص 
عاطف��ي كل كالس درس نتيجه گيري 
كنند. معلمان مي توانند از نتايج گرفته 

ش��ده براي ط��رح آموزشي ش��ان در 
كالس درس استفاده كنند. براي نمونه، 
اگر معلمي متوجه شود كه دانش آموزان 
درس  ب��ه  نس��بت  درس��ش  كالس 
رياضي عاطفة منف��ي دارند، مي تواند 
فعاليت هايي را براي آن ها تدارك ببيند 
كه نگرش منفي آنان را نسبت به درس 
رياضي به س��وي نگرش مثبت سوق 

دهد. 
معلمان مي توانند شواهد مربوط 
به عواطف دانش آم��وزان را از طريق 
پرسش نامه هاي بسته پاس��خ، از نوع 
خود گزارش دهي، جمع آوري كنند. با 
توجه به عالمتي كه دانش آموز در برابر 
گزينة موردنظر خود در پرس��ش نامه 
مي گ��ذارد، معلم مي تواند نظ��ر او را 
بفهم��د. البته نباي��د از آن ها بخواهيم 
نام خود را روي پرسش نامه بنويسند، 
يا نبايد پرس��ش نامه ها طوري باشند 
كه دانش آموزان مجبور باشند جواب 
س��ؤال ها را خودش��ان بنويس��ند. در 
اين صورت ممكن اس��ت كه معلم از 
روي خط، دانش آموزان را شناسايي و 
ناخودآگاه نسبت به آن ها سوگيري كند.

پرسش نامة عواطف چيست؟
پرسش نامة عواطف نوع خاصي 
از ابزارهاي سنجش است كه ليكرت 

حدود 80 سال پيش طراحي كرد. 

در اين پرس��ش نامه، مجموعه اي 
گزاره ارائه ش��ده است كه دانش آموز 
باي��د موافقت يا مخالفت خ��ود را با 
آن ها اعالم كن��د. البته، تعداد درجات 
پرسش نامه، به نسبت سن دانش آموز 
متغير است؛ يعني براي دانش آموزان 
پايه هاي باالتر تحصيل��ي، پنج درجه 
نظ��ري  موافق��م،  موافق��م،  )كام��اًل 
ن��دارم، مخالفم، و كام��اًل مخالفم( و 
براي دانش آم��وزان پايه هاي پايين تر 
تحصيلي، دو يا سه درجه الزم است. 
معلم در ابتدا چندمتغير عاطفي را كه 
از نظر خودش ص��رف زمان آموزش 
كالس ب��راي تحق��ق آن ه��ا اهميت 
دارد، تعيين مي كند. براي نمونه، معلم 
دورة آم��وزش ابتداي��ي بايد بداند كه 
چ��ه چيزي ب��ه ايجاد نگ��رش مثبت 
در دانش آم��وزان نس��بت به تكاليف 
خواندن��ي در زمان خ��ارج از كالس 
درس مي انجام��د. به اين منظور، بايد 
عالقه به خوان��دن را به عنوان يكي از 
متغيرهاي موردسنجش، دو پرسش نامة 
عواطف بگنجاند. س��پس دربارة اين 
متغير حداقل دو گزاره )يكي مثبت و 
يكي منفي( تهيه كند. مثاًل، يك گزارة 
مثبت ب��راي س��نجش اعتمادبه نفس 
دانش آموز در ارائة ش��فاهي مي تواند 
چنين باشد: »اگر از شما خواسته شود 
گزارش��ي را به طور شفاهي در كالس 
درس ارائه دهيد، مي توانيد به خوبي از 
عهدة اين كار برآييد.« در مقابل، گزارة 
منفي در اين باره مي تواند اين باش��د: 
»من نمي توان��م گزارش خ��ود را به 
خوبي در مقابل ساير دانش آموزان ارائه 
كنم.« گزاره هاي مثبت و منفي را به طور 
تصادفي در پرسش نامه قرار دهيد و از 
دانش آم��وزان بخواهيد نظر خود را با 
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انتخ��اب يكي از درجات مش��خص 
كنند. پرس��ش نامة عواط��ف مي تواند 
شامل چند متغير باشد كه در آن براي 
هر متغير، بين دو تا  چهار گزاره در نظر 
گرفته شده است كه نيمي از آن ها مثبت 

و نيمي ديگر منفي هستند. 

نحوة نمره دهي به پرسش نامة 
عواطف

ب��راي نمره دهي به پرس��ش نامة 
عواطف، بايد به اين نكته توجه داشت 
كه برخ��ي ازگزاره ه��ا مثبت و برخي 
ديگر منفي هس��تند. براي نمونه، اگر 
پرسش نامة تهيه شده چهار گزاره )دو 
گ��زاره دربارة عالقه ب��ه خواندن و دو 
گزاره مربوط به ارائة گزارش شفاهي( 
داشته باشد، نيمي از گزاره ها مثبت و 
نيمي ديگر منف��ي خواهد بود. فرض 
كنيد براي هر گزاره سه درجة )موافقم، 
نظري ن��دارم و مخالف��م( را به عنوان 
پاسخ در نظر گرفته ايد. اگر پاسخ هاي 
دانش آموزي به  گزاره هاي پرسش نامه 

به صورت جدول روبه رو  باشد، 

نمرة دانش آموز از اين پرسش نامه 
براب��ر 12 اس��ت. زي��را گزاره ه��اي 
ش��ماره هاي 2 و 3 منفي، و گزاره هاي 
شماره هاي 1 و 4 مثبت هستند. از سوي 
ديگر، نمره دهي ب��ه گزاره هاي مثبت 
چنين اس��ت: موافقم: 3، نظري ندارم: 
2، و مخالف��م: 1. در م��ورد گزاره هاي 
منفي برعكس است. بنابراين، حداكثر 
و حداقل نمرة اكتسابي هر دانش آموز 

به ترتيب بين 4 تا 12 است. 

در ارتب��اط ب��ا تفس��ير نمره هاي 
حاصل از پرس��ش نامه، معلم بايد به 
نمرة كل كالس )نه نمرة هر دانش آموز( 
توجه كند. به اين منظور كافي اس��ت 
ميانگين نمره هاي دانش آموزان كالس 
درس در ارتباط با هر متغير )در نمونة 
فرضي ب��اال، عالقه به خواندن و ارائة 
ش��فاهي( محاسبه ش��ود. فرض كنيد 
ميانگين نم��رة  مربوط به متغير عالقه 
براب��ر 5 )از حداكثر نم��ره يعني 6( و 
ميانگي��ن نمرة مربوط ب��ه متغير ارائة 
ش��فاهي براب��ر 2  از )حداكث��ر نمره 
يعني 6( باشد. در اين صورت، متوجه 
مي ش��ويم ك��ه دانش آم��وزان كالس 
درس به انجام تكاليف خواندني بعد 
از س��اعات كالس درس عالقه مندند؛ 
اما اعتمادبه نفس آن��ان در زمينة ارائة 
ش��فاهي گ��زارش  در مقاب��ل ديگر 
دانش آم��وزان در ح��د پايين اس��ت. 
بنابراين، معلم متوجه مي شود كه بايد 
در فعاليت هاي آموزشي خود تغييراتي 
ايجادكند تا اعتمادبه نفس دانش آموزان 
از طري��ق كس��ب مهارت ه��اي ارائة 
دانش آم��وزان،  مقاب��ل  در  گ��زارش 
افزايش يابد. از س��وي ديگر، از آنجا 
ك��ه ميانگين نمرة عالقه ب��ه خواندن 
دانش آموزان نيز در س��طح باالس��ت، 
فعاليت هاي خواندني  معلم مي تواند 
را مطابق با محتواي آموزش براي آنان 

تدارك ببيند. 

شرح گزارهشماره

پاسخ

موافقم
نظري 
مخالفمندارم

1

2

3

4

عالقه مند به انجام تكاليف خواندني 
بعد از كالس درس هستم.

به خوبي نمي توانم در مقابل س��اير 
دانش آموزان گزارش دهم.

س��اعات  در  كت��اب  خوان��دن  از 
غيردرسي لذت  نمي برم.

براي ارائة گزارش شفاهي در كالس 
درس توانايي الزم را دارم.

√

√

√

√

منبع
Popham, W. James. (2009). 
Assessing student Affect. 
Educational Leadership. 66. 
Retrieved may, 20, 2009. 
From: http://www.ascd.org/
publication/educational-
leadership/may20/vol66/
num08/ Assessing-student-
Affect.aspx.

براي مطالعة بیشتر مي توانید به 
منبع مراجعه کنید:

 پاپهم، دبلیو جیمز. ) 1389(. اهمیت
 توجه به نگرش دانش آموز.

 ترجمة احمد شریفان. مجلة رشد
تکنولوژي آموزشي. دورة 26

معلمان مي توانند 
از نتایج 

پرسش نامة 
مربوط به عواطف 
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تفاوتیكه
معلمخوب
ايجادمیكند

نويسنده: 
كارولينهاپکينز*
مترجم: 
ميناسليمي

چهار سال است که تدريس می کنم. من معلم زبان پاية 
دهم هستم. الزم نيست بگويم به موضوع تدريسم عشق 
می ورزم و با خود عهد بس��ته ام که عش��ق به ادبيات را به 
دانش آموزانم منتقل کنم. من چيزی بيش از يک تغيير را 
باعث شدم. در واقع شيوة درک دانش آموزان از ادبيات را 
تغيير دادم و الهام بخش بعضی از آن ها   شدم تا خودشان 
معلم زبان انگليس��ی ش��وند. هدايا، کارت های تشکر و 
نامه های بس��ياری از طرف بچه ها به دستم می رسد که در 
آن ها از وقت و انرژی که صرفشان كرده ام تشکر می کنند. 
کار دشواری است که بخواهم يک يا دو دانش آموز را نام 
ببرم که مانند خود من به ادبيات عالقه مند شدند. هر سال 
دانش آموزان بسياری داش��ته ام که کنار من قرارگرفتند و 
ميان ما پيوند ناگسستنی شکل گرفت. يکی از آن ها چارلز 
بود، دانش آموز س��ال قبل کالس من. چشمان قهوه ای ُپر 
احساسی داش��ت كه صورتش را روشن می کرد. معمواًل 
آخر کالس می نشست و به ندرت حرف می زد. اما در هر 

حال من احس��اس می کردم تمام آنچه 
را  تدريس می کن��م ياد می گيرد. چارلز 
نه دي��ر می آمد و نه غايب می ش��د. او 
دانش آموز آرامی بود که بالغ تر از سنش 

بنظر می رسيد.
ب��ا گذش��ت س��ال، م��ا اش��عار و 
داستان های زيادی در مورد فرهنگ های 
گوناگون و تجربه هاي واقعی در زندگی 
اف��راد خوانديم. من هميش��ه دوس��ت 
داش��تم ادبي��ات بتواند چن��ان تأثيری 
بردانش آموزان بگذارد که نهايتًا انگيزه ای 
قوی برای خواندن، نوش��تن و تفس��ير 
مطال��ب پيداکنند. هم زمان با خواندن و 
نوشتن شعر، چارلز اشعار زيبايی نوشته 
ب��ود و در آن ه��ا   از تجربه ه��اي خود 

رم
گزا

خداوندا،ازتوسپاس

به عن��وان يک مرد سياهپوس��ت آمريکايی صحبت کرده 
بود. از اينکه او تا اين حد و به خوبی توانس��ته بود ش��عر 
بگويد شگفت زده و خشنود بودم. البته کارهايش به قدری 
ويرايش نياز داش��ت، اما او تش��ويق شده بود تا در مورد 

موضوعاتی که برايش مهم اند، بنويسد. 
آخري��ن روز مدرس��ه از دانش آم��وزان خواس��تم 
خالصه ای از زندگی خود بنويسند و آن را به کسی که فکر 
می کنند در زندگی شان مهم بوده است تقديم کنند. چارلز 
مقالة خود را به من تقديم و واژة تقديم را با گل های سرخ 

زيبايی تزيين كرد. 
او در مقاله اش نوش��ته بود: »بعضی از کسانی که در 
زندگی می بينيم مانند گل هستند، اما بعضی گل ُسرخ اند. 
خانم هاپکينز می خواهم بگويم شما گل سرخی در زندگی 
من هس��تيد و من از لحظه لحظة حضور در کالس ش��ما 
لذت می برم. اگر گاهی فکر می کرديد حواس من در کالس 
شما پرت ش��ده است، اشتباه می کرديد. هرگز در کالس 

بخش
هایاميدگام

تفاوتی كه 
معلم خوب 

ایجاد می كند

تفاوتی كه 
معلم خوب 

ایجاد می كند



معلمی مانند ش��ما حواس من پرت نمی شود. شما به من 
ثاب��ت کرديد که زندگی هدفمن��دی دارم و اينکه من يک 

شاعر هستم. هرگز شما را فراموش نمی کنم.«
حتمًا مي دانيد كه با خواندن اين جمالت صورتم از 
اشک خيس شد. نامة چارلز مرا به شدت تحت تأثير قرار 
داد. آن س��ال زندگی ش��خصی من قدری به هم ريخته و 
روزگار برايم سخت شده بود، اما نامة دانش آموزم نيرويی 

عجيب برای مبارزه با تمام اين دشواری ها به من داد.
من به شنيدن آن کلمات نياز داشتم. به چارلز نيز گفتم 
که نوش��ته های او غذايی بود برای روح خسته و حساس 
من. اين روزها چارلز را دو يا سه بار در هفته می بينم. او تا 
آنجا که بتواند به ديدن من می آيد و راجع به توانايی من در 
آموزش مطالب از منظر يک زندگی واقعی و اينکه چقدر 

دلش برای کالس من تنگ می شود، صحبت می کند. 
ــت در زندگی يک فرد  ــتن تأثيری مثب بر جا گذاش

پي نوشت .....................
* Carolyn Hopkins

منبع
Carolyn Hopkins, The difference a good 

teacher makes, http//:www.lessonplanspage.

com/ rettieved8/0ct/2012 

رم
گزا

خداوندا،ازتوسپاس

ــت که با پول بتوان به دست آورد. حرفة  چيزی نيس
آموزش اين امکان را برای معلمان فراهم می کند تا 
بتوانند تغيير مثبتی در انسان ها ايجاد کنند. خداوندا 
ــگزارم که امکان معلم بودن را برای من  از تو سپاس

فراهم كردی.
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مسعودهاشمي
عضو هیئت علمي

 دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد تويسركان 

فناوری
آموزشی،

اطالعاتو
ارتباطات

  اشاره
نهادهاي آموزشي كشورهاي در حال توسعه، نيازمند راهبردهايي نوين و مؤثر براي بهبود فرايند آموزش و يادگيري 
ــر آن ها براي حضور در  ــان و دانش آموزان و تربيت و آموزش مؤث ــدف اين نهادها آماده كردن كامل مدرس ــتند. ه هس
كالس هاي آينده است. كالس هاي امروز برخالف كالس هاي گذشته، به دستگاه هايي همچون ديتاپروژكتور و دستگاه هايي 
كه امكان پخش صوتي و تصويري مطالب را دارند، مجهز شده اند و يا خواهند شد. ابزارهاي يادگيري الكترونيكي امروز 
ــت ها، ويكي ها2، پست الكترونيكي، ابزارهاي دنياي مجازي، يادگيري به  عبارت اند از: مرورگرهاي اينترنتي1، وب نوش
كمك موبايل3، پادكست ها4 و... از اين ميان، »وبالگ5« به عنوان يكي از محبوب ترين و قدرتمندترين ابزارهاي يادگيري 
الكترونيكي، در حال شكل دادن به محيط آموزشي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي انسان امروز است. فناوري وبالگ روز 
به روز كاربرپسندتر و محبوب تر مي شود و علت آن سهولت در ايجاد و ادارة وبالگ است. وبالگ ها عالوه بر آنكه اساسًا 
دفترچة خاطرات افراد به حساب مي آيند، مي توانند در به اشتراك گذاشتن اطالعات و همچنين در اجتماعي كردن افراد 
جامعه و آموزش و تربيت آنان هم نقش بسزايي داشته باشند. در اين مقاله، به اهميت و كاربردهاي وبالگ  به عنوان ابزار 

آموزشي در نظام هاي آموزشي مدرن خواهيم پرداخت.

