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از فناوری در آموزش
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دکتر عادل یغما
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دغ
د
غ
ه
ه
ا
ی
ب
ا
ی
ستة
مدارس امروز

فناوري اط
العات و ارتباطات ،روزبهروز،
تغي
يرا
ت
ش��
گف
ت
ان
گي
زي
مي
در ع
آورد .اين فناوري حتي ساختار ا
جت
رصههاي زندگي مردم به وجود
ما
عي
و
شيو
ه
ه
اي
كار
و
زندگي روزمره را هم
چنين پيا
مي اين است كه پيشرفت فني
به سرعت تغيير ميدهد .مفهوم
(نه
ل
زوم
ً
ا
ت
كيه
بر
من
ابع
طبي
عي موجود) سبب
اقتصادي موج
پيشرفت اقتصادي و پيشرفت
ب پيشرفت اجتماعي ميشود.
اين واقعيت را
نيز به خوبي ميدانيم كه اساس
و
پ
اية
هر
ن
وع
پي
شرف
ت
ف
در
ني
چي
بطن امور اقتصادي ،صنعتي ،ك
شاو
زي جز پيشرفت علمي نيست كه
رز
ي،
پ
زش
كي
و
ا
جت
ما
عي
كافي اس
تجلي و تحقق يافته
ت دربارة مواد ،وسايل و شيوه
است .براي درك اين موضوع
ه
اي
ف
ني
(س
يس
تم
ح
مل
و
ن
قل و دسترسي
مردم با آ نها
به آب و برق و گاز) كه هر روز
سروكار دارند اندكي تفكر و تع
مق
كن
يم
تا
به
نق
ش
واق
عي
فنا
وريها در
خود پي ببريم.
تسهيل و تنظيم زندگي روزانة
فناوريهاي نوين آموزشي هم،
چنان
چه
به
د
رس
تي
و
ب
جا
م
ورد
ا
اثر
ستفاده
بخش را در فرايند آموزش و ياد
يگ
قرار گيرند ،قادرند همين نقش
ري
و
ت
قوي
ت
ام
ور
ت
ربي
تي
اول
و پرورشي ايفا كنند.
ين و مهمترين گام در بهرهگيري
از
فنا
ور
ي
ه
اي
نو
ين
شن
اخ
ت سودمندي و
آموزش و پر
اثربخشي كاركرد آنها در امر
ورش است؛ بدون چنين شناخت
ي،
ا
ستف
اده
از
هر
ن
وع
ف
ناو
ري از ج
ابزاري خواهد داش
مله رايانه ،در كالس درس جنبة
ت نه تربيتي؛ يعني از فناوري
صرف
ً
ا
بر
اي
ت
سه
يل
رو
ت
ش
ت
دريس
ربيتي! در حالي كه از فناوري ميت
وان
استفاده شده است نه مقاصد
بر
اي
ت
وس
عه
و
ت
قوي
ت
ياد
فراهم
گيري ،تمرين تفكر
كردن زمينة تخيل و خالقيت ،اي
و تعمق در موضوعات درسي،
جاد
شرا
يط
و
ف
ض
اي
من
اس
ب
و
تحصيلي و ت
شوقانگيز براي جبران عق 
بماندگيهاي
فاوتهاي فردي ،توسعة دامنة م
فاه
يم
ج
ديد
در
سي
و
ا
رتب
اط
آ
نها با آ
اطالعات با ديگران ،ا
موختههاي قبلي ،تعامل و تبادل
مكان پژوهش و چالشهاي ع
لم
ي،
ت
مر
ين
اعت
ماد
به
نف
برنام
س
،
ان
هريزي و عادت به انضباط كا
ري
جام كارهاي توليدي و ابتكاري،
و...
به
خو
بي
ا
ستف
اده
ك
رد.
نكتة قابل توجه ا
كار معلم،
ين است كه كاركرد فناوري در
(فعاليتهاي آموزش��ي و تربيت
ي)
زما
ني
ش
گف
تي
م
ي
آ
فري
ند
كه او بداند
فعاليتهاي
فناوريهاي نوين در هريك از
كالس��ي (مانند فرايند آموزش،
مد
يري
ت
كال
س
در
س،
ا
جر
اي
فعاليت
در محيطهاي مجا
هاي آزمايشگاهي و كارگاهي
زي طراحي برنامههاي درس��ي
و
آ
مو
زش
ي،
م
طال
عه
ان
فرا
دي
دانش
و
ف
آموزان؛ طراحي و توليد مواد و
عاليتهاي گروهي و مشاركتي
رس
��ان
ه
ه
اي
آم
وز
ش��
ي،
يا
دگيري اكتشافي ه
به اطالعا
دايت شده ،شيوههاي دسترسي
ت و منابع علمي -آموزشي مو
ردني
از،
كنت
رل
ر
وند
پي
شرف
ت
تحصيلي دان
ضعيف و با اس�
شآموزان به ويژه دانشآموزان
�تعداد كه هر كدام به رهنمده
اي
خا
صي
ن
ياز
دا
رند
و
)...
چه
نقش�
به معلم ،دانشآموز و بهبود ش�
�را
يط
آم
�ي دارند و چه كمكي ميتوانند
وز
ش�
�ي
ب
كن
ند.
ب
ه
ع
فناور
بارت ديگر ،معلم با ش
يهاي نوين در آموزش و تسلط
��ناخت ويژگيها و نوع كاركرد
بر
ك
ارب
رد
آ

ن
ها،
م
ي
تو
اند
با
اط
مينان و اعتمادبه
تعليم و ت
ربيت و يادگيري فعال ،به گون ه
نفس بيشتري از آنها در فرايند
اي اثربخش و بجا استفاده كند.
كاركردهاي س
ودمند و اثربخش فناوريهاي
نو
ين
بس
يار
ز
ياد
و
م
تنو
ع
ان
د؛
بهط
مدي
ور خودجوش و ابتكاري ،با هم
كا
ران و معلمان عالقهمند ميتوانند
ري
و
هم
فك
ري
ي
كدي
گر،
فهرستي از اين كاركر
دها تهيه كنند و دربارة ويژگيها

و گفتوگو بپردازند و از

ريق دانش و تجرب ههاي
اين ط

موزشي و تربيتي به بحث
استفاده از آ نها در امور آ
و چگونگي
كلي آموزشي ،اكتشافي،
د.
هن
يتوان به چهار دسته
د
قا
ارت
را
ود
خ
ي
مشترك آموزش
يهاي نوين را م 
بيتي ،كاركردهاي فناور 
از نقطهنظر آموزشي و تر
معلم به توضيح و تشريح
موزشي دارند و مانند يك
ي و ارتباطي تقسيم كرد:
يها بيشتر جنبة آ
ابزار
ميشود و دانشآموزان

ور
فنا
ونه
گ
ن
رد آموزشي (تدريس) :اي
طوركلي مناسب فراهم
ه

رك
ب
ها
كا
ن

طهاي آموزشي در آ
آموزش در آ نها مستقيم
ردازند؛ شرايط و محي 
د .ولي از آنجا كه روش
مطالب درسي ميپ
رن
اگي
فر
ازي با امكانات بيشتري
ستند .البته غالباً ،در مراكز
دروس را در فضاي مج
درس چندان مطلوب ني
ميتوانند
ود ،براي استفاده در كالس
ها با نمون ههاي شيوههاي
انتقال دانش توجه ميش
لمان تازه كار و آشنايي آ ن
به
ً
ا
رف
ص
است و
مان ،به منظور آموزش مع
نخدمت معل
ت معلم و آموزش ضم 
تربي
دانشآموزان با استفاده از
هايي بجا و مناسب دارند.
يها،
ادي دارد .در اين فناور 
رد
تدريس ،كارب
رد اكتشافي طرفداران زي
ند به جستوجو و كاوش
اكتشافي :فناوري با كارك
در شبكة اينترنت ،ميتوان
كاركرد
ي و اطالعات مورد نياز
يهاي اينترنت

ور
فنا
نرمافزارهاي خاص و
ورت نمايشي ارائه دهند.
مرحله مرتبط ديگر گام
ها را با ابتكار خود به ص
دانشآموز از مرحلهاي به
بپردازند و سؤا ل
ًا هدايت شده اس��ت و
جرب ههاي تازه ميشود.
وزش��ي در اين نظام غالب
وجب يادگيري و كسب ت
ش��رايط آم
صي انجام ميدهد كه م
محيط واقعي با حضور
تهاي خا
و در هر مرحله فعالي 
خت ههاي دانشآموزان در
برميدارد
است كه هر از گاهي آمو
يها
ش است كه اين فناور 
ي تكميل اين نظام ،الزم
ان سبب سودمند و اثربخ
در عين حال برا
يهاي اكتشافي بد
يهاي فناور 
تفحص بيشتري وادارند.
شود .در واقع ،كاركرد 
به چالش فكري،تعمق و
معلم كنترل
هاي آموزشي و اكتشافي
عه
طال
ند دانشآموز را در حين م
ي
دارند و برخالف فناور 
وان
ب هخوبي ميت
ال كاركرد ابزاري
فپذيري و
يهاي اين گروه ،عم ً
د؛ ولي به سبب انعطا 
كاركرد ابزاري :فناور 
ص مدارس ساخته نشدهان
و دانشآموزان هستند؛
د؛ يعني براي استفادة خا
ي ،مورد استفادة معلمان
صراً جنبه آموزشي ندارن
ا
ه
يان
يهاي را
منح
فچيني.
وزش و تسلط بر فناور 
ي ،نقشهكشي و حرو 
ش بودن آ نها در امر آم
گوناگون اداري و گرافيك
خ
اثرب
ي
هاي فتوشاپ ،نرمافزارها
رايانهاي اس��ت ،معلم و
زار
طهاي الكترونيكي
اف
م
را
ن
ي،
رنت
ينت
ا
ي

ها
ي كه عموم ًا ش��امل محي
مانند ابزار
طهاي وب يك
يها
داشته باشند .مثل محي 
ي :در اين گونه فناور 
اط
ل
رتب
عام
ا
ت
رد
هم
كارك
يهاي ديگر ،ميتوانند با
تبادل پيام آماده است و
ريق شبك هها و يا فناور 
وب دو شرايط تعامل و
دانشآموزان از ط
طرفه دارد ولي در محيط
رايانه با كاربر ارتباط يك
ي
وب دو كه در اول
يا به سؤا لها پاسخ دهند.
در مدارس هوشمند ،از
يتوانند سؤال طرح كنند
است در مدارس ،ب هويژه
طرفين م
ي نوين آشنا شديم بهتر
با روش آموزش مستقيم.
يها
يهاي انواع فناور 
ده كنيم تا از نرمافزارهايي

ژگ
وي
با
كه
فا
ال
ست
ح
شافي و ارتباطي بيشتر ا
روش تدريس ،شيوههاي
ي اكت
است كه فناوري بتواند در
يهاي رايانهاي با كاركردها وري زماني بجا و مطلوب
فناور 
ذهني و عملي بر محور
ي ،استفاده از هر نوع فنا
تهاي
اد كند و در انجام فعالي 
بهطور كل
زشي تحول و تحرك ايج
ي زماني نامطلوب
چنين استفاده از فناور 
مو
آ
ي
ضا
ف
و
ط
راي
هم
ش
ود
زد.
يادگيري ،و بهب
دانشآموز را توانمند سا
دهي و يادگيري نداشته
رسي و آموزشي ،معلم و
نتيجه و بازده فرايند ياد
اهداف برنام ههاي د
موزشي ،تأثير خاصي در
تهاي آ
كه حذف آن از فعالي 
و نابجاست
اگر ما بتوانيم علم را به
اربرد علم در عمل است؛
جلب ميكنم كه فناوري ك
ديل يافت ههاي علمي به
باشد.
ان ارجمند را به اين نكته
مند خواهيم شد؛ و اما تب
نظر معلم
رفت و تعالي كشور بهره
در مدارس ،مراكز علمي،
از مزاياي فناوري در پيش
ح يا توليد فناوري ابتدا
عمل تبديل كنيم،
آغاز نميشود ،فكر اصال
و در نهايت در كارگاهها
باور عمومي ،از كارخانه
يگردد
س روي كاغذ طراحي م 
عمل ،برعكس
نها خلق ميشود ،سپ
است كه ميتواند در نظام
ؤسسات پژوهشي در ذه 
رسد .و اين همان روندي
دانشگاهها ،و م
ي
به مرحلة توليد انبوه م 
رار گيرد؛ از اين طريق،
ل فيزيكي پيدا ميكند و
از مدارس كشور الگو ق
شك
موزشي سودمند و موردني
و كارخان هها
ومي ميشود و رونق پيدا
ِ
يهاي آ
نسبت به توليد فناور 
هاي آموزشي در كشور ب
آموزشي ما
ي
هم صنعت توليد فناور 
مدارس از بين ميرود و
هم دغدغ ههاي
ميكند .انشاءاهلل
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فناوری
آموزشی،
اطالعاتو
ارتباطات
لیال سادات علوی
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

شیوههاینوینتدریس
موانع بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات
  اشاره
با توجه به حرکت پرش��تاب جوامع توس��عهیافته برای ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت از طریق توسع ة کاربری
فاوا ،در کشور ما نیز برنامهریزی و طرحهای پژوهشی و اجرایی بیشماری در زمینة فاوا ،از جمله طرح تکفا ،مدارس
هوشمند ،طرح آموزش ضمن خدمت معلمان و غیره به اجرا گذاشته شده و یا در حال اجراست .اما سؤال اینجاست
که با وجود این آگاهی از اهمیت و تأثیرگذاری فاوا در سطح کالن و خرد نظام آموزشی و اجرای طرحهای گوناگون با
هزینههای کالن ،چرا باز هم بهکارگیری و استفاده از فاوا در کالسهای درس را بهعنوان خطمقدم نظام آموزشی کشورمان
مشاهده نمیکنیم .در این مقاله ضمن بیان سودمندی فاوا در آموزش و نقش معلمان در کاربرد آن ،موانع استفاده از فاوا
را شناسایی و پیشنهاداتی برای رفع آنها ارائه میکنیم.

کلید واژهها:
شیوههای نوین تدریس،
فناوری اطالعات و ارتباطات
(فاوا) ،موانع

سرآغاز
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از اواخ��ر دهة  50قرن بیس��تم
تحولی در جهان آغاز شد که بعدها
آنرا موج س��وم نام نهادن��د .از آن
زم��ان تاکن��ون ،فن��اوری اطالعات
بهعن��وان راهبر و هدایتگر این موج
پیش��گام ،هر روز بیش از پیش و با
سرعتی بیشتر ،ابداعی نوین را برای
بش��ر به ارمغان آورده اس��ت .یکی
از حوزههای��ی که بالق��وه میتواند
تأثی��رات فراوان��ی از ای��ن فناوری
بپذی��رد ،آموزش و پرورش اس��ت.
استفاده از فاوا در آموزش و پرورش
در حال تبدیل شدن به بخش مهمی
از سیاس��تگذاریها و اصالحات
آموزشی است (کوزما )2008 ،و اکثر

کشورها آن را رکن اصلی برنامههاي
ملی خود برای بهبود نظام آموزشی
و ارتقای کیفیت روشهای تدریس
قرار دادهاند.
اس��تفاده از ای��ن فن��اوری در
مدارس به دالیل اثبات شدة تربیتی،
اجتماع��ی و اقتص��ادی ،ضرورتی
اساس��ی تلقی میش��ود و بسیاری
از دولته��ا به منظ��ور حمایت از
پروژههای توس��عة فاوا در آموزش
و پ��رورش ،ب��ه س��رمایهگذاری و
برنامهریزیهای عمده و کالن اقدام
کردهاند (پلگ��روم .)2001 ،از آنجا
ت تربیت نسل
که بیشترین مس��ئولی 
جدی��د متوجه معلمان اس��ت ،الزم
اس��ت در روش تدری��س و نح��وة
آموزش معلمان نیز تغییراتی متناسب
با شرایط روز صورت گیرد (آقازاده،
.)1390

ضرورتوسودمندیبهرهگیری
از فاوا در نظام آموزشی

ورود فناوریهای جدید ،عالقه

به کس��ب دانش با روشهای متنوع
و متناس��ب با موقعیتهای متفاوت
را افزایش داده اس��ت؛ بهطوری که
امروزه میتوان ادع��ا کرد که میزان
اطالعات بشر هر چهار تا پنج سال
دو برابر میش��ود .به عبارت دیگر،
مجم��وع اطالعات قابل دس��ترس
برای یک دانش��جو در س��ال 1997
کمتر از یک درصد اطالعاتی است
ک��ه در س��ال  2050در دس��ترس
دانش��جوی دیگ��ر ق��رار میگی��رد
(عطاران.)1383 ،
ف��اوا توانایی بالقوهای در بهبود
فراین��د تدریس دارد که از آن جمله
میتوان به این موارد اشاره کرد:
ایج��اد فرصته��ای براب��ر
آموزشی؛ تقویت نقش معلم؛ بهبود
کیفیت تدریس؛ مقابله با مش��کالت
آم��وزش جمع��ی؛ فراهم س��اختن
آم��وزش مس��تمر؛ انف��رادی کردن
آموزش؛ تأکید بر جنبههای انس��انی
آموزش (عطاران.)1383 ،
بنابرای��ن ،باتوجه ب��ه تحوالت

وسیع و فراگیر در جوامع ،افراد برای
پاسخگویی به نیازهای پیچیدة جامعة
مدرن به آم��وزش و پرورش مدرن
نیز نیاز دارند و این امر جز با ایجاد
تحول در نظام آموزش و پرورش و
تغییر در محیطهای یادگیری ممکن
نخواهد شد.

نق�ش معلم�ان در کارب�رد اثر
بخش فاوا در آموزش

بنا به گزارش دپارتمان آموزش
و پ��رورش و مهارته��ا (،)2006
ترکیبهای گوناگون نش��ان میدهد
که طیفی بسیار گسترده از شیوههای
بهکارگی��ری فن��اوری در اختی��ار
معلمان ق��راردارد و آن��ان با ابتکار
عم��ل و به انتخاب خ��ود میتوانند
در هر ش��رایطی از فاوا برای بهبود
فرایند تدریس بهره گیرند (دپارتمان
مهارته��ا و آم��وزش و پ��رورش،
.)2006
ط��ی یک تحقیق ملی در آمریکا
 96درص��د معلم��ان از بهکارگیری
فناوری رایانهای برای توس��عة نظام
آموزش��ی جانبداری کردند .برای
تحق��ق ای��ن امر ک��ه مس��تلزم تهیه
تجهیزات و صرف هزینة باالیی بود،
کنگرة آمریکا در سال 1999 ،میلیون
دالر در نظ��ر گرفت ک��ه  75میلیون
دالر آن ب��ه صورت ویژه ب ه آموزش
معلمان در زمینة فناوری اختصاص
داده شده بود (ویلسون.)2008 ،
باتوج��ه به تجربیات بس��یاری
از کش��ورها ،تدریس ف��اوا بهعنوان
رشتهای انتزاعی و مجرد راه مؤثری
ب��رای تش��ویق کاربرد فن��اوری در
یادگیری نیست .مسلّم ًا این معلمان
هس��تند که کلی��د کارب��رد اثربخش
فن��اوری در بخش بهب��ود یادگیری
را در دس��ت دارند ،اما اگر معلمان

کام� ً
لا درک نکنند که چگونه بهطور
مؤث��ری فن��اوری را برای پیش��برد
یادگیری دانشآم��وزان بهکار ببرند،
س��رمایهگذاریهای کالن��ی ک��ه در
نوآوریه��ای فاوا ص��ورت گرفته
است به آسانی به هدر خواهد رفت.
کاربرد فاوا این را میطلبد که محتوا
و روشهای آموزش��ی بهت��ر آماده
ش��وند .بنابراین ،معلمان به نگرشی
بدون ت��رس در کارب��رد فناوریها
نیاز دارند تا آنها را تش��ویق کند که
خودشان خطرات را بپذیرند و آنها
را وادارد که یادگیرندگانی مادامالعمر
باشند.

موانع کاربرد فاوا در تدریس

موانع کاربرد فاوا در تدریس در سه
محور کلی دستهبندی میشوند:
 امکان��ات و تجهی��زات موجود
در م��دارس (فض��ا ،بودج��ه،
سختافزار و نرمافزار)

 ویژگیه��ای ش��خصی معلمان
(اعتق��ادات ،ع��ادت ،انضب��اط،
دانش و مهارت)
 شیوة برنامهریزی درسی و نیروی
انسانی متخصص (برنامة درسی،
زمان ،کمبود متخصص و ساختار
کتابهای درسی)
طب��ق یافتهه��ای پژوهشهای
س��عادتطلب ( ،)1388اي��زدي
( ،)1386تقوای��ی ( ،)1384پلگرام
( ،)2001الی و پ��رات (،)2004
کوزم��ا ( .)2008عمدهتری��ن مانع
بهرهگی��ری از روشه��ای تدریس
مبتن��ی ب��ر ف��اوا در درج��ة اول به
«کمب��ود امکان��ات و تجهی��زات
مناس��ب با فاوا در مدارس» مربوط
اس��ت و «ناهماهنگی برنامة درسی
و کمبود نیروی انسانی متخصص»
و «ویژگیهای ش��خصی معلمان»
بهعن��وان موان��ع بعدی شناس��ایی
شدهاند.

باتوجه به
تجربیات
بسیاری از
کشورها ،تدریس
فاوا بهعنوان
رشتهای انتزاعی
و مجرد راه مؤثری
برای تشویق
کاربرد فناوری در
یادگیرینیست
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پیش�نهاداتی برای رف�ع موانع
کاربرد فاوا در روشهای تدریس

ال�ف) امکان�ات و تجهی�زات
موجود در مدارس
 اقدام به تحقق بنیادی ،گسترده و
کنترل شده در سراسر کشور مبنی
بر شناس��ایی موانع بهرهگیری از
روشهای تدریس مبتنی بر فاوا؛
 تغییر قوانین و مقررات اس��تفاده
از امکانات و تجهیزات مدارس؛
 نیازس��نجی مراک��ز آموزش��ی
در کوتاهتری��ن زم��ان و ارائ��ة
نرمافزارهای متناسب با آن مراکز
و پیگیری مستمر نحوه و میزان
استفاده از این نرمافزارها؛
ب) شیوة برنامهریزی درسی و
نیروی انسانی متخصص
 تغییر ساختار برنامهریزی درسی
و محتوای دروس متناسب با فاوا؛
 اس��تفاده از ی��ک گ��روه معلمان
متخص��ص در زمین��ة تولی��د

محت��وای الکترونیک��ی در ه��ر
درس ،ب��رای ارائ��ة راهکارهای
تبدیل این کتابها ب��ه نرمافزار
تولید محتوای الکترونیکی آن؛
 اقدام به تعریف پس��ت سازمانی
هماهنگس��از ف��اوا در چارت
س��ازمانی آم��وزش و پرورش و
مدارس (الی و پرات.)2004 ،
پ)  ویــژگیه�ای ش�خصی
معلمان
 اق��دام به برگ��زاری کالسهای
آموزش��ی هدفدار در زمینة فاوا
برای افزایش آش��نایی معلمان و
کارکنان با فاوا؛
 ارزیاب��ی و ارتق��ای عملک��رد
معلمان با ش��یوههای انگیزش��ی
بهمنظور افزایش انگیزه در کاربرد
فاوا؛
 ایج��اد دورهه��ای آم��وزش
ضمنخدمت تلفی��ق روشهای
تدریس با فاوا.

