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برنامه ريزی آموزشی و درسی

مديريت يادگيری و کالس درس

پژوهش و نوآوری های آموزشی

ما و خوانندگان

گام های اميدبخش

چاشنیـ  سرگرمی آموزشی

تجربه های طاليی

يادگيري مشارکتي 

پرورش خالقيت با استفاده از فاوا

فناوري اطالعات و بهبود فرايند ...

انديشه ورزي

گفتار، کردار و افكار معلمان و مديريت کالس درس

ارزشيابي و شناخت توانايي هاي معلمان

معرفی کتاب: گفتارهايی در سنجش آموزش

شش روشي که دوباره به کار خواهم برد

چگونه فواره بسازيم؟

عجايب هفت گانه

مــاهنــامـةآمــوزشـي،تــحليلـيواطــالعرسـانـي

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

 منابع مورد استفاده در تأليف را بنويسيد.

 مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي هم خواني داشته باشند و چنان چه مقاله ها را خالصه مي كنيد، اين موضوع را قيد کنيد. در هر حال، متن اصلي نيز بايد با متن 

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

 نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب واژه ها و اصطالحات علمي و فني دقت شود.

 محل قرار دادن جدول ها، نمودارها، شـكل ها و عـكس ها در متن، با عالمتي در حاشية مقاله مشخص شود.

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

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

محمود  محمدي

 دكتر علیرضا مقدم- طیبه سهرابي

مالك  میرزايي 

دكتر فرخ لقا رئیس دانا
   

غالمرضا يادگارزاده

احمد شريفان

 زهرا آرامون

الهام سلیمي

فاطمه شهزادي

حسین احمدی
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اشاره

ــد مديريت مدرسه« با اين  ــردبير محترم مجلة وزين »رش ــت مدبرانه اي از س چندي پيش، يادداش

ــتاديوم صدهزاري نفري مملو از  ــتان و همكاران عزيز، اگر در يك اس ــتم رسيد: »دوس مضمون به دس

ــي كشور و  ــت تريبون قرار بگيريد، با توجه به تحول بنيادين نظام آموزش ــور، پش مديران مدارس كش

چالش هاي اجراي آن، چه نكاتي را به مديران ارجمند خواهيد گفت؟«

پاسخ من اين است: من اگر در چنين موقعيتي قرار بگيرم، به مديران عزيز مدارس كه بيش از هركسي 

ــتاق تحول بنيادين نظام آموزشي اند  ــائل و دردهاي آموزش وپرورش را مي دانند و بيش از همه مش مس

پيشنهاد مي كنم كه شيوة مطالعه كردن مفيد و اثربخش را به عنوان يكي از مهارت هاي مهم، ضروري و 

مادام العمر، به دانش آموزان آموزش دهند؛ زيرا نتيجة مطالعه مفيد و ثمربخش يعني تغيير و تحول بنيادين 

در شيوه هاي ياددهي و يادگيري، و همسويی با برنامة درسي ملي، به منظور تأمين نيروي انساني متفكر و 

خالق براي كشور. سرمقالة اين شماره از مجلة تكنولوژي آموزشي، توضيح و توجيه اين پيشنهاد است.

»خردمند ش��اگردانش را به وقت تعليم هدايت مي كند به دنبال خود نمي كشاند؛ آن ها را به 

پيشروي مي خواند متوقف نمي كند؛ راهي پيش رويشان مي گذارد جايي نمي برد؛ و اگر شاگردانش 

بر آن شوند كه مشتاقانه بينديشند، مي توان او را معلمي خوب خواند.«

)كنفوسيوس 500 ق. م(

با اينكه معلمان مي كوش��ند به بهترين وجه تدريس كنند، گاهي مش��اهده مي شود كه نتيجة تدريس، ثمربخش 

نيست و دانش آموزان نمي توانند مطالبي را كه يادگرفته اند به طور منطقي و منسجم به هم پيوند دهند. واقعيت اين 

است كه توانايي جمع آوري اطالعات و به كارگيري هوشمندانة آن ها، تنها زماني تحقق مي يابد كه دانش آموزان از 

قبل مهارت هاي مطالعه كردن را آموخته باشند. بنابراين نتيجة تدريس زماني شكوفا مي شود كه دانش آموز به هنگام 

مطالعه و يادگيري، از اصول و راهكارهاي مطالعة اثربخش با عالقه و به درس��تي اس��تفاده كند. اما مطالعه مفيد و 

اثربخش چيست و مشكالت متداول آن كدام اند؟

مطالعة مفيد و اثربخش، كسب مهارت هاي الزم دربارة موضوعي است كه به صورت برنامه ريزي شده و مدون 

آموزش داده مي شوند. اجراي اين گونه مطالعات برنامه ريزي شده در مدرسه، نه تنها تجربيات شخصي دانش آموزان 