کليد واژه ها:

وبالگ،نظامآموزشي،كالس
مدرن،فناورياطالعاتو
ارتباطات،ابزارآموزشي

سرآغاز
درس  كالس ه��اي  در  مدرس��ان 
براي ارتباط گرفتن با دانش آموزان، از 
ابزارهاي زيادي به��ره مي گيرند كه به 
طور س��نتي متداول ترين آن ها را گچ و 
تخته، و امروزه فلش كارت، وايت برد، 
اوره��د و ديت��ا پروژكت��ور تش��كيل 
مي دهند. نظر به پيش��رفت هاي حاصل 
ش��ده در زمينه ه��اي فن��اوري، امروزه 
مي ت��وان از گس��تره اي از فناوري هاي 
ب��راي بهب��ود و افزاي��ش  آموزش��ي 
يادگيري دانش آموزان بهره جست. اين 

فناوري ها مي توانن��د بنابر نوع اهداف 
آموزشي و سطح يادگيرندگان متفاوت 
باش��ند. البته مدرسان امروزي به جاي 
آنكه همچون گذش��ته در كالس درس 
فقط نقش س��خنران داش��ته باشند، به 
تربيت و هدايت مي پردازند و به جاي 
آنكه همچون نظام آموزش��ي سنتي، به 
كل كالس تدريس كنند، وقت بيشتري 
را ب��راي فردي ك��ردن آموزش صرف 
مي كنن��د؛ به طوري ك��ه در اين روش، 
به تك تك دانش آموزان توجه بيشتري 
مي شود. استفاده از فناوري هاي نوين، 
تعامل و همكاري مي��ان دانش آموزان 
با خ��ود و مدرس��ان ب��ا دانش آموزان 
را س��رعت مي بخش��د و در نهايت به 
موفقيت هاي آموزشي آن ها مي انجامد. 
فناوري هاي نوين، بي شك ساختار 
مدارس فردا را دست خوش تغيير قرار 
مي دهد. به اين صورت كه مدت زمان 

كالس ها طوالني تر و البته مؤثرتر و در 
عين حال آم��وزش نظام دار و كار چند 
تخصص��ي تقويت مي ش��ود. آموزش 
و يادگي��ري ب��ا فناوري ، ه��م مي تواند 
چالش برانگيز باش��د و هم مدرس��ان 
و دانش آم��وزان را به ط��ور عميق  در 
فرايند يادگي��ري و آموزش درگير كند. 
بهره گي��ري از فناوري هاي نوين در امر 
آموزش، عالوه بر آنكه كار مدرس را در 
ايجاد فرصت هاي بهتر يادگيري تسهيل 
مي كند، به خاطر داشتن بازخورد فوري، 
به اثربخش��ي تدريس و بهب��ود رابطة 

دانش آموزان با مدرسان مي انجامد. 

وبالگ و ويکي 
ويك��ي  و وب��الگ  ابزارهايي مفيد 
ب��راي ايجاد ارتب��اط بي��ن گروه هاي 
مطالعاتي در كالس و خارج از كالس 
و مدرس��ه هس��تند. در صورت��ي ك��ه 

وبالگچيستومزايایآنكداماست؟

وبالگ،ابزارآموزشی
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مدرسان بتوانند از وبالگ  به طور مؤثر 
استفاده كنند، مي توانند محيطي مناسب 
براي يادگي��ري، وراي محيط كالس و 
مدرس��ه، خلق كنند. مزاياي آموزشي 

وبالگ  عبارت اند از: 
 براي دانش آموزان و مدرس��ان، به 
خصوص ب��راي دانش آموزاني كه 
نمي توانن��د در كالس ه��اي درس 
به ط��ور حضوري ش��ركت كنند، 
جذابي��ت و قدرت انگيزه بخش��ي 

بااليي دارند.
 براي تقويت مهارت هاي خواندن 
و نوش��تن دانش آم��وزان فرصتي 

مناسب ايجاد مي كنند. 
 ب��راي همكاري، بحث و تبادل نظر 
مي��ان مدرس��ان و دانش آم��وزان، 

فضايي همگاني فراهم مي آورند. 
 مطال��ب آموزش��ي تدريس ش��ده 
در كالس و ي��ا مطال��ب كمك��ي 

را ب��ه ص��ورت ج��زوه در اختيار 
دانش آموزان قرار مي دهند. 

 نمون��ه و الگ��وي خوب��ي ب��راي 
مشاركت فردي افراد در آشفته بازار 
افكار و عقايد محسوب مي شوند. 

 اساس��ًا دفترچة يادداشت شخصي 
افراد هس��تند كه غالب��ًا بايد به روز 
شوند، ولي عمدتًا مصرف عمومي 

دارند. 
 ضمن آنكه اطالعات را به اشتراك 
مي گذارند، به آساني مديريت و به 

روز مي شوند. 
 كار با آن ها دانش تخصصي زيادي 

نمي خواهد.
 ايجاد آن ه��ا در اينترن��ت رايگان 
اس��ت. از اين رو افراد از هر قشر 
مي توانند با ايجاد وبالگ شخصي 
خود، مطالب اخب��ار و اطالعات، 
فيلم، عكس و اساليد را به آساني 

در اختيار ديگران قرار دهند. 
 آن ه��ا را به ابزارهاي س��ودمند در 
دستان مدرسان و دانش آموزان بدل 

كرده است. 

وبالگ چيست؟
»وبالگ« يا »وب نوش��ت« از دو 
كلم��ة »وب« به معن��ي دنياي مجازي 
و اينترنت، »الگ« از انگليس��ي دورة 
ميانه با خاس��تگاهي نامعلوم به معناي 
دفتر گزارش كش��تي گرفته شده است. 
در زبان رايانه، الگ  به پرونده هايي گفته 
مي شود كه در آن ها گزارش وقايع رخ 
داده در رايان��ه ثبت مي ش��ود. البته به 
آن ها »بالگ « نيز گفته مي شود. بنابراين، 
وبالگ يا وبگاه صفحاتي از يك وبگاه 
اينترنتي متشكل از مطالب كوتاه به نام 
»پست« با محتواي انديشه، اطالعات و 
خاطرات روزانة شخصي و پيوندهايي 
است كه به ترتيب زماني، از جديد به 
قديم قرار گرفته اند. نويسندگان وبالگ 
ممكن اس��ت يك يا چند نفر باش��ند. 
واح��د مطال��ب در وبالگ، »پس��ت« 
اس��ت، در حالي ك��ه واحد مطالب در 
وبگاه، صفحه است. معمواًل در انتهاي 
هر مطلب، برچسب تاريخ و زمان، نام 
نويسنده و پيوند ثابت به آن يادداشت 
ثبت مي شود. فاصلة زماني بين مطالب 
وب نوشت لزومًا يكسان نيست و زمان 
نوش��ته ش��دن هر مطلب، به خواست 

نويسندة وب نوشت بستگي دارد.
مطال��ب نوش��ته ش��ده در ي��ك 
وب نوش��ت، همانن��د محتويات يك 

واحد مطالب در 
وبالگ »پست« 

است و واحد مطالب 
در وبگاه صفحه 

است
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وبگاه معمولي، در دسترس كاربران قرار 
مي گيرد. در بيشتر موارد، وب نوشت ها 
داراي روش��ي ب��راي دسترس��ي ب��ه 
بايگان��ي يادداش��ت ها هس��تند )مثاًل 
دسترس��ي به بايگاني بر حسب تاريخ 
يا موضوع(. بعضي از وب نوش��ت ها 
امكان جس��ت وجو براي يك واژه يا 
عب��ارت خاص را در مي��ان مطالب به 
كاربر مي دهند. وبالگ، يك صفحة وب 
)مشابه يك روزنامة شخصي(. با قابليت 
دس��تيابي عموم كاربران به آن اس��ت. 
وبالگ ها براساس نظم خاصي بهنگام 
مي شوند و محتواي بالگ نشان دهندة 
ش��خصيت مؤلف يا مؤلفان آن است. 
اولويت استقرار يا نشر مطلب براساس 
يك س��اختار زماني شكل مي گيرد. در 
اين حالت، خوانندگان بالگ ها همواره 
ابت��دا جديدترين مطل��ب و يا مطالب 
منتشر شده را مش��اهده و در صورت 

تمايل آن را مطالعه مي كنند. 

اكث��ر وبالگ ها يك خ��ط فكري 
خ��اص دارند و به نوع��ي آن را دنبال 
مي كنن��د. مث��اًل در صورت��ي ك��ه يك 
وبالگ نوي��س عالقه من��د ب��ه فناوري 
باش��د، با جمع آوري مطل��ب از منابع 
متفاوتي نظير نمايشگاه ها، سمينارها و 
يا س��ايت هاي ديگر، آنان را با فرمت 
موردنظرش در ب��الگ خود ثبت و در 

اختيار مخاطبان خود قرار مي دهد. 
برخي از وبالگ نويسان از وبالگ 
خود به منزلة يك آلبوم عكس و يا بريدة 
روزنامه، و به ش��كل خاص��ي از يك 
حافظة آن الين اس��تفاده مي كند. زماني 
كه وبالگ نويس يك لينك مناس��ب و 
يا اطالعات خاص��ي را كه قصد دارد 
به خاطر بسپارد پيدا كند، آنان را روي 
بالگ خود قرار مي دهد. وبالگ نوعی 
محيط الكترونيكي قابل جست وجو را 
فراهم مي كند كه عالقه مندان مي توانند 
با اس��تفاده از يك مرورگ��ر وب و در 

ه��ر نقطه اي از جهان، به محتويات آن 
دست يابي داشته باشند. 

وبالگ براي چيست؟
وبالگ دفترچة خاطرات شخصي 
روزامد هر فرد است. مكاني است براي 
عرضة افكار، عقايد، و نظرات به دنياي 
خارج؛ مكاني كه از طريق آن مي توانيم 
احساس��ات، عواطف و نيازهاي خود 
را نش��ان دهيم. عده اي از آن به عنوان 
نمادي از دموكراسي و بيان آزادانة افكار 
و انديشه ها نام مي برند. به زبان ساده تر، 
وبالگ چيزي شبيه وب سايت است كه 
به سادگي به روز مي شود. امكان و ايجاد 
آن كاًل براي هر فردي با هر نوع امكانات 
و هر سواد رايانه اي ميسر است. امكان  
نظردهي و پيغام گذاشتن براي نويسندة 
مطالب ي��ك وبالگ، يكي از جنبه هاي 
تعاملي بودن اين فناوري نوين اس��ت. 
بازديدكنن��دگان از مطالب يك وبالگ، 
ضم��ن خواندن مطال��ب و اظهارنظر، 
به توس��عه و بهبود محت��واي آن كمك 

مي كنند.

مزاياي وبالگ
وب��الگ به طور كل��ي چند مزيت 

دارد:
ــب )داده(:  ــکان انتخاب مطل ام
ميزان توليد و نشر اطالعات در سطح 
جهان به س��رعت در حال پيش��رفت 
است و روندي كاماًل تصاعدي را طي 
مي كند. بديهي است در چنين وضعيتي، 
حتي  امكان مطالعة بخش اندكي از اين 
اطالعات وجود ندارد و ما ناچار بايد 
از روش ها و س��ازوكارهايي به منظور 
فيلترينگ اطالعات و يافتن اطالعات 
موردنظ��ر خود در ي��ك رابطة خاص 
بدون از دس��ت دادن منبع ارزشمند و 
زمان اس��تفاده كنيم. وبالگ ها با تمركز 
روي يك موضوع خ��اص، مي توانند 
بستري مناس��ب براي ارائة اطالعات 
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فراه��م آورن��د. با مطالع��ه و خواندن 
مطالب منتشر شده روي يك وبالگ كه 
توسط فردي با  عالئق مشترك با شما 
تهيه و منتشر شده است، احتمال يافتن 
مطالب موردنظرت��ان در زماني معقول 
باال م��ي رود. با تركي��ب و جمع بندي 
مطالب منتشر ش��ده در ارتباط با يك 
موض��وع خ��اص از چندي��ن وبالگ 
انتخاب��ي، مي توان ب��ه مجموعه اي از 
اطالع��ات مورد عالقه دس��ت يافت. 
با توج��ه به اينكه وبالگ ها خالصه اي 
از ساير موضوعات مربوط به ديگران 
را ني��ز ارائه مي دهن��د، ديد اطالعاتي 
مناس��بي در ارتباط با يك موضوع به 
مخاطب خ��ود منتقل مي كنند. مطالب 
و موضوعات��ي ك��ه در چندين وبالگ 
مورد توجه قرار مي گيرند، به خواننده 
امكان مي دهند از نقطه نظرات چندين 
وبالگ نويس در ارتباط با يك موضوع 
خاص آگاه شوند. بدين ترتيب، خواننده 
قبل از مطالعة تمام مطلب، ديد مناسبي 
نسبت به آن پيدا مي كند. به اين فرايند 

»سه وجهي سازي« گفته مي شود. 
ــای  ــش و تجربه ه ــت دان مديري
شخصي: محتويات وبالگ ها به منزلة 
ي��ك بايگاني از افكار و انديش��ه هاي 
وبالگ نويس��ان آن است كه در مقاطع 
زماني متفاوتي نوش��ته ش��ده اند و در 
ص��ورت نياز ب��ه اطالعات��ي خاص، 
مي توان با استفاده از مراكز جست وجو 
و بر اس��اس يك كليدواژة خاص، به 
آنان مراجع��ه كرد. وج��ود لينك هاي 
متعدد مرتبط با يك موضوع خاص كه 
توسط مؤلف وبالگ مشخص مي شود، 
ام��كان دنبال ك��ردن وضعيت موجود 
در رابط��ه با يك موضوع خاص را در 