منابع
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همیاری ،فراشناخت و . ...انتشارات آییژ .تهران.
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دبیران و فناوری اطالعات
و ارتباطات
کلید واژهها:
فناوری ،دبیران و فناوری،
کاربرد فناوری

چکیده

یافتههایپژوهش

 آشنایی دبیران با امکانات

بحث و نتیجهگیری

نتایج این پژوهش نشان میدهد،
میزان آش��نایی و اس��تفادة دبیران از
فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات در
حد کم اس��ت .به این معن��ا که اکثر
دبیران با ویدئوپروژکش��ن ،ابزارهای
ویرایش فیلم و چاپگر آشنا نیستند؛

پژوهشگر:
سیدهرقیه واعظزاده

تنظیمات صفحة نمایش را بلد نیستند
و نمیتوانند آن را به میل خود تنظیم
کنند؛ با نصب و حذف سختافزار یا
نرمافزارهای مورد نیازشان بیگانهاند؛
پست الکترونیک و سایتهای علمی
و تخصصی مربوط به رشتة تخصصی
خ��ود را نمیشناس��ند و توانای��ی
اس��تفاده از واژهپ��رداز ،پاورپوینت
و نرمافزاره��ای کارب��ردی رای��ج را
ندارند .همانطور که مالحظه ش��د،
هنوز دبیران ما در زمینة اس��تفاده از
فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات با
مشکالت عدیدهای مواجه هستند.
لذا آم��وزش دبی��ران در این زمینه
و پیگی��ری نتایج ای��ن آموزشها و
میزان کاربست آنها اهمیت
بسزایی دارد .زیرا ،بنا به گفتة
صافی ( )1388مهمترین عامل
موفقیت و یا ضعف نظامهای
آموزشی ،نبود معلمان شایسته
و ماه��ر اس��ت .به ع�لاوه،
معلمی حرف��های تخصصی
اس��ت و ب��ه صالحیتهای
اخالق��ی ،اجتماع��ی و فنی
توأم با مهارتهای انسانی و
ادراکی نی��از دارد .در نتیجه،
ش��ناخت ابزاره��ای جدید
ارتباط��ی و آموزش��ی برای
دبی��ران ،بهمنظ��ور برقراری
و پویای��ی آموزش��ی ،امری منبع
ضروری است .زیرا نشناختن
 .1صافی  ،احمد
ابزارها و چگونگی کاربرد و
( .)1388مسائل
گسترة فعالیت آنها ،موجب
آموزش و
پرورش ایران.
ناتوان��ی دبی��ران در آموزش
ویرایش .تهران.
خواهد شد.
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این پژوهش با هدف بررسی میزان
آش��نایی دبی��ران با فن��اوری اطالعات
و ارتباطات و اس��تفاده از آن در س��ال
تحصیل��ی  1390 -91در م��ورد دبیران
دبیرستانهای دولتی شهرستان بابل ،به
روش توصیفی ،انجام شده است .برای
انج��ام پژوه��ش از بین دبی��ران جامعة
مورد نظ��ر ،به روش نمونهگیری
تصادف��ی 285 ،دبی��ر انتخ��اب
شدند و با استفاده از پرسشنامة
محقق س��اخته ،اطالعات مورد
نی��از پژوهش جمعآوری ش��د.
پرسشنامة مذکور دارای روایی
محتوایی [بود] و اعتبار آن برای
بخش اول (آش��نایی با فناوری
اطالع��ات و ارتباط��ات) 0/85
و برای بخش دوم (اس��تفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات)
 0/96است.اطالعات جمعآوری
شده با روشهای آمار توصیفی،
توصیف ش��د و بهمنظور آزمون
فرضیههای پژوه��ش ،از آزمون
پارامتری  tتک متغیره اس��تفاده
بهعمل آمد و نتایج زیر حاصل
شد.

سختافزاری در حد کم است.
 آش��نایی دبی��ران ب��ا امکان��ات
نرمافزاری در حد کم است.
 اس��تفادة دبی��ران از امکان��ات
سختافزاری در حد کم است.
 اس��تفادة دبی��ران از امکان��ات
نرمافزاری در حد کم است.

پژوهش
و   نوآوریهای
آموزشی
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درسی
آموزشیو
برنامه  
ریزی
فرخلقا رئيسدانا ()Ed.s
متخصص در تعلیم و تربیت

پژوهش
در
برنامهدرسی
ريزي
کلید واژهها:
مراحل تهيه و تدوين
برنامههاي درسي ،مراحل
پژوهش در برنامهريزي
درسي ،روشهاي پژوهش و
برنامهريزي درسي ،ابزارها  و
انواع پژوهش

پژوهش و برنامههاي درسي
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  اشاره

براي تبيين پژوهش در برنامهريزي درسي و تشريح چگونگي بهرهگيري
از آن در مراحل برنامهريزي درس��ي جمهوری اسالمی ایران ،در اين مقاله
ابتدا مؤلفههاي اساسي برنامهريزي درسي را مرور خواهيم كرد و بعد جايگاه
و نقش تحقيق مربوط به هريك از مؤلفهها را معرفي ميكنيم.

در برنامهريزي درس��ي از الگوي��ي جهاني پيروي
ميكني��م .اولي��ن مرحلة برنامهريزي درس��ي براي تهيه
و تدوي��ن برنامههاي 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 بهصورت
اهداف غايي ،در سطوح دورههاي تحصيلي بهصورت
هدفه��اي كل��ي و در موضوعات درس��ي بهصورت
اهداف خاص و ويژة آن موضوع درسي) بنا بر نيازهاي
مشخص و شناختهشده ،بهطور نظري يا تحقيقي ،تعيين
و مشخص ميشوند .نيازها در سه بعد مورد توجه قرار
ميگيرند:
 .1نيازه��اي جامعه (جامعه از آموزش چه انتظاري
دارد؟ جامع��ه نيازمند آم��وزش چگونه افرادي
است؟)
 .2نيازه��اي ف��رد (مخاط��ب آم��وزش براس��اس
ويژگيهاي س��ني و رشد جس��ماني و رواني و
سطح آموزشي چه نيازهايي دارد؟)
 .3نيازهاي 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
زمينههاي 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 هدفها مش��خص ميشود .گسترة
مفاهي��م ،اص��ول ،تعميمها و ك ً
ال محتواي��ي كه بايد در
فرايند يادده��ي -يادگيري بهعنوان مبن��ا و زمينه مورد
ق
توجه ق��رار گي��رد و در واقع وس��يلهاي ب��راي تحق 
هدفهاي آموزش��ي باشد ،چارچوب محتوا را تشكيل
ميدهد .در همين راس��تا و با توج��ه خاص به اهداف
مشخص ،روشهاي سازماندهي و ارائة محتوا از يك
س��و و روشهاي تدريس از س��وي ديگر ،مشخص و
تعيين ميشوند .اين روشها هم مبناي توجه مؤلفان و
نويسندگان كتابهاي درسي و هم مبناي توجه معلمان
در ارائة مطالب مورد آموزش و فراهم كردن زمينههاي
يادگيري براي دانشآموزان هستند.
بديه��ي اس��ت ،در بح��ث از روشها ،ش��يوههاي
ارزش��يابي از آموختههاي دانشآم��وزان ،مركز توجه و
از مؤلفههاي بايستة برنامهريزي درسي است .نمودار1
عناصر و ابعاد برنامهريزي و چگونگي ارتباط آنها را با
يكديگر نشان ميدهد.

گسترة دانش و

نيازهاي اطالعاتي
نيازهاي جامعه

نيازهاي دانشآموز
نيازها

تدوين هدفهاي آموزشي و پرورشي

تهية چارچوب محتواي
راهنماي برنامة درسي

مفاهيم ،اصول ،تعميمها و

چگونگي سازماندهي و

چگونگي توالي آنها

ساختار محتوا

شيوههاي عمل
شرايط و امكانات موردنياز

شيوههاي ارزشيابي

تجهيزات و وسايل كمكآموزشي
راهنماي برنامة درسي

ارزشيابي راهنماي برنامة درسي

شيوههاي آموزش

آموزش و پرورش وابس��ته
به مجلس ش��وراي اسالمي
و ش��وراي عال��ي آموزش
و پ��رورش ني��ز عه��دهدار
انج��ام تحقيق��ات تحليلي
ب��ا اس��تفاده از ايدئولوژي
اس�لامي و پژوهشه��اي
مرتبط با تعيين سياستها و
خطمشيهاي كلي مملكتي
منطب��ق با اس��ناد و مدارك
برنامههاي توسعهاي كشور
ب��ا اس��تفاده از مف��اد قانون
اساس��ي جمهوري اسالمي
و همچنين انجام تحقيقات
تاريخي هس��تند .مجموعه
بررس��يهاي انجام ش��ده،
اولويت نيازهاي آموزش��ي
را مشخص ميكند .براساس
آنها اه��داف غايي و كلي
نظام آموزش و پرورش تهيه
و تدوين ميشود .نمودار،2
فراين��د پژوه��ش قب��ل از
برنامهريزي درسي را نشان
ميدهد.

هدف اساسی در
فرایند تهیه و
تدوینبرنامههای
درسی ،گردآوری
نظرهای سازنده
نسبت به نقاط
قوت و ضعف
برنامة تهیه شده
است

مراحل پژوهش در
برنامهريزي درسي

مرحلة اول ....................
نمودار  : 1عناصر و ابعاد برنامهريزي و چگونگي ارتباط آنها
پژوهش در فرايند برنامة درسي
ال��ف) پژوهش در مرحلة تدوي��ن راهنماي برنامة
درس��ي اين تحقيق از نوع تحقيق ارزش��يابي با
مراح�ل پژوه�ش قب�ل از تدوي�ن برنامهه�ا و
هدف ارزش��يابي تكويني است .در اين مرحله،
برنامهريزي درسي
راهنماي برنامة درس��ي (چارچوب كلي برنامه)
پژوهش براي تعيين نيازهاي آموزشي
ارزشيابي ميش��ود .ارزشيابي براساس پژوهش
تعيين نيازها مرحلهاي قبل از برنامهريزي درس��ي
علمي صورت ميگيرد.
اس��ت و در واق��ع در مرحل��ة برنامهري��زي آموزش��ي
پژوهشهاي��ي ص��ورت ميگي��رد .تحقيق��ات بنيادي،
روشهاي پژوهش و ارزشيابی برنامههای درسی
تحقيق��ات كارب��ردي ،تحقيق��ات تاريخ��ي و تحليلي،
با توجه به آنكه هدف اساسي پژوهش در فرايند تهيه
زمينهساز تعيين نيازهاي آموزشي هستند.
مركزتحقيقات آموزشي مستقر در معاونت پژوهشي و تدوين برنامههاي درس��ي گردآوري نظرهاي سازنده
س��ازمان پژوه��ش و برنامهري��زي آموزش��ي عهدهدار نس��بت به نقاط قوت و ضعف برنامة تهيه ش��ده است،
انج��ام تحقيقات بنيادي و كاربردي اس��ت .كميس��يون نمونههاي معرف از جامعة معلمان و صاحبنظران در
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ارزيابي نيازها و تعيين اولويتها

از طرف

تحقيقات تحليلي و

تحقيقاتبنيادي

تاريخي

تحقيقاتكاربردي

توسط
پژوهشكدههاي وزارت آموزش و پرورش
دبيرخانة شوراي عالي آموزش و پرورش
کمیسون برنامهریزی آموزشی در
وزارتخانه  و مجلس شورای اسالمی

نمودار  : 2فرایند پژوهش قبل از برنامهریزی درسی
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موضوع مورد پژوهش و ارزشيابي نظرخواهي ميشوند.
ابزارها
ابزارها شامل پرسشنامه يا مصاحبه هستند .ابزارها
بهگونهاي تهيه و تدوين ميش��وند كه هيئتي متخصص
در امور ارزش��يابي با كمك گروه درسي مربوط و گروه
ارزش��يابي ،همة مولفههاي سؤاالت پرس��شنامهها يا
مصاحبهها را مورد توجه قرار ميدهد.
شيوة عمل
ابزارها معمو ًال به دو شيوه استفاده ميشوند:
ال��ف) پرس��شنامهها از طري��ق پس��ت ب��راي
صاحبنظ��ران ي��ا معلم��ان ارس��ال و نظرات
گردآوري ميشوند يا پرسشنامههای تکمیلشده
برگشت داده ميشوند.
ب) مصاحبههاي انفرادي انجام ميشود.

ج) نظرات در يك جلس��ة مش��ترك حضوري (با
دع��وت قبل��ي) به بح��ث و تبادلنظر گذاش��ته
ميش��وند .مصاحبة گروهي نيز به همين ترتيب
صورت ميگيرد.
براس��اس نتايج حاصل از اين بخ��ش از پژوهش،
برنامة درسي تجديدنظر و اصالح ميشود.
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 كتابهاي
كمكدرسي نوشته ميشود.
هدف پژوه��ش در مرحلة اعتباربخش��ي محتواي
آموزش��ي چگونگ��ي تطاب��ق محت��واي آموزش��ي ب��ا
چارچوبهاي مشخصشده در راهنماي برنامة درسي
اس��ت .روش تحقي��ق در اي��ن مرحله ه��م بهصورت
نظرپرس��ي از متخصصان و صاحبنظ��ران موضوعي
است .ابزار تحقيق نيز به طور معمول پرسشنامه است.
تدوين س��ؤاالت پرسشنامه اهميت خاصي دارد و
هيئتي ارزشياب ،با همكاري گروه درسي مربوط ،آنها
را تهيه ميكنند.
پرس��شنامهها به هم��راه نس��خهاي از كتاب براي
صاحبنظ��ران ارس��ال و نظرها گردآوري ميش��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 ميكند.
مرحلة سوم ..................................................
پژوهش در فرايند اجراي آزمايشي برنامه
اغلب برنامهه��ا در دورههاي ابتدايي و متوس��طه،
قب��ل از اجراي سراس��ري و كش��وري ،در كالسهاي
نمون��ة مع��رف جامع��ه ،حداقل ب��ه مدت يك س��ال
تحصيل��ي آزماي��ش ميش��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 بهكارگيري كتاب درس��ي و مواد كمكآموزشي
در كالسهاي درس نمونه ،براساس يك طرح اجرايي
و برنامهريزي ش��ده ،است .معلمان اين كالسها تحت
آموزش ويژه قرارميگيرند.
ارزش��يابان (ك��ه غالب ًا معلمان هس��تند) براس��اس
طرح ارزش��يابي ،در طول اجراي ط��رح ،مواد برنامه و

چگونگي اجرا را ارزيابي و نقاط قوت و ضعف برنامه
را مشخص ميكنند.
ابزارها
ابزارها در اين مرحله متنوعاند .مشاهده از ابزارهاي
اساسي است .پرس��شنامه نيز براي گردآوري نظرهاي
معلم��ان ،دانشآم��وزان و اولياي آنها ب��هكار ميرود.
مصاحبه با معلمان و مديران مدارس و دستاندركاران
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 ميشود.
مرحلة چهارم ...............................................
پژوهش بعد از اجراي سراسري برنامة درسي
آخرين مرحلة پژوهش در برنامههاي درسي ،اجراي
سراس��ري برنامه و كت��اب و اس��تفاده از آنها در كلية
كالسهاي آموزش��ي مربوط اس��ت .اين نوع ارزشيابي
معم��و ًال پس از يك دورة كامل تحصيلي (دورة ابتدايي
يا دورة متوسطه) صورت ميگيرد.
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 متنوعان��د .معمو ًال از
پرسشنامه و مصاحبه استفاده ميشود و در اغلب موارد
آزمونهاي ويژهاي براي س��نجش پيش��رفت تحصيلي
دانشآموزان نيز تهيه ميشوند.
نمونهه��اي مورد آزمون معم��و ًال نمونههاي معرف
كش��وري هس��تند .اين پژوهشها براس��اس طرحهاي
ارزش��يابي خاص و به وس��يلة محقق و گروه ارزشياب
صورت ميگيرند.
نتاي��ج حاصل از اي��ن پژوهش ،بازخ��وردي كلي
نسبت به برنام ة درسي و مواد آموزشي مربوط و در كل
اطالعاتي نسبت به كارايي ،سودمندي و مفيدبودن برنامه
و كتاب به دست ميدهد .بهعبارت ديگر ،نتايج حاصل
از اين بخش از پژوهش ارزش��يابي ،به تصميمگيري در
م��ورد حفظ برنامه يا تغيي��ر آن بهصورت جزئي يا كلي
كمك ميكند.
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 ميگيرد.

انواع ديگر پژوهشها

غير از پژوهشهاي مربوط ب��ه فرايند برنامهريزي
درس��ي و اج��راي آن ،پژوهشهايي از ن��وع ديگر نيز
در دفت��ر برنامهريزي س��ازمان پژوه��ش و برنامهريزي
آموزش��ي يا در پژوهشكدههاي تعليم و تربيت ،بهشرح
زير ،صورت ميگيرد:

پژوهشهاي موردي 1در برنامههاي درسي

اي��ن ن��وع پژوهشها به تناس��ب موض��وع خاص
موردنياز براساس طرحهاي پژوهشي به اجرا درميآيند.
ب��راي مث��ال ،پژوهشهاي��ي دربارة ش��يوههاي خاص
تدريس يا ش��يوههاي خاص ارزش��يابي در موضوعات
متفاوت انجام ميشود .نمونههاي از اين نوع پژوهشها
عبارتاند از:
 بررسي نقاط قوت و ضعف امتحانات هماهنگ يا
غيرهماهنگ
 بررس��ي تطابق حجم محت��واي كتابها با حجم
ساعات درسي آنها
 بررسي راهكارهاي استفاده از شيوههاي كاوشگري
در تهيه و تدوين مواد آموزشي و كتابهاي درسي
 بررس��ي وضعيت زن ،مرد ،شاغل و مسائل خاص
در كتابهاي درسي
 بررس��ي تصاوير و تمرينهاي كتابها و كش��ف
اشكاالت
 نظرپرس��ي از معلم��ان يا دانشآم��وزان در مورد
مسئلههاي خاص مربوط به برنامه يا كتاب
 بررسي نظام«خط» در آموزش خواندن و نوشتن
 بررسي رويكردهاي آموزش در زبانآموزي و ساير
آموزشها

هدف پژوهش
در مرحلة
اعتباربخشي
محتواي آموزشي
چگونگيتطابق
محتواي آموزشي
با چارچوبهاي
مشخصشده در
راهنمايبرنامة
درسي است .روش
تحقيق در اين
مرحله بهصورت
نظرپرسي از
متخصصان و
صاحبنظران
موضوعي است

اقدام پژوهشي يا پژوهش در عمل

بنابر مس��ئله يا مش��كل خاص��ي ك��ه در نهادهاي
برنامهري��زي درس��ي احس��اس و ش��ناخته ميش��ود،
پژوهشهايي از نوع پژوهش در عمل 2براي حل مشكل
طراحي ميش��ود و به اجرا درميآي��د .از جمله موارد
پژوهش در عمل (اقدامپژوهش��ي) ،پيش��نهاد آموزش
قرآن در پايههاي نخس��تين دورة ابتدايي به منظور رفع پينوشت .....................
مش��كل آموزش قرآن در پايههاي باالتر تحصيلي بوده
1. Case Study Surveys
است.
2. Action Research
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پژوهش
و   نوآوریهای
آموزشی
نويسنده:
هلن تيمپرلي
مترجم:
احمد امين
کارشناس ارشد سنجش و اندازهگیری

يادگيري
و رشدحرفهاي
  اشاره
وجود كارش��ناس بيروني براي
معلمان��ي كه بهط��ور گروهي با هم
ش با
كار ميكنن��د ،ب��ه منظ��ور چال 
فرضيهها و گس��ترش ان��واع دانش
و مهارتهاي جدي��دي كه با بازده
مثب��ت دانشآموزان مرتبط اس��ت،
ضرورت دارد .اين مقاله بخشي از
كتابچهاي اس��ت با عنوان «رشد و
يادگيري حرفهاي معلمان» كه يكي
از كارشناس��ان يونسكو به نام هلن
تيمپرلي بر پاية پژوهشهاي معتبر در
اين زمينه نوشته است.

کلید واژهها:
كارشناس مطلع ،رشد حرفهاي،
كارشناسبيروني

يافتههاي پژوهش
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ب��ه كار گرفتن كارش��ناس بيروني
براي معلماني كه در برنامههاي آموزشي
ش��ركت كردهاند ،ضرورت دارد .زيرا،
يادگيري جديد معلماني الزم دارد كه
محتواي آموزش جديد را درك كنند،
مهارته��اي جديد را ي��اد بگيرند و
دربارة فعاليتهاي آموزشي خودشان
تفكر كنند .كارشناس بيروني ميتواند
از كادر مدرسه (مانند مدير) يا خارج از
مدرسه (مانند پژوهشگر) انتخاب شود.
فرضهاي موجود درب��ارة برنامة
درس��ي ي��ا درب��ارة آنچه ك��ه خاص
گ��روه دانشآم��وزان اس��ت ،ممك��ن

اس��ت مانع از درك معلمان نس��بت به
اثربخش��ي امتحانات بر بهبود يادگيري
دانشآموزان شود .كارشناسان بيروني
ميتوانند فرضها 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
حرفهاي به دس��تآمده اس��ت توضيح
دهن��د و فعاليته��اي آموزش��ي را بر
دانشآم��وزان و يادگيريش��ان متمركز
كنند.
كارشناس��ان بيرون��ي ني��از دارند

معلمان
از محت��واي مرب��وط به برنامة درس��ي
و آنچ��ه ك��ه فعاليته��اي تدريس را
براي دانشآموزان متفاوت ميس��ازد،
آگاه ش��وند .آنه��ا باي��د بتوانن��د در
ضم��ن فعاليتهاي تدري��س ،دانش و
مهارته��اي جديد و معنيدار 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��توجو و سنجش دادههاي
مرب��وط به تدريسش��ان افزايش دهند.
اگر كارشناسان بيروني در فعاليتهاي

يادگيري جديد
معلماني الزم دارد
كه محتواي آموزش
جديد را درك كنند،
مهارتهاي جديد را
ياد بگيرند و دربارة
فعاليتهايآموزشي
خودشان تفكر كنند

منبع

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

معصومه زوري
آموزش و پرورش استان گلستان

شمارة  6اسفندماه  ،شمارة 222ـ دورة بيستوهفتم،
سالتحصيلي1390-91

اهداف:
 .1پژوهش دانشآموز؛
 .2تغييرات زيستشناختي؛
 .3احساس لذت و خوشي.
ساير موارد:
در كودكي دنيا را به بازي ميگيري ،در حالي
كه در بزرگي دنيا انسان را به بازي ميگيرد.
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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يادگيري درگير نشوند ،نميتوانند دانش
و مهارت معلمان را گس��ترش بدهند.
در اي��ن صورت ،امكان دارد كه رش��د
حرفهاي بر فعاليتهاي معلمان و بازده
دانشآم��وزان تأثي��ر نامطلوب داش��ته
باشد.
بعضي از طراحان رشد حرفهاي به
معلمان به عنوان تكنيسين نگاه ميكنند
و در زمينههاي مربوط به رشد حرفهاي
با آنان بح��ث ميكنند .اي��ن رويكرد،
دش��واري تدريس را ناديده ميگيرد و
به نيازه��اي معلمان براي پاس��خدهي
به نيازهاي يادگيري دانشآموزانش��ان
بياعتناس��ت .اس��اس فعاليته��اي
تدريس اثربخش بر مجموعة پيوس��ته
و يكپارچ��هاي از باوره��ا ،دان��ش و
ارزشها استوار است.
كارشناس��ان بيروني ب��ه معلمان
كمك ميكنند تا فعاليتهاي تدريس
خ��ود را اثربخش و معن��يدار كنند،
رش��د حرف��هاي معلمان را تس��هيل
ميكنن��د ،و ب��راي درك نظريهه��ا و
ابزارهايي كه در فعاليتهاي آموزشي
به آنها نياز است ،راهنماييهاي الزم
را ارائه ميكنند.