را در زندگي مي افزايد، بلكه بسياري از هنجارها، نگرش ها و رفتارهاي مطلوب را در آنان تقويت مي كند. بنابراين، 

تحقق اهداف برنامه هاي درس��ي، عالوه بر تدريس معلم، مس��تلزم عالقة دانش آموز به انجام فعاليت هاي عملي 

يادگيري در حوزه هاي گوناگون درس��ي اس��ت. تجربه نشان داده اس��ت، اين مهم در ساية دستيابي دانش آموز به 

مهارت ها و توانايي هايي امكان پذير است مانند: 

توانايي خواندن سريع و درست مطالب درسي،

توانايي ديدن، شنيدن و دريافت مستقيم اطالعات و تجربيات؛

توانايي فكر كردن و پيوند دانش قبلي با مفاهيم و اطالعات جديد؛

توانايي مقايسه كردن، ارزيابي، استنتاج و نتيجه گيري؛

توانايي به كارگيري و استفادة صحيح از مجموعة آموخته ها در شرايط و موقعيت هاي جديد.

نكتة قابل توجه اين است كه اين مهارت ها و توانايي هاي مطالعة اثربخش بايد از طريق تكرار در عادت هاي كاري، 

رفتارهاي اجتماعي و روزمره و نوع تفكرات و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان مشهود و معمول شود. 

شيوةمطالعهكردن
راهنمايآموزش

بهدانشآموزان سردبيریاد داشت

دكترعادليغما

هایطاليیتجربه
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مشكالت  مطالعة اثربخش و نشانه هاي آن ها
بارزترين مشكل مطالعة اثربخش نداشتن انگيزه است. دانش آموزي كه مدرسه را دوست ندارد و والدين و معلمان انگيزة 
يادگيري را در او دروني نكرده اند، عالقه اي به مطالعة عميق نخواهد داشت. كشف داليل و چارة اين گونه مشكالت از وظايف 

خطير والدين و مدرسه است. داليل ناشي از فقدان عالقه و انگيزه فراوان اند؛ از جمله: ضعف در خواندن، نياز به تكميل اطالعات 
قبلي، اختالفات خانوادگي، نوع رفتارهاي كالسي دانش آموزان و معلمان و نداشتن دسترسي به لوازم و امكانات آموزشي. 

مي پرسند و متن درس را بدون درك مفاهيم و روابط صرفًا حفظ مي كنند. دانش آموزاني كه با مش��كالت مطالعه دس��ت به گريبان اند، معمواًل در كالس درس زياد حرف مي زنند، سؤاالت نامربوط 
اين گونه دانش آموزان غالبًا نمي توانند در كالس درس از تدريس معلم به گونه اي مطلوب بهره مند شوند. 

راهنماي اصول مطالعه
اصول و راهكارهاي مطالعة اثربخش كه مباني علمي دارند زياد اس��ت. ما در اين نوش��ته بيش��تر به اصول و نكاتي اشاره 
مي كنيم كه جنبة كاربردي دارند و حاصل تحقيق و تجربيات كالسي معلمان فرهيخته محسوب مي شوند. اين اصول، در عين 

حال  كلي اند و جنبة عمومي دارند نه خاص؛ زيرا هدف ما هدايت و راهنمايي مديران و معلمان عالقه مندي است كه مي خواهند 
قابليت هاي آموزشي، عملي، تجربي و كاربردي مورد تأكيد بوده است، مانند:اصول و مهارت هاي مطالعة اثربخش را عماًل در مدرسه و كالس هاي خود به دانش آموزان آموزش دهند. در گزينش  اين اصول 

وقتي دانش آموزي مي خواهد در كالس، كتابخانة مدرسه يا در منزل مطالعه كند، بايد از قبل به او گفته شود كه هدف چيست؟ 
و او قرار است چه كاري را انجام دهد. متأسفانه، به علت راهنمايي نكردن اصولي و نداشتن تمرين عملي در كالس درس، 
ذهنيت اكثر دانش آموزان از مفهوم مطالعه، خواندن متن درس، تكرار و حفظ مطالب و انجام برخي تمرينات اجباري است 
و جايي براي تفكر و انديشه ورزي و نتيجه گيري در آن وجود ندارد. در اين حالت، طرح سؤال هاي تفكر برانگيز، بحث و 
گفت وگو، تشويق و ترغيب دانش آموزان به يافتن مثال و مصداقي ديگر، مي تواند راهنماي خوبي براي فراهم شدن زمينة 