اختيار عالقه مندان قرار مي دهد. 
ــويه: همان گونه كه  ــاط دوس ارتب
در بخش قبل اش��اره ش��د، وبالگ ها 
به محيط و يا رس��انة محاوره اي براي 
مباح��ث عموم��ي و تخصصي تبديل 

مي ش��وند و ام��كان تعاملي اطالعاتي 
را بين وبالگ نويس��ان و خوانندگان از 
يك طرف و خوانندگان با خوانندگان 
از طرف ديگر فراهم مي آورند. ويژگي  
ف��وق از ماهيت دو طرفه بودن وب به 
نحو احسن استفاده مي كند و آن را در 

جهت اهداف خود به كار مي گيرد.
ــبكه اي: پديدة  ــاد جامعة ش ايج
وبالگ نويسي، فرصت ها و ظرفيت هاي 
مناس��بي را در جامعة شبكه اي ايجاد 
مي كند. نويس��ندگان وبالگ ها به مرور 
زمان توس��ط خوانندگان خود شناخته 
خواهن��د ش��د. بدين ترتيب آن��ان در 
مع��رض فرصت هايي ق��رار خواهند 
گرف��ت كه ش��ايد هرگز تص��ور آن را 
نمي كردن��د. در جامعة ش��بكه اي، هر 
شخص مي تواند داراي سهمي در توليد 
و ارائة اطالعات داش��ته باشد و خود 
نيز مي تواند از دستاوردهاي اطالعاتي 
ديگران بهره بگيرد. ش��بكة فوق نظير 
شبكه هاي نظير به نظير است كه در آن، 
هر رايانه، ه��م مي تواند در يك لحظه 
از مناب��ع موجود روي س��اير رايانه ها 
اس��تفاده كن��د، و هم مي توان��د منابع 
روي سيس��تم خود را براي استفاده در 
اختيار ساير رايانه ها قرار دهد. جامعة 
شبكه اي داراي ايستگاه هايي )انسان( 
است كه در آن، هر يك سهمي در توليد 
و ارائ��ة اطالعات دارند و مي توانند از 

اطالعات ديگران استفاده كنند. 

روش ايجاد وبالگ
روش هاي متعددي براي ساخت 
وبالگ وج��ود دارد. ما مي توانيم براي 
ايج��اد وب��الگ از خدم��ات مجان��ي 
س��ايت هاي س��رويس دهندة وب��الگ 
اس��تفاده كنيم و يا ب��راي خود فضا و 
جا خري��داري كنيم و اين كار را روي 
س��ايت اختصاصي خود انجام دهيم. 
البته برخی س��رويس هاي رايگان نيز 

برای اين کار وجود دارند. 

نقـش وبالگ هـا در فرايند 
آموزش و يادگيري

وبالگ ه��ا ب��ه عن��وان ابزارهاي 
آموزش��ي، به طرق متفاوت مي توانند 
نيازه��اي دانش آم��وزان را ب��رآورده 
كنند. برخ��ي از كاربردهاي وبالگ در 

كالس هاي درس عبارت اند از:

1. مديريت كالس
وبالگ هاي كالسي حكم درگاهي 
را دارن��د كه جم��ع دانش آم��وزان را 
مديريت مي كنند. از آن جا كه ايجاد و به 
روز كردن وبالگ ها به سادگي صورت 
مي گيرد، از آن ه��ا مي توان براي مطلع 
كردن دانش آموزان از تكاليف كالس، 
ج��زوات، آگهي ها، تكاليف درس��ي و 
تريبوني براي پرسش و پاسخ استفاده 

كرد. 

ــان و  ــان مدرس ــكاري مي 2. هم
دانش آموزان

وبالگ ه��ا فضاي��ي را ب��راي كار 
مش��ترك دانش آم��وزان و تعام��ل ب��ا 
مدرس��ان به منظ��ور تقويت و رش��د 
مهارت هاي گوناگون فراهم مي آورند. 
مش��اوره اي  نقش  وبالگ ها مي توانند 
مؤثري داشته باشند. مثاًل دانش آموزان 
كالس هاي باالتر مي توانند با راهنمايي 
و كم��ك به دانش آم��وزان كالس هاي 
پايين تر، آن ها را در تقويت مهارت هاي 
متفاوت ياري و ي��ا به آن ها اعتماد به 
نفس بدهند. دانش آموزان هم مي توانند 
در فعاليت هاي يادگيري حجمي، مثل 

تحقيق، مشاركت كنند. 

3. بحث و تبادل نظر 
وبالگ  فرصتي است مناسب براي 
دانش آموزان ت��ا در مورد موضوعات 
درون و بي��رون كالس و مدرس��ه ب��ه 
بحث و تبادل نظر بپردازند. با استفاده 
از وب��الگ، ه��ر ف��رد ب��ا به اش��تراك 

رفع به موقع 
نيازهاي 

آموزشي و رواني 
دانش آموزان در 
کالس درس، از 
بروز رفتارهاي 

مخل نظم کالس 
درس مي کاهد
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گذاش��تن اف��كار و نظري��ات خود، 
از فرصتي مس��اوي ب��راي يادگيري 
برخوردار مي ش��ود. دانش آموزان از 
اين طريق فرصت دارند كه نس��بت 
ب��ه نظرات و اف��كار ديگران واكنش 
نشان دهند. مدرسان هم مي توانند با 
تشكيل گروه هاي تخصصي و علمي- 
آموزشي در وبالگ، با ديگر مدرسان 
و دانش آم��وزان در مورد موضوعات 
مختلف به بحث و تبادل نظر بپردازند.

4. سازمان دهی آثار دانش آموزان
وبالگ ها آث��ار دانش آموزان را به 
صورت ديجيتالي ارائه و يا سازمان دهي 
و مراقب��ت مي كنن��د. دانش آم��وزان 
مي توانن��د در وبالگ تكالي��ف و آثار 
خود را به نمايش بگذارنند تا ديگران 
بتوانند از آن ها اس��تفاده ي��ا در مورد 
وضعيت كمي و كيفي آن ها اظهارنظر 
کنند. دانش آموزان با مشاهدة مطالب 
خود در وبالگ، نه تنها انگيزة بيشتري 
براي مطالعه و يادگيري پيدا مي كنند، 
بلك��ه از اعتم��اد به نفس بيش��تري 
برخوردار مي شوند. مدرسان مي توانند 
به طور فردي در هريك از مهارت هاي 
يادگي��ري ب��ا تك ت��ك دانش آموزان 
كنفراس فردي داشته باشند و آن ها را 
از نظرات، پيشنهادات و راهنمايي هاي 

خود بهره مند سازند. 
مزايـاي اسـتفاده از وبالگ در 

کالس درس 
 دانش آموزان در وبالگ با مخاطبان 

زنده در تعامل اند.

 در وب��الگ تأكي��د بيش��تري ب��ر 
محتواي درسي وجود دارد.

 وبالگ فرصت بهتر و آس��ان تري 
فراهم  دانش آموزان  تمرين  براي 

مي آورد.
 وبالگ مي تواند به عنوان مجالت 

برخط دانش آموزان به كار رود.
 وب��الگ مرزهاي جغرافياي را در 

مي نوردد.
 وب��الگ حس جمعي را دركالس 

ترغيب مي كند. 
 وب��الگ فضاي��ي اس��ت ب��راي 
بحث هاي پيش از كالس و يا پس 

از كالس.
مبتن��ي  رويك��ردي  از  وب��الگ   
ب��ر تقويت مه��ارت نوش��تاري 

برخوردار است.
 امكان دسترسي به مطالب وبالگ  

نياز به زمان خاصي ندارد.
 وب��الگ مي تواند در برگيرندة آثار 
و يا آرش��يو كاري دانش آموزان و 

حتي مدرسان باشد.
 وبالگ به ايج��اد رابطة نزديك تر 
بي��ن دانش آم��وزان كالس ه��اي 

بزرگ  كمك مي كند. 

نتيجه گيري
هم��ة  مس��ّلم  ح��ق  آم��وزش 
انسان هاست. توجه به امر آموزش و 
تربيت نيروهاي مستعد و كارآزموده، 
از وظايف و امور مهم دولت هاس��ت 
و اين ميس��ر نمي ش��ود مگر با رشد 
و توس��عة زيرس��اخت هاي سياسي، 
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پي نوشت ..............................
1. browser
2. wikis
3. Mobile Assisted Language 

Learning
4. podcasts
5. weblog
6. blog

اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بر پاية 
پيش��رفت هاي فناوري نوين. امروزه، 
نقش و مسئوليت اصلي معلم، ارزيابي 
موفقيت ها و اميال و آرزوهاي كشوري 
اس��ت. ارزش ها و ظرفيت هاي يك 
كش��ور از اين طريق متبلور مي شوند 
و در آثار مدرس��ان تجل��ي مي يابند. 
مردم هر كش��ور و ميزان رشد و ترقي 
آن ه��ا، حاصل كار مدرس��ان اس��ت. 
اهميت فن��اوري در دنياي امروز، كار 
تربيت معلمان را نيز به چالش كشيده 
اس��ت. مدرس��ان امروز بايد بتوانند 
ضمن داشتن دانش كافي، مهارت هاي 
تدريس و داش��تن تعامل مناسب، از 
فناوري ه��اي نوي��ن در كار آموزش 
بهره بگيرند. از ميان فناوري هاي نوين 
مي توان به استفاده از رايانه و اينترنت 
در كالس ه��اي درس س��نتي اش��اره 
ك��رد. يكي از امكانات مفيد و جذاب 
اينترنت، ايجاد وبالگ نويسي است كه 
مي تواند فرايند آموزش و يادگيري را 
به طرق متفاوت آس��ان كند. وبالگ ها 
به علت ايجاد، مديريت و كنترل ساده 
و كاربردپسند خود، به خوبي مي توانند 
در اختيار مدرسان و دانش آموزان قرار 

بگيرند. 
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ساخت
چرخچمنزني

طرز کار وسيله: 
ب��ا حرك��ت چ��رخ و زدن كليد 
موتور الكتريكي، چ��رخ چمن زني 
ش��روع به كار خواهد كرد؛ به طوري 
كه در زير چرخ، تيغ متصل به محور 
آرميچر نيز با حركت سريع، چمن ها 

را قطع مي كند.

 وسايل مورد نياز
1.تختة س��فيد به ابعاد 12 × 12 

سانتي متر
2. چوب باريك گرد به ابعاد 4 و 
10 و 10 سانتي متر براي دستة 

چرخ چمن زن )سه عدد(
3. چرخ ماش��ين اس��باب بازي 

)چهار عدد(
4. موتور الكتريكي

5. تيغ صورت تراشي تيز
6. مغزي پالستيكي خودكار

7. باتري 1/5 ولت و كليد و سيم 
ارتباط 

روش ساخت
1. تختة مربع شكل را با سمباده 
كاماًل صيقلي كنيد و در وسط 
آن، ب��ا ميخ س��وراخي براي 
عب��ور محور آرميچ��ر موتور 

ايجاد كنيد.
2. چوب هاي گ��رد و باريك را 
مطابق شكل به صورت دستة 

چرخ چمن زني درآوريد.

3. چرخ هاي ماشين اسباب بازي 
را زير تختة مربع شكل نصب 
كني��د؛ به ط��وري ك��ه راحت 

حركت كنند.
4. موت��ور را وارونه روي تخته 
بچسبانيد؛ به طوري كه محور 
آرميچر از سوراخ ايجاد شده 

عبور كند.
5. يك س��ر مغزي پالس��تيكي 
خودكار را مطابق شكل داخل 
محور آرميچر و سر ديگر آن 
را در مح��ل ج��اي دادن تيغ 

قرار دهيد. 

ــر: تيغ را از وس��ط نصف كنيد  تذك
)مراقب باشيد(. 

6. باتري ها را با س��يم و كليد به 
موت��ور الكتريكي وصل كنيد 

)روي خود تختة چمن زن(.

روش استفاده
كافي است كليد جريان برق باتري 
را بزنيد تا موتور الكتريكي به كار بيفتد. 
هم زمان تيغ متصل به آن هم با سرعت 
خواهد چرخيد. با حركت دادن دستة 
چ��رخ  چم��ن زن آرام آرام مي ت��وان 

چمن ها را كوتاه كرد. 

مخاطبان:
دانش آموزان دوره هاي 
راهنمایي و متوسطه 
و دانشجویان مراکز 
تربيت معلم

موضوع:
فيزیک

هدف: به كارگيري نكات علمي فيزيك در ساخت وسايل 
فاطمهشهرزادی

 مدرس و دبیر بازنشسته 
منطقة 6 آموزش وپرورش

بخش
هایاميدگام

+_

دستةچرخچمنزن

مغزيپالستيكيخودكار

تيغصورتتراشي

چرخها

محورآرميچر

موتورالکتريکی
کليدقطعووصل

تبديلعلمبهعمل
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چگونهدركالسبنشينيم
وراهبرويم؟

مترجم: 
عباساحمدیگزكوه
آموزش و پرورش قوچان

یادگيریو
مديريت

کالس درس

  اشاره

ــد، يكي از  ــال 90 درج ش ــت ماه س ــمارة ارديبهش همان طور كه در ش
ويژگي هاي معلم خوب، خوش  لباس بودن او ذكر شد. حضور فيزيكي معلم 
ــز در ادارة كالس نقش مهمي ايفا مي كند، نه تنها ظاهر معلم، بلكه طريقة  ني
ــتادن و خصوصيات ظاهري او نيز بر دانش آموزان تأثير  حركت، روش ايس

مي گذارد.
معلم ها مثل همة مردم عادات و خصوصيات ظاهري خودشان را دارند؛ 
ــه كالس مي برد. البته  ــاوت كه معلم اين خصوصيات را با خود ب ــا اين تف ب
موضوعات قابل مالحظة ديگري نيز وجود دارند كه با درك دانش آموزان از 
چگونگي حضور ما  نسبت مستقيم دارند. در مقالة حاضر به اين موضوعات 

مي پردازيم.

و بي عاطفه ب��ودن اس��ت. معلم��ان 
باي��د هنگام ارزياب��ي عكس العمل 
دانش آموزانشان نسبت به آنچه در 
كالس اتف��اق مي افتد، اين موضوع 

را مدنظر داشته باشند.