تصوير
تفسير

ماو   
خوانندگان
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آموزش،
حرفة
معلمی

ب
ر
ر
ا
د
ک
م
ه
ا
ر
ت
ت
ف
کر
در آموزش زبان فارسي

دکتر محمود تلخابی
عضو هیئت علمی
پژوهشکده علوم شناختی
فهيمه تقوي
کارشناس مشاوره و راهنمایی

  اشاره

در دو ش��مارة گذش��ته ،پس از معرفی برخی ازمهارتهای تفکر ،کاربرد
مه��ارت پژوهش در آموزش علوم را در قالب فعالیت یادگیری برای پایة اول
ابتدایی بررسی كرديم .در این شماره به کاربست مهارت پردازش اطالعات در
آموزش زبان فارسی خواهیم پرداخت .همانگونه که قب ً
ال اشاره شد ،این مقاله
بخش��ی از فرایند درسپژوهی اس��ت که در آن معلمان از طریق وارد ساختن
مهارتهای تفکر به فعالیتهای یادگیری ،فرایند آموزش را بهبود میبخشند .از
این رو ،به جهت وجود نسبت میان مهارت پردازش اطالعات یامهارتهای
زبانی (مانند خواندن و نوش��تن) ،در این شماره پس از طرح مالحظات درهم
تنی��دنمهارتهای تفکر در آموزش زبان فارس��ی ،نمون��های از فعالیتهای
یادگیری را که برای درس فارس��ی پایة اول طراحی و اجرا شده است بررسی
میکنیم.

سرآغاز
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کلید واژهها:
مهارتتفکر،
پردازش اطالعات،
خواندن

با پیش��رفت علوم ش��ناختی ،ضرورت ارتباط میان مغز و آموزش و پرورش آشکارتر و دریچههای جدیدی در زمینة
یاددهی -یادگیری به روی دستاندرکاران تعلیم و تربیت گشوده شده است .بیتردید یافتههای علوم شناختی مسیر جدیدی
در قلمرو آموزش و پرورش برای مربیان و معلمان باز و فضای جدیدی را به مدارس عرضه خواهد کرد (خرازی و تلخابی،
 .)1390مس��لم ًا یکی از مهمترین حوزههایی که رویکرد ش��ناختی آن را متحول خواهد ساخت ،آموزش زبان (خواندن و
نوشتن) است.
نتایج پروژة کالس درسشناختی نشان میدهد که کودکان نهتنها دربارة چگونگی کارکرد تفکر دانشهايي دارند ،بلکه
غالب ًا میتوانند از طریق بیان ،نحوة کارکرد تفکر و توانایی بالقوة یادگیری خود را به طور چشمگیری بهبود بخشند.مهارتهای
تفکر ما را برای برنامهریزی در جهت آموزش صریحمهارتهای اساس��ی در سرتاس��ر برنامة درسی بهمنظور حمایت از
فعالیتهای یادگیری ،توانمند میسازد .این برنامه به کودکان فرصت خواهد داد تا بین مهارتها و موقعیتهای زندگی واقعی
ارتباط برقرار کنند و بدینترتیب ،هدف و دلیل یادگیری را درک كنند.
مهارتهای تفکر مجموعهای از مهارتها هستند که فراگیرنده را برای یادگیری بهتر در قلمرو درسی آماده میسازند،
زیرا با بهبود تفکر میتوان یادگیری را بهبود بخشید .یکی از انواعمهارتهای تفکر پردازش اطالعات است .از آنجا که آزوبل
نیز بر یادگیری معنادار ،سازمان یافته و توضیحی تأکید دارد و معتقد است که ذهن انسان بستهاي سازمانیافته و منظم برای
پردازش و ذخیرهسازی اطالعات است (دلگشایی .)1390 ،مهارت پردازش اطالعات را بايد در کانون فعالیتهای یادگیری
درس فارسی قرار داد .اينكار به دانشآموزان کمک میکند بهطور فعال به پردازش ،ذخیرهسازی و بازیابی اطالعات بپردازند.
بنابراین ،با بررسی موارد فوق و یافتن ارتباط نزدیکی بین شیوة آموزش زبان فارسی و نقش معرفتی آن در پرورش تفکر و به
خصوص مؤلفة پردازش اطالعات ،بر آن شدیم كه برنامههای درس فارسی کالس اول مدرسة مهر هشتم منطقة دو آموزش
و پرورش تهران را بر اساس مؤلفههای پردازش اطالعات مبتنی بر پژوهش طراحی ،بازنگری و اجراكنيم.

پردازش اطالع�ات و آموزش
زبان فارسی

در آموزش درس فارس��ی ابتدا
باید توجه دانشآموز را به موضوع
جل��ب و او را یاری كرد تا از طریق
دستهبندی موضوعات به دو صورت
مه��م و جزئ��ی ،بر اطالع��ات مهم
تمرکز کند .پس از اینکه دانشآموز
بی��ن مطالب جدی��د و قبلی ارتباط
ایجاد کرد ،موضوع به طور روش��ن
و سازماندهیش��ده ارائه میش��ود
(پيش��ين) .ش��اید بتوان پ��ردازش
اطالع��ات را س��ادهترین ش��کل
مهارته��ای تفک��ر در نظر گرفت.
در ه��ر ح��ال ،برای وارد س��اختن
مهارت پردازش اطالعات به فرایند
یاددهی -یادگیری باید به چند نكته
توجه کرد:
 ابتدا باید از در دس��ترس بودن

منابع و فرصتهای برابر برای
تمامی کودکان اطمینان حاصل
کرد .دانشآموزان را تش��ویق
كنيد به منابع مفید و آنچهباید
پ��س از پیدا ک��ردن اطالعات
انجام دهند ،بیندیشند.
 مرب��ی میتوان��د ش��یوههای
متفاوت��ی ب��رای مرتّبک��ردن
اطالعات ارائه دهد و کودکان
را ترغیب کند ت��ا ویژگیهای
مشترک هر مجموعه را توضیح
دهند.
 چنانچه ویژگیهای مشترک هر
مجموعه شناس��ایی شد ،اسم
مناس��بی به آن اختصاص یابد
(میتوان از طریق فراهمکردن
برگة ثبت طبقهبندی با طبقات
تعریف ش��ده ،مهارت تفکر را
در کودکان تقویت کرد).

 ب��ا توجه ب��ه اهمی��ت تعیین
توالی ،بهتر است کودکان را به
استفاده از واژههای «توالی» و
«منطقی» ترغیب کرد و دربارة
فرایند تفکری که کودکان برای
تعیی��ن توالی ب��ه کار بردهاند،
بحث کرد.
 میت��وان ب��رای دانشآموزان
فرصتی فراهم كرد تا شباهتها
و تفاوته��اي هر مجموعه را
بررس��ي كنند .بنابراین ،باید با
مقایس��ه و مقابل��ة مجموعهها
دربارة تفاوتها و ش��باهتها
بحث کرد.
 در مهارت پردازش اطالعات
ایج��اد فهم ،مه��ارت محوری
مهمی است .بنابراین ،کودکان
باید به ط��ور کامل مفاهیم قید
شده را درک کنند .وقتی مطمئن

برای دانشآموزان
فرصتی فراهم
کنیم که بتوانند
شباهتها و
تفاوتها را بررسی
کنند
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عنوان فعاليت :آموزش حرف ك
اهداف فعالیت:
• آشنایی با نشانة كـ ك
• توانايي مقايسة تصاوير و بيان شباهتها و
تفاوتها با دليل
• توانایی تركيب حروف و ساخت كلمات

عنوان گام
مرحلة 1

درگيركردن

• توانايي جملهسازي

مرحلة 2

در فعالیتهای
طبقهبندی
اطالعات
دانشآموزان باید
دلیل طبقهبندی را
بیان کنند

مناب�ع مورد نیاز :كارت تصاوير «ك»دار و
غير«ك»دار ،جدول الفب��ا ،كارت حروف و
صداهاي آموخته شده
سازمان كالس درس :فردي و گروهي

جمعآوري
اطالعات

مرحلة 3
بيان

زمان پیشنهادی برای فعالیت 45 :دقیقه
مکان پیش�نهادی ب�رای فعالیت :کالس
درس یا فضای آزمایشگاه
مهارتهاي تفكر :مهارت اصلی مورد نظر
در ای��ن ط��رح ،مهارت پ��ردازش اطالعات
است؛ با این حال ،مهارت تفکر خالق نیز به
کار گرفته خواهد شد.

فعالیتهای تکمیلی:
• تبديل كلمات كـ 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

شباهتها و

فعالیت یاددهی ـ یادگیری
مجموع��های از عکسهایی را که صدای کـ ک دارند و مجموعهای
را ک��ه اص ً
ال این ص��دا را ندارند با خود ب��ه کالس ميآوريم و به
دانشآموزان میگوییم :تصاویر زیادی داریم که میخواهیمآنها را
در دو ستون طبقهبندی کنیم.
سپس معلم شروع میکند .تصویر کدو را نشان می دهد و آن را در
سمت راس��ت تخته میگذارد .بعد تصویر مداد را نشان میدهد و
آن را در س��مت چپ تخته میگذارد .کارت تصویر کتاب را نشان
میدهد و میپرسد این کارت را کدام سمت بگذارم؟
پس از اينكه دانشآموزان همة تصاویر را در قس��مت مناسب خود
قراردادند ،معلم میخواهد که تصاویر س��مت راست را بخوانند و
دلیل اين طبقهبندي را بیان کنند.

تفاوتها

مرحلة 4

س��پس از کودکان میخواهيم پ��س از اینکه به ه��دف طبقهبندی
پیبردند ،تصاویر س��مت چپ را بردارند و نام تصاویر را بخوانند
و بنویسند .وقتی میخواهند مث ً
ال بنویسند نمک .نمـ را مينويسند و
میگویند ک ،ولی نمیتوانند ک را بنویس��ند (ایجاد خأل در آموزش
و لحظة یادگیری و آمادة اکتشاف) از دانشآموزي که توانسته است
بنویسد کمک میگیریم و اگر هيچكس نتوانسته بود ،جدول حروف
را میآوریم و حرف کـ ک را نشان میدهیم و میپرسیم کدام شکل
اول و وس��ط کلم��ات و کدام آخر کلمات میآید( .خواندن ش��عر
حرف ک و خوشامدگویی به آن و ...در این مرحله انجام میگیرد).

مرحلة 5

از دانشآموزان میخواهیم كه با كارت حروفي كه در اختيار دارند
در دو گروه ،كلمات متفاوتي با حروف جديد بسازند و بنويسند.

مرحلة 6

دانشآموزان بايد با كلماتي كه ساختهاند جمله بسازند( .سعي كنند
كه از چند كلمة ك دار در يك جمله استفاده كنند).

سنجش یادگیری:
• س��اختن کلمات جدید ،نوش��تن جمله با
کلمههای ساخته شده
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شدید آنان مفهوم تحلیل روابط
را فهمیدهاند ،ازآنها بخواهید
به تحلیل روابط بین مجموعهها
بپردازند و برای افزایش دانش
کمکم اقدام کنید.
 نشس��ت عموم��ی مهمتری��ن
مرحله اس��ت ،زیرا به کودکان

ای��ن توانای��ی را میده��د که
دریابن��د چگون��ه مهارتها به
زمینههای دیگر منتقل میشوند.
 در آموزش درس فارسی کودک
باید ابتدا بتواند حروف درس
قبلی را بخواند ،با مرتب کردن
ح��روف کلم��ه بس��ازد و بعد

اطالعات خ��ود را طبقهبندی
كن��د و بتوان��د درس جدید را
با یکی از ای��ن طبقات ارتباط
ده��د و درس را ی��اد بگیرد یا
ف کند (هنکوک
حرف را کش�� 
و جفریز.)1389 ،
حال با بررسی مهارت پردازش

اطالع��ات ،متوج��ه ارتب��اط آن با
آموزش درس فارس��ی میش��ویم،
زی��را یادگیریمهارته��ای زبانی،
مستلزم بهکارگیری این نوع مهارت
تفک��ر اس��ت .از ای��ن رو ،در این
مقال��ه ت�لاش ب��ر آن اس��ت كه در
طراحی فعالیتهای یادگیری برای
درس فارسی ،به مؤلفههای مهارت
پردازش اطالعات پرداخته شود.

فعالیت :آموزش حرف «ک»

در فراین��د آموزشمهارتهای
زبانی دو هدف کلی دنبال میشود:
 .1کسب مهارت ش��ناخت نشانة
خطی و ص��دای مربوط به آن
و کس��ب توانایی دقیق انتقال
نش��انة خطی به نش��انة صوتی
برای خواندن کلمات
 .2درک معن��ای کلمهه��ا در قالب
جملهها و درک پیام هر جمله
ح��رف «ک» دو نش��انة «ک��ـ»
غیرآخ��ر و «ک» آخ��ر دارد.
کلیدواژههای این نش��انه عبارتاند
از :کبوتر ،اُردک ،گنجشک ،لکلک،
کن��دو و کب��ک .هر کلمه هم��راه با
تصویر در کتاب آمدهاست .در کنار
تصاویر ،کلمات به صورت جمله و
در قالب متن ارائه ش��دهاند .هدف
اصلی این فعالیت خواندن و نوشتن
این واژهها و تولید واژههای جدید
با این حرف است.
در ط��رح زیر کوش��یدیم که با
مش��ارکت و همی��اری همکاران در
مدرس��ة مه��ر هش��تم ،در فرایندي
اجتماعی مش��تمل ب��ر ارائة طرح،
بازنگ��ری ،اج��را و بازبین��ی مجدد
آن ،فراین��د آموزش را اصالح کنیم.
الگوي��ی كه ميبيني��د حاصل چنین
فرایندی است .در این طرح ،مهارت
پردازش اطالعات در کانون فعالیت
آموزش و یادگیری قرار گرفتهاست.

نتیجهگیری

فراین��د اجتماعی ک��ه ما برای اصالح طرح خ��ود تجربه کردیم ،با
مش��ارکت و همیاری ش��ما عزیزان نیز میتواند بهبود پیدا کند .زیرا ما
در فراین��د پژوه��ش دریافتیم که بهبود آموزش ،کاري جمعی اس��ت و
دیدگاهها و نظرات پیشنهادی همکاران برای اصالح و بازسازی برنامة
تدریس ،مهمترین منبع است .ما به هیچ وجه مدعی آن نیستیم که طرح
فوق ،الگوی ایدهآل برای تدریس فارس��ی (آموزش حرف ک) اس��ت،
بلکه باور داریم که در فرایند گفتوگو و تعامل اجتماعی درسپژوهی،
ای��دة اولیة تدری��س را بهبود دادیم .با این حال ،به نظر میرس��د برای
اجرای موفق طرح مزبور موارد زیر را نیز باید مورد توجه قرار داد:
 در انتخاب تصاویر کلمات دقت داش��ته باشید .تصاویر باید گویا
باشند؛
 از آوردن تصاویری که از نظر احساسی یا تربیتی کودکان را درگیر
وآنها را از مسیر آموزش دور میکند خودداری كنيد؛
 زمانی که دانشآموزان دالیل خود را بیان میکنند ،به نظراتشان به
دقت گوش دهید و اگر دالیل اش��تباه بود برایشان توضیح دهید تا
متوجه شوند؛
 اگ��ر در کالس خ��ود دانشآموزان تیزهوش داری��د ،فعالیتهای
وی��ژهای برایآنه��ا طراحی كنيد ت��ا از یکنواخت ش��دن طرح
جلوگیری شود و همة کودکان با انگیزه کار کنند؛
 اگر تعداد دانشآموزان کالستان زیاد است از معلم کمکی استفاده
كنيد.

منابع
 .1جفری��ز ،م .و هانکوک ،ت (.)1389
راهنمایمهارتهای تفکر (ترجمة
دکت��ر محم��ود تلخاب��ی و دکت��ر
یلدا دلگش��ایی) .انتش��ارات جهاد
دانشگاهی .تهران.
 .2خ��رازی ،ک .و تلخابی ،م.)1390( .
مبانی آموزش و پرورش شناختی.
انتشارات سمت .تهران.
 .3دلگش��ایی ،ی .)1390( .رویک��رد
ش��ناختی به آموزش زبان فارسی
در دورة دبستان .پژوهشکده علوم
شناختی (منتشر نشده) .تهران.
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خرد= عقل  +عشق

نحوةارتباطمعلمبادانشآموز
  اشاره
تعلیم و تربیت موضوعی است که از دیرباز توجه بشر را به خود معطوف کرده است .آشکاراست که دانشآموزان
ب��دون انگی��زة الزم ،بهرهای از آموزش نمیبرند .این موضوع را میتوان هم در محیطهای آموزش��ی هم از روی نتایج
تحقیقات مشاهده کرد .پس علت چیست که در برنامههای تربیت معلم و دانشگاهها کمتر به این موضوع مهم پرداخته
میشود؟ و چرا همین توجه اندک نیز غالب ًا در محدودة تحقیقات باقی میماند؟ آیا میتوان فرض کرد که معلمان نتایج
چنین تحقیقاتی را به واقع در فعالیتهای آموزش��ی خویش به کار میگیرند؟ در این مقاله به پرسشهای مذکور پاسخ
داده شده است .علت تألیف کتابها در این زمینه،این است که ضعفهایی که در این باره بهطور کلی دیده شده است،
برطرف شود .اگر بتوانیم دانستههای خویش را دربارة انگیزش ،با روشهای علمی معلمان هماهنگ سازیم ،به اهداف
خود نائل شدهایم .در اين صورت است كه معلمان خواهند توانست از اين دادهها بهرة الزم و كافي ببرند .در اينجا نظر
ما بر دو مفهوم کفایت شخصی یا کارامد بودن و کنترل شخصی یا خودمختاری استوار است .با این دو اصل در حوزة
انگیزش انسان مواجه هستیم و پرسش مطرح این است که کالس درس را باید با کدام روش اداره کرد؟ معلممحوری یا
دانشآموزمحوری یا تلفیقی از این دو .در كالس معلممحوری بیشتر به پیشرفت تحصیلی دانشآموزان توجه میشود و
شآموزمحور توجه غالب به استقالل دانشآموزان (خودمختاری) است .بنابراین ،روش صحیح و درست،
در روش دان 
تلفیقی از این دو مقوله است .روانشناسان و پژوهشگران دربارة انگیزش انسان به دو نوع انگیزش بیرونی و درونی اشاره
میکنند .انگیزش بیرونی با هدف کسب پاداش و اجتناب از تنبیه همراه است ،ولی انگیزش درونی با تمایل درونی برای
انجام موفقیتآمیز یک تکلیف همراه است .برای مثال ،کسی که دربارة خود از احساس کفایت و خودمختاری برخوردار
است ،انگیزش درونی دارد .بنابراین ،در محیطهای آموزشی معلمان باید بکوشند انگیزش را در دانشآموزان تقویت
کنند .لذا اصل اول به این نکته میپردازد که محیطی در کالس ایجاد شود که قابل پیشبینی باشد .دانشآموز باید بداند
طرحهای آموزشي و پرورشي معلم برای آینده چیست تا بتواند به خوبي بر دشواریها پیروز شود .اصل دوم عبارت است
از برقراری توازن میان فعالیتهای آسان و دشوار .دانشآموزان باید با کارهای آسان تواناییهای جدید را کسب کنند.
اصل سوم عبارت است از تأمین حمایت آموزشی الزم برای دانشآموزان ،معلم نباید تنها گوینده در کالس درس باشد،
بلکه میتواند با سرمشقدهی ،خرد کردن هدف و تقسیم کار به نتایج مطلوب برسد .ضمن آنکه دانشآموزان را نباید با
یکدیگر مقايسه کرد ،بلکه بايد عملکرد آنها را با معیارهای موفقیت مقایسه کرد .معلم کسی است که فقط از عقل استفاده
نمیکند ،چون فهميده است عقل به تنهایی قادر به تحلیل همة امور نیست .بنابراین ،خمیرمایة عشق را در کالبد عقل قرار
میدهد و ترکیبی به نام خرد را از درهمآميزی عقل و عشق به وجود میآورد؛ ترکیبی که شعر ،شعور و پردازش است .به
همین علت است که اهل هنر در توجه به هنرمند ،بوی عشق را به خوبی احساس میکنند.