مطالعه مفيد باشد. 
دانش آموز بايد عادت كند پيش از شروع مطالعه، كتاب، لوازم التحرير و آنچه را براي مطالعه الزم است، آماده كند تا به هنگام 
فكري و كيفيت كار را كاهش مي دهد. مطالعه وقت خود را با انجام كارهاي پراكنده تلف نكند. تجربه نشان داده است، انجام خرده كاري ها به هنگام مطالعه، تمركز 
يكي از روش هاي اثربخش در افزايش كيفيت مطالعه، قرار گرفتن انتظارات آموزشي معلم در قالب انجام تكاليف است. 
مانند پاسخگويي به مجموعه اي از سؤال ها كه دانش آموز مجبور باشد به كتاب درسي، منابع و كتاب هاي غيردرسي و حتي 

اشخاص و... مراجعه كند. )بستة آموزشي وسيلة بسيار مناسبي براي تقويت اين اصل است(. 
اين نوع تكاليف در قالب بازي هاي آموزشي ارائه مي شوند.     دانش آموزان معمواًل انجام اين گونه فعاليت ها را دوست دارند و با رغبت براي يافتن پاسخ مي كوشند. در كالس هاي پايين تر، 
انتخ��اب ن��وع تكليف و روش انج��ام دادن آن، در تحقق مطالعة مفيد نقش مهمي ايفا مي كند؛ از آن جمله اس��ت مصاحبه، 
پژوهش هاي كتابخانه اي، تهية گزارش، خالصه كردن يك مبحث از كتاب غيردرسِي مربوط به موضوع درسي، استخراج سؤال 
در كالس، طرح سؤال و بحث دربارة آن با مشاركت معلم.از كتاب درسي، تدريس يك مبحث درسي در كالس به طور انفرادي يا با مشاركت دو يا سه دانش آموز ديگر، تشكيل ميزگرد 
دانش آم��وزان بايد كم كم ياد بگيرند چگونه براي مطالعه ك��ردن برنامه ريزي كنند، چگونه از وقت خود به گونه اي مطلوب 
منبع براي مرور و بازخواني مطالب آموخته شده است. استفاده كنند و چگونه از نتايج مطالعة خود يادداشت بردارند. يادداشت برداري، هم در كيفيت مطالعه مؤثر است و هم بهترين 
نكتة آخر اين است كه در آغاز كار بايد به منظور تسلط يافتن دانش آموزان به شيوه هاي مطالعه، همة اين گونه توانايي ها و 
مهارت هاي اثربخش با مشاركت و راهنمايي معلم در كالس درس تمرين و تكرار شوند تا به فرهنگ و عادت كاري تبديل 
ش��وند. پس از موفقيت در اين كار اس��ت كه مدير و معلمان مي توانند بگويند: ما در مدرسة خود عالوه بر آموزش مطالب 
علمي، روش انديشه ورزي و مهارت هاي مطالعة مفيد را به دانش آموزان آموخته ايم و به جاي هدية يك عدد ماهي، روش 

صيد ماهي را به آن ها ياد داديم تا در تمام عمر از آن بهره مند شوند. دستتان درد نكند، خدا يارتان باد.
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فناورياطالعات
ـيادگيري وبهبودفرايندياددهي

مالكميرزايي
كارشناس كامپیوتر

فناوری
آموزشی،

اطالعاتو
ارتباطات

 اشاره
»فناوري اطالعات«IT( 1( از عوامل تغيير در كالس هاي درس است. به كمك اين فناوري، ياددهيـ  يادگيري تنها 
به صورت حضوري انجام نمي شود، بلكه ياددهيـ  يادگيري در محيط هايي غير از كالس درس نيز امكان پذير است. با 
استفاده از تصاوير و انيميشن هاي آموزشي، معلم مي تواند مفاهيم را بهتر به دانش آموزان بياموزد و باعث افزايش سرعت 
و كيفيت تدريس شود. در فرايند ياددهيـ  يادگيري مبتني بر فناوري اطالعات، نقش معلمان عوض خواهد شد. نقش 
آن ها بيشتر تسهيل گر، مربي، راهنما، رهبر، هدايت كننده و يا طراح آموزشي است و آن ها ديگر متكلم وحده نيستند. معلمان 
قادرند از كمترين امكانات بيشترين بهره را ببرند و با ساده ترين ابزارهايي كه در محيط قابل كشف است، شوق انگيزترين 
ــت و براي دانش آموزان  ياددهي ها را عرضه بدارند. ياددهيـ  يادگيري با اين رويكرد، يك يادگيري »منبع محور« اس
ــف كردن را فراهم مي كند. لذا تغيير يا طراحي و راه اندازي نظام هاي مديريت  ــرح دادن و كش فرصت انتخاب كردن، ش
ــرط اساسي براي استفادة مؤثر از اين مدرسه ها، داشتن سواد فرهنگي  ــي متناسب با آن، امري الزامي است. ش آموزش

اطالعات است.

کليد واژه ها:

 فناورياطالعات،ياددهيـ
يادگيري،معلم،دانشآموز،

موضوعاتدرسي

سرآغاز
يكي از مهم ترين موضوعاتي كه 
امروزه ذهن دس��ت اندركاران تعليم