رفتار غيررسمي
طريقة كلي نشس��تن و ايستادن 
معلم در كالس مي تواند رس��مي يا 
صميمانه باشد. بسياري از معلمان 
با خم شدن روي سر دانش آموزان 
كالس  در  دوس��تانه اي  فض��اي 
ايجاد مي كنن��د. از اين  طريق آن ها 
كه  دانش آموزانش��ان  ه��م س��طح 
نشس��ته اند، مي ش��وند. ولي هستند 

دانش آموزاني ك��ه اين كار معلم را 
غيررس��مي مي دانند و نمي پسندند. 
بعض��ي از معلمان حت��ي از اينكه 
بنش��ينند خوش��حال  زمي��ن  روي 
مي ش��وند. اي��ن كار گاه��ي ممكن 
اس��ت خوب ه��م باش��د، ولي در 
موقعيت و ش��رايط ع��ادي ممكن 
دانش آموزان  به حواس پرتي  است 

بينجامد.
تم��ام مكان هايي كه معلمان در 
كالس براي نشس��تن يا ايس��تادن 
انتخ��اب مي كنن��د، مث��ل لب��ة ميز، 
پش��ت تريب��ون، روي س��كو و... 
ب��ه اظهارنظرهاي��ي درب��ارة ن��وع 
مي انجام��د.  معل��م  ش��خصيت 
بنابراين، مهم اس��ت كه تأثير چنين 
رفت��ار فيزيك��ي را مدنظر داش��ته 
باش��يم تا بتواني��م به گون��ه اي كه 
مناس��ب دانش آموزانمان اس��ت و 
آرزو مي كنيم، با آن ها رابطه داش��ته 
باشيم و رفتار كنيم. اگر مي خواهيم 
كالس را به ط��ور مؤثر و مفيد اداره 
كنيم، برقراري چنين ارتباطي بسيار 

مهم است.

حرکت در کالس 
بعضي از معلمان بيش��تر وقت 
كالسش��ان را در جاي��ي مثل جلو، 

کليد واژه ها:

ارتباطبادانشآموزان،حركت
دركالس،وضعيتفيزيکي

معلم

دوري يا نزديکي به 
دانش آموزان 

معلمان بايد ميزان نزديك بودن 
فيزيكي ب��ا دانش آموزان را در نظر 
بگيرند. بعض��ي از دانش آموزان از 
اينكه فاصلة فيزيكي ش��ان با معلم 
خيلي كم باشد، ناراحت مي شوند. 
از ط��رف ديگ��ر، ب��راي بعضي از 
دانش آموزان فاصله، عالمت سردي 

بررسیخصوصياتفيزيکیمعلمدركالسدرس
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كنار يا وسط كالس سپري مي كنند. 
برخي ديگر از معلمان بيشتر وقت 
خ��ود را ص��رف ق��دم زدن از اين 
ط��رف ب��ه آن ط��رف كالس و يا 
راه��روي بين صندلي دانش آموزان 
مي كنن��د. گرچ��ه اي��ن حالت ها تا 
حدي س��ليقة ش��خصي محسوب 
مي ش��وند، ام��ا فرام��وش نكني��م 
ني��ز حوصلة  بي تح��رك  معلم��ان 
از  س��رمي برند.  را  دانش آم��وزان 
ط��رف ديگر، حركت زياد معلم نيز 

باعث مي ش��ود دانش آموزان مانند 
تماش��اچيان تنيس، سرها را از اين 
طرف ب��ه آن طرف بچرخانند و در 

نتيجه خسته شوند.
بيش��تر معلمان موفق، به اندازه 
در كالس حرك��ت مي كنند. از اين 
طري��ق، آن ه��ا مي توانن��د هن��گام 
تدريس توجه دانش آموزانش��ان را 
جلب كنن��د و اگر قص��د كمك به 
يك گروه1 را داشته باشند از فاصلة 

نزديك تر با آن ها كار كنند.

معلم باید تا جایي که 
می تواند از احساس 
دانش آموز در کالس 

آگاه شود

بنابراين، ميزان حركت معلم در 
كالس به ش��خص او بستگي دارد 
كه كجا براي ادارة كالس احساس 
راحتي بيشتري دارد؟ در چه حالت 
)حركت ي��ا ايس��تادن( ادارة مؤثر 

كالس براي او آسان تر است؟

نتيجه گيري
با  معلم��ان چگون��ه مي توانند 
دانش آموزان ارتب��اط برقرار كنند؟ 
اي��ن ارتباط چق��در باي��د نزديك 
باشد؟ به منظور ادارة موفق كالس، 
معل��م بايد از آنچ��ه دانش آموز در 
كالس انجام مي دهد و تا جايي كه 
ممكن است، از چگونگي احساس 
او در كالس، آگاه باشد. نگاه كردن 
و گوش كردن به دانش آموز، همانند 
تدريس، بايد با دقت انجام ش��ود. 
همچني��ن الزم اس��ت معل��م ب��ه 
حرف ه��اي دانش آم��وزان گ��وش 
سپارد و به آن ها پاسخ مناسب دهد. 
تقريبًا غيرممكن است كه بدون 
برق��راري ارتباط ب��ا دانش آموزان 
بتوان براي يادگي��ري در كالس به 
آن ها كمك كرد. نوع اين ارتباط از 
معلمي تا معلم ديگر و از كالسي تا 
كالس ديگر تفاوت دارد. شخصيت 
و رويك��رد معلم در كالس يكي از 
جنبه هاي ادارة كالس است كه بايد 

مدنظر قرار بگيرد.

پي نوشت .....................
1. هنگام تدریس گروهي
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دكترعليرضاصادقی  
استاديار دانشگاه عالمه طباطبايی

آموزش،
معلمی

حرفة

  اشاره
آموزش چندفرهنگی يکی از موضوعات بسيار مهم روز در حوزة تعليم و 
تربيت است. حوزه ای از مطالعات آموزشی که هنوز در کشور ما تا حدود زيادی 
مغفول مانده است. اين رويکرد در صدد است مهارت های زيستی بشر امروز را 
برای زندگی در جامعه ای چند فرهنگی ارتقا بخشد. با توجه به اينکه جامعة ايران 
نيز رنگين کمانی است از فرهنگ های گوناگون، پيش بايسته ها و الزامات زندگی 
ــور نيز بايد براساس اصول زيست چندفرهنگی تدبير شود. وظيفة  در اين کش
معلمان به عنوان کارگزاران تعليم و تربيت، در وهلة نخست، داشتن آگاهی های 
الزم از اين حوزة مطالعاتی، و در وهلة بعد، فرهنگ سازی آن از طريق تدريس 
و منش کالسی برای دانش آموزان است. بدين جهت، سلسله مقاالت پيش رو 
می کوشد شيوه های تعامل و تدريس مبتنی بر آموزش چندفرهنگی را به صورت 
کاربردی به معلمان و خوانندگان گرامی معرفی کند. در شمارة حاضر، رويکرد 
آموزش چندفرهنگی معرفی می شود و در شماره های آينده، به تفکيک معلم و 
درس، رهنمودهای کاربردی به منظور عملياتی سازی آموزش چندفرهنگی ارائه 

خواهد شد.

کليد واژه ها:

فرهنگ،چندفرهنگی،
آموزشچندفرهنگی

چنـدفرهنگی

سرآغاز
 جهان امروز و به همان ميزان 
بس��يار  درس  کالس های  ترکي��ب 
متنوع و متکثر ش��ده اند؛ ترکيبی از 
نژادها، فرهنگ ها، اقوام و زبان های 
اين  افراد تش��کيل دهندة  گوناگون. 
کالس ه��ا دانش آم��وزان هس��تند؛ 
دانش آموزان��ی ک��ه ه��ر ک��دام تا 
حدود زي��ادی ويژگی های منحصر 
به فردی دارند که آن ها را از پيشينة 
فرهنگ��ی و قومی خ��ود به عاريت 

گرفته ان��د. اما تدري��س معلمان ما 
هنوز سنتی است. سنتی بدين معنا 
که حساس و پاس��خگو به فرهنگ 
نيست و به حساسيت های فرهنگی 
دانش آموزان کمت��ر توجه  می کند. 
يافته های پژوهشی نشان می دهد که 
توجه نکردن به ويژگی های فرهنگی 
موجب می ش��ود دانش آم��وزان و 
معلمان ديدگاه و اعمال يکديگر را 
س��وءتعبير کنند. حتی ممکن است 
اين ناهماهنگی های فرهنگی، غالبًا 
با ناتوانايی های فکری اشتباه گرفته 
ش��ود و تصميمات آموزشی نيز بر 
اين اساس اتخاذ گردد. برای مثال، 
نشناختن يک سبک فرهنگی ممکن 
است معلمان را به اين نتيجه گيری 
برساند که دانش آموزان آن فرهنگ 
مح��دودی  ذهن��ی  توانايی ه��ای 

دارند يا خالقي��ت و انگيزه ندارند 
ي��ا مس��ئوليت پذير نيس��تند. نتيجة 
که هنگام مواجهة  اجتناب ناپذيری 
اي��ن نظام های فک��ری متفاوت در 
کالس های متکثر به دست می دهد، 
تعارض��ی فرهنگ��ی اس��ت که اگر 
به ط��ور ارادی و هدفمن��د متعادل 
نش��ود، می تواند اثربخش��ی فرايند 
تدري��س و در نهاي��ت زندگی فرد 
را دچار مشکل سازد )1986:147، 
Gougis(. آش��نايی معلمان ايرانی 
با مقولة تأثي��ر فرهنگ بر آموزش، 
از س��وی ديگر نيز اهميت می يابد. 
يعنی عالوه ب��ر اينکه ايران رنگين 
کمان��ی از فرهنگ ه��ای گوناگ��ون 
اس��ت، برنامه  های درسی در ايران 
تمرکزگرا هس��تند و به همين دليل 
نمی توانن��د ويژگ��ی فرهنگ ه��ای 

و
نسبت
آنبا
آموزش
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نح��و  ب��ه  را  موج��ود در کش��ور 
مطلوب انعکاس دهند. جبران اين 
موض��وع طبع��ًا ب��ر دوش مجريان 
آموزش��ی، به ويژه معلمان مدارس، 
خواهد بود. اين در حالی است که 
معلمان ما هنوز ب��رای آموزش در 
چنين زمينه ای آمادگی کافی کسب 
نکرده ان��د، اما عم��اًل ناگزيرند در 
اين زمينة متنوع فرهنگی دس��ت به 

آموزش و تدريس بزنند.
در اي��ن راس��تا و ب��رای تبيين 
بهتر اين موضوع، سلس��له نوشتار 
پيش رو قصد دارد بستر و زمينه ای 
فراهم س��ازد تا معلمان بدون آنکه 
تغيي��ری در برنامه های درس��ی يا 
محتوای کتاب های درس��ی موجود 
به وجود آورند، بتوانند راهبردهای 
در  را  چندفرهنگ��ی  آم��وزش 

کالس های درس عملياتی س��ازند. 
بی ش��ک به کارگيری اين راهبردها 
اث��رات مطلوب��ی برج��ای خواهد 
گذاشت. در کوتاه مدت سطح کالس 
و تدري��س اين معلم��ان را بيش از 
پيش بهب��ود و جايگاه آن ها را ارتقا 
خواه��د بخش��يد. در درازمدت نيز 
نوع دوس��تی، همزيستی و صلح را 
ميان دانش آموزان رواج خواهد داد.

س��عی نگارنده بر اين بود تا با 
پرهيز از پرداختن به مباحث نظری 
صرف، رهنموده��ا و راهکارهايی 
ارائه ده��د که معلم��ان بتوانند در 
زمينه ه��ای متن��وع فرهنگ��ی، ب��ه 
نح��و مؤثر تدريس کنن��د. اما چون 
مقال��ة حاضر رويک��رد، اهداف و 
مؤلفه ه��ای اساس��ی آن را معرفی 
می کن��د، ناگزير بح��ث تا حدودی 

شکل نظری به  خود گرفته است. از 
خوانندگان گرامی دعوت می ش��ود 
با قدری حوصله و نيز به طور دقيق 
اي��ن بخش را مطالع��ه کنند تا بهتر 
بتوانن��د در به کارگيری رهنمودهای 
ام��ر  در  چندفرهنگ��ی  آم��وزش 

تدريس موفق شوند.

مفاهيم، اهداف 
و اصول آموزش 

چندفرهنگی

تعريف »فرهنگ« از يک س��و 
س��هل و از س��وی ديگ��ر س��خت 
در  زي��را  اس��ت  س��هل  اس��ت. 
مح��اورات عمومی م��ردم واژه ای 
پرکاربرد به حس��اب می آيد. اغلب 
اف��راد برای تبيين هر چيزی از اين 

فرهنگ را 
»مجموعه ای از 

باورها، ارزش ها، 
هنجارها، ميراث 
تاریخی و معنوی 
گروهی از مردم« 
تعریف کنيم که 

ذهن ناخوداگاه فرد 
را هدایت می کنند
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اصط��الح اس��تفاده می کنن��د. مثل 
داش��تن فرهنگ باال، فرهنگ پايين 
و يا اصطالح ه��ای فرهنگ فردی، 
فرهنگ اجتماعی، فرهنگ سياسی، 
فرهن��گ اقتص��ادی، فرهنگ دينی، 
فرهن��گ غربی، فرهنگ ش��رقی و 
مواردی از اين قبيل. به اين ترتيب 
همه چيز را به نوعی به فرهنگ ربط 
می دهند و هم��ه چيز را در بطن و 
داخل آن می بينند. در اين صورت، 
تعريف فرهنگ آس��ان است، چون 
هم��ه چي��ز ب��ه نوعی ب��ه فرهنگ 
ارتباط پيدا می کند و فرهنگ يعنی 
همة داشته ها و انباشته های جامعه. 
اما سخت اس��ت، اواًل به اين دليل 
ک��ه تعاريف ارائه ش��ده از فرهنگ 
بسيار پرشمار و برخی نيز متناقض 
با ديگری اس��ت و انتخاب از ميان 
آن ها کار آس��انی نيست )اسميت، 
1387(. ثاني��ًا آنچه را عموم  مردم 
فرهنگ تلق��ی می کنند، متخصصان 

فرهنگ تلقی نمی کنند.
اگر آگاهانه از اين موضوع عبور 
کنيم و خ��ود را درگي��ر مجادالت 
و تعريف ه��ا نکني��م و فرهنگ را 
»مجموع��ه ای از باورها، ارزش ها، 
هنجارها، ميراث تاريخی و معنوی 
گروه��ی از مردم تعري��ف کنيم که 
ذه��ن ناخ��وداگاه ف��رد را هدايت 
می کنن��د«، و آن را مبن��ای پذيرش 
مقال��ة حاضر قرار دهي��م، تعريف 
چندفرهنگی و جوامع چندفرهنگی 
نيز تا حدود زيادی آشکار خواهد 
شد. به طور روشن می توان جوامع 
از  متش��کل  را  چندفرهنگ��ی2 
چندفرهنگ متفاوت محسوب کرد 
که بنا به داليلی، به طور همزمان در 
کن��ار يکديگر امکان زيس��ت پيدا 
کرده ان��د. البته جوامع چندفرهنگی 
الي��ه ب��ه اليه ان��د. ب��رای مث��ال، 
کشورهای مهاجرپذيری مثل کانادا 
و اس��تراليا کشورهای چندفرهنگی 