نح�وة برق�راری ارتب�اط ب�ا
دانشآموز

معل��م واقعی کس��ی اس��ت که
بتواند راهی به سوی دلها بگشاید
و عل��م را با ایم��ان و عقل را با دل

پیوند زن��د .از این رو ،راز موفقیت
معلم��ان را نخس��ت باید در جذب
دانشآموزان دانس��ت؛ یعنی اینکه
معلم بتواند اعتق��اد و عالقة درونی
در آنه��ا ب��ه وج��ود آورد و رابطة

روحی و معنوی با آنها برقرار کند،
تا آنجا که حتی نگاهها و اش��ارهها
و حالته��ای معل��م نی��ز در آنها
تأثی��ر عمیقی بگ��ذارد و در تربیت
شخصیت آنان منشأ اثر شود .عوامل

جذب دانشآم��وزان هم عبارتاند
از :مقبولی��ت ،محبوبیت و موفقیت
معلم .راه گش��ایش کالس را باید
در مقبولی��ت معل��م دانس��ت .اگر
دانشآموز معلم را پذیرفت ،امکان
تعلی��م و تربیت فراهم خواهد بود.
عالوه بر مقبولیت ،شخصیت معلم
باید دوستداش��تنی و دلنشین و از
نظ��ر دانشآموزان محبوب باش��د.
عالوه بر این دو شرط ،باید معلم با
قوانین حاکم ب��ر روح دانشآموزان
خود آشنا باش��د تا توانایی همدلی
و همزبان��ی با آنها را بیابد و نیز با
فنون آموزش��ی و تربیتی آشنا باشد
و بتوان��د با اس��تفاده از روشهای
صحیح آن��ان را به مقصد راهنمایی
کند.
یکی از اه��داف کار معلم باید
برقرار کردن رابطة مطلوب و دوستانه
و حمایتکنن��ده ب��ا دانشآم��وزان
باش��د .برخالف برخ��ی از معلمان
ک��ه میگوین��د نبای��د در روزهای
اول به روی بچهه��ا خندید( .اینان
عقیده دارند که احترام باید از روی
ترس باشد) نظریهپردازان میگویند
در روزه��ای اول ب��ه دانشآموزان
نش��ان دهید به آنها عالقه دارید و
آنها میتوانند به شما اعتماد کنند.
البته معلم��ان فکور آم��وزش را با
ش��ناخت دانشآموز آغاز میکنند،
انعطافپذیرند و قادرند نقاط قوت
و ضع��ف او را در خود تش��خیص
دهن��د .یک��ی از تمای�لات درونی
انسان این است که میل دارد دیگران
در قب��ال کارهای نیک او را تأیید و
تشویق کنند .کسی نیست که نیازمند
تحسین و تأیید دیگران نباشد .البته
با وجود روانی بودن منشأ این میل،
انس��ان میتواند با ق��درت دادن به
خ��ود و اس��توار کردن ش��خصیت
خویش ،خود را از تش��ویق بینیاز

کن��د .در همین باره روانشناس��ان
ثاب��ت کردهاند که چن��د دانشآموز
در شرایط یکسان ،وقتی موفقترند
که تشویق ش��وند .البته باید کوشید
دانشآموز به تشویق عادت نکند و
تشویق انگیزة کار نیک قرار نگیرد،
بلکه پاداش کار نیک باش��د .در آن
ص��ورت ،با از بین رفتن انگیزه ،کار
نیک هم تعطیل میش��ود .تش��ویق
نباید هدف باش��د بلکه وس��یلهای
است برای رسیدن به هدف .تشویق
باید به موقع انجام شود ،زیرا تأخیر

در آن اث��رات نامطلوب دارد .علت
آن نیز باید مش��خص ش��ود و همة
کودکان هم به نحوی تشویق شوند.
البته نبای��د در ای��ن کار زیادهروی
کرد .به فرم��ودة حضرت علی (ع)
در مدح و س��تایش کس��ی مبالغه و
زیادهروی مکن.
تش��ویق دو ش��کل مس��تقیم و
غیرمستقیم دارد که روانشناسان بر
نوع غیرمستقیم تأکید دارند .تشویق
هم به صورت م��ادی و هم معنوی
س��فارش شده اس��ت و به راههای
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متع��دد میتوان��د اعمال ش��ود .به
طور مثال ،میتواند گاهی به ش��کل
در اختی��ار گ��ذاردن وس��ایل مورد
عالقة فراگيرنده ،نگاهی محبتآمیز
و حاکی از س��پاس ،ب��ردن به اردو،
گردش دستهجمعی ،دلجویی ،آفرین
گفتن ،در آغوش کش��يدن یا خرید
وس��یلهای علمی و تفریحی باش��د.
ام��ا در همه حال ،جنب��ة روانی آن
نباید فراموش ش��ود .ب��ه این معنی
که خود ش��خص مش��وق خ��ود به
خوبیها باش��د نه دیگ��ری .اصو ًال
به عل��ت اینک��ه فطرت انس��ان به
کمال میل دارد ،آن دس��ته تشویقها
و پاداشهای��ی که جنب��ة روحی و
معنویش��ان قویت��ر اس��ت ،برای
انسان ش��ادیبخشترند .تنبیه چون
با ایجاد هراس همراه است موجب
میش��ود فرد تنبیه ش��ده در کنترل
خود ضعیف ش��ود .مشخص شده
است دانشآموزانی که شدیداً تنبیه
میشوند دوگونه عکسالعمل نشان
میدهند؛ اول آنکه میآموزند دیگر
انسانها را میتوان از طریق تهدید
کنت��رل کرد و دوم آنک��ه رفتارهای
پرخاشگرانهشان تقویت میشود.
تجرب��ه نش��ان داده اس��ت،
اغل��ب تنبیهه��ا با هدف��ی فراتر از
خجالتدادن ک��ودک در نظر گرفته
میش��ود .درس��ت اس��ت امروزه
اش��کال تنبیهی قدیم��ی کمتر رایج
است ،اما تنبیهات امروزی به نحوی
ب��رای آزردن دانشآموزان صورت
میگیرد که غالب ًا اث��رات نامطلوب
دارد .برخ��ی از معلمان ،از والدین
میخواهند کودک را تنبیه کنند .این
خ��ود رابطة معل��م و دانشآموز را
دچار اغتش��اش میکند .بهتر است
والدی��ن را به طور غیرمس��تقیم در
آموزش درگیر کرد .برای جلوگیری
از اثرات زیانبار تنبیه ،معلمان باید

از تنبیه��ات خفیف اس��تفاده کنند.
درواقع ،تنبیه بیشتر از آنچه واقعی
باش��د بای��د نمادی باش��د .یکی از
راهه��ای خفی��ف تنبیه اس��تفاده از
روش مح��روم ک��ردن اس��ت .مث ً
ال
دانشآم��وزی ک��ه با م��دادش نفر
جلویی را اذیت میکند .باید مدادش
را گرفت و آخر ساعت برگرداند و
یا از او خواس��ت که به آخر کالس
برود و آخر ساعت برگردد.
برخی از راهکارهای برقراری
ارتباط صحیح بین معلم و شاگرد
عبارتاند از:
 .1اشتباه دانشآموزان خود را بزرگ
نکنید .این کار باعث میشود بعد
از مدت��ی دانشآموز فکر و باور
کند که ه��ر کاری انجام میدهد
یا هر س��خنی که میزند ،اشتباه
اس��ت و به دانشآموزی منزوی
تبدیل شود.
 .2همیش��ه با همة دانشآموزانتان
احوالپرس��ی و حت��ی در مورد
مشکالتشان از آنها سؤال کنید.
و با مهربانی و دلسوزی در رفع
مشکالت آنها بکوشید.
 .3ب��ه نظری��ات و س��خنان
دانشآم��وزان ،چ��ه در هن��گام
تدری��س و چه غی��ر آن ،خوب
گ��وش دهی��د و سخنانش��ان را
وسط کالمشان قطع نکنید.
 .4به دانشآموزانتان مانند برادر یا
خواهر کوچکتر احترام بگذارید.
 .5ب��ه تکت��ک دانشآموزانت��ان
مسئولیت بدهید .این کار باعث
افزای��ش حس اعتم��اد به نفس
دانشآموز میشود.
 .6در کالس ب��رای خ��ود ج��ای
مناسب را انتخاب کنید و با همة
دانشآموزان در تعامل و رفت و
آمد باشید.

 .7فضای کالس درستان را جذاب
و از آثار تکت��ک دانشآموزان
در کالس درس استفاده کنید.
 .8اگر دانشآموزتان کار اش��تباهی
انجام داده اس��ت او را مستقیم ًا
موعظ��ه نکنید میتوانید خود را
مورد خطاب قرار دهید.
در ص��ورت ام��کان ب��ا
دانشآموزانتان در غیر از س��اعات
درس��ی و بی��رون از مدرس��ه نی��ز
ارتباط داش��ته باشید .با آنها بیرون
بروی��د ،اردو بروی��د و ه��ر س��ال
تعدادی عکس یادگاری به صورت
دستهجمعی بگیرید.
 .10س��عی کنید در ابتدای سال در
م��ورد خاط��رات س��ال قبل از
دانشآموزانتان بپرسید تا بدانید
چه ویژگی و خصوصیت معلم و
کالس سال قبل برای دانشآموز
جذابتر بوده و کدام یک نبوده
است.
 .11در کالس درس از مق��ررات
خش��ک و ب��یروح ک��ه باعث
خس��تگی دانشآموز میش��ود
استفاده نکنید.
 .12هیچوق��ت در کالس تنبی��ه
بدن��ی نکنید .ای��ن کار عالوه بر
داش��تن عواقب بد ب��رای خود
ش��ما ،باع��ث دوری دانشآموز
از درس ،کالس ،مدرسه و معلم
میشود.
 .13همیش��ه با لبخند وارد مدرسه
و کالس بش��وید ،ب��ا لبخند در
مدرس��ه و کالس بمانی��د و ب��ا
لبخند مدرس��ه و کالس را ترک
کنید.

منبع
رشیدپور ،مجید ( .)1370تربیت.
انتشارات انجمن اولیا و مربیان .تهران.

های
بـازی
آموزشی
تقويت زبان فارسي در
مناطق دوزبانه

  امید
گام
های

طوبی دالرامیثانی
آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان
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چند بازی را که برای آموزش فارسی به کودکان و دانشآموزان مناطق دوزبانه مناسباند ،معرفی
میکنیم:
 .1مس��افرت :بازي در نقش مس��افر و انجام مكالمهه��اي مربوط به راهآهن ،ف��رودگاه ،ترمينال
اتوبوسها و مينيبوسها ،زيارت مشهد و قم ،گردش خيالي در اصفهان و شيراز و استانهاي شمالي،
زمينة مناسبي براي آموزش زبان فارسي به دانشآموزان فراهم ميكند.
 .2پرت��اپ ت��وپ :براي هركدام از بچهها نامي برگزينيد و تصوير يا عكس آن را روي س��ينهاش
بچسبانيد .مث ً
ال آقاي سيب با عكس سيب روي سينهاش .سپس بگوييد همة بچهها دايرهوار بايستند.
به نوبت توپ را به آنها بدهيد و نام يكي از بچهها را به زبان فارسي بگوييد .صاحب توپ بايد اين
نام فارسي را تشخيص دهد و همكالسي خود را كه صاحب آن نام است ،با توپ هدف قرار دهد.

بخش
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چگونه نگرش منفی به درس را به نگرش مثبت تبدیل کنیم؟

پژوهش
و   نوآوریهای
آموزشی
نويسنده:
دبليو .جيمز پاپهم
مترجم:
احمد شريفان
کارشناس ارشد سنجش و اندازهگیری

سنجشعواطفدانشآموز
  اشاره
آگاهي از عواطف دانشآموزان ميتواند براي تدريس اثربخش كمك كند.
معلمان با آگاه ش��دن از عواطف دانشآموزان ميتوانند فرصتهاي آموزشي
مطلوب را تدارك ببينند ،تا دانشآموزان 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 دانشآموزان و نحوة سنجش آن بحث ميكنيم.

کلید واژهها:
سنجش عواطف ،سنجش عالقهها،
سنجشنگرش،پرسشنامة
عواطف ،عواطف و يادگيري
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عواطف دانشآم��وز -نگرشها،
عالقهها و ارزشهايي كه دانشآموز از
خود نشان ميدهد و در مدرسه آموخته
است -تأثير فوقالعاده مهمي در زندگي
او ،به ويژه بعد از فارغالتحصيلي (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 نميدانند
چگونه عواطف دانشآموز را بسنجند؛
اگرچه راه سنجش عواطف نسبت ًا آسان
و روشن است.
معلمان بايد بدانند كه نبايد براي
س��نجش عواطف فردي دانشآموز،
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 نتيجهگيري
كنند .معلمان ميتوانند از نتايج گرفته

ش��ده براي ط��رح آموزشيش��ان در
كالس درس استفاده كنند .براي نمونه،
اگر معلمي متوجه شود كه دانشآموزان
كالس درس��ش نس��بت ب��ه درس
رياضي عاطفة منف��ي دارند ،ميتواند
فعاليتهايي را براي آنها تدارك ببيند
كه نگرش منفي آنان را نسبت به درس
رياضي به س��وي نگرش مثبت سوق
دهد.
معلمان ميتوانند شواهد مربوط
به عواطف دانشآم��وزان را از طريق
پرسشنامههاي بسته پاس��خ ،از نوع
خود گزارشدهي ،جمعآوري كنند .با
توجه به عالمتي كه دانشآموز در برابر
گزينة موردنظر خود در پرس��شنامه
ميگ��ذارد ،معلم ميتواند نظ��ر او را
بفهم��د .البته نباي��د از آنها بخواهيم
نام خود را روي پرسشنامه بنويسند،
يا نبايد پرس��شنامهها طوري باشند
كه دانشآموزان مجبور باشند جواب
س��ؤالها را خودش��ان بنويس��ند .در
اين صورت ممكن اس��ت كه معلم از
روي خط ،دانشآموزان را شناسايي و
ناخودآگاه نسبت به آنها سوگيري كند.

پرسشنامة عواطف چيست؟

پرسشنامة عواطف نوع خاصي
از ابزارهاي سنجش است كه ليكرت
حدود  80سال پيش طراحي كرد.

در اين پرس��شنامه ،مجموعهاي
گزاره ارائه ش��ده است كه دانشآموز
باي��د موافقت يا مخالفت خ��ود را با
آنها اعالم كن��د .البته ،تعداد درجات
پرسشنامه ،به نسبت سن دانشآموز
متغير است؛ يعني براي دانشآموزان
پايههاي باالتر تحصيل��ي ،پنج درجه
(كام� ً
لا موافق��م ،موافق��م ،نظ��ري
ن��دارم ،مخالفم ،و كام� ً
لا مخالفم) و
براي دانشآم��وزان پايههاي پايينتر
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 آنه��ا اهميت
دارد ،تعيين ميكند .براي نمونه ،معلم
دورة آم��وزش ابتداي��ي بايد بداند كه
چ��ه چيزي ب��ه ايجاد نگ��رش مثبت
در دانشآم��وزان نس��بت به تكاليف
خواندن��ي در زمان خ��ارج از كالس
درس ميانجام��د .به اين منظور ،بايد
عالقه به خوان��دن را بهعنوان يكي از
متغيرهاي موردسنجش ،دو پرسشنامة
عواطف بگنجاند .س��پس دربارة اين
متغير حداقل دو گزاره (يكي مثبت و
يكي منفي) تهيه كند .مثالً ،يك گزارة
مثبت ب��راي س��نجش اعتمادبهنفس
دانشآموز در ارائة ش��فاهي ميتواند
چنين باشد« :اگر از شما خواسته شود
گزارش��ي را بهطور شفاهي در كالس
درس ارائه دهيد ،ميتوانيد به خوبي از
عهدة اين كار برآييد ».در مقابل ،گزارة
منفي در اين باره ميتواند اين باش��د:
«من نميتوان��م گزارش خ��ود را به
خوبي در مقابل ساير دانشآموزان ارائه
كنم ».گزارههاي مثبت و منفي را بهطور
تصادفي در پرسشنامه قرار دهيد و از
دانشآم��وزان بخواهيد نظر خود را با

انتخ��اب يكي از درجات مش��خص
كنند .پرس��شنامة عواط��ف ميتواند
شامل چند متغير باشد كه در آن براي
هر متغير ،بين دو تا چهار گزاره در نظر
گرفته شده است كه نيمي از آنها مثبت
و نيمي ديگر منفي هستند.

نحوة نمرهدهي به پرسشنامة
عواطف

ب��راي نمرهدهي به پرس��شنامة
عواطف ،بايد به اين نكته توجه داشت
كه برخ��ي ازگزارهه��ا مثبت و برخي
ديگر منفي هس��تند .براي نمونه ،اگر
پرسشنامة تهيه شده چهار گزاره (دو
گ��زاره دربارة عالقه ب��ه خواندن و دو
گزاره مربوط به ارائة گزارش شفاهي)
داشته باشد ،نيمي از گزارهها مثبت و
نيمي ديگر منف��ي خواهد بود .فرض
كنيد براي هر گزاره سه درجة (موافقم،
نظري ن��دارم و مخالف��م) را بهعنوان
پاسخ در نظر گرفتهايد .اگر پاسخهاي
دانشآموزي ب ه گزارههاي پرسشنامه
به صورت جدول روبهرو باشد،

نمرة دانشآموز از اين پرسشنامه
براب��ر  12اس��ت .زي��را گزارهه��اي
ش��مارههاي  2و  3منفي ،و گزارههاي
شمارههاي 1و 4مثبت هستند .از سوي
ديگر ،نمرهدهي ب��ه گزارههاي مثبت
چنين اس��ت :موافقم ،3 :نظري ندارم:
 ،2و مخالف��م .1 :در م��ورد گزارههاي
منفي برعكس است .بنابراين ،حداكثر
و حداقل نمرة اكتسابي هر دانشآموز
به ترتيب بين  4تا  12است.

در ارتب��اط ب��ا تفس��ير نمرههاي
حاصل از پرس��شنامه ،معلم بايد به
نمرة كل كالس (نه نمرة هر دانشآموز)
توجه كند .بهاين منظور كافي اس��ت
ميانگين نمرههاي دانشآموزان كالس
درس در ارتباط با هر متغير (در نمونة
فرضي ب��اال ،عالقه به خواندن و ارائة معلمانميتوانند
ش��فاهي) محاسبه ش��ود .فرض كنيد
ميانگين نم��رة مربوط به متغير عالقه از نتايج
براب��ر ( 5از حداكثر نم��ره يعني  )6و پرسشنامة
ميانگي��ن نمرة مربوط ب��ه متغير ارائة
ش��فاهي براب��ر  2از (حداكث��ر نمره مربوط به عواطف
يعني  )6باشد .در اين صورت ،متوجه دانشآموزان براي
ميش��ويم ك��ه دانشآم��وزان كالس
درس به انجام تكاليف خواندني بعد طراحي آموزشي
از س��اعات كالس درس عالقه
مندند؛ مطلوب بهره
اما اعتمادبهنفس آن��ان در زمينة ارائة
ش��فاهي گ��زارش در مقاب��ل ديگر بگيرند
دانشآم��وزان در ح��د پايين اس��ت.
بنابراين ،معلم متوجه ميشود كه بايد
در فعاليتهاي آموزشي خود تغييراتي
ايجادكند تا اعتمادبهنفس دانشآموزان
از طري��ق كس��ب مهارته��اي ارائة
گ��زارش در مقاب��ل دانشآم��وزان،
افزايش يابد .از س��وي ديگر ،از آنجا
ك��ه ميانگين نمرة عالقه ب��ه خواندن
دانشآموزان نيز در س��طح باالس��ت،
معلم ميتواند فعاليتهاي خواندني
را مطابق با محتواي آموزش براي آنان
تداركببيند.
منبع
پاسخ

شماره

شرح گزاره

1

عالقهمند به انجام تكاليف خواندني
بعد از كالس درس هستم.
به خوبي نميتوانم در مقابل س��اير
دانشآموزان گزارش دهم.
از خوان��دن كت��اب در س��اعات
غيردرسي لذت نميبرم.
براي ارائة گزارش شفاهي در كالس
درس توانايي الزم را دارم.

2
3
4

موافقم

نظري
ندارم مخالفم

√
√
√
√

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

براي مطالعة بيشتر ميتوانيد به
منبع مراجعه كنيد:

پاپهم ،دبليو جيمز .)1389 ( .اهميت
توجه به نگرش دانشآموز.
ترجمة احمد شريفان .مجلة رشد
تكنولوژي آموزشي .دورة 26
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بخش

  امید
گام
های

نويسنده:
*
کارولین هاپکینز
مترجم:
مينا سليمي

چهار سال است که تدریس میکنم .من معلم زبان پایة
دهم هستم .الزم نیست بگویم به موضوع تدریسم عشق
میورزم و با خود عهد بس��تهام که عش��ق به ادبیات را به
دانشآموزانم منتقل کنم .من چیزی بیش از یک تغییر را
باعث شدم .در واقع شیوة درک دانشآموزان از ادبیات را
تغییر دادم و الهامبخش بعضی از آنها شدم تا خودشان
معلم زبان انگلیس��ی ش��وند .هدایا ،کارتهای تشکر و
نامههای بس��یاری از طرف بچهها بهدستم میرسد که در
آنها از وقت و انرژی که صرفشان كردهام تشکر میکنند.
کار دشواری است که بخواهم یک یا دو دانشآموز را نام
ببرم که مانند خود من به ادبیات عالقهمند شدند .هر سال
دانشآموزان بسیاری داش��تهام که کنار من قرارگرفتند و
میان ما پیوند ناگسستنی شکل گرفت .یکی از آنها چارلز
بود ،دانشآموز س��ال قبل کالس من .چشمان قهوهای پُر
احساسی داش��ت كه صورتش را روشن میکرد .معمو ًال
آخر کالس مینشست و بهندرت حرف میزد .اما در هر
حال من احس��اس میکردم تمام آنچه
را تدریس میکن��م یاد میگیرد .چارلز
نه دی��ر میآمد و نه غایب میش��د .او
دانشآموز آرامی بود که بالغتر از سنش
بنظر میرسید.
ب��ا گذش��ت س��ال ،م��ا اش��عار و
داستانهای زیادی در مورد فرهنگهای
گوناگون و تجربههاي واقعی در زندگی
اف��راد خواندیم .من همیش��ه دوس��ت
داش��تم ادبی��ات بتواند چن��ان تأثیری
بردانشآموزان بگذارد که نهایت ًا انگیزهای
قوی برای خواندن ،نوش��تن و تفس��یر
مطال��ب پيداکنند .همزمان با خواندن و
نوشتن شعر ،چارلز اشعار زیبایی نوشته
ب��ود و در آنه��ا از تجربهه��اي خود

بهعن��وان یک مرد سیاهپوس��ت آمریکایی صحبت کرده
بود .از اینکه او تا این حد و بهخوبی توانس��ته بود ش��عر
بگوید شگفتزده و خشنود بودم .البته کارهایش به قدری
ویرایش نیاز داش��ت ،اما او تش��ویق شده بود تا در مورد
موضوعاتی که برایش مهماند ،بنویسد.
آخری��ن روز مدرس��ه از دانشآم��وزان خواس��تم
خالصهای از زندگی خود بنویسند و آنرا به کسی که فکر
میکنند در زندگیشان مهم بوده است تقدیم کنند .چارلز
مقالة خود را به من تقدیم و واژة تقدیم را با گلهای سرخ
زیبایی تزیین كرد.
او در مقالهاش نوش��ته بود« :بعضی از کسانی که در
زندگی میبینیم مانند گل هستند ،اما بعضی گل ُسرخاند.
خانم هاپکینز میخواهم بگویم شما گل سرخی در زندگی
من هس��تید و من از لحظه لحظة حضور در کالس ش��ما
لذت میبرم .اگر گاهی فکر میکردید حواس من در کالس
شما پرت ش��ده است ،اشتباه می کردید .هرگز در کالس
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و

معلمی مانند ش��ما حواس من پرت نمیشود .شما به من
ثاب��ت کردید که زندگی هدفمن��دی دارم و اینکه من یک
شاعر هستم .هرگز شما را فراموش نمیکنم».
حتم ًا ميدانيد كه با خواندن این جمالت صورتم از
اشک خیس شد .نامة چارلز مرا بهشدت تحتتأثیر قرار
داد .آن س��ال زندگی ش��خصی من قدری به هم ریخته و
روزگار برایم سخت شده بود ،اما نامة دانشآموزم نیرویی
عجیب برای مبارزه با تمام این دشواریها به من داد.
من به شنیدن آن کلمات نیاز داشتم .به چارلز نیز گفتم
که نوش��تههای او غذایی بود برای روح خسته و حساس
من .این روزها چارلز را دو یا سه بار در هفته میبینم .او تا
آنجا که بتواند به دیدن من میآید و راجع به توانایی من در
آموزش مطالب از منظر یک زندگی واقعی و اینکه چقدر
دلش برای کالس من تنگ میشود ،صحبت میکند.
بر جا گذاش��تن تأثیری مثب��ت در زندگی یک فرد

چیزی نیس��ت که با پول بتوان بهدست آورد .حرفة
آموزش این امکان را برای معلمان فراهم میکند تا
بتوانند تغییر مثبتی در انسانها ایجاد کنند .خداوندا
از تو سپاس��گزارم که امکان معلم بودن را برای من
فراهم كردی.