ام��ا چندفرهنگ��ی آن ها  هس��تند، 
از ن��وع چندمليتی اس��ت. ايران و 
بس��ياری از کش��ورهای ديگ��ر نيز 
چندفرهنگی هس��تند، اما نه از نوع 
چندمليتی، بلکه از نوع چندقوميتی.
ک��ه  زمان��ی  ح��ال،  ه��ر  در 
در  متف��اوت  نس��بتًا  چندفرهن��گ 
قلمرو جغرافياي��ی واحدی امکان 
پي��دا کنن��د، آن جامع��ه  زيس��ت 
چندفرهنگی اس��ت؛ فق��ط ممکن 
اس��ت س��طح چندفرهنگ��ی بودن 
آن تف��اوت کند. اما نياز به داش��تن 
مهارت ه��ای چندفرهنگی به قوت 
خود باقی اس��ت و از حيث اينکه 
آن کش��ور چندقومی ي��ا چندمليتی 
اس��ت، فرق��ی نمی کند و س��اکنان 
آن اقليم، ب��ه يادگيری مهارت های 
زيس��ت در جامعه ای چندفرهنگی 

نياز دارند.
ب��رای کس��ب  ني��از اساس��ی 
مهارت ه��ای چندفرهنگی از اينجا 
آغاز می ش��ود که چ��ون فرهنگ ها 
و  »س��ياليت«  خاصي��ت  ذات��ًا 
حض��ور  دارن��د،  »خودتطبيق��ی« 
چن��د فرهنگ در کنار ه��م، امکان 
ايج��اد چال��ش و تن��ش در مي��ان 
محتم��ل  را  فرهنگ ه��ا  و  اف��راد 
می س��ازد )صادق��ی، 1389(. بدين 
چندفرهنگ��ی  آم��وزش  جه��ت، 
س��ازوکاری اس��ت ک��ه درص��دد 
ايج��اد تعامل، تفاه��م و تبادل بين 
فرهنگی اس��ت، به طوری که افراد 
دارای فرهنگ ه��ای متف��اوت، ب��ا 
امکان همزيس��تی  تن��ش،  کمترين 
 ,Banks( مس��المت آميز پيدا کنن��د
2006(. اي��ن رويک��رد براس��اس 
ايده های دموکراسی خواهی، آزادی 
و حقوق بش��ر ش��کل گرفت��ه و بر 
يک اصل مهم اس��توار است: حل 
و فص��ل تضادهای فزاين��ده ميان 

گروه های قومی و فرهنگی. 

برنامه های درسی 
در ایران تمرکزگرا 
هستند و به همين 
دليل نمی توانند 
ویژگی فرهنگ های 
موجود در کشور 
را به نحو مطلوب 
انعكاس دهند
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معتقد   )2003( ــايناگاتولين  س
اس��ت »همان اندازه ک��ه تعصب، 
نژادپرس��تی و قوم گراي��ی با اصول 
آم��وزش چندفرهنگ��ی ناس��ازگار 
اس��ت، از دس��ت دادن هويت های 
فرهنگ��ی و قوم��ی ني��ز ب��ا اصول 
اساس��ی آم��وزش چن��د فرهنگی 
ناس��ازگار اس��ت.« اي��ن رويکرد 
فرصت ه��ای  طراح��ی  درص��دد 
يادگيری اس��ت تا بتوان��د به همة 
دانش آموزان در دستيابی به دانش، 
نگ��رش و مهارت های م��ورد نياز 
برای انجام وظايف ش��هروندی در 
به صورت  چندفرهنگی  جامع��ه ای 
اثربخش کمک کند. اثربخش بودن 
در اي��ن تعريف بدان معناس��ت که 
ف��رد ضمن اينکه ب��ه فرهنگ خود 
فرهنگ  ب��رای  احترام می گ��ذارد، 
ديگران نيز ارزش قائل ش��ود و از 
تعصب و نژادپرس��تی و قوم پرستی 
نيز بپرهيزد. در اين صورت اس��ت 
که آموزش چندفرهنگی به اهداف 

خود نزديک شده است.

اهداف آموزش چندفرهنگی
همان طور که در پيش آمد، هدف 
نهايی رويکرد چندفرهنگی، زيست 
مسالمت آميز افراد و فرهنگ ها در 
کن��ار يکديگ��ر و تروي��ج صلح و 
دوستی ميان آن هاس��ت. به تبع آن، 
هدف نهاي��ی آموزش چندفرهنگی 
نيز ترويج صلح و دوس��تی اس��ت 
که بني��ان آن بر آگاهی از گروه های 
قومی، ن��ژادی و فرهنگ��ی جامعه 
در جهت ايج��اد فرصت های برابر 
دانش آموزان  همة  برای  آموزش��ی 
متعل��ق ب��ه فرهنگ ه��ا، قوميت ها، 
طبق��ات اجتماع��ی و نژادها مبتنی 
اس��ت. برای آموزش چندفرهنگی 
اه��داف متفاوتی بيان ش��ده اند که 
می ت��وان آن ها را ب��ه اين  صورت 

منابع
1. اس��میت، فلیپ )1387(. درامدی بر نظریة فرهنگی. ترجمة حس��ن پویان. 

چاپ دوم. دفتر پژوهش های فرهنگی. تهران.
2. صادقی، علیرضا )1389(. بررسی سند برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی 
ایران براس��اس رویکرد آموزش چندفرهنگی. فصل نام��ة مطالعات برنامة 

درسی انجمن مطالعات برنامة درسی ایران. شمارة 18

3. Banks J. A. (2006). Multicultural education for young children: 
racial and ethnic attiudes and ther modification. In D. Spodek (ed), 
handbook of reseaech on the education of young children. New 
York: McMillan.

4. Gay, G. (2000). Culturally Responsive teaching: theory, research 
& practice. New York: teacher college press.

5. Gougis, R. A. (1986). The effect of prejudice and stress on the 
academic performance of black Americans. In U. Nisser (Ed), 
the school achievement of minority children: New perspective 
Hillsdle, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

6. Parech, B. (2008). The concept of multicultural education. In S. 
Modgil, G.K. Verma, K. Mallick. &C.Modgil (Eds). Multicultural 
education: the interminable debt. Philadelphia: Falmer.

7. Sinagatullin. M. I. (2003). Constructing Multicultural Education 
in a Diverse Society. A Scarecrow Education Book, the Scarecrow 
Press, Inc. Lanharn, Maryland, and London.

هدف نهایی 
آموزش چند 

فرهنگی ترویج 
صلح و دوستی 

است

)Parekh, 2008:19( خالصه کرد
1. توجه به کميت. دانش آموزان 
متعل��ق ب��ه هم��ة فرهنگ ها، 
از  و...  قوميت ه��ا  نژاده��ا، 
برخ��وردار  براب��ر  آم��وزش 

شوند.
2. توجه به کيفيت. دانش آموزان 
متعل��ق ب��ه هم��ة فرهنگ ها، 
نژاده��ا، قوميت ها و... ضمن 
آم��وزش براب��ر از آموزش با 

کيفيت نيز برخوردار شوند.
3. توس��عة س��واد و آگاهی های 

قومی و فرهنگی.
4. اش��اعة تاري��خ فرهنگ ه��ا و 
قوميت ها ب��ا تأکيد بر معرفی 
افراد مؤث��ر، خدمات و نقاط 
مثب��ت آن ها در ش��کل گيری 

جامعه.
اص��الح  ب��رای  توانمن��دی   .5

اجتماعی
6. تروي��ج و گس��ترش صل��ح، 
دوستی و زيست مسالمت آميز 

ميان افراد و فرهنگ ها

اصول آموزش چندفرهنگی
و  يادگي��ری  ب��ه  دسترس��ی   .1
مناب��ع متنوع آموزش��ی برای 
هم��ة دانش آم��وزان با در نظر 
گرفتن ن��ژاد، رن��گ، مذهب، 
جنسيت، وضعيت اقتصادی و  

اجتماعی؛
2. فراهم کردن برنامه های درسی 
بر اساس تجربيات، آگاهی ها، 
احتي��اج��ات و ع��القه ه��ای 

دانش آموزان؛
 3. تدبي��ر ش��رايط تدري��س ب��ر

اساس حساسيت های فرهنگی 
دانش آموزان؛

مي��ان  آگاهی ه��ای  افزاي��ش   .4
ف���رهنگ��ی مي��ان ت���مام��ی 
ارتقای  ني��ز  و  دانش آم��وزان 

آگاهی ه��ا و احترام برای زبان 
و ميراث ديگران و تشويق به 
اس��تفاده از گوناگونی و تنوع 
فرهنگی به عنوان منبعی غنی؛

5. پي��ش داوری نک��ردن درب��ارة 
افراد، قوميت ها و فرهنگ های 
ديگران و درک اينکه يک فرد 
نماين��دة يک فرهن��گ و قوم 

نيست؛ 
6. پرهي��ز از س��ختگيری، تعصب 
نژادی، سلطه جويی و قوم گرايی؛

7. اص��الح و ترمي��م اش��تباهات 
مدارس در آموزش به کودکان 
متفاوت،  دارای فرهنگ ه��ای 
خصوص��ًا در ح��ق اق��وام و 
طبقات  و  متف��اوت  زبان های 

اجتماعی متفاوت؛
8. پذيرش و تمجيد تنوع به عنوان 
واقعيت طبيعی زندگی انس��ان 
در مدرس��ه و جامعه )2000، 

.)Gay
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اقتصاد یادگيری در یک نگاه

 

نشستیباحضوردستدركاران،اعضایشورایمجلة
رشدتکنولوژیآموزشی،سردبيرانوبرنامهريزانكتابهایدرسی

تنظیم:  
تهمينهحدادی

خوانندگانما
و


چندی پيش با حضور کارشناسان و برنامه ريزان درسی نشستی با عنوان »اقتصاد يادگيری« برگزار شد. در ابتدای 
ــرفصل هايی را در اين باب  ــپس س ــت محمدرضا افضل نيا به تفهيم اين عنوان و ضرورت آن پرداخت و س اين نشس
مطرح کرد. دکتر محمدرضا افضل نيا، روان شناس شناختی و متخصص علوم تربيتی، فارغ التحصيل دکترای تخصصی 

روان شناسی شناخت از دانشگاه منچستر متروپولتن است. 
او در آغاز »اقتصاد يادگيری« را استفادة بهينه از حجم زياد اطالعات موجود در زمان حال دانست و گفت: » رابطة 
کالسيک حاکم بر کلمة »اقتصاد« در مفهوم »اقتصاد يادگيری« بی معناست، چرا که امروزه توليد اطالعات، بی توجه به 
ــت. به طوری که اگر پيش از اين حجم اطالعات هر پنج، دو و يک سال دو برابر  ــرايط جوامع، در حال افزايش اس ش

می شد، امروزه ما شاهد افزايش چند برابری حجم اطالعات در لحظه هستيم«.

چنيـن  در  اساسـی  سـؤال 
وضعيتی اين است که:

در شرايطی که حجم اطالعات 
ه��ر لحظ��ه افزاي��ش می ياب��د و 
اطالعات قبلی رنگ و بوی کهنگی 
به خ��ود می گيرد، موقعيت فرد چه 

خواهد بود؟
افضل نيا س��خنرانی خود را با 
چنين پرسشی آغاز کرد. او با اشاره 
به س��اختارهای جديد کشورهای 
توس��عه يافته در فراين��د يادگيری 
عن��وان کرد: »در چنين ش��رايطی، 
ضرورتی وجود ندارد که ما سرعت 
يادگي��ری يا کمي��ت آن را افزايش 
دهيم. راه حل اين است که در بطن 
دانش قرار بگيريم؛ به اين معنا که 
در پی کس��ب دانش جديد نباشيم 
بلکه ياد بگيريم چگونه به بهترين  
وجه ممکن از دانش فراوان موجود 

استفاده کنيم.«
وی افزود: »راهکار های قبلی 
بر اين مبتنی بودند که ما چيزهايی را 
ياد بگيريم تا در طول زندگی از آن ها 
استفاده کنيم. اما اين روش امروزه 
مؤثر نيست. در حال حاضر توليد و 
نگهداری اطالعات را به ماشين ها 
واگذار می کنيم و بهره برداری بهينه 

از آن ها را به انسان ها می سپاريم.«
او در اين بين به لزوم يادگيری 
و جايگاه آن در هستی و بقا اشاره  

و عنوان کرد، يادگيری امری نيست 
که موجود زنده اختيار کنار گذاشتن 
آن را در دس��ت بگيرد يا نمی توان 
تأثير پاس��خ هر يافت��ة ذهنی به هر 
مح��رک خارجی را ان��کار کرد. با 
اين حال، نمی توان به امر »شتاب 
يادگيری و استرس های زمانی« نيز 
بی توجه بود. چرا که با اين شتاب، 
ما ناگزي��ر از روگردانی از کميت و 

استفاده از کيفيت هستيم.
افضل نيا سخنان خود را چنين 
ادامه داد: »در شرايطی که ما ناگريز 
از روگردان��ی از کمي��ت يادگيری 
هستيم، چرايی، کجايی و چيستی 
اطالعات، ديگر پرس��ش اساسی 
م��ا نخواهد بود و م��ا الزامًا، روی 
چگونگی يادگيری منحنی کيفيت 
آن متمرک��ز خواهيم ش��د. در اين 
ش��رايط، الزم است همچون ساير 
م��دارس دنيا به اس��تفادة بهينه از 
شيوه های يادگيری غيرمستقيم روی 

آوريم.
حال ببيني��م اين يادگيری های 

غير مستقيم چيست؟
»فراموش نکنيم که در کارهای 
تفريحی و ايجاد سرگرمی هم مغز 
ما قادر است اطالعات الزم را برای 
زندگی درخور و تعادل جويی ذهنی 
با محيط پيرامونی تنظيم کند. از ياد 
نبريم که امروزه تمايل به انديش��ه 

دربارة موضوعات بس��يار جدی، 
خسته کننده و بال استفاده! به شدت 
کاهش يافته است و اين بی عالقگی 
در سنينی ديده می شود که اين افراد 
متوجه بی اعتباری اين موضوعات 
شده اند. لذا می توان يکی از داليل 
اف��ت تحصيل��ی را بی عالقگی به 
مطالعه و يادگيری مطالب جدی و 
خشک دانس��ت. از همين روست 
که امروزه در ساير کشورها استفاده 
از بازی ها و رسانه هايی مانند تبلت 
به عن��وان راه��کاری جديد برای 
آموزش و يادگيری مورد اس��تقبال 

قرار گرفته است.
سؤال بعدی اين است که:

آي��ا باي��د ب��ا يادگيری ه��ای 
غيرمستقيم حاصل از طريق بازی 
و سرگرمی مبارزه کرد يا خود را با 

آن ها تطبيق داد؟
افضل نيا که خود روان ش��ناس 
شناختی در ايران و انگلستان است 
و به عنوان روان ش��ناس تربيتی و 
ش��ناختی در مدارس ايران و ساير 
کش��ورها فعاليت کرده اس��ت، در 
پاس��خ به س��ؤالی که خود مطرح 
ب��زرگ  چال��ش  آن را  و  می کن��د 
برنامه ريزان و معلمان می داند، مقابله 
و رودررويی را برای جلوگيری از 
رخداد اين فرايند منطقی نمی داند. 
او س��خنانش را چني��ن ادامه 
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داد ک��ه برخالف تص��ور موجود، 
با هدايت اين جري��ان می توان به 
يادگيری های منسجم تری مبتنی بر 
تفکر خالق رسيد. چرا که در علم 
نيز اس��تفاده از اليه های فوقانی تر 
مغز، بهتر از يادگيری های تحصيلی 

و هدف دار است.«
افضل ني��ا در ادام��ة س��خنان 
خود روزامدس��ازی در اين زمينه 
را از ضروريات دانس��ت و گفت: 
»آگاهی داشتن از کم و کيف دانش 
ج��اری در قالب بازی و رفع کم و 
کاس��ت های آن، و وق��وف دائمی 
از رون��د روزام��د آن، تالش برای 
تعادل جويی پر سرعتی را ايجاب 

می کند«.

ديگـر سـر فصل هـای اين 
نشست عبارت  بودند از:

و  اجتماع��ی  س��اختارگرايی 
اقتصادی يادگيری کاربردی، دانش 
مهارتی و نياز به استفاده از اليه های 

فوقانی تر مغز دارد.
»اقتصاد  نشس��ت  س��خنران 
يادگيری« در اين بحث به تشريح 
چگونگی افزايش کيفی و ارزشی 
يادگيری پرداخت و گفت: »در اين 
منظر با حذف ش��دن مقدار کمی 
يادگي��ری از معادل��ة يادگيری های 
ض��روری، توجه به کيفي��ت آن و 
چگونگی انج��ام يک کار يا دانش 
کاربردی و چگونگی کسب مهارت 

در کاربرد آن افزايش می يابد.«
در بحث��ی ديگ��ر، افضل نيا به 
دانش مهارتی اش��ارة کوتاهی کرد 
و پس از آن بررس��ی اولويت های 
يادگيری را مه��م خواند. او گفت: 
»امروزه تدابيری انديش��يده شده 
اس��ت ت��ا کمتر ب��ر حفظي��ات و 
اندوختن مطالب زي��اد و طوالنی 
تکيه کنيم، چرا که بررسی ها نشان 
می دهند که بخش های فوقانی مغز 
می توانن��د به طور مفيدت��ری برای 
رويارويی ب��ا دنيای دانش محور و 

پرسرعت کارايی داشته باشند.
دکت��ر افضل نيا همچنين تأکيد 

کرد که توجه به فرايندهای مغزی 
از نکات قابل توج��ه در »اقتصاد 
گف��ت:  وی  اس��ت.  يادگي��ری« 
»طبق اطالعات به دس��ت آمده از 
کارکرد بخش ه��ای گوناگون مغز، 
ب��رای اس��تفاده از اليه های مغزی 
ب��ا کاربردهای در خ��ور، می توان 
يادگيری های خاص را برنامه ريزی 
ک��رد. ب��رای مث��ال، ب��ا بهره گيری 
مؤث��ر از امکان��ات کارکردی لوب 
 آهيانه در مغز، بيش��تر می توان در 
برنامه ريزی های الزم برای سلسله 
مراتب کاری و حرکات مهارتی، بر 
کيفيت های يادگيری اثرگذاری کرد.

اي��ن در حالی اس��ت که گفته 
می ش��ود، استفادة بهينه و بيشتر  از 
اليه های فوقانی ت��ر مغز امکانات 
کارک��ردی خوب��ی را در اختي��ار 

يادگيرنده قرار می دهد.«
افضل نيا اضافه کرد:  اس��تفاده 
از يافته های علم��ی برای افزايش 
دانش کاربردی، تنها با توجه زياد، 
تمرکز، انديشه و کنترل شرايط ميسر 
است که در اين صورت به کارکرد 

اليه های باالتر مغز نيازمنديم.
در پاي��ان نشس��ت در واق��ع 
نگاهی کوتاه ب��ه فرايندهای منجر 
ب��ه اقتصاد يادگيری ب��ود: »قاعدتًا 
تا زمان��ی که بتوان از اين فرايندها 
بهره برد، س��ؤاالت متعددی برای 
افراد مطرح خواهد شد. برای نمونه 

می توان اين دغدغه ها را برشمرد:
1. هنگام��ی ک��ه معلم��ان در 
کالس ه��ای درس ب��ا بی توجهی 
دانش آموزان به موضوعات جدی 
و ساختاری کالس درس مواجه اند 
و در ع��وض توج��ه درون��ی و 
بيرونی آن��ان را عماًل به بازی های 
الکترونيک��ی در قال��ب تبلت ها و 
سی دی ها حس می کنند، چه تدبيری 
عملی را می توان پيش رو قرار داد؟ 
آيا مقابله کردن، اکراه و س��رزنش 
راه های مناسب مواجهه هستند يا 
کنار آمدن جدی با موضوع و اذعان 
کردن همان موضوعات مورد توجه 

در متن يادگيری ها؟

2. آيا با در نظر گرفتن همة آنچه 
که نس��ل جديد از اين موضوعات 
پيرامون��ی می آم��وزد و با توجه به 
ملزومات��ی که در متن کار و زندگی 
آين��ده براي��ش ايجاب می ش��ود، 
نمی توان راه بهتری را برای سازگار 
ساختن آنان با زندگی واقعی فردا 

پيش رو قرار داد؟
3. آي��ا با برگزي��دن موضوعات 
يادگيری از واقعيات زندگی جاری 
دانش آم��وزان ام��روز، نمی ت��وان 
راه��کار عملی بهتری ب��رای کنار 

آمدن با واقعيت ها به دست آورد؟
در هر حال، پاسخ های متعددی 
می ت��وان به اين س��ؤاالت داد، اما 
اين طور به نظر می رسد که امروزه 
فراه��م س��ازی بس��تر الزم برای 
ايجاد و پرورش ذهن پرسش��گر، 
بيش��تر از هر زمان ديگر ضروری 
ش��ده اس��ت. به جای پرداختن به 
ضروريات پ��رورش ذهنی منفعل 
و پذيرنده از سوی معلم، پرداختن 
به پرورش ذهن خالق تر، می تواند 
راهگشای واقعی تری قلمداد شود، 
در روند يادگيری های نوين جايی 
برای يادگيری های کسل کننده و  با 

محتوای زياد وجود ندارد.
اي��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
يادگيری های نوينی که از تجربه های 
جديد به دست می آيند، عميقًا تحت 
تأثير چالش های عص��ر ديجيتال، 
تحولی روز به روز پوياتر را دنبال 

می کنند.  
پي نوشت .....................
1. Tablet
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خوانندگانما
و


ليالسليقهدار
دكترای برنامه ريزی  آموزشی

معرفي
معلمان
مبتکر

و کلمات را بخش بخش بگويند. برای 
مثال، وقت��ی از دانش آموزی که کاله 
آدم آهنی دارد می خواهيم کلمة برادر 
را بگويد، او در کالس مثل آدم آهنی 
راه می رود و می گويد: )ب را در(.  با 
اس��تفاده از اين روش، او در تفکيک 
بخش های کلمه راحت تر خواهد بود.

اما ب��ازی ب��ه همين ج��ا ختم 
نمی ش��ود. حاال بايد ب��رای اين آدم 
آهنی سفينه ای کشيده شود که او را 
به فضا برگرداند. برای کشيدن سفينه 
ابتدا بايد بدنة اصلی آن را بکش��د و 
کلمة مورد نظر را داخل آن بنويسد. 
س��پس مجددًا کلمه را ب��ه زبان آدم 
آهنی بيان کند تا متوجه ش��ود چند 
بخ��ش دارد و بعد به تعداد بخش ها 
از بدنة اصلی س��فينه پايه بکشد. در 
هر پايه، يک بخش از کلمه نوش��ته 
می ش��ود. حاال نوبت صداکشی هر 
بخش از کلمه اس��ت که به صورت 

سحر حبيبی، کارشناس آموزش ابتدايی و آموزگار پاية اول دبستان 
شاهد امام حسين)ع( واقع در منطقة دو آموزش و پرورش شهر تهران 
است. در جست وجو برای شناس��ايی معلمان خالق با ايشان آشنا و 
ب��ه دنيای خالقانة کالس درس وی دعوت ش��ديم. نشس��ت کوتاه و 
صميمانه ای برگزار ش��د. او به تأثيرگذاری معلم اين طور  اش��اره كرد: 
»در جايی خواندم که هرگز نمی توان گفت تأثيرگذاری معلم کجا پايان 
می يابد، اثر رفتار معلم در زندگي دانش آموزان ممكن است ابدی هم 
باشد و من به اين جمله اعتقاد دارم. به همين خاطر، همواره مي كوشم 
تجربه هاي نو كسب كنم و از آن ها برای ارتقاي يادگيری دانش آموزانم 

استفاده کنم.«
او ک��ه چند كتاب آموزش��ی نيز تأليف كرده اس��ت ادامه می دهد: 
»هرچن��د روياروي��ی با دانش آموزان زمينه و ش��رايط مناس��بی برای 
به کارگيری خالقيت ايجاد می کند، اما اين به تنهايي کافی نيست و الزم 
است معلم هم با تکيه بر فنون معلمی زمينة بروز و رشد بيشتر خالقيت 

را در دانش آموزان فراهم و فرصت های يادگيری را تقويت كند.«
بنا به خواست ما، ايشان نمونه هايی از فعاليت های خالقانه شان در 
کالس درس را ارائه دادند که با توجه به تعدد و تنوع آن ها، تنها به ذکر 

چند نمونه اکتفا می کنيم و شرح برخی ديگر را به تصوير می سپاريم.

»آدم آهنی«
در ساعت »بخوانيم و بنويسيم« 
آدم آهن��ی در ايج��اد زمانی ش��اد و 
خاطره انگي��ز و ني��ز تعميق بيش��تر 
يادگيری دانش آموزان نقش اصلی را 

برعهده دارد.
ــه  ب ــازی  ب ــن  اي از  ــدف  ه
خاطرسپاری نشانه ها و ترکيب ها و 
باالبردن سرعت عمل دانش آموزان 

است. اين انديشه بر اين اصل مبتني 
است که هرچه حادثه ای ذهن را بيشتر 
به خود معطوف کند و از شرايط عادی 
زندگی نيز فاصله داشته باشد، بيشتر 
در خاطر می ماند. شيوة بازی اين گونه 
است که کالهی با ظاهر آدم آهنی تهيه 
از دانش آموزان می خواهيم  می شود. 
هنگامی که کاله روی س��ر آن ها قرار 
می گيرد، مانند آدم آهنی صحبت کنند 

خالقهایتجربهيکمعلــم

سحر حبيبی
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اشاره
با ورود فناوری های نوين آموزشی اين نگرانی وجود دارد که آيا توجه و اهتمام مربيان و معلمان به اين دنياي آموزش 
ــيوه های سابق در فرايند آموزش به کجا خواهد  ــد؟ در اين صورت، جايگاه اثربخش ش از طريق فناوري محدود خواهد ش
رسيد؟ اين درحالی است که صاحب نظران تعليم و تربيت، همواره بر تلفيق شيوه ها و تأثيرات آن در يادگيری دانش آموزان 
ــتر مي انجامد و تعميق يادگيری را نيز در پی  ــتفاده از ابزارهای گوناگون در روند آموزش به خالقيت بيش تأکيد مي كنند. اس
دارد. بر اين اساس و در پی معرفی فعاليت های خالقانة معلمان، با يکی از معلمان خالق دورة ابتدايی گفت وگويی انجام 
ــاده اما مؤثر در يادگيری دانش آموزان را تجربه كرده اند. بديهی است  ــان تجربة تدريس با تکيه بر ابزارهای س داده ايم. ايش
مطالعة اين نوع تجربه ها می تواند ايده های تازه ای برای سايرين داشته باشد. خوانندة خالصة گزارش اين گفت وگو باشيد.

يک پاية منشعب از هر بخش کشيده 
و صدا در آن نوش��ته می شود. حاال 
دانش آموز می تواند به س��ليقة خود 
مثاًل با کش��يدن ش��اخک يا هر چيز 

ديگر سفينة خود را تزيين کند.

»امالی موکتی«
برای اين فعاليت، هر دانش آموز 
ب��ه قطع��ه ای موک��ت و کارت های 
نشانه های خوانده شده احتياج دارد. 
پش��ت هر كارت چس��ب های زبر 

مخصوص مي چسبانيم.
معل��م ابتدا کلمة م��ورد نظر را 
می خواند، س��پس دانش آم��وزان با 
اس��تفاده از کارت های نشانه، کلمه 
را روی موک��ت می چس��بانند. ه��ر 
دانش آموز که کلمه را درس��ت کرد، 
موکت را باالی س��ر خ��ود می گيرد. 
اين فعاليت می تواند هم به صورت 
انف��رادی و هم به ص��ورت گروهی 

اي��ن ص��ورت،  انج��ام ش��ود. در 
دانش آموزان هم با نش��انه ها بيشتر 
آش��نا می ش��وند و هم می توانند کار 

جمعی را بياموزند. 
در شکل ديگری از اين فعاليت، 
از دانش آموزان هر گروه می خواهيم 
ب��ا توجه به کارت نش��انه های خود 
کلمات��ی را بس��ازند. در اين حالت 
تعداد کلمات و درس��ت بودن آن ها 

امتياز دارد.

شرح فرايند ساخِت دست سازه ها
در ه��ر بخ��ش از درس عل��وم 
را  دست س��ازه هايی  دانش آم��وزان 
آم��اده می کنن��د و هم��راه خ��ود به 
کالس می آورند. در پايان هر بخش 
دانش آم��وزان  از  عل��وم  درس  از 
می خواهيم طرز ساختن دست سازة 
خ��ود و رابطة آن را ب��ا درس علوم 

توضيح دهند. 