ارم
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پينوشت .....................
* Carolyn Hopkins
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فناوری
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ارتباطات
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دانشگاه آزاد اسالمي
واحدتويسركان

وبالگ ،ابزار آموزشی
وبالگ چیست و مزایای آن کدام است؟

  اشاره
نهادهاي آموزشي كشورهاي در حال توسعه ،نيازمند راهبردهايي نوين و مؤثر براي بهبود فرايند آموزش و يادگيري
هس��تند .ه��دف اين نهادها آماده كردن كامل مدرس��ان و دانشآموزان و تربيت و آموزش مؤث��ر آنها براي حضور در
كالسهاي آينده است .كالسهاي امروز برخالف كالسهاي گذشته ،به دستگاههايي همچون ديتاپروژكتور و دستگاههايي
كه امكان پخش صوتي و تصويري مطالب را دارند ،مجهز شدهاند و يا خواهند شد .ابزارهاي يادگيري الكترونيكي امروز
عبارتاند از :مرورگرهاي اينترنتي ،1وبنوش��تها ،ويكيها ،2پست الكترونيكي ،ابزارهاي دنياي مجازي ،يادگيري به
كمك موبايل ،3پادكستها 4و ...از اين ميان« ،وبالگ »5به عنوان يكي از محبوبترين 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 محبوبتر ميشود و علت آن سهولت در ايجاد و ادارة وبالگ است .وبالگها عالوه بر آنكه اساس ًا
دفترچة خاطرات افراد به حساب ميآيند ،ميتوانند در به اشتراك گذاشتن اطالعات و همچنين در اجتماعي كردن افراد
گ به عنوان ابزار
جامعه و آموزش و تربيت آنان هم نقش بسزايي داشته باشند .در اين مقاله ،به اهميت و كاربردهاي وبال 
آموزشي در نظامهاي آموزشي مدرن خواهيم پرداخت.

کلید واژهها:
وبالگ ،نظام آموزشي ،كالس
مدرن ،فناوري اطالعات و
ارتباطات ،ابزار آموزشي

سرآغاز
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مدرس��ان در كالسه��اي درس
براي ارتباط گرفتن با دانشآموزان ،از
ابزارهاي زيادي به��ره ميگيرند كه به
طور س��نتي متداولترين آنها را گچ و
تخته ،و امروزه فلشكارت ،وايتبرد،
اوره��د و ديت��ا پروژكت��ور تش��كيل
ميدهند .نظر به پيش��رفتهاي حاصل
ش��ده در زمينهه��اي فن��اوري ،امروزه
ميت��وان از گس��ترهاي از فناوريهاي
آموزش��ي ب��راي بهب��ود و افزاي��ش
يادگيري دانشآموزان بهره جست .اين

فناوريها ميتوانن��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 ميپردازند و به جاي
آنكه همچون نظام آموزش��ي سنتي ،به
كل كالس تدريس كنند ،وقت بيشتري
را ب��راي فردي ك��ردن آموزش صرف
ميكنن��د؛ به طوري ك��ه در اين روش،
به تكتك دانشآموزان توجه بيشتري
ميشود .استفاده از فناوريهاي نوين،
تعامل و همكاري مي��ان دانشآموزان
با خ��ود و مدرس��ان ب��ا دانشآموزان
را س��رعت ميبخش��د و در نهايت به
موفقيتهاي آموزشي آنها ميانجامد.
فناوريهاي نوين ،بيشك ساختار
مدارس فردا را دستخوش تغيير قرار
ميدهد .به اين صورت كه مدت زمان

كالسها طوالنيتر و البته مؤثرتر و در
عين حال آم��وزش نظامدار و كار چند
تخصص��ي تقويت ميش��ود .آموزش
و يادگي��ري ب��ا فناوري ،ه��م ميتواند
چالشبرانگيز باش��د و هم مدرس��ان
ق در
و دانشآم��وزان را به ط��ور عمي 
فرايند يادگي��ري و آموزش درگير كند.
بهرهگي��ري از فناوريهاي نوين در امر
آموزش ،عالوه بر آنكه كار مدرس را در
ايجاد فرصتهاي بهتر يادگيري تسهيل
ميكند ،به خاطر داشتن بازخورد فوري،
به اثربخش��ي تدريس و بهب��ود رابطة
دانشآموزان با مدرسان ميانجامد.

وبالگ و ويكي

گ ابزارهايي مفيد
ي و وب�لا 
ويك�� 
ب��راي ايجاد ارتب��اط بي��ن گروههاي
مطالعاتي در كالس و خارج از كالس
و مدرس��ه هس��تند .در صورت��ي ك��ه

در اختيار ديگران قرار دهند.
 آنه��ا را به ابزارهاي س��ودمند در
دستان مدرسان و دانشآموزان بدل
كرده است.

وبالگ چيست؟

گ به طور مؤثر
مدرسان بتوانند از وبال 
استفاده كنند ،ميتوانند محيطي مناسب
براي يادگي��ري ،وراي محيط كالس و
مدرس��ه ،خلق كنند .مزاياي آموزشي
گ عبارتاند از:
وبال 
 براي دانشآموزان و مدرس��ان ،به
خصوص ب��راي دانشآموزاني كه
نميتوانن��د در كالسه��اي درس
به ط��ور حضوري ش��ركت كنند،
جذابي��ت و قدرت انگيزهبخش��ي
بااليي دارند.
 براي تقويت مهارتهاي خواندن
و نوش��تن دانشآم��وزان فرصتي
مناسب ايجاد ميكنند.
 ب��راي همكاري ،بحث و تبادلنظر
مي��ان مدرس��ان و دانشآم��وزان،
فضايي همگاني فراهم ميآورند.
 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
دانشآموزان قرار ميدهند.
 نمون��ه و الگ��وي خوب��ي ب��راي
مشاركت فردي افراد در آشفتهبازار
افكار و عقايد محسوب ميشوند.
 اساس�� ًا دفترچة يادداشت شخصي
افراد هس��تند كه غالب�� ًا بايد بهروز
شوند ،ولي عمدت ًا مصرف عمومي
دارند.
 ضمن آنكه اطالعات را به اشتراك
ميگذارند ،به آساني مديريت و به
روز ميشوند.
 كار با آنها دانش تخصصي زيادي
نميخواهد.
 ايجاد آنه��ا در اينترن��ت رايگان
اس��ت .از اين رو افراد از هر قشر
ميتوانند با ايجاد وبالگ شخصي
خود ،مطالب اخب��ار و اطالعات،
فيلم ،عكس و اساليد را به آساني

«وبالگ» يا «وبنوش��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.
گ به پروندههايي گفته
در زبان رايانه ،ال 
ميشود كه در آنها گزارش وقايع رخ
داده در رايان��ه ثبت ميش��ود .البته به
آنها «بالگ» نيز گفته ميشود .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 گرفتهاند .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 .معمو ًال در انتهاي
هر مطلب ،برچسب تاريخ و زمان ،نام
نويسنده و پيوند ثابت به آن يادداشت
ثبت ميشود .فاصلة زماني بين مطالب
وبنوشت لزوم ًا يكسان نيست و زمان
نوش��ته ش��دن هر مطلب ،به خواست
نويسندة وبنوشت بستگي دارد.
مطال��ب نوش��ته ش��ده در ي��ك
وبنوش��ت ،همانن��د محتويات يك

واحد مطالب در
وبالگ «پست»
است و واحد مطالب
در وبگاه صفحه
است
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ه��ر نقطهاي از جهان ،به محتويات آن
دستيابي داشته باشند.

وبالگ براي چيست؟
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وبگاه معمولي ،در دسترس كاربران قرار
ميگيرد .در بيشتر موارد ،وبنوشتها
داراي روش��ي ب��راي دسترس��ي ب��ه
بايگان��ي يادداش��تها هس��تند (مث ً
ال
دسترس��ي به بايگاني بر حسب تاريخ
يا موضوع) .بعضي از وبنوش��تها
امكان جس��توجو براي يك واژه يا
عب��ارت خاص را در مي��ان مطالب به
كاربر ميدهند .وبالگ ،يك صفحة وب
(مشابه يك روزنامة شخصي) .با قابليت
دس��تيابي عموم كاربران به آن اس��ت.
وبالگها براساس نظم خاصي بهنگام
ميشوند و محتواي بالگ نشاندهندة
ش��خصيت مؤلف يا مؤلفان آن است.
اولويت استقرار يا نشر مطلب براساس
يك س��اختار زماني شكل ميگيرد .در
اين حالت ،خوانندگان بالگها همواره
ابت��دا جديدترين مطل��ب و يا مطالب
منتشر شده را مش��اهده و در صورت
تمايل آن را مطالعه ميكنند.

اكث��ر وبالگها يك خ��ط فكري
خ��اص دارند و به نوع��ي آن را دنبال
ميكنن��د .مث� ً
لا در صورت��ي ك��ه يك
وبالگنوي��س عالقهمن��د ب��ه فناوري
باش��د ،با جمعآوري مطل��ب از منابع
متفاوتي نظير نمايشگاهها ،سمينارها و
يا س��ايتهاي ديگر ،آنان را با فرمت
موردنظرش در ب�لاگ خود ثبت و در
اختيار مخاطبان خود قرار ميدهد.
برخي از وبالگنويسان از وبالگ
خود به منزلة يك آلبوم عكس و يا بريدة
روزنامه ،و به ش��كل خاص��ي از يك
حافظة آنالين اس��تفاده ميكند .زماني
كه وبالگنويس يك لينك مناس��ب و
يا اطالعات خاص��ي را كه قصد دارد
به خاطر بسپارد پيدا كند ،آنان را روي
بالگ خود قرار ميدهد .وبالگ نوعی
محيط الكترونيكي قابل جستوجو را
فراهم ميكند كه عالقهمندان ميتوانند
با اس��تفاده از يك مرورگ��ر وب و در

وبالگ دفترچة خاطرات شخصي
روزامد هر فرد است .مكاني است براي
عرضة افكار ،عقايد ،و نظرات به دنياي
خارج؛ مكاني كه از طريق آن ميتوانيم
احساس��ات ،عواطف و نيازهاي خود
را نش��ان دهيم .عدهاي از آن به عنوان
نمادي از دموكراسي و بيان آزادانة افكار
و انديشهها نام ميبرند .به زبان سادهتر،
وبالگ چيزي شبيه وبسايت است كه
به سادگي به روز ميشود .امكان و ايجاد
آن ك ً
ال براي هر فردي با هر نوع امكانات
و هر سواد رايانهاي ميسر است .امكان
نظردهي و پيغام گذاشتن براي نويسندة
مطالب ي��ك وبالگ ،يكي از جنبههاي
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
ميكنند.

مزاياي وبالگ

وب�لاگ به طور كل��ي چند مزیت
دارد:
ام��کان انتخاب مطل��ب (داده):
ميزان توليد و نشر اطالعات در سطح
جهان به س��رعت در حال پيش��رفت
است و روندي كام ً
ال تصاعدي را طي
ميكند .بديهي است در چنين وضعيتي،
حتيامكان مطالعة بخش اندكي از اين
اطالعات وجود ندارد و ما ناچار بايد
از روشها 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 .وبالگها با تمركز
روي يك موضوع خ��اص ،ميتوانند
بستري مناس��ب براي ارائة اطالعات

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��يرود .با تركي��ب و جمعبندي
مطالب منتشر ش��ده در ارتباط با يك
موض��وع خ��اص از چندي��ن وبالگ
انتخاب��ي ،ميتوان ب��ه مجموعهاي از
اطالع��ات مورد عالقه دس��ت يافت.
با توج��ه به اينكه وبالگها خالصهاي
از ساير موضوعات مربوط به ديگران
را ني��ز ارائه ميدهن��د ،ديد اطالعاتي
مناس��بي در ارتباط با يك موضوع به
مخاطب خ��ود منتقل ميكنند .مطالب
و موضوعات��ي ك��ه در چندين وبالگ
مورد توجه قرار ميگيرند ،به خواننده
امكان ميدهند از نقطه نظرات چندين
وبالگنويس در ارتباط با يك موضوع
خاص آگاه شوند .بدينترتيب ،خواننده
قبل از مطالعة تمام مطلب ،ديد مناسبي
نسبت به آن پيدا ميكند .به اين فرايند
«سه وجهيسازي» گفته ميشود.
مديري��ت دان��ش و تجربهه��ای
شخصي :محتويات وبالگها به منزلة
ي��ك بايگاني از افكار و انديش��ههاي
وبالگنويس��ان آن است كه در مقاطع
زماني متفاوتي نوش��ته ش��دهاند و در
ص��ورت نياز ب��ه اطالعات��ي خاص،
ميتوان با استفاده از مراكز جستوجو
و بر اس��اس يك كليدواژة خاص ،به
آنان مراجع��ه كرد .وج��ود لينكهاي
متعدد مرتبط با يك موضوع خاص كه
توسط مؤلف وبالگ مشخص ميشود،
ام��كان دنبال ك��ردن وضعيت موجود
در رابط��ه با يك موضوع خاص را در
اختيار عالقهمندان قرار ميدهد.
ارتب��اط دوس��ويه :همانگونه كه
در بخش قبل اش��اره ش��د ،وبالگها
به محيط و يا رس��انة محاورهاي براي
مباح��ث عموم��ي و تخصصي تبديل

ميش��وند و ام��كان تعاملي اطالعاتي
را بين وبالگنويس��ان و خوانندگان از
يك طرف و خوانندگان با خوانندگان
از طرف ديگر فراهم ميآورند .ويژگي
ف��وق از ماهيت دو طرفه بودن وب به
نحو احسن استفاده ميكند و آن را در
جهت اهداف خود به كار ميگيرد.
ایج��اد جامعة ش��بكهاي :پديدة
وبالگنويسي ،فرصتها و ظرفيتهاي
مناس��بي را در جامعة شبكهاي ايجاد
ميكند .نويس��ندگان وبالگها به مرور
زمان توس��ط خوانندگان خود شناخته
خواهن��د ش��د .بدينترتيب آن��ان در
مع��رض فرصتهايي ق��رار خواهند
گرف��ت كه ش��ايد هرگز تص��ور آن را
نميكردن��د .در جامعة ش��بكهاي ،هر
شخص ميتواند داراي سهمي در توليد
و ارائة اطالعات داش��ته باشد و خود
نيز ميتواند از دستاوردهاي اطالعاتي
ديگران بهره بگيرد .ش��بكة فوق نظير
شبكههاي نظير به نظير است كه در آن،
هر رايانه ،ه��م ميتواند در يك لحظه
از مناب��ع موجود روي س��اير رايانهها
اس��تفاده كن��د ،و هم ميتوان��د منابع
روي سيس��تم خود را براي استفاده در
اختيار ساير رايانهها قرار دهد .جامعة
شبكهاي داراي ايستگاههايي (انسان)
است كه در آن ،هر يك سهمي در توليد
و ارائ��ة اطالعات دارند و ميتوانند از
اطالعات ديگران استفاده كنند.

روش ايجاد وبالگ

روشهاي متعددي براي ساخت
وبالگ وج��ود دارد .ما ميتوانيم براي
ايج��اد وب�لاگ از خدم��ات مجان��ي
س��ايتهاي س��رويسدهندة وب�لاگ
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��رويسهاي رايگان نيز
برای این کار وجود دارند.

نق�ش وبالگه�ا در فرايند
آموزش و يادگيري

وبالگه��ا ب��ه عن��وان ابزارهاي
آموزش��ي ،به طرق متفاوت ميتوانند
نيازه��اي دانشآم��وزان را ب��رآورده
كنند .برخ��ي از كاربردهاي وبالگ در
كالسهاي درس عبارتاند از:
 .1مديريت كالس
وبالگهاي كالسي حكم درگاهي
را دارن��د كه جم��ع دانشآم��وزان را
مديريت ميكنند .از آنجا كه ايجاد و به
روز كردن وبالگها به سادگي صورت
ميگيرد ،از آنه��ا ميتوان براي مطلع
كردن دانشآموزان از تكاليف كالس،
ج��زوات ،آگهيها ،تكاليف درس��ي و
تريبوني براي پرسش و پاسخ استفاده
كرد.
 .2هم��كاري مي��ان مدرس��ان و
دانشآموزان
وبالگه��ا فضاي��ي را ب��راي كار
مش��ترك دانشآم��وزان و تعام��ل ب��ا
مدرس��ان به منظ��ور تقويت و رش��د
مهارتهاي گوناگون فراهم ميآورند.
وبالگها ميتوانند نقش مش��اورهاي
مؤثري داشته باشند .مث ً
ال دانشآموزان
كالسهاي باالتر ميتوانند با راهنمايي
و كم��ك به دانشآم��وزان كالسهاي
پايينتر ،آنها را در تقويت مهارتهاي
متفاوت ياري و ي��ا به آنها اعتماد به
نفس بدهند .دانشآموزان هم ميتوانند
در فعاليتهاي يادگيري حجمي ،مثل
تحقيق ،مشاركت كنند.

رفع به موقع
نيازهاي
آموزشي و رواني
دانشآموزان در
كالس درس ،از
بروز رفتارهاي
مخل نظم كالس
درس ميكاهد

 .3بحث و تبادل نظر
گ فرصتي است مناسب براي
وبال 
دانشآموزان ت��ا در مورد موضوعات
درون و بي��رون كالس و مدرس��ه ب��ه
بحث و تبادل نظر بپردازند .با استفاده
از وب�لاگ ،ه��ر ف��رد ب��ا به اش��تراك
 ش�مارة    4دی  1391دورة بيست و هش�تم

29

گذاش��تن اف��كار و نظري��ات خود،
از فرصتي مس��اوي ب��راي يادگيري
برخوردار ميش��ود .دانشآموزان از
اين طريق فرصت دارند كه نس��بت
ب��ه نظرات و اف��كار ديگران واكنش
نشان دهند .مدرسان هم ميتوانند با
تشكيل گروههاي تخصصي و علمي-
آموزشي در وبالگ ،با ديگر مدرسان
و دانشآم��وزان در مورد موضوعات
مختلف به بحث و تبادلنظر بپردازند.
 .4سازماندهی آثار دانشآموزان
وبالگها آث��ار دانشآموزان را به
صورتديجيتاليارائهوياسازماندهي
و مراقب��ت ميكنن��د .دانشآم��وزان
ميتوانن��د در وبالگ تكالي��ف و آثار
خود را به نمايش بگذارنند تا ديگران
بتوانند از آنها اس��تفاده ي��ا در مورد
وضعيت كمي و كيفي آنها اظهارنظر
کنند .دانشآموزان با مشاهدة مطالب
خود در وبالگ ،نه تنها انگيزة بيشتري
براي مطالعه و يادگيري پيدا ميكنند،
بلك��ه از اعتم��اد به نفس بيش��تري
برخوردار ميشوند .مدرسان ميتوانند
به طور فردي در هريك از مهارتهاي
يادگي��ري ب��ا تكت��ك دانشآموزان
كنفراس فردي داشته باشند و آنها را
از نظرات ،پيشنهادات و راهنماييهاي
خود بهرهمند سازند.

مزاي�اي اس�تفاده از وبالگ در
كالس درس
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 دانشآموزان در وبالگ با مخاطبان
زنده در تعاملاند.

منابع

 در وب�لاگ تأكي��د بيش��تري ب��ر
محتواي درسي وجود دارد.
 وبالگ فرصت بهتر و آس��انتري
براي تمرين دانشآموزان فراهم
ميآورد.
 وبالگ ميتواند به عنوان مجالت
برخط دانشآموزان به كار رود.
 وب�لاگ مرزهاي جغرافياي را در
مينوردد.
 وب�لاگ حس جمعي را دركالس
ترغيب ميكند.
 وب�لاگ فضاي��ي اس��ت ب��راي
بحثهاي پيش از كالس و يا پس
از كالس.
 وب�لاگ از رويك��ردي مبتن��ي
ب��ر تقويت مه��ارت نوش��تاري
برخوردار است.
 امكان دسترسي به مطالب وبالگ
نياز به زمان خاصي ندارد.
 وب�لاگ ميتواند در برگيرندة آثار
و يا آرش��يو كاري دانشآموزان و
حتي مدرسان باشد.
 وبالگ به ايج��اد رابطة نزديكتر
بي��ن دانشآم��وزان كالسه��اي
گ كمك ميكند.
بزر 

اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي بر پاية
پيش��رفتهاي فناوري نوين .امروزه،
نقش و مسئوليت اصلي معلم ،ارزيابي
موفقيتها و اميال و آرزوهاي كشوري
اس��ت .ارزشها و ظرفيتهاي يك
كش��ور از اين طريق متبلور ميشوند
و در آثار مدرس��ان تجل��ي مييابند.
مردم هر كش��ور و ميزان رشد و ترقي
آنه��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 ،مهارتهاي
تدريس و داش��تن تعامل مناسب ،از
فناوريه��اي نوي��ن در كار آموزش
بهره بگيرند .از ميان فناوريهاي نوين
ميتوان به استفاده از رايانه و اينترنت
در كالسه��اي درس س��نتي اش��اره
ك��رد .يكي از امكانات مفيد و جذاب
اينترنت ،ايجاد وبالگنويسي است كه
ميتواند فرايند آموزش و يادگيري را
به طرق متفاوت آس��ان كند .وبالگها
به علت ايجاد ،مديريت و كنترل ساده
و كاربردپسند خود ،به خوبي ميتوانند
در اختيار مدرسان و دانشآموزان قرار
بگيرند.

آم��وزش ح��ق مس��لّم هم��ة
انسانهاست .توجه به امر آموزش و
تربيت نيروهاي مستعد و كارآزموده،
از وظايف و امور مهم دولتهاس��ت
و اين ميس��ر نميش��ود مگر با رشد
و توس��عة زيرس��اختهاي سياسي،

پينوشت ..............................

نتيجهگيري

1. browser
2. wikis
3. Mobile Assisted Language
Learning
4. podcasts
5. weblog
6. blog

 .1ابراهيمزاده ،عيسي .آموزش از راه دور همگام با فناوري .گزارش كامپيوتر .شمارة .139
 .2بروور ،اي .دبيليو ،و همكاران .به سوي يادگيري برخط (الكترونيكي) .ترجمة فريده مشايخ و عباس بازرگان .انتشارات آگاه .تهران.1382 .
 .3تافلر ،الوين و هايدي .به سوي تمدن جديد ،سياست در موج سوم .ترجمة محمدرضا جعفري .نشر علم .تهران .چاپ چهارم.1380 .
 .4صرافزاده ،مريم .برخي كاركردهاي آموزشي و پژوهشي وبالگها .مجلة الكترونيكي پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايران (نما) .دورة
پنجم .شمارة يك 22 .مهر .1384
 .5منتظر ،غالمعلي .آموزش مهارتهاي فناوري اطالعات و تأثير آن بر يادگيري مؤثر و فراگير .فصلنامة علمي -پژوهشي علوم انساني دانشگاه
الزهرا .شمارة .1381 .42

مخاطبان:
دانشآموزان دورههاي
راهنمايي و متوسطه
و دانشجويان مراكز
تربيتمعلم

ساخت
چرخچمن     زني

موضوع:
فیزیک

  امید
گام
های

تبدیل علم به عمل
هدف :بهكارگيري نكات علمي فيزيك در ساخت وسايل
طرز کار وسيله:

ب��ا حرك��ت چ��رخ و زدن كليد
موتور الكتريكي ،چ��رخ چمنزني
ش��روع به كار خواهد كرد؛ بهطوري
كه در زير چرخ ،تيغ متصل به محور
آرميچر نيز با حركت سريع ،چمنها
را قطع ميكند.