ديگ��ر برنامه ه��ا و فعاليت های 
حبيب��ی فراوان اس��ت. بس��ياری از 
آن ها بر ديوار و تختة کالس مشاهده 
دانش آموزان  شکل سازی  مي شوند؛ 
ب��ا ب��رگ و س��نگ، تولي��د مت��ن و 
دست نوش��ته های متنوع بر اس��اس 
تصاوير ارائه ش��ده از س��وی معلم 
و م��وارد ديگری از اين دس��ت. از 
ايش��ان تشکر و به اين اقل از بسيار 
قناع��ت می کنيم. هن��گام خروج از 
کالس و حي��ن خداحافظ��ی جملة 
روی دفتر کالس��ی ايش��ان توجه را 
ــه از ميان  جل��ب می کند: »آن گاه ک
کودکان، ستارگانی بزرگ در آسمان 
ــد و نبض  خيال من و تو می درخش
ــدن در وجودمان  ــن و آفري آموخت
ــيم  تپيدن می گيرد، به اين می انديش
ــته ايم برخاک وطن  ــه نهالی کاش ک
که چون تناور گردد حافظ خاکش 

خواهد بود.«

خالقتجربهيکمعلــم
هرگز نمی توان گفت 

تأثيرگذاری معلم کجا 
پایان می یابد. تأثير 
رفتار معلم در زندگي 

دانش آموز ممكن 
است ابدي هم باشد
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اكبرمؤمنیراد
دانشجوی دكتری تکنولوژی آموزشی

  اشاره
رويکرد رفتارگرايی برای يافتن جواب مسائلی است که به دنبال فهم ماهيت و چيستی آن ها هستيم. به عبارت ديگر، 
رويکرد رفتارگرايی برای فهم چگونگی مسائل است. اين در حالی است که رويکرد ساختن گرايی بيشتر برای فهم چرايی 
امور مناسب است. مهم ترين نکته برای طراحی محيط های يادگيری ساختن گرا فعال بودن يادگيرنده در بستر آموزش، 
فراهم بودن فرصت هايی برای ساختن دانش توسط دانش آموز و همچنين ايجاد موقعيت هايی است که در آن دانش آموز 
ــی را به دانش قبلی خود پيوند زند. در اين مقاله به طور مختصر به موضوع طراحی در محيط های  ــد يادگيری فعل بتوان

يادگيری ساختن گرا خواهيم پرداخت. 

رويکردساختنگرايی
درطراحیآموزشی

درسیآموزشی وبرنامه   
ریزی

آموزش��ی دو دي��دگاه اصلی وجود 
دارد: دي��دگاه سيس��تمی و ديدگاه 
سيس��تمی  ديدگاه  س��اختن گرايی. 
طراحی آموزش��ی، آم��وزش را به 
عنوان جريانی مشتمل بر درونداد، 
فراين��د و برون��داد تلق��ی می کند. 
در اي��ن رويکرد که ب��ر آموزه های 
روان شناسی رفتاری و روان شناسی 
شناختی مبتنی اس��ت، برون دادها 
ي��ا نتايج آموزش ابت��دا به صورت 
بس��يار مش��خص بيان می شوند و 
ب��ه دنب��ال آن، روش هاي��ی ب��رای 
يادگيری  يادده��ی–  فعاليت ه��ای 
دانش آموزان  تا  می شوند  پيش بينی 
با انجام آن ها به هدف های )نتايج( 

مورد نظر برسند. 
ب��ر  س��اختن گرا  دي��دگاه 
اس��اس مبان��ی معرفت ش��ناختی 
يادگي��رِی  روان ش��ناختی  و 
ساختن گرايی، طراحی آموزشی را 
فراه��م آوردن مناب��ع و فرايندهای 

يادگيری به منظور تسهيل يادگيری 
دانش آموزان، که همان خلق معنا در 
ذهن آنان است، می داند )فردانش، 

.)1999
به هنگام طراحی آموزش��ی با 
استفاده از الگوهای ساختن گرايانه، 
بايد توجه داش��ت ک��ه فعال بودن 
يادگيرنده، نقش تسهيل کنندة معلم، 
ساخت معنای فردی و ارتباط بين 
موضوع آموزش ب��ا زندگی واقعی 
پايه های   جمل��ه  از  يادگيرن��دگان، 
اساسی اين ديدگاه است. بنابراين، 
بايد به هن��گام طراحی آموزش��ی 
آن ه��ا را در نظر داش��ت )رضوی، 

.)155 :1386
در ديدگاه طراحی س��اختن گرا 
به جای تأکيد ب��ر رعايت مراحلی 
مش��خص برای طراح��ی، بر توجه 
به اصول��ی مانند گنجاندن يادگيری 
در زمينه ه��ای مرب��وط و واقع��ی، 
گنجان��دن يادگي��ری در تجربه های 

کليد واژه ها:

طراحیآموزشی،رويکردی
ساختنگرايی،طراحیآموزشی

درمحيطهایساختنگرا.

سرآغاز
»طراحي آموزش��ي هنر و علم 
ايج��اد محي��ط و م��واد آموزش��ي 
اس��ت كه يادگيرنده را از جايي كه 
قادر نيس��ت تكاليفي را انجام دهد 
به جايي ك��ه می توان��د آن تكاليف 
را انجام دهد، مي رس��اند. اين کار 
بر اس��اس پژوهش ه��اي نظري و 
عمل��ي در حوزه ه��اي ش��ناخت، 
فلسفة آموزش و حل مسئله انجام 
مي گي��رد« )برودريك، ب��ه نقل از 

كانوکا، 2006: 90(.
 به طور کل��ی در زمينة طراحی 
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اجتماعی، تش��ويق تملک و داشتن 
نظر در فرايند يادگيری، ارائة تجربة 
فرايند س��اختن دانش، تش��ويق به 
خودآگاهی از فرايند ساختن دانش، 
ارائة تجربه و تقدير از ديدگاه های 
گوناگون، و تش��ويق به اس��تفاده از 
انواع روش های ارائه تأکيد می شود 

)فردانش، 1999(.
به عنوان يک نظرية يادگيری، 
ــری را نه به  ــاختن گرايی يادگي س
ــرک –  ــله ای از مح ــوان سلس عن
ــون رويکرد  ــه همچ ــخ ها و ن پاس
ــناختی، فرايند منفعل پردازش  ش
ــد. در عوض،  ــات، می دان اطالع
ــت که  يادگيری فرايند ايده آلی اس
فرد طی آن با ايده ها و رويدادهای 
جديد تعامل دارد و به تفسير آن ها 
می پردازد. رويکرد س��اختن گرايی 

از دل ش��ناخت گرايی بي��رون آمده 
است و با آن شباهت های بسياری 
دارد، ام��ا آنچه باعث تمايز اين دو 
می شود، اين است که يادگيری تنها 
بازنماي��ی دنيای بي��رون و واقعيت 
مستقل در ذهن نيست، بلکه بيشتر 

بازنمايی آن توسط هر فرد است.
ب��ه ط��ور کل��ی، گروه��ی ب��ه 
ــاژه و طرف��داران  س��ردمداری پي
وی معتقدند ک��ه دانش به صورت 
فردی ساخته می شود و گروهی که 
ــکی تئوری پرداز آن هاست  ويگوس
اعتق��اد دارند که توليد دانش نتيجة 
اجتماع��ی  و  گروه��ی  تعام��الت 
اس��ت. همچنين، از دير باز بر سر 
اينک��ه معرفت و دانش چيس��ت و 
نس��بت آن ب��ا اذهان بش��ری کدام 
اس��ت، مجادله وجود داشته است. 

واقعيت گراي��ان ب��ه طرف��داری از 
ــطو معتقدن��د ک��ه واقعيت و  ارس
معرفت جدای از ذهنيات انس��انی 
وجود دارد و حالتی عينی و برونی 
دارد. از منظر فلسفی، ارسطو معتقد 
اس��ت که مصداق ها اهميت دارند 
نه کلي��ات و مفاهي��م. در حالی که 
افالطون و طرفداران وی معتقدند 
که اصالت با کليات و مفاهيم است 
)چيزی که وی از آن با نام ُمُثل نام 
می برد(، ن��ه مصداق های خارجی. 
از ترکي��ب کردن نگرش نس��بت به 
دانش و معرفت و واقعيت داش��تن 
يادگي��ری فردی ي��ا گروهی، چهار 
نوع س��اختن گرايی قابل تشخيص 
 kanuka & anderson .( اس��ت. 
1998( اين نکته را به خوبی نشان 

داده اند )شکل1(. 

رویكرد 
ساختن گرایی 

بيشتر جهت گيری 
توصيفی دارد 
تا تجویزی. 

بنابراین برای 
طراحی محيط های 
یادگيری قواعد و 
رویه های خشک 
تجویز نمی کند

اجتماع
دانشبهصورت
جمعیساخته

میشود.

فرد
دانشبهصورت
فردیساخته

میشود.

ساختنگرايیمشارکتی
مکالمـات طريـق از يادگيـری
بينافرادکهيـکواقعيتواحد
خارجیراروايتمیکنندساخته

میشود.

ساختنگرايیشناختی
دانشيکواقعيتخارجیاسـت
کهبهوسـيلةتعارضاتبينافراد

ساختهمیشود.

ساختنگرايیموقعيتی
يادگيریازطريقافرادیساخته
میشـودکههـرکـدامتجارب
منحصـربهفـردیدارنـدواين
منجربـهديدگاههایگوناگوناز

واقعيتمیشود

ساختنگرايیافراطی
يادگيریبـهصورتانفـرادیاز
طريقتجربهخاصهرفردساخته
میشود،يکدانشخاصبيرونی

وجودندارد.

ذهنيتگرايی
وجودداشتن
واقعيتهای

گوناگون

عينيتگرايی
وجودداشتن
واقعيتهای
بيرونی
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چهار نوع ساختن گرايی

در  ــارکتی:  مش ــاختن گرايی  س  .1
اين رويکرد يک واقعيت واحد 
خارجی وجود دارد و از طريق 
مکالماتی که بين افراد رد و بدل 
می شود، يادگيری اتفاق می افتد.
2. ساختن گرايی شناختی: در اين 
نوع از س��اختن گرايی اعتقاد بر 
اين اس��ت که دانش به وس��يلة 
هر فرد س��اخته می ش��ود. يک 
واقعي��ت خارجی وج��ود دارد 
ک��ه افراد ب��ر س��ر آن اختالف 
عقيده هايی دارن��د و از ترکيب 
تعارضات��ی که بين اف��راد پيش 

می آيد، دانش به وس��يلة هر فرد 
ساخته می شود.

3. ساختن گرايی موقعيتی: در اين 
رويکرد، دانش از طريق افرادی 
که ه��ر کدام تجربه  های منحصر 
به فرد دارند س��اخته می ش��ود 
و ب��ه ديدگاه ه��ای گوناگون از 
واقعيت می انجامد. به اين دليل 
ب��ه آن س��اختن گرايی موقعيتی 
اطالق می ش��ود که طرف داران 
آن معتقدند دان��ش از موقعيت 
و بافت��ی که در آن اتفاق می افتد 
جدا نيس��ت، بلک��ه کاماًل به آن 

موقعيت بستگی دارد. 

ــاختن گرايی افراطی: در اين  4. س
رويکرد، عالوه بر اينکه به تعداد 
بيرون��ی تصور  واقعيت  اف��راد 
می ش��ود، اعتقاد بر اين اس��ت 
که دانش به صورت انفرادی از 
طريق هر کدام از افراد س��اخته 
می ش��ود. به همي��ن دليل، به آن 
افراطی گفته می شود. به عبارت 
ديگر، اين رويکرد معتقد است 
که هيچ واقعي��ت بيرونی وجود 
ندارد و افراد هستند که به دنيای 
بيرون رنگ واقعيت می بخشند. 

اصـول طراحـی آموزشـی در 
محيط های ساختن گرايانه

جوناس��ن )1991، ب��ه نقل از 
ش��عبانی، 1382( چندي��ن اصل را 
مط��رح کرده اس��ت که ب��ه هنگام 
طراحی آموزش��ی مبتن��ی بر نظرية 
ساختن گرايی بايد مورد توجه قرار 
گيرند: قابل ذکر اس��ت که رويکرد 
ساختن گرايی بيش از آنکه تجويزی 
باش��د، نظري��ه ای توصيفی اس��ت 
و از دادن مراح��ل انعطاف ناپذي��ر 
برای طراح��ی محيط های يادگيری 
خ��ودداری می کن��د. اي��ن اص��ول 

عبارت اند از: 
1. محيط هاي��ی همچ��ون محيط 
واقع��ی فراهم کنيد و محتوای 
آموزشی را به گونه ای در آن ها 
به کار بريد که يادگيری در آن 

صورت گيرد.
2. برای حل مسائل دنيای واقعی 
ب��ر رويکرده��ای واقع گرايانه 

متمرکز شويد.
3. راهنما و تحليل گر راهبردهای 
ب��ه کار گرفت��ه ش��ده در حل 

مسائل باشيد.
4. بر همبس��تگی مفاهي��م تأکيد 
کنيد و زمينة طرح ديدگاه های 
متف��اوت را در محت��وا فراهم 

در طراحی های 
آموزشی، نوع نگاه 
طراح به ابعاد 
مختلف طرحی که 
آماده می کند،  تحت 
تأثير نگرشی 
است که او نسبت 
به دانش، معرفت و 
یادگيری دارد
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آوريد.
5. اهداف کل��ی و عينی آموزش 
بايد قابل اجرا باشد و هيچ گاه 
نبايد آن ها را بر دانش آموزان 

تحميل کنيد.
6. ارزش��يابی را ب��ه صورت يک 
ابزار خودتحليلی به کار گيريد.
7. محيط و تجهيزاتی را فراهم کنيد 
که در تعبير و تفسير چندگانه از 
جهان ب��ه دانش آم��وزان کمک 

کند.
خ��ود  باي��د  را  يادگي��ری   .8
دانش آم��وزان و از درون کنترل 

کنند.
9. واقعي��ت را از چند منظر عرضه 

کنيد.
10. به جای توليد مجدد دانش، به 

فرايند توليد دانش توجه کنيد.
قب��ل  از  مراح��ل  ب��ه ج��ای   .11
محي��ط  آم��وزش،  تعيين ش��دة 
يادگي��ری را ب��ر حس��ب مورد 
و ب��ر اس��اس دني��ای واقع��ی 

دانش آموزان ايجاد کنيد.
12. اعم��ال متفکران��ه را پرورش 

دهيد.
13. زمين��ه و محت��وای وابس��ته به 
س��اخت دان��ش را در اختي��ار 

دانش آموزان قرار دهيد.
14. در خ��الل مباحثات اجتماعی 
از س��اخت دان��ش مش��ارکتی 

پشتيبانی کنيد.
برخ��ی ب��ر اي��ن باورن��د ک��ه 
هن��گام بحث از طراحی با رويکرد 
س��اختن گرايی، ديگر واژة طراحی 
آموزش��ی ب��ه کار نم��ی رود بلک��ه 
از عن��وان »طراح��ی محيط ه��ای 
يادگيری« اس��تفاده می ش��ود، زيرا 
معرفت شناس��ی  رويکرده��ای  در 
پس��ت مدرن دانش حاصل فرايند 
س��اختن معنا در ذهن شاگرد است 
و بر همين اس��اس مبنای طراحی 

نيز با مباحث طراحی آموزش��ی با 
رويک��رد نظام من��د ک��ه در آن همة 
اجزای آم��وزش از ابتدا تا انتها از 
قب��ل تعيين و طراحی می ش��وند و 
سپس با استفاده از انواع رسانه های 
موجود و مناسب به شاگردان عرضه 
و منتقل می ش��وند، تفاوت اساسی 

پيدا می کند )فردانش، 1380(.
ــی،  در هر نوع طراحی آموزش
ــه ابعاد مختلف  نوع نگاه طراح ب
ــتقيم  طرحی که آماده می کند، مس
و غير مستقيم، تحت تأثير نگرشی 
است که او نسبت به دانش، معرفت 
و يادگيری دارد. نظرية آموزشی از 
بس��تر نظرية يادگيری بر می خيزد و 
خود بستری برای طراحی آموزشی 
ــون و  اس��ت. همان طور که موريس
ديگ��ران )1387( معتقدند، »نظرية 
آموزشی به وس��يلة نظرية يادگيری 
غنی می ش��ود« )ص 10(. مک لود 
)2003( در اين زمينه معتقد اس��ت 
که بهره گيری از نظريه های يادگيری 
برای فعاليت های آموزشی اثربخش 
و معنی دار اجتناب ناپذيرند. نظرية 
تمرک��ز  و  يادگي��ری جهت گي��ری 
روش��نی ب��ه کل فراين��د طراح��ی 
 .)57 )ص  می بخش��د  آموزش��ی 
دوب��اره به مفروضات��ی که رويکرد 

به عنوان یک 
نظریة یادگيری، 

ساختن گرایی 
یادگيری را نه به 
عنوان سلسله ای از 
محرك – پاسخ ها و 
نه همچون رویكرد 
شناختی، فرایند 
منفعل پردازش 

اطالعات می داند. 
در عوض، یادگيری 

فرایند ایده آلی 
است که فرد طی 
آن با ایده ها و 

رویدادهای جدید 
تعامل دارد و 

به تفسير آن ها 
می پردازد

منابع
1. رضوی، سید عباس)1386(. مباحث نوین در فناوری آموزشی. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز.
2. شعبانی، حسن )1382(. روش های تدریس پیشرفته )آموزش مهارت ها و راهبردهای تفکر(. سمت. تهران.

3. فردانش، هاشم )1380(. بازنمایی دانش در رویکرد یادگیری ساختن گرایی و داللت های آن برای طراحی آموزشی. مجلة 
علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دورة سوم، شماره های 3و4.

4. موریسون، گری. آر، روس، ام. استیون و کمپ، جرالد. ای )1387(. طراحی آموزش اثربخش )ترجمة: غالمحسین رحیمی 
دوست. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز )زمان انتشار اثر به زبان اصلی 2004(.

5. Kanuka, H., & Anderson, T. (1998). Constructivist learning theory. Journal of distance education, 12(3), 
23-37.

6. Kanuka, Heather. (2006). Instructional Design and e-Learning: A Discussion of Pedagogical Content 
Knowledge as a Missing Construct. Vol 9 No. 2,

7. McLeod, G. (2003). “Learning Theory and Instructional Design.” Learning Matters 2: 35–53. Retrieved 
February 27, 2005, from <http://courses.durhamtech.edu/tlc/ www/html/Resources/Learning _Matters.
htm>.

س��اختن گرايی به چگونگی کسب 
می کنيم.  نيم نگاهی  دارد،  معرف��ت 
فايدة اين امر روشن تر شدن حوزة 
طراحی آموزش��ی بر اس��اس اين 

رويکرد است:
ــردازش  ــن پ ــری متضم 1. يادگي

شناختی فعال است.
ــری فرايندی تعاملی بين  2. يادگي

فرد و محيط است.
3. يادگيری ذهنی است نه عينی.

ــن فرايندهای  ــری متضم 4. يادگي
ــی و فرهنگی  ــردی، اجتماع ف

است.
 اين مفروضه ه��ا به ارائة چند 
توصي��ة تربيتی يا اصل )و نه روش 
يا مراحل( در ام��ر طراحی فرايند 
ياددهی – يادگيری ) به جای طراحی 
آموزشی ( منتهی می شوند. در اينجا 
طراحی »محيط يادگيری« صورت 
می گيرد. يعنی ش��کل دهی محيطی 
برای کار مش��ارکتی، مشکل گشايی 
و نهايت��ًا يادگي��ری و همان طور که 
ــون )1996، ص 23( معتق��د  واس
س��اختن گرايی  رويک��رد  اس��ت، 
بيش��تر جهت گي��ری توصيفی دارد 
تا تجويزی. بنابراين برای طراحی 
و  قواع��د  يادگي��ری  محيط ه��ای 

رويه های خشک تجويز نمی کند.
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راهنماي برنامه ريزي درسي مشارکتي
 نويسنده: پيتر تيلور  مترجمان: دكتر محرم آقازاده- دكتر رضا نوروز  زاده  ناشر: انتشارات آييژ

 چاپ: اول-  1390 قيمت: 70000 ريال  تلفن ناشر: 66566509-18

آموزش بخش بسيار مهمي از برنامه هاي توسعه است. آموزش خوب و اثربخش شركت كنندگان را قادر به كسب دانش 
جدي��د و مهارت ه��ا و همچنين نگرش هايي مي كند كه به آن ها كمك خواهد كرد تا آن ها را به عمل درآورند و موقعيت هاي 

خود را تغيير دهند. 
اما نگراني اثربخش نبودن دوره هاي آموزش��ي همواره وجود دارد. در نتيجه بس��ياري از سازمان ها امروزه توجه بيشتري 
به چگونگي برنامه ريزي، طراحي، انتقال و ارزش��يابي دوره هاي آموزش خود دارند. برنامه ريزي درس��ي، عنصري حياتي در 

موفقيت آموزشي است. 
برنامه ريزي مشاركتي مبناي بسياري از زمينه هاي موفقيت برنامه هاي توسعه است. 

اين كتاب در دو فصل تنظيم شده است كه عبارت اند از:
برنامه ريزي درس��ي مش��اركتي )PCD( و يادگيري برخي مفاهيم و واژه هاي كليدي؛ كاربرد عملي برنامه ريزي درس��ي 

مشاركتي

زنگ خالقيت
نويسنده: آرش ارزانيان ناشر: انتشارات شكوفه ياس چاپ: اول-  1390قيمت: 42000 ريال 

تلفن ناشر: 09124663718

در مفهوم کلمة خالقيت تركيب سه واژة تفكر، نوآوري و عمل وجود دارد. در زمينة تفكر بايد اطالعات مناسب و مرتبط با 
موضوع را با دقت مطالعه کرد و در زمينة نوآوري و عمل، عالوه بر اطالعات مناسب بايد از قدرت تخيل بهره برد و به ايجاد 

ابداعات و اختراعاتي در زمينه هاي مورد عالقه پرداخت. 
براي موفقيت بيشتر در زمينة خالقيت بايد با ويژگي افراد خالق و راه هاي خالق شدن آشنا شد، چرا كه خالقيت، توانايي 

است كه بايد با تالش، آن را تقويت كرد....
اين كتاب هش��ت فصل دارد كه عبارت اند از: خالقيت؛ جشنوارة خوارزمي؛ محاسبة سريع، شگردها و شيوه ها؛ تو بگو؛ 

خاطره اي از معلمي كه ديگر نبود؛ داستان؛ كاردستي و سازه هاي ماكاروني؛ و رباتيك.. 

خوانندگانما
و

)         (فیکتابمعر

زهراآرامون
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ی
ت از کار و سرمايه ايران

ی،حماي
      توليدمل

شد
ك مجله هاي ر

شترا
گ ا

بر

ك يکساله مجالت عمومي )هشت شماره(: 120000 ريال
 هزينة اشترا

ك يکساله مجالت تخصصي )چهار شماره(: 80000 ريال
 هزينة اشترا

  نشاني: تهران، صنـدوق پستي  امور مشترکين: 16595/111
www.roshdm

ag.ir                                                      :ت رشد
  وبگاه مجال

ک مجله:                            14ـ 77339713/ 77335110 /   77336656ـ021
  اشترا

ت  در خواستي:
 نام مجال

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

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

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

 نام و نام خانوادگي:................................................................
ت: ..........................

صيال
 ميزان تح

 تاريخ تولد:....................... 
ن:..................................................................................

 تلف
ستي:  ................................................................

شاني کامل پ
 ن

خيابان: ................ 
شهرستان: .............. 

استان: .................
مبلغ پرداختي: ..........................

ش: ...................
شمارة في

ستي: ..........................................
شمارة پ

ک: ...................
پال

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

ك خود را ذكر كنيد:
ك مجله بوده ايد، شمارة اشترا

 در صورتي  كه قبالً مشتر
  

   
               

   
 

 
 

ضا:
                                     ام

ک:
نحوة اشترا

ب 39662000 
ک به شماره حسا

س از واريز مبلغ اشترا
شما مي توانيد پ

ت از دو 
ت افس

ش کد 395، در وجه شرک
ت، شعبة سه راه آزماي

ك تجار
بان

ک مجله شويد: 
ش زير، مشتر

رو
w و تكميل برگة 

w
w.roshdm

ag.ir  :شاني
ت رشد؛ ن

1.  مراجعه به وبگاه مجال
ش واريزي. 

ت في
صا

شخ
ت م

ك به همراه ثب
اشترا

ت سفارشي 
س

ك با پ
گ تكميل شدة اشترا

ش بانكي به همراه بر
صل في

2. ارسال ا
ش را نزد خود نگه داريد(.

)كپي في

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

حسيناحمدي

چاشنی �
سرگرمی

آموزشی

منبع 
الحياة، ترجمة فارسي احمد آرام، جلد1، صفحة 408 و 409

مردمهمواره
بهيکديگر
نيازمندند

ام��ام علي)ع( مي فرمايد: »در مقام دعا گفتم، 
خدايا مرا نيازمند احدي از آفريدگانت نكن!«

پيامبر خدا)ص( فرمود: »اي علي! چنين مگو، 
زيرا هيچ كس نيست كه نيازمند مردمان نباشد.«
گفتم: »پس چگونه بگويم اي پيامبر خدا؟«

فرم��ود: »بگو خداي��ا مرا نيازمن��د مردم بد 
مكن.«

ابوعبي��ده مي گويد: به امام ص��ادق)ع( گفتم 
»در حق من دعا كن تا خدا روزِي مرا در دست 

بندگانش قرارندهد!«
ام��ام فرمود: »خدا چنين نخواس��ته اس��ت. 
خواس��ت خدا آن اس��ت كه روزي بندگانش به 
دست يكديگر باشد. ليكن از خدا بخواه كه روزي 

تو را در دست بهترين بندگانش قرار دهد«. 
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رشدتکنولوژیآموزشی

درسیآموزشی وبرنامه   
ریزی

................نکتهها.................

................نكتهها.................

آيا مي دانيد كه:
 ب��راي موفقيت در هر كاري، از جمله آم��وزش و هدايت يادگيري دانش آموزان، 

بايد برنامه ريزي كرد.
 برنامه ريزي عبارت اس��ت از طراح��ي راه و روش و جهت دهي هاي منطقي كه 
فعاليت هاي دانش آموزان را به طور نظام مند، در جهت تحقق هدف هاي موردنظر 

هدايت و رهبري مي كند. 
 معلم��ان عالقه مند و متعهد، ش��يوه هاي برنامه ريزي و چگونگ��ي اجراي آن را 

جست وجو مي كنند و مي كوشند در اين زمينه مهارت هاي الزم را كسب كنند.
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 س��ربي باديه نش��ين به حضور 
امام حس��ين)ع( رس��يد و عرض كرد: اي پسر 

رس��ول خدا)ص(! دية كامل انس��اني به گردنم افتاده 
اس��ت و توان پرداخت آن را ندارم. در ميان اهل بيت 
پيامبر)ص( از ش��ما بزرگوارتر سراغ ندارم. حضرت 
فرمود: برادر عرب! من از تو سه سؤال مي پرسم و در 
برابر هر پاس��خ ثلث بدهي تو را مي پردازم. بنابراين، 
اگر هر س��ه س��ؤال را پاس��خ گفتي، تمام بدهي ات را 
پرداخ��ت خواه��م كرد. م��رد عرب عرض ك��رد: اي 
پسر رس��ول خدا)ص(! آيا همانند ش��مايي، از فردي 
چون من مي پرس��د، در حالي كه ش��ما از خاندان علم 
و شرف هس��تيد؟! حضرت فرمود: آري! من از جدم، 
رسول خدا)ص(، ش��نيدم كه فرمود: »َاْلَمْعرُوُف ِبَقْدِر 
اْلَمْعِرَف��ئ«1. اعراب��ي عرض كرد: هرچ��ه مي خواهيد 
بپرس��يد، اگر پاس��خ صحيح دادم كه پول ها را مي گيرم 

ئ ِااّل ِباهلِل. وگرنه از شما ياد مي گيرم، َوال ُقوَّ
حض��رت پرس��يد: برتري��ن كارها كدام اس��ت؟ 
ع��رض كرد: ايمان به خدا! امام پرس��يد: راه نجات از 
هالكت كدام اس��ت؟ مرد عرب گفت: توكل و اعتماد 
به خداوند. حضرت پرس��يد: زينت آدمي به چيست؟ 

انتخاب: 
زهراآرامون

چاشنی �
سرگرمی

آموزشی

ع��رض ك��رد: علم��ي ك��ه هم��راه با 
بردباري باشد. فرمود: اگر اين را نداشت؟ عرض 
كرد: مالي كه با مردانگي همراه باش��د. فرمود: اگر اين 
را نيز نداشت؟ عرض كرد: فقري كه با صبر توأم باشد. 
امام)ع(  فرمود: اگر اين را هم نداش��ت؟ عرض كرد: 
در اين صورت زينت او در اين است كه صاعقه اي از 
آسمان فرود آيد و او را بسوزاند كه سزاوار آن است. 
سيدالشهدا)ع( خنديد و يك كيسه  محتوي هزار دينار 
با انگش��تري كه نگين آن دويست درهم ارزش داشت 
ب��ه او داد و فرمود: با ديناره��ا بدهي خود را بپرداز و 
بهاي انگش��تري را به مصرف زندگي خود برسان. مرد 
ع��رب آن ها را گرف��ت و گفت: خدا داناتر اس��ت كه 
رس��الت خود را كجا قرار دهد )و كه را اين مقام بلند 

بخشد(.

منبع 
جلوه هاي تقوا. محمدحس��ن حائري یزدي. مؤسس��ة چاپ و 

انتشارات آستان قدس رضوي. ص 42، 1377.

بههركس
بهاندازةمعرفتش

بايداحسان
كرد

پي نوشت ........................................................
1. نیکي به افراد باید به اندازة معرفت آنان باشد.