وسايل مورد نياز

.1تختة س��فيد به ابعاد 12 × 12
سانتيمتر
 .2چوب باريك گرد به ابعاد  4و
 10و  10سانتيمتر براي دستة
چرخ چمنزن (سه عدد)
 .3چرخ ماش��ين اس��باببازي
(چهار عدد)
 .4موتور الكتريكي
 .5تيغ صورت تراشي تيز
 .6مغزي پالستيكي خودكار
 .7باتري  1/5ولت و كليد و سيم
ارتباط

 .3چرخهاي ماشين اسباببازي
را زير تختة مربع شكل نصب
كني��د؛ بهط��وري ك��ه راحت
حركت كنند.
 .4موت��ور را وارونه روي تخته
بچسبانيد؛ بهطوري كه محور
آرميچر از سوراخ ايجاد شده
عبور كند.
 .5يك 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.

بخش

فاطمه شهرزادی
مدرس و دبیر بازنشسته
منطقة  6آموزشوپرورش

تذك��ر :تيغ را از وس��ط نصف كنيد
(مراقب باشيد).
 .6باتريها را با س��يم و كليد به
موت��ور الكتريكي وصل كنيد
(روي خود تختة چمنزن).

روش استفاده

كافي است كليد جريان برق باتري
را بزنيد تا موتور الكتريكي بهكار بيفتد.
همزمان تيغ متصل به آن هم با سرعت
خواهد چرخيد .با حركت دادن دستة
خ چم��نزن آرامآرام ميت��وان
چ��ر 
چمنها را كوتاه كرد.

دستة چرخ چمنزن

چرخها

مغزي پالستيكي خودكار

 .1تختة مربع شكل را با سمباده
كام ً
ال صيقلي كنيد و در وسط
آن ،ب��ا ميخ س��وراخي براي
عب��ور محور آرميچ��ر موتور
ايجاد كنيد.
 .2چوبهاي گ��رد و باريك را
مطابق شكل بهصورت دستة
چرخ چمنزني درآوريد.

+
_
موتورالکتریکی

تيغ صورت تراشي

کلید قطع و وصل
محور آرمیچر
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درس
کالس
و
یادگیری
مدیریت
مترجم:
عباس احمدی گزکوه
آموزش و پرورش قوچان

چگونه در کالس بنشینیم
و راه برویم؟
بررسی خصوصیات فیزیکی معلم در کالس درس
  اشاره
همانطور كه در ش��مارة ارديبهش��تماه س��ال  90درج ش��د ،يكي از
ش لباسبودن او ذكر شد .حضور فيزيكي معلم
ويژگيهاي معلم خوب ،خو 
ني��ز در ادارة كالس نقش مهمي ايفا ميكند ،نه تنها ظاهر معلم ،بلكه طريقة
حركت ،روش ايس��تادن و خصوصيات ظاهري او نيز بر دانشآموزان تأثير
ميگذارد.
معلمها مثل همة مردم عادات و خصوصيات ظاهري خودشان را دارند؛
ب��ا اين تف��اوت كه معلم اين خصوصيات را با خود ب��ه كالس ميبرد .البته
موضوعات قابل مالحظة ديگري نيز وجود دارند كه با درك دانشآموزان از
چگونگي حضور ما نسبت مستقيم دارند .در مقالة حاضر به اين موضوعات
ميپردازيم.

کلید واژهها:
ارتباط با دانشآموزان ،حركت
در كالس ،وضعيت فيزيكي
معلم
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دوري يا نزديكي به
دانشآموزان

معلمان بايد ميزان نزديكبودن
فيزيكي ب��ا دانشآموزان را در نظر
بگيرند .بعض��ي از دانشآموزان از
اينكه فاصلة فيزيكيش��ان با معلم
خيلي كم باشد ،ناراحت ميشوند.
از ط��رف ديگ��ر ،ب��راي بعضي از
دانشآموزان فاصله ،عالمت سردي

و بيعاطفهب��ودن اس��ت .معلم��ان
باي��د هنگام ارزياب��ي عكسالعمل
دانشآموزانشان نسبت به آنچه در
كالس اتف��اق ميافتد ،اين موضوع
را مدنظر داشته باشند.

رفتار غيررسمي

طريقة كلي نشس��تن و ايستادن
معلم در كالس ميتواند رس��مي يا
صميمانه باشد .بسياري از معلمان
با خم شدن روي سر دانشآموزان
فض��اي دوس��تانهاي در كالس
ايجاد ميكنن��د .از اين طريق آنها
ه��م س��طح دانشآموزانش��ان كه
نشس��تهاند ،ميش��وند .ولي هستند

دانشآموزاني ك��ه اين كار معلم را
غيررس��مي ميدانند و نميپسندند.
بعض��ي از معلمان حت��ي از اينكه
روي زمي��ن بنش��ينند خوش��حال
ميش��وند .اي��ن كار گاه��ي ممكن
اس��ت خوب ه��م باش��د ،ولي در
موقعيت و ش��رايط ع��ادي ممكن
است به حواسپرتي دانشآموزان
بينجامد.
تم��ام مكانهايي كه معلمان در
كالس براي نشس��تن يا ايس��تادن
انتخ��اب ميكنن��د ،مث��ل لب��ة ميز،
پش��ت تريب��ون ،روي س��كو و...
ب��ه اظهارنظرهاي��ي درب��ارة ن��وع
ش��خصيت معل��م ميانجام��د.
بنابراين ،مهم اس��ت كه تأثير چنين
رفت��ار فيزيك��ي را مدنظر داش��ته
باش��يم تا بتواني��م به گون��هاي كه
مناس��ب دانشآموزانمان اس��ت و
آرزو ميكنيم ،با آنها رابطه داش��ته
باشيم و رفتار كنيم .اگر ميخواهيم
كالس را بهط��ور مؤثر و مفيد اداره
كنيم ،برقراري چنين ارتباطي بسيار
مهم است.

حركت در كالس

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

معلم بايد تا جايي كه
میتواند از احساس
دانشآموز در كالس
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 آسانتر است؟

نتيجهگيري

كنار يا وسط كالس سپري ميكنند.
برخي ديگر از معلمان بيشتر وقت
خ��ود را ص��رف ق��دمزدن از اين
ط��رف ب��ه آن ط��رف كالس و يا
راه��روي بين صندلي دانشآموزان
ميكنن��د .گرچ��ه اي��ن حالتها تا
حدي س��ليقة ش��خصي محسوب
ميش��وند ،ام��ا فرام��وش نكني��م
معلم��ان بيتح��رك ني��ز حوصلة
دانشآم��وزان را س��رميبرند .از
ط��رف ديگر ،حركت زياد معلم نيز

باعث ميش��ود دانشآموزان 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 ميكنند .از اين
طري��ق ،آنه��ا ميتوانن��د هن��گام
تدريس توجه دانشآموزانش��ان را
جلب كنن��د و اگر قص��د كمك به
يك گروه 1را داشته باشند از فاصلة
نزديكتر با آنها كار كنند.

معلم��ان چگون��ه ميتوانند با
دانشآموزان ارتب��اط برقرار كنند؟
اي��ن ارتباط چق��در باي��د نزديك
باشد؟ به منظور ادارة موفق كالس،
معل��م بايد از آنچ��ه دانشآموز در
كالس انجام ميدهد و تا جايي كه
ممكن است ،از چگونگي احساس
او در كالس ،آگاه باشد .نگاه كردن
و گوشكردن به دانشآموز ،همانند
تدريس ،بايد با دقت انجام ش��ود.
همچني��ن الزم اس��ت معل��م ب��ه
حرفه��اي دانشآم��وزان گ��وش
سپارد و به آنها پاسخ مناسب دهد.
تقريب ًا غيرممكن است كه بدون
برق��راري ارتباط ب��ا دانشآموزان
بتوان براي يادگي��ري در كالس به
آنها 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
جنبههاي ادارة كالس است كه بايد پينوشت .....................
 .1هنگام تدريس گروهي
مدنظر قرار بگيرد.
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آموزش،
معلمی
حرفة
دکتر علیرضا صادقی
استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی

چنـدفرهنگی
و
  اشاره

آموزش چندفرهنگی یکی از موضوعات بسیار مهم روز در حوزة تعلیم و
تربیت است .حوزهای از مطالعات آموزشی که هنوز در کشور ما تا حدود زیادی
مغفول مانده است .این رویکرد در صدد است مهارتهای زیستی بشر امروز را
برای زندگی در جامعهای چند فرهنگی ارتقا بخشد .با توجه به اینکه جامعة ایران
نیز رنگینکمانی است از فرهنگهای گوناگون ،پیشبایستهها و الزامات زندگی
در این کش��ور نیز باید براساس اصول زیست چندفرهنگی تدبیر شود .وظیفة
معلمان بهعنوان کارگزاران تعلیم و تربیت ،در وهلة نخست ،داشتن آگاهیهای
الزم از این حوزة مطالعاتی ،و در وهلة بعد ،فرهنگسازی آن از طریق تدریس
و منش کالسی برای دانشآموزان است .بدین جهت ،سلسله مقاالت پیشرو
میکوشد شیوههای تعامل و تدریس مبتنی بر آموزش چندفرهنگی را بهصورت
کاربردی به معلمان و خوانندگان گرامی معرفی کند .در شمارة حاضر ،رویکرد
آموزش چندفرهنگی معرفی میشود و در شمارههای آینده ،به تفکیک معلم و
درس ،رهنمودهای کاربردی به منظور عملیاتیسازی آموزش چندفرهنگی ارائه
خواهد شد.

کلید واژهها:
فرهنگ،چندفرهنگی،
آموزشچندفرهنگی

سرآغاز
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جهان امروز و به همان میزان
ترکی��ب کالسهای درس بس��یار
متنوع و متکثر ش��دهاند؛ ترکیبی از
نژادها ،فرهنگها ،اقوام و زبانهای
گوناگون .افراد تش��کیلدهندة این
کالسه��ا دانشآم��وزان هس��تند؛
دانشآموزان��ی ک��ه ه��ر ک��دام تا
حدود زی��ادی ویژگیهای منحصر
به فردی دارند که آنها را از پیشینة
فرهنگ��ی و قومی خ��ود به عاریت

گرفتهان��د .اما تدری��س معلمان ما
هنوز سنتی است .سنتی بدین معنا
که حساس و پاس��خگو به فرهنگ
نیست و به حساسیتهای فرهنگی
دانشآموزان کمت��ر توجه میکند.
یافتههای پژوهشی نشان میدهد که
توجه نکردن به ویژگیهای فرهنگی
موجب میش��ود دانشآم��وزان و
معلمان دیدگاه و اعمال یکدیگر را
س��وءتعبیر کنند .حتی ممکن است
این ناهماهنگیهای فرهنگی ،غالب ًا
با ناتواناییهای فکری اشتباه گرفته
ش��ود و تصمیمات آموزشی نیز بر
این اساس اتخاذ گردد .برای مثال،
نشناختن یک سبک فرهنگی ممکن
است معلمان را به این نتیجهگیری
برساند که دانشآموزان آن فرهنگ
تواناییه��ای ذهن��ی مح��دودی

نسبت
آن با
آموزش

دارند یا خالقی��ت و انگیزه ندارند
ی��ا مس��ئولیتپذیر نیس��تند .نتیجة
اجتنابناپذیری که هنگام مواجهة
ای��ن نظامهای فک��ری متفاوت در
کالسهای متکثر به دست میدهد،
تعارض��ی فرهنگ��ی اس��ت که اگر
بهط��ور ارادی و هدفمن��د متعادل
نش��ود ،میتواند اثربخش��ی فرایند
تدری��س و در نهای��ت زندگی فرد
را دچار مشکل سازد (،1986:147
 .)Gougisآش��نایی معلمان ایرانی
با مقولة تأثی��ر فرهنگ بر آموزش،
از س��وی دیگر نیز اهمیت مییابد.
یعنی عالوه ب��ر اینکه ایران رنگین
کمان��ی از فرهنگه��ای گوناگ��ون
اس��ت ،برنامههای درسی در ایران
تمرکزگرا هس��تند و به همین دلیل
نمیتوانن��د ویژگ��ی فرهنگه��ای

فرهنگ را
«مجموعهای از
باورها ،ارزشها،
هنجارها،میراث
تاریخی و معنوی
گروهی از مردم»
تعریف کنیم که
ذهن ناخوداگاه فرد
را هدایت میکنند
موج��ود در کش��ور را ب��ه نح��و
مطلوب انعکاس دهند .جبران این
موض��وع طبع�� ًا ب��ر دوش مجریان
آموزش��ی ،بهویژه معلمان مدارس،
خواهد بود .این در حالی است که
معلمان ما هنوز ب��رای آموزش در
چنین زمینهای آمادگی کافی کسب
نکردهان��د ،اما عم� ً
لا ناگزیرند در
این زمینة متنوع فرهنگی دس��ت به
آموزش و تدریس بزنند.
در ای��ن راس��تا و ب��رای تبیین
بهتر این موضوع ،سلس��له نوشتار
پیشرو قصد دارد بستر و زمینهای
فراهم س��ازد تا معلمان بدون آنکه
تغیی��ری در برنامههای درس��ی یا
محتوای کتابهای درس��ی موجود
بهوجود آورند ،بتوانند راهبردهای
آم��وزش چندفرهنگ��ی را در

کالسهای درس عملیاتی س��ازند.
بیش��ک به کارگیری این راهبردها
اث��رات مطلوب��ی برج��ای خواهد
گذاشت .در کوتاهمدت سطح کالس
و تدری��س این معلم��ان را بیش از
پیش بهب��ود و جایگاه آنها را ارتقا
خواه��د بخش��ید .در درازمدت نیز
نوع دوس��تی ،همزیستی و صلح را
میان دانشآموزان رواج خواهد داد.
س��عی نگارنده بر این بود تا با
پرهیز از پرداختن به مباحث نظری
صرف ،رهنموده��ا و راهکارهایی
ارائه ده��د که معلم��ان بتوانند در
زمینهه��ای متن��وع فرهنگ��ی ،ب��ه
نح��و مؤثر تدریس کنن��د .اما چون
مقال��ة حاضر رویک��رد ،اهداف و
مؤلفهه��ای اساس��ی آن را معرفی
میکن��د ،ناگزیر بح��ث تا حدودی

شکل نظری به خود گرفته است .از
خوانندگان گرامی دعوت میش��ود
با قدری حوصله و نیز بهطور دقیق
ای��ن بخش را مطالع��ه کنند تا بهتر
بتوانن��د در بهکارگیری رهنمودهای
آم��وزش چندفرهنگ��ی در ام��ر
تدریس موفق شوند.

مفاهیم ،اهداف
و اصول آموزش
چندفرهنگی
تعریف «فرهنگ» از یکس��و
س��هل و از س��وی دیگ��ر س��خت
اس��ت .س��هل اس��ت زی��را در
مح��اورات عمومی م��ردم واژهای
پرکاربرد به حس��اب میآید .اغلب
اف��راد برای تبیین هر چیزی از این
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برنامههای درسی
در ایران تمرکزگرا
هستند و به همین
دلیلنمیتوانند
ویژگیفرهنگهای
موجود در کشور
را به نحو مطلوب
انعکاس دهند
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اصط�لاح اس��تفاده میکنن��د .مثل
داش��تن فرهنگ باال ،فرهنگ پایین
و یا اصطالحه��ای فرهنگ فردی،
فرهنگ اجتماعی ،فرهنگ سیاسی،
فرهن��گ اقتص��ادی ،فرهنگ دینی،
فرهن��گ غربی ،فرهنگ ش��رقی و
مواردی از این قبیل .به این ترتیب
همه چیز را به نوعی به فرهنگ ربط
میدهند و هم��ه چیز را در بطن و
داخل آن میبینند .در این صورت،
تعریف فرهنگ آس��ان است ،چون
هم��ه چی��ز ب��ه نوعی ب��ه فرهنگ
ارتباط پیدا میکند و فرهنگ یعنی
همة داشتهها و انباشتههای جامعه.
اما سخت اس��ت ،او ًال به این دلیل
ک��ه تعاریف ارائه ش��ده از فرهنگ
بسیار پرشمار و برخی نیز متناقض
با دیگری اس��ت و انتخاب از میان
آنها کار آس��انی نیست (اسمیت،
 .)1387ثانی�� ًا آنچه را عموم مردم
فرهنگ تلق��ی میکنند ،متخصصان

فرهنگ تلقی نمیکنند.
اگر آگاهانه از این موضوع عبور
کنیم و خ��ود را درگی��ر مجادالت
و تعریفه��ا نکنی��م و فرهنگ را
«مجموع��های از باورها ،ارزشها،
هنجارها ،میراث تاریخی و معنوی
گروه��ی از مردم تعری��ف کنیم که
ذه��ن ناخ��وداگاه ف��رد را هدایت
میکنن��د» ،و آن را مبن��ای پذیرش
مقال��ة حاضر قرار دهی��م ،تعریف
چندفرهنگی و جوامع چندفرهنگی
نیز تا حدود زیادی آشکار خواهد
شد .بهطور روشن میتوان جوامع
چندفرهنگ��ی 2را متش��کل از
چندفرهنگ متفاوت محسوب کرد
که بنا به دالیلی ،بهطور همزمان در
کن��ار یکدیگر امکان زیس��ت پیدا
کردهان��د .البته جوامع چندفرهنگی
الی��ه ب��ه الیهان��د .ب��رای مث��ال،
کشورهای مهاجرپذیری مثل کانادا
و اس��ترالیا کشورهای چندفرهنگی

هس��تند ،ام��ا چندفرهنگ��ی آنها
از ن��وع چندملیتی اس��ت .ایران و
بس��یاری از کش��ورهای دیگ��ر نیز
چندفرهنگی هس��تند ،اما نه از نوع
چندملیتی ،بلکه از نوع چندقومیتی.
در ه��ر ح��ال ،زمان��ی ک��ه
چندفرهن��گ نس��بت ًا متف��اوت در
قلمرو جغرافیای��ی واحدی امکان
زیس��ت پی��دا کنن��د ،آن جامع��ه
چندفرهنگی اس��ت؛ فق��ط ممکن
اس��ت س��طح چندفرهنگ��ی بودن
آن تف��اوت کند .اما نیاز به داش��تن
مهارته��ای چندفرهنگی به قوت
خود باقی اس��ت و از حیث اینکه
آن کش��ور چندقومی ی��ا چندملیتی
اس��ت ،فرق��ی نمیکند و س��اکنان
آن اقلیم ،ب��ه یادگیری مهارتهای
زیس��ت در جامعهای چندفرهنگی
نیاز دارند.
نی��از اساس��ی ب��رای کس��ب
مهارته��ای چندفرهنگی از اینجا
آغاز میش��ود که چ��ون فرهنگها
ذات�� ًا خاصی��ت «س��یالیت» و
«خودتطبیق��ی» دارن��د ،حض��ور
چن��د فرهنگ در کنار ه��م ،امکان
ایج��اد چال��ش و تن��ش در می��ان
اف��راد و فرهنگه��ا را محتم��ل
میس��ازد (صادق��ی .)1389 ،بدین
جه��ت ،آم��وزش چندفرهنگ��ی
س��ازوکاری اس��ت ک��ه درص��دد
ایج��اد تعامل ،تفاه��م و تبادل بین
فرهنگی اس��ت ،بهطوری که افراد
دارای فرهنگه��ای متف��اوت ،ب��ا
کمترین تن��ش ،امکان همزیس��تی
مس��المتآمیز پیدا کنن��د (,Banks
 .)2006ای��ن رویک��رد براس��اس
ایدههای دموکراسیخواهی ،آزادی
و حقوق بش��ر ش��کل گرفت��ه و بر
یک اصل مهم اس��توار است :حل
و فص��ل تضادهای فزاین��ده میان
گروههای قومی و فرهنگی.

س��ایناگاتولین ( )2003معتقد
اس��ت «همان اندازه ک��ه تعصب،
نژادپرس��تی و قومگرای��ی با اصول
آم��وزش چندفرهنگ��ی ناس��ازگار
اس��ت ،از دس��ت دادن هویتهای
فرهنگ��ی و قوم��ی نی��ز ب��ا اصول
اساس��ی آم��وزش چن��د فرهنگی
ناس��ازگار اس��ت ».ای��ن رویکرد
درص��دد طراح��ی فرصته��ای
یادگیری اس��ت تا بتوان��د به همة
دانشآموزان در دستیابی به دانش،
نگ��رش و مهارتهای م��ورد نیاز
برای انجام وظایف ش��هروندی در
جامع��های چندفرهنگی بهصورت
اثربخش کمک کند .اثربخش بودن
در ای��ن تعریف بدان معناس��ت که
ف��رد ضمن اینکه ب��ه فرهنگ خود
احترام میگ��ذارد ،ب��رای فرهنگ
دیگران نیز ارزش قائل ش��ود و از
تعصب و نژادپرس��تی و قومپرستی
نیز بپرهیزد .در این صورت اس��ت
که آموزش چندفرهنگی به اهداف
خود نزدیک شده است.

خالصه کرد ()Parekh, 2008:19
 .1توجه به کمیت .دانشآموزان
متعل��ق ب��ه هم��ة فرهنگها،
نژاده��ا ،قومیته��ا و ...از
آم��وزش براب��ر برخ��وردار
شوند.
 .2توجه به کیفیت .دانشآموزان
متعل��ق ب��ه هم��ة فرهنگها،
نژاده��ا ،قومیتها و ...ضمن
آم��وزش براب��ر از آموزش با
کیفیت نیز برخوردار شوند.
 .3توس��عة س��واد و آگاهیهای
قومی و فرهنگی.
 .4اش��اعة تاری��خ فرهنگه��ا و
قومیتها ب��ا تأکید بر معرفی
افراد مؤث��ر ،خدمات و نقاط
مثب��ت آنها در ش��کلگیری
جامعه.
 .5توانمن��دی ب��رای اص�لاح
اجتماعی
 .6تروی��ج و گس��ترش صل��ح،
دوستی و زیست مسالمتآمیز
میان افراد و فرهنگها

اهداف آموزش چندفرهنگی
همانطور که در پیش آمد ،هدف
نهایی رویکرد چندفرهنگی ،زیست
مسالمتآمیز افراد و فرهنگها در
کن��ار یکدیگ��ر و تروی��ج صلح و
دوستی میان آنهاس��ت .بهتبع آن،
هدف نهای��ی آموزش چندفرهنگی
نیز ترویج صلح و دوس��تی اس��ت
که بنی��ان آن بر آگاهی از گروههای
قومی ،ن��ژادی و فرهنگ��ی جامعه
در جهت ایج��اد فرصتهای برابر
آموزش��ی برای همة دانشآموزان
متعل��ق ب��ه فرهنگه��ا ،قومیتها،
طبق��ات اجتماع��ی و نژادها مبتنی
اس��ت .برای آموزش چندفرهنگی
اه��داف متفاوتی بیان ش��دهاند که
میت��وان آنها را ب��ه اینصورت

اصول آموزش چندفرهنگی
 .1دسترس��ی ب��ه یادگی��ری و
مناب��ع متنوع آموزش��ی برای
هم��ة دانشآم��وزان با در نظر
گرفتن ن��ژاد ،رن��گ ،مذهب،
جنسیت ،وضعیت اقتصادی و
اجتماعی؛
 .2فراهم کردن برنامههای درسی
بر اساس تجربیات ،آگاهیها،
احتیــاج��ات و عــالقهه��ای
دانشآموزان؛
 .3تدبی��ر ش��رایط تدری��س ب��ر
اساس حساسیتهای فرهنگی
دانشآموزان؛
 .4افزای��ش آگاهیه��ای می��ان
فـــرهنگ��ی می��ان تـــمام��ی
دانشآم��وزان و نی��ز ارتقای

آگاهیه��ا و احترام برای زبان
و میراث دیگران و تشویق به
اس��تفاده از گوناگونی و تنوع
فرهنگی به عنوان منبعی غنی؛
 .5پی��شداوری نک��ردن درب��ارة
افراد ،قومیتها و فرهنگهای
دیگران و درک اینکه یک فرد
نماین��دة یک فرهن��گ و قوم
نیست؛
 .6پرهی��ز از س��ختگیری ،تعصب
نژادی ،سلطهجویی و قومگرایی؛
 .7اص�لاح و ترمی��م اش��تباهات
مدارس در آموزش به کودکان
دارای فرهنگه��ای متفاوت،
خصوص�� ًا در ح��ق اق��وام و
زبانهای متف��اوت و طبقات
اجتماعی متفاوت؛
 .8پذیرش و تمجید تنوع به عنوان
واقعیت طبیعی زندگی انس��ان
در مدرس��ه و جامعه (،2000
.)Gay

هدف نهایی
آموزش چند
فرهنگیترویج
صلح و دوستی
است
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ماو   
خوانندگان
   
تنظيم:
تهمینه حدادی

اقتصاد یادگیری در یک نگاه
نشستی با حضور دستدرکاران ،اعضای شورای مجلة
رشد تکنولوژی آموزشی ،سردبیران و برنامهریزان کتابهای درسی

چندی پیش با حضور کارشناسان و برنامهریزان درسی نشستی با عنوان «اقتصاد یادگیری» برگزار شد .در ابتدای
این نشس��ت محمدرضا افضلنیا به تفهیم این عنوان و ضرورت آن پرداخت و س��پس س��رفصلهایی را در این باب
مطرح کرد .دکتر محمدرضا افضلنیا ،روانشناس شناختی و متخصص علوم تربیتی ،فارغالتحصیل دکترای تخصصی
روانشناسی شناخت از دانشگاه منچستر متروپولتن است.
او در آغاز «اقتصاد یادگیری» را استفادة بهینه از حجم زیاد اطالعات موجود در زمان حال دانست و گفت « :رابطة
کالسیک حاکم بر کلمة «اقتصاد» در مفهوم «اقتصاد یادگیری» بیمعناست ،چرا که امروزه تولید اطالعات ،بیتوجه به
ش��رایط جوامع ،در حال افزایش اس��ت .به طوری که اگر پیش از این حجم اطالعات هر پنج ،دو و یک سال دو برابر
میشد ،امروزه ما شاهد افزایش چند برابری حجم اطالعات در لحظه هستیم».

س�ؤال اساس�ی در چنی�ن
وضعیتی این است که:
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در شرایطی که حجم اطالعات
ه��ر لحظ��ه افزای��ش مییاب��د و
اطالعات قبلی رنگ و بوی کهنگی
به خ��ود میگیرد ،موقعیت فرد چه
خواهد بود؟
افضلنیا س��خنرانی خود را با
چنین پرسشی آغاز کرد .او با اشاره
به س��اختارهای جدید کشورهای
توس��عه یافته در فراین��د یادگیری
عن��وان کرد« :در چنین ش��رایطی،
ضرورتی وجود ندارد که ما سرعت
یادگی��ری یا کمی��ت آن را افزایش
دهیم .راهحل این است که در بطن
دانش قرار بگیریم؛ به این معنا که
در پی کس��ب دانش جدید نباشیم
بلکه یاد بگیریم چگونه به بهترین
وجه ممکن از دانش فراوان موجود
استفادهکنیم».
وی افزود« :راهکارهای قبلی
بر این مبتنی بودند که ما چیزهایی را
یاد بگیریم تا در طول زندگی از آنها
استفاده کنیم .اما این روش امروزه
مؤثر نیست .در حال حاضر تولید و
نگهداری اطالعات را به ماشینها
واگذار میکنیم و بهرهبرداری بهینه
از آنها را به انسانها میسپاریم».
او در این بین به لزوم یادگیری
و جایگاه آن در هستی و بقا اشاره

و عنوان کرد ،یادگیری امری نیست
که موجود زنده اختیار کنار گذاشتن
آن را در دس��ت بگیرد یا نمیتوان
تأثیر پاس��خ هر یافت��ة ذهنی به هر
مح��رک خارجی را ان��کار کرد .با
این حال ،نمیتوان به امر «شتاب
یادگیری و استرسهای زمانی» نیز
بیتوجه بود .چرا که با این شتاب،
ما ناگزی��ر از روگردانی از کمیت و
استفاده از کیفیت هستیم.
افضلنیا سخنان خود را چنین
ادامه داد« :در شرایطی که ما ناگریز
از روگردان��ی از کمی��ت یادگیری
هستیم ،چرایی ،کجایی و چیستی
اطالعات ،دیگر پرس��ش اساسی
م��ا نخواهد بود و م��ا الزاماً ،روی
چگونگی یادگیری منحنی کیفیت
آن متمرک��ز خواهیم ش��د .در این
ش��رایط ،الزم است همچون سایر
م��دارس دنیا به اس��تفادة بهینه از
شیوههای یادگیری غیرمستقیم روی
آوریم.
حال ببینی��م این یادگیریهای
غیرمستقیمچیست؟
«فراموش نکنیم که در کارهای
تفریحی و ایجاد سرگرمی هم مغز
ما قادر است اطالعات الزم را برای
زندگی درخور و تعادل جویی ذهنی
با محیط پیرامونی تنظیم کند .از یاد
نبریم که امروزه تمایل به اندیش��ه

دربارة موضوعات بس��یار جدی،
خسته کننده و بال استفاده! به شدت
کاهش یافته است و این بیعالقگی
در سنینی دیده میشود که این افراد
متوجه بیاعتباری این موضوعات
شدهاند .لذا میتوان یکی از دالیل
اف��ت تحصیل��ی را بیعالقگی به
مطالعه و یادگیری مطالب جدی و
خشک دانس��ت .از همین روست
که امروزه در سایر کشورها استفاده
از بازیها و رسانههایی مانند تبلت
به عن��وان راه��کاری جدید برای
آموزش و یادگیری مورد اس��تقبال
قرار گرفته است.

سؤال بعدی این است که:

آی��ا بای��د ب��ا یادگیریه��ای
غیرمستقیم حاصل از طریق بازی
و سرگرمی مبارزه کرد یا خود را با
آنها تطبیق داد؟
افضلنیا که خود روانش��ناس
شناختی در ایران و انگلستان است
و به عنوان روانش��ناس تربیتی و
ش��ناختی در مدارس ایران و سایر
کش��ورها فعالیت کرده اس��ت ،در
پاس��خ به س��ؤالی که خود مطرح
میکن��د و آنرا چال��ش ب��زرگ
برنامهریزانومعلمانمیداند،مقابله
و رودررویی را برای جلوگیری از
رخداد این فرایند منطقی نمیداند.
او س��خنانش را چنی��ن ادامه

داد ک��ه برخالف تص��ور موجود،
با هدایت این جری��ان میتوان به
یادگیریهای منسجمتری مبتنی بر
تفکر خالق رسید .چرا که در علم
نیز اس��تفاده از الیههای فوقانیتر
مغز ،بهتر از یادگیریهای تحصیلی
و هدفدار است».
افضلنی��ا در ادام��ة س��خنان
خود روزامدس��ازی در این زمینه
را از ضروریات دانس��ت و گفت:
«آگاهی داشتن از کم و کیف دانش
ج��اری در قالب بازی و رفع کم و
کاس��تهای آن ،و وق��وف دائمی
از رون��د روزام��د آن ،تالش برای
تعادلجویی پر سرعتی را ایجاب
میکند».

دیگ�ر س�ر فصله�ای این
ت بودند از:
نشست عبار 

س��اختارگرایی اجتماع��ی و
اقتصادی یادگیری کاربردی ،دانش
مهارتی و نیاز به استفاده از الیههای
فوقانیتر مغز دارد.
س��خنران نشس��ت «اقتصاد
یادگیری» در این بحث به تشریح
چگونگی افزایش کیفی و ارزشی
یادگیری پرداخت و گفت« :در این
منظر با حذف ش��دن مقدار کمی
یادگی��ری از معادل��ة یادگیریهای
ض��روری ،توجه به کیفی��ت آن و
چگونگی انج��ام یک کار یا دانش
کاربردی و چگونگی کسب مهارت
در کاربرد آن افزایش مییابد».
در بحث��ی دیگ��ر ،افضلنیا به
دانش مهارتی اش��ارة کوتاهی کرد
و پس از آن بررس��ی اولویتهای
یادگیری را مه��م خواند .او گفت:
«امروزه تدابیری اندیش��یده شده
اس��ت ت��ا کمتر ب��ر حفظی��ات و
اندوختن مطالب زی��اد و طوالنی
تکیه کنیم ،چرا که بررسیها نشان
میدهند که بخشهای فوقانی مغز
میتوانن��د بهطور مفیدت��ری برای
رویارویی ب��ا دنیای دانشمحور و
پرسرعت کارایی داشته باشند.
دکت��ر افضلنیا همچنین تأکید

کرد که توجه به فرایندهای مغزی
از نکات قابل توج��ه در «اقتصاد
یادگی��ری» اس��ت .وی گف��ت:
«طبق اطالعات به دس��ت آمده از
کارکرد بخشه��ای گوناگون مغز،
ب��رای اس��تفاده از الیههای مغزی
ب��ا کاربردهای در خ��ور ،میتوان
یادگیریهای خاص را برنامهریزی
ک��رد .ب��رای مث��ال ،ب��ا بهرهگیری
مؤث��ر از امکان��ات کارکردی لوب
آهیانه در مغز ،بیش��تر میتوان در
برنامهریزیهای الزم برای سلسله
مراتب کاری و حرکات مهارتی ،بر
کیفیتهای یادگیری اثرگذاری کرد.
ای��ن در حالی اس��ت که گفته
میش��ود ،استفادة بهینه و بیشتر از
الیههای فوقانیت��ر مغز امکانات
کارک��ردی خوب��ی را در اختی��ار
یادگیرنده قرار میدهد».
افضلنیا اضافه کرد:اس��تفاده
از یافتههای علم��ی برای افزایش
دانش کاربردی ،تنها با توجه زیاد،
تمرکز ،اندیشه و کنترل شرایط میسر
است که در این صورت به کارکرد
الیههای باالتر مغز نیازمندیم.
در پای��ان نشس��ت در واق��ع
نگاهی کوتاه ب��ه فرایندهای منجر
ب��ه اقتصاد یادگیری ب��ود« :قاعدت ًا
تا زمان��ی که بتوان از این فرایندها
بهره برد ،س��ؤاالت متعددی برای
افراد مطرح خواهد شد .برای نمونه
میتوان این دغدغهها را برشمرد:
 .1هنگام��ی ک��ه معلم��ان در
کالسه��ای درس ب��ا بیتوجهی
دانشآموزان به موضوعات جدی
و ساختاری کالس درس مواجهاند
و در ع��وض توج��ه درون��ی و
بیرونی آن��ان را عم ً
ال به بازیهای
الکترونیک��ی در قال��ب تبلتها و
سیدیها حس میکنند ،چه تدبیری
عملی را میتوان پیشرو قرار داد؟
آیا مقابله کردن ،اکراه و س��رزنش
راههای مناسب مواجهه هستند یا
کنار آمدن جدی با موضوع و اذعان
کردن همان موضوعات مورد توجه
در متن یادگیریها؟

 .2آیا با در نظر گرفتن همة آنچه
که نس��ل جدید از این موضوعات
پیرامون��ی میآم��وزد و با توجه به
ملزومات��ی که در متن کار و زندگی
آین��ده برای��ش ایجاب میش��ود،
نمیتوان راه بهتری را برای سازگار
ساختن آنان با زندگی واقعی فردا
پیش رو قرار داد؟
 .3آی��ا با برگزی��دن موضوعات
یادگیری از واقعیات زندگی جاری
دانشآم��وزان ام��روز ،نمیت��وان
راه��کار عملی بهتری ب��رای کنار
آمدن با واقعیتها به دست آورد؟
در هر حال ،پاسخهای متعددی
میت��وان به این س��ؤاالت داد ،اما
اینطور به نظر میرسد که امروزه
فراه��م س��ازی بس��تر الزم برای
ایجاد و پرورش ذهن پرسش��گر،
بیش��تر از هر زمان دیگر ضروری
ش��ده اس��ت .به جای پرداختن به
ضروریات پ��رورش ذهنی منفعل
و پذیرنده از سوی معلم ،پرداختن
به پرورش ذهن خالقتر ،میتواند
راهگشای واقعیتری قلمداد شود،
در روند یادگیریهای نوین جایی
برای یادگیریهای کسل کننده و با
محتوای زیاد وجود ندارد.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه
یادگیریهای نوینی که از تجربههای
جدید به دست میآیند ،عمیق ًا تحت
تأثیر چالشهای عص��ر دیجیتال،
تحولی روز به روز پویاتر را دنبال
میکنند.

پينوشت .....................
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ماو   
خوانندگان
   
لیالسلیقهدار
دکترای برنامهریزی آموزشی

سحرحبیبی
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های
خالق
تجربه      یک معلــم
سحر حبیبی ،کارشناس آموزش ابتدایی و آموزگار پایة اول دبستان
شاهد امام حسین(ع) واقع در منطقة دو آموزش و پرورش شهر تهران
است .در جستوجو برای شناس��ایی معلمان خالق با ایشان آشنا و
ب��ه دنیای خالقانة کالس درس وی دعوت ش��دیم .نشس��ت کوتاه و
صمیمانهای برگزار ش��د .او به تأثیرگذاری معلم اینطور اش��اره كرد:
«در جایی خواندم که هرگز نمیتوان گفت تأثیرگذاری معلم کجا پایان
مییابد ،اثر رفتار معلم در زندگي دانشآموزان ممكن است ابدی هم
باشد و من به این جمله اعتقاد دارم .بههمینخاطر ،همواره ميكوشم
تجربههاي نو كسب كنم و از آنها برای ارتقاي یادگیری دانشآموزانم
استفاده کنم».
او ک��ه چند كتاب آموزش��ی نيز تأليف كرده اس��ت ادامه میدهد:
«هرچن��د رویاروی��ی با دانشآموزان زمینه و ش��رایط مناس��بی برای
بهکارگیری خالقیت ایجاد میکند ،اما این بهتنهايي کافی نیست و الزم
است معلم هم با تکیه بر فنون معلمی زمينة بروز و رشد بیشتر خالقیت
را در دانشآموزان فراهم و فرصتهای یادگیری را تقویت كند».
بنا به خواست ما ،ايشان نمونههایی از فعالیتهای خالقانهشان در
کالس درس را ارائه دادند که با توجه به تعدد و تنوع آنها ،تنها به ذکر
چند نمونه اکتفا میکنیم و شرح برخی دیگر را به تصویر میسپاریم.

«آدم آهنی»

در ساعت «بخوانیم و بنویسیم»
آدم آهن��ی در ایج��اد زمانی ش��اد و
خاطرهانگی��ز و ني��ز تعمیق بیش��تر
یادگیری دانشآموزان نقش اصلی را
برعهده دارد.
ه��دف از ای��ن ب��ازی ب��ه
خاطرسپاری نشانهها و ترکیبها و
باالبردن سرعت عمل دانشآموزان

است .این اندیشه بر این اصل مبتني
است که هرچه حادثهای ذهن را بیشتر
به خود معطوف کند و از شرایط عادی
زندگی نيز فاصله داشته باشد ،بیشتر
در خاطر میماند .شیوة بازی اینگونه
است که کالهی با ظاهر آدم آهنی تهیه
میشود .از دانشآموزان میخواهیم
هنگامی که کاله روی س��ر آنها قرار
میگیرد ،مانند آدم آهنی صحبت کنند

معرفي
معلمان
مبتكر
و کلمات را بخشبخش بگويند .برای
مثال ،وقت��ی از دانشآموزی که کاله
آدم آهنی دارد میخواهیم کلمة برادر
را بگوید ،او در کالس مثل آدم آهنی
راه میرود و میگوید( :ب را در) .با
اس��تفاده از این روش ،او در تفکیک
بخشهای کلمه راحتتر خواهد بود.
اما ب��ازی ب��ه همین ج��ا ختم
نمیش��ود .حاال باید ب��رای این آدم
آهنی سفینهای کشیده شود که او را
به فضا برگرداند .برای کشیدن سفینه
ابتدا بايد بدنة اصلی آن را بکش��د و
کلمة مورد نظر را داخل آن بنویسد.
س��پس مجدداً کلمه را ب��ه زبان آدم
آهنی بیان کند تا متوجه ش��ود چند
بخ��ش دارد و بعد به تعداد بخشها
از بدنة اصلی س��فینه پایه بکشد .در
هر پایه ،یک بخش از کلمه نوش��ته
میش��ود .حاال نوبت صداکشی هر
بخش از کلمه اس��ت که به صورت

هرگز نمیتوان گفت
تأثیرگذاری معلم کجا
پایان مییابد .تأثير
رفتار معلم در زندگي
دانشآموز ممكن
است ابدي هم باشد

اشاره

با ورود فناوریهای نوین آموزشی این نگرانی وجود دارد که آیا توجه و اهتمام مربیان و معلمان به این دنیاي آموزش
از طريق فناوري محدود خواهد ش��د؟ در اینصورت ،جایگاه اثربخش ش��یوههای سابق در فرایند آموزش به کجا خواهد
رسید؟ این درحالی است که صاحبنظران تعلیم و تربیت ،همواره بر تلفیق شیوهها و تأثیرات آن در یادگیری دانشآموزان
تأکید ميكنند .اس��تفاده از ابزارهای گوناگون در روند آموزش به خالقیت بیش��تر ميانجامد و تعمیق یادگیری را نیز در پی
دارد .بر این اساس و در پی معرفی فعالیتهای خالقانة معلمان ،با یکی از معلمان خالق دورة ابتدایی گفتوگویی انجام
دادهایم .ايش��ان تجربة تدريس با تکیه بر ابزارهای س��اده اما مؤثر در یادگیری دانشآموزان را تجربه كردهاند .بدیهی است
مطالعة این نوع تجربهها میتواند ایدههای تازهای برای سایرین داشته باشد .خوانندة خالصة گزارش این گفتوگو باشید.

یک پایة منشعب از هر بخش کشیده
و صدا در آن نوش��ته میشود .حاال
دانشآموز میتواند به س��لیقة خود
مث ً
ال با کش��یدن ش��اخک یا هر چیز
دیگر سفینة خود را تزیین کند.

«امالی موکتی»

برای این فعالیت ،هر دانشآموز
ب��ه قطع��های موک��ت و کارتهای
نشانههای خوانده شده احتیاج دارد.
پش��ت هر كارت چس��بهای زبر
مخصوص ميچسبانيم.
معل��م ابتدا کلمة م��ورد نظر را
میخواند ،س��پس دانشآم��وزان با
اس��تفاده از کارتهای نشانه ،کلمه
را روی موک��ت میچس��بانند .ه��ر
دانشآموز که کلمه را درس��ت کرد،
موکت را باالی س��ر خ��ود میگیرد.
این فعالیت میتواند هم به صورت
انف��رادی و هم به ص��ورت گروهی

انج��ام ش��ود .در ای��ن ص��ورت،
دانشآموزان هم با نش��انهها بیشتر
آش��نا میش��وند و هم میتوانند کار
جمعی را بیاموزند.
در شکل دیگری از اين فعالیت،
از دانشآموزان هر گروه میخواهیم
ب��ا توجه به کارت نش��انههای خود
کلمات��ی را بس��ازند .در این حالت
تعداد کلمات و درس��ت بودن آنها
امتیاز دارد.
ِ
ساخت دستسازهها
شرح فرايند
در ه��ر بخ��ش از درس عل��وم
دانشآم��وزان دستس��ازههایی را
آم��اده میکنن��د و هم��راه خ��ود به
کالس میآورند .در پایان هر بخش
از درس عل��وم از دانشآم��وزان
میخواهيم طرز ساختن دستسازة
خ��ود و رابطة آن را ب��ا درس علوم
توضيح دهند.

دیگ��ر برنامهه��ا و فعالیتهای
حبیب��ی فراوان اس��ت .بس��یاری از
آنها بر دیوار و تختة کالس مشاهده
ميشوند؛ شکلسازی دانشآموزان
ب��ا ب��رگ و س��نگ ،تولی��د مت��ن و
دستنوش��تههای متنوع بر اس��اس
تصاویر ارائه ش��ده از س��وی معلم
و م��وارد دیگری از این دس��ت .از
ایش��ان تشکر و به این اقل از بسیار
قناع��ت میکنیم .هن��گام خروج از
کالس و حی��ن خداحافظ��ی جملة
روی دفتر کالس��ی ایش��ان توجه را
جل��ب میکند« :آنگاه ک��ه از میان
کودکان ،ستارگانی بزرگ در آسمان
خیال من و تو میدرخش��د و نبض
آموخت��ن و آفری��دن در وجودمان
تپیدن میگیرد ،به این میاندیش��یم
ک��ه نهالی کاش��تهایم برخاک وطن
که چون تناور گردد حافظ خاکش
خواهد بود».
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درسی
آموزشیو
برنامه  
ریزی
اکبرمؤمنیراد
دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی

رویکرد ساختنگرایی
در طراحی آموزشی
  اشاره
رویکرد رفتارگرایی برای یافتن جواب مسائلی است که به دنبال فهم ماهیت و چیستی آنها هستیم .به عبارت دیگر،
رویکرد رفتارگرایی برای فهم چگونگی مسائل است .این در حالی است که رویکرد ساختنگرایی بیشتر برای فهم چرایی
امور مناسب است .مهمترین نکته برای طراحی محیطهای یادگیری ساختنگرا فعال بودن یادگیرنده در بستر آموزش،
فراهم بودن فرصتهایی برای ساختن دانش توسط دانشآموز و همچنین ایجاد موقعیتهایی است که در آن دانشآموز
بتوان��د یادگیری فعل��ی را به دانش قبلی خود پیوند زند .در این مقاله به طور مختصر به موضوع طراحی در محیطهای
یادگیری ساختنگرا خواهیم پرداخت.

کلید واژهها:
طراحی آموزشی ،رویکردی
ساختنگرایی ،طراحی آموزشی
در محیطهای ساختنگرا.

سرآغاز
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«طراحي آموزش��ي هنر و علم
ايج��اد محي��ط و م��واد آموزش��ي
اس��ت كه يادگيرنده را از جایيكه
قادر نيس��ت تكاليفي را انجام دهد
به جایيك��ه میتوان��د آن تكاليف
را انجام دهد ،ميرس��اند .این کار
بر اس��اس پژوهشه��اي نظري و
عمل��ي در حوزهه��اي ش��ناخت،
فلسفة آموزش و حل مسئله انجام
ميگي��رد» (برودريك ،ب��ه نقل از
كانوکا.)90 :2006 ،
بهطور کل��ی در زمینة طراحی

آموزش��ی دو دی��دگاه اصلی وجود
دارد :دی��دگاه سیس��تمی و دیدگاه
س��اختنگرایی .دیدگاه سیس��تمی
طراحی آموزش��ی ،آم��وزش را به
عنوان جریانی مشتمل بر درونداد،
فراین��د و برون��داد تلق��ی میکند.
در ای��ن رویکرد که ب��ر آموزههای
روانشناسی رفتاری و روانشناسی
شناختی مبتنی اس��ت ،برون دادها
ی��ا نتایج آموزش ابت��دا به صورت
بس��یار مش��خص بیان میشوند و
ب��ه دنب��ال آن ،روشهای��ی ب��رای
فعالیته��ای یادده��ی– یادگیری
پیشبینی میشوند تا دانشآموزان
با انجام آنها به هدفهای (نتایج)
مورد نظر برسند.
دی��دگاه س��اختنگرا ب��ر
اس��اس مبان��ی معرفت ش��ناختی
یادگی��ری
و روانش��ناختی
ِ
ساختنگرایی ،طراحی آموزشی را
فراه��م آوردن مناب��ع و فرایندهای

یادگیری به منظور تسهیل یادگیری
دانشآموزان ،که همان خلق معنا در
ذهن آنان است ،میداند (فردانش،
.)1999
به هنگام طراحی آموزش��ی با
استفاده از الگوهای ساختنگرایانه،
باید توجه داش��ت ک��ه فعال بودن
یادگیرنده ،نقش تسهیلکنندة معلم،
ساخت معنای فردی و ارتباط بین
موضوع آموزش ب��ا زندگی واقعی
یادگیرن��دگان ،از جمل��ه پایههای
اساسی این دیدگاه است .بنابراین،
باید به هن��گام طراحی آموزش��ی
آنه��ا را در نظر داش��ت (رضوی،
.)155 :1386
در دیدگاه طراحی س��اختنگرا
به جای تأکید ب��ر رعایت مراحلی
مش��خص برای طراح��ی ،بر توجه
به اصول��ی مانند گنجاندن یادگیری
در زمینهه��ای مرب��وط و واقع��ی،
گنجان��دن یادگی��ری در تجربههای

اجتماعی ،تش��ویق تملک و داشتن
نظر در فرایند یادگیری ،ارائة تجربة
فرایند س��اختن دانش ،تش��ویق به
خودآگاهی از فرایند ساختن دانش،
ارائة تجربه و تقدیر از دیدگاههای
گوناگون ،و تش��ویق به اس��تفاده از
انواع روشهای ارائه تأکید میشود
(فردانش.)1999 ،
به عنوان یک نظریة یادگیری،
س��اختنگرایی یادگی��ری را نه به
عن��وان سلس��لهای از مح��رک –
پاس��خها و ن��ه همچ��ون رویکرد
ش��ناختی ،فرایند منفعل پردازش
اطالع��ات ،میدان��د .در عوض،
یادگیری فرایند ایدهآلی اس��ت که
فرد طی آن با ایدهها و رویدادهای
جدید تعامل دارد و به تفسیر آنها
میپردازد .رویکرد س��اختنگرایی

از دل ش��ناختگرایی بی��رون آمده
است و با آن شباهتهای بسیاری
دارد ،ام��ا آنچه باعث تمایز این دو
میشود ،این است که یادگیری تنها
بازنمای��ی دنیای بی��رون و واقعیت
مستقل در ذهن نیست ،بلکه بیشتر
بازنمایی آن توسط هر فرد است.
ب��ه ط��ور کل��ی ،گروه��ی ب��ه
س��ردمداری پی��اژه و طرف��داران
وی معتقدند ک��ه دانش به صورت
فردی ساخته میشود و گروهی که
ویگوس��کی تئوریپرداز آنهاست
اعتق��اد دارند که تولید دانش نتیجة
تعام�لات گروه��ی و اجتماع��ی
اس��ت .همچنین ،از دیر باز بر سر
اینک��ه معرفت و دانش چیس��ت و
نس��بت آن ب��ا اذهان بش��ری کدام
اس��ت ،مجادله وجود داشته است.

واقعیتگرای��ان ب��ه طرف��داری از
ارس��طو معتقدن��د ک��ه واقعیت و
معرفت جدای از ذهنیات انس��انی
وجود دارد و حالتی عینی و برونی
دارد .از منظر فلسفی ،ارسطو معتقد
اس��ت که مصداقها اهمیت دارند
نه کلی��ات و مفاهی��م .در حالیکه
افالطون و طرفداران وی معتقدند
که اصالت با کلیات و مفاهیم است
(چیزی که وی از آن با نام ُمثُل نام
میبرد) ،ن��ه مصداقهای خارجی.
از ترکی��ب کردن نگرش نس��بت به
دانش و معرفت و واقعیت داش��تن
یادگی��ری فردی ی��ا گروهی ،چهار
نوع س��اختنگرایی قابل تشخیص
اس��تkanuka & anderson .( .
 )1998این نکته را به خوبی نشان
دادهاند (شکل.)1

رویکرد
ساختنگرایی
بیشترجهتگیری
توصیفی دارد
تا تجویزی.
بنابراین برای
طراحیمحیطهای
یادگیری قواعد و
رویههای خشک
تجویزنمیکند

عینیتگرایی
وجود داشتن
واقعیتهای
بیرونی

ساختنگراییمشارکتی

اجتماع

دانش به صورت
جمعی ساخته
میشود.

یادگی�ری از طری�ق مکالم�ات
بین افراد که ی�ک واقعیت واحد
خارجی را روایت میکنند ساخته
میشود.

ساختنگراییموقعیتی

یادگیری از طریق افرادی ساخته
میش�ود که ه�ر ک�دام تجارب
منحص�ر به ف�ردی دارن�د و این
منجر ب�ه دیدگاههای گوناگون از
واقعیت میشود

ساختنگراییشناختی

دانش یک واقعیت خارجی اس�ت
که به وس�یلة تعارضات بین افراد
ساخته میشود.

ساختنگراییافراطی

یادگیری ب�ه صورت انف�رادی از
طریق تجربه خاص هر فرد ساخته
میشود ،یک دانش خاص بیرونی
وجود ندارد.

فرد

دانش به صورت
فردی ساخته
میشود.

ذهنیتگرایی
وجود داشتن
واقعیتهای
گوناگون
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در طراحیهای
آموزشی ،نوع نگاه
طراح به ابعاد
مختلف طرحی که
آماده میکند  ،تحت
تأثیرنگرشی
است که او نسبت
به دانش ،معرفت و
یادگیری دارد

 .4س��اختنگرایی افراطی :در این
رویکرد ،عالوه بر اینکه به تعداد
اف��راد واقعیت بیرون��ی تصور
میش��ود ،اعتقاد بر این اس��ت
که دانش به صورت انفرادی از
طریق هر کدام از افراد س��اخته
میش��ود .به همی��ن دلیل ،به آن
افراطی گفته میشود .به عبارت
دیگر ،این رویکرد معتقد است
که هیچ واقعی��ت بیرونی وجود
ندارد و افراد هستند که به دنیای
بیرون رنگ واقعیت میبخشند.

اص�ول طراح�ی آموزش�ی در
محیطهای ساختنگرایانه

چهار نوع ساختنگرایی
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 .1س��اختنگرایی مش��ارکتی :در
این رویکرد یک واقعیت واحد
خارجی وجود دارد و از طریق
مکالماتی که بین افراد رد و بدل
میشود ،یادگیری اتفاق میافتد.
 .2ساختنگرایی شناختی :در این
نوع از س��اختنگرایی اعتقاد بر
این اس��ت که دانش بهوس��یلة
هر فرد س��اخته میش��ود .یک
واقعی��ت خارجی وج��ود دارد
ک��ه افراد ب��ر س��ر آن اختالف
عقیدههایی دارن��د و از ترکیب
تعارضات��ی که بین اف��راد پیش

میآید ،دانش بهوس��یلة هر فرد
ساخته میشود.
 .3ساختنگرایی موقعیتی :در این
رویکرد ،دانش از طریق افرادی
که ه��ر کدام تجربههای منحصر
به فرد دارند س��اخته میش��ود
و ب��ه دیدگاهه��ای گوناگون از
واقعیت میانجامد .به این دلیل
ب��ه آن س��اختنگرایی موقعیتی
اطالق میش��ود که طرفداران
آن معتقدند دان��ش از موقعیت
و بافت��ی که در آن اتفاق میافتد
جدا نیس��ت ،بلک��ه کام ً
ال به آن
موقعیت بستگی دارد.

جوناس��ن ( ،1991ب��ه نقل از
ش��عبانی )1382 ،چندی��ن اصل را
مط��رح کرده اس��ت که ب��ه هنگام
طراحی آموزش��ی مبتن��ی بر نظریة
ساختنگرایی باید مورد توجه قرار
گیرند :قابل ذکر اس��ت که رویکرد
ساختنگرایی بیش از آنکه تجویزی
باش��د ،نظری��های توصیفی اس��ت
و از دادن مراح��ل انعطافناپذی��ر
برای طراح��ی محیطهای یادگیری
خ��ودداری میکن��د .ای��ن اص��ول
عبارتاند از:
 .1محیطهای��ی همچ��ون محیط
واقع��ی فراهم کنید و محتوای
آموزشی را بهگونهای در آنها
به کار برید که یادگیری در آن
صورت گیرد.
 .2برای حل مسائل دنیای واقعی
ب��ر رویکرده��ای واقعگرایانه
متمرکز شوید.
 .3راهنما و تحلیلگر راهبردهای
ب��ه کار گرفت��ه ش��ده در حل
مسائل باشید.
 .4بر همبس��تگی مفاهی��م تأکید
کنید و زمینة طرح دیدگاههای
متف��اوت را در محت��وا فراهم

آورید.
 .5اهداف کل��ی و عینی آموزش
باید قابل اجرا باشد و هیچ گاه
نباید آنها را بر دانشآموزان
تحمیل کنید.
 .6ارزش��یابی را ب��ه صورت یک
ابزار خودتحلیلی به کار گیرید.
 .7محیط و تجهیزاتی را فراهم کنید
که در تعبیر و تفسیر چندگانه از
جهان ب��ه دانشآم��وزان کمک
کند.
 .8یادگی��ری را بای��د خ��ود
دانشآم��وزان و از درون کنترل
کنند.
 .9واقعی��ت را از چند منظر عرضه
کنید.
 .10به جای تولید مجدد دانش ،به
فرایند تولید دانش توجه کنید.
 .11ب��ه ج��ای مراح��ل از قب��ل
تعیینش��دة آم��وزش ،محی��ط
یادگی��ری را ب��ر حس��ب مورد
و ب��ر اس��اس دنی��ای واقع��ی
دانشآموزان ایجاد کنید.
 .12اعم��ال متفکران��ه را پرورش
دهید.
 .13زمین��ه و محت��وای وابس��ته به
س��اخت دان��ش را در اختی��ار
دانشآموزان قرار دهید.
 .14در خ�لال مباحثات اجتماعی
از س��اخت دان��ش مش��ارکتی
پشتیبانی کنید.
برخ��ی ب��ر ای��ن باورن��د ک��ه
هن��گام بحث از طراحی با رویکرد
س��اختنگرایی ،دیگر واژة طراحی
آموزش��ی ب��ه کار نم��یرود بلک��ه
از عن��وان «طراح��ی محیطه��ای
یادگیری» اس��تفاده میش��ود ،زیرا
در رویکرده��ای معرفتشناس��ی
پس��ت مدرن دانش حاصل فرایند
س��اختن معنا در ذهن شاگرد است
و بر همین اس��اس مبنای طراحی

نیز با مباحث طراحی آموزش��ی با
رویک��رد نظاممن��د ک��ه در آن همة
اجزای آم��وزش از ابتدا تا انتها از
قب��ل تعیین و طراحی میش��وند و
سپس با استفاده از انواع رسانههای
موجود و مناسب به شاگردان عرضه
و منتقل میش��وند ،تفاوت اساسی
پیدا میکند (فردانش.)1380 ،
در هر نوع طراحی آموزش��ی،
نوع نگاه طراح ب��ه ابعاد مختلف
طرحی که آماده میکند ،مس��تقیم
و غیرمستقیم ،تحت تأثیر نگرشی
است که او نسبت به دانش ،معرفت
و یادگیری دارد .نظریة آموزشی از
بس��تر نظریة یادگیری بر میخیزد و
خود بستری برای طراحی آموزشی
اس��ت .همانطور که موریس��ون و
دیگ��ران ( )1387معتقدند« ،نظریة
آموزشی به وس��یلة نظریة یادگیری
غنی میش��ود» (ص  .)10مک لود
( )2003در این زمینه معتقد اس��ت
که بهره گیری از نظریههای یادگیری
برای فعالیتهای آموزشی اثربخش
و معنیدار اجتنابناپذیرند .نظریة
یادگی��ری جهتگی��ری و تمرک��ز
روش��نی ب��ه کل فراین��د طراح��ی
آموزش��ی میبخش��د (ص .)57
دوب��اره به مفروضات��ی که رویکرد

س��اختنگرایی به چگونگی کسب
معرف��ت دارد ،نیمنگاهی میکنیم.
فایدة این امر روشنتر شدن حوزة
طراحی آموزش��ی بر اس��اس این
رویکرد است:
 .1یادگی��ری متضم��ن پ��ردازش
شناختی فعال است.
 .2یادگی��ری فرایندی تعاملی بین
فرد و محیط است.
 .3یادگیری ذهنی است نه عینی.
 .4یادگی��ری متضم��ن فرایندهای
ف��ردی ،اجتماع��ی و فرهنگی
است.
این مفروضهه��ا به ارائة چند
توصی��ة تربیتی یا اصل (و نه روش
یا مراحل) در ام��ر طراحی فرایند
یاددهی– یادگیری (بهجای طراحی
آموزشی) منتهی میشوند .در اینجا
طراحی «محیط یادگیری» صورت
میگیرد .یعنی ش��کلدهی محیطی
برای کار مش��ارکتی ،مشکلگشایی
و نهایت�� ًا یادگی��ری و همانطور که
واس��ون ( ،1996ص  )23معتق��د
اس��ت ،رویک��رد س��اختنگرایی
بیش��تر جهتگی��ری توصیفی دارد
تا تجویزی .بنابراین برای طراحی
محیطه��ای یادگی��ری قواع��د و
رویههای خشک تجویز نمیکند.

به عنوان یک
نظریةیادگیری،
ساختنگرایی
یادگیری را نه به
عنوان سلسلهای از
محرک– پاسخها و
نه همچون رویکرد
شناختی،فرایند
منفعل پردازش
اطالعات میداند.
در عوض ،یادگیری
فرایند ایده آلی
است که فرد طی
آن با ایدهها و
رویدادهای جدید
تعامل دارد و
به تفسیر آنها
میپردازد

منابع
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ماو   
خوانندگان
   
کتاب
معرفی
(         )
زهرا آرامون

راهنماي برنامهريزي درسي مشاركتي
 نويسنده :پيتر تيلور  مترجمان :دكتر محرم آقازاده -دكتر رضا نوروز  زاده  ناشر :انتشارات آييژ
 چاپ :اول  1390 -قيمت 70000 :ريال  تلفن ناشر66566509-18 :
آموزش بخش بسيار مهمي از برنامههاي توسعه است .آموزش خوب و اثربخش شركتكنندگان را قادر به كسب دانش
جدي��د و مهارته��ا و همچنين نگرشهايي ميكند كه به آنها كمك خواهد كرد تا آنها را به عمل درآورند و موقعيتهاي
خود را تغيير دهند.
اما نگراني اثربخش نبودن دورههاي آموزش��ي همواره وجود دارد .در نتيجه بس��ياري از سازمانها امروزه توجه بيشتري
به چگونگي برنامهريزي ،طراحي ،انتقال و ارزش��يابي دورههاي آموزش خود دارند .برنامهريزي درس��ي ،عنصري حياتي در
موفقيت آموزشي است.
برنامهريزي مشاركتي مبناي بسياري از زمينههاي موفقيت برنامههاي توسعه است.
اين كتاب در دو فصل تنظيم شده است كه عبارتاند از:
برنامهريزي درس��ي مش��اركتي ( )PCDو يادگيري برخي مفاهيم و واژههاي كليدي؛ كاربرد عملي برنامهريزي درس��ي
مشاركتي

زنگ خالقيت
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نويسنده :آرش ارزانيان ناشر :انتشارات شكوفه ياس چاپ :اول 1390 -قيمت 42000 :ريال
تلفن ناشر09124663718 :

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 زمينههاي مورد عالقه پرداخت.
براي موفقيت بيشتر در زمينة خالقيت بايد با ويژگي افراد خالق و راههاي خالق شدن آشنا شد ،چرا كه خالقيت ،توانايي
است كه بايد با تالش ،آن را تقویت كرد....
اين كتاب هش��ت فصل دارد كه عبارتاند از :خالقيت؛ جشنوارة خوارزمي؛ محاسبة سريع ،شگردها و شيوهها؛ تو بگو؛
خاطرهاي از معلمي كه ديگر نبود؛ داستان؛ كاردستي و سازههاي ماكاروني؛ و رباتيك..

تولیدملی،حمایت ازکار و سرمایه ایرانی

برگ اشتراك مجله هاي رشد

نحوة اشتراك:

شما ميتوانيد پس از واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000
بانك تجارت ،شعبة سهراه آزمايش كد  ،395در وجه شركت افست از دو
روش زير ،مشترك مجله شويد:

اشتراك به همراه ثبت مشخصات فيش واريزي.

 .1مراجعه به وبگاه مجالت رشد؛ نشاني www.roshdmag.ir :و تكميل برگة

(كپي فيش را نزد خود نگهداريد).

 .2ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست سفارشي

نام مجالت در خواستي:

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

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

نام و

تاريخ

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

تولد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

ميزان تحصيالت:

نام خانوادگي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

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

تلفن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

نشاني كامل پستي:

استان . . . . . . . . . . . . . . . . . :شهرستان:

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

خيابان:

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

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

پالك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :شمارة پستي:

شمارة فيش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :مبلغ پرداختي:

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

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

در صورتي كه قبال ً مشترك مجله بودهايد ،شمارة اشتراك خود را ذكر كنيد:

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

		

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

امضا:

نشاني :تهران ،صنـدوق پستي امورمشتركين16595/111 :
www.roshdmag.ir
وبگاه مجالت رشد:
14ـ77336656 / 77335110/77339713ـ021
اشتراكمجله:

ام��ام علي(ع) ميفرمايد« :در مقام دعا گفتم،
خدايا مرا نيازمند احدي از آفريدگانت نكن!»
پيامبر خدا(ص) فرمود« :اي علي! چنين مگو،
زيرا هيچكس نيست كه نيازمند مردمان نباشد».
گفتم« :پس چگونه بگويم اي پيامبر خدا؟»
فرم��ود« :بگو خداي��ا مرا نيازمن��د مردم بد
مكن».
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هزينة اشتراك يكساله مجالت عمومي (هشت شماره) 120000 :ريال
هزينة اشتراك يكساله مجالت تخصصي (چهار شماره) 80000 :ريال

مردم همواره
به يكديگر
نيازمندند
چاشنی ـ
آموزشی
سرگرمی

حسيناحمدي

ابوعبي��ده ميگويد :به امام ص��ادق(ع) گفتم
روزي مرا در دست
«در حق من دعا كن تا خدا
ِ
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».

الحياة ،ترجمة فارسي احمد آرام ،جلد ،1صفحة  408و 409

منبع
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آيا ميدانيد كه:
 ب��راي موفقيت در هر كاري ،از جمله آم��وزش و هدايت يادگيري دانشآموزان،
بايد برنامهريزي كرد.
 برنامهريزي عبارت اس��ت از طراح��ي راه و روش و جهتدهيهاي منطقي كه
فعاليتهاي دانشآموزان را بهطور نظاممند ،در جهت تحقق هدفهاي موردنظر
هدايت و رهبري ميكند.
 معلم��ان عالقهمند و متعهد ،ش��يوههاي برنامهريزي و چگونگ��ي اجراي آن را
جستوجو ميكنند و ميكوشند در اين زمينه مهارتهاي الزم را كسب كنند.
درسی
آموزشیو
برنامه  
ریزی
رشد تکنولوژی آموزشی

رياضي

رشد آموزش زيست شناسي

ش�مارة   4دی  1391دورة بيست و هش�تم
تلفن و نمابر:

 88301478ـ 021

نش�اني :ته��ران ،خياب��ان ايرانش��هر ش��مالي ،س��اختمان ش��مارة 4
آموزشوپرورش  ،پالك  ،266دفتر انتشارات و تکنولوژیآموزشي.

مجله هاي رش��د عمومي و تخصصي ،براي معلمان ،مديران ،مربيان ،مشاوران
و كاركن��ان اجرايي م��دارس ،دانش جويان مراكز تربيت معلم و رش��ته هاي
دبيري دانش��گاه ها و كارشناس��ان تعليم و تربيت تهيه و منتش��ر مي شوند.

رشد آموزش زمين شناسي رشد آموزش فني و حرفه اي رشد آموزش پيش دبستاني

رشد آموزش فيزيك رشد آموزش شيمي

رش�د آموزش تاريخ

رشد آموزش مشاور مدرسه

رشد آموزش تربيت بدني

رش�د آموزش جغرافيا رش�د آموزش زبان رشد آموزش

رشد آموزش علوم اجتماعي

رشد آموزش معارف اسالمي رشد آموزش زبان و ادب فارسي رشد آموزش هنر

رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه) رشد آموزش قرآن

رش�د برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)

(به صورت فصلنامه و   چهارشماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي بزرگسال و دانشآموزي تخصصی

رشد مدرسه فردا رشد مديريت مدرسه رشد معلم

رشد آمـوزش ابتــدايي رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي رشد تكنولوژي آموزشي

(به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي بزرگسال عمومي

(براي دانش آموزان دورة متوسطه و پيش دانشگاهي)

(براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم  ،پنجم و ششم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان آمادگي و پاية اول دورة دبستان)

( به صورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) :

مجله هاي دانش آموزي

مجله هاي رشد توسط دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
س�ازمان پژوه�ش و برنامه ري�زي آموزش�ي وابس�ته به
وزارت آم�وزش و پ�رورش تهي�ه و منتش�ر مي ش�وند:

با مجله هاي رشد آشنا شويد
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چاشنی ـ
آموزشی
سرگرمی

به هركس
به اندازة معرفتش
بايد احسان
كرد
س��ربي باديهنش��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 ميپرسم و در
برابر هر پاس��خ ثلث بدهي تو را ميپردازم .بنابراين،
اگر هر س��ه س��ؤال را پاس��خ گفتي ،تمام بدهيات 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 ميپرس��د ،در حاليكه ش��ما از خاندان علم
و شرف هس��تيد؟! حضرت فرمود :آري! من از جدم،
َد ِر
رو ُ
ف بِق ْ
رسول خدا(ص) ،ش��نيدم كه فرمود« :اَلْ َم ْع ُ
الْ َم ْع ِرفَ��ئ» .1اعراب��ي عرض كرد :هرچ��ه ميخواهيد
بپرس��يد ،اگر پاس��خ صحيح دادم كه پولها را ميگيرم
ُوئ اِلاّ بِاهللِ.
وگرنه از شما ياد ميگيرمَ ،وال ق َّ
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:
زهرا آرامون

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 صاعقهاي 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 آنها را گرف��ت و گفت :خدا داناتر اس��ت كه
رس��الت خود را كجا قرار دهد (و كه را اين مقام بلند
بخشد).

پينوشت ........................................................
 .1نيكي به افراد بايد به اندازة معرفت آنان باشد.
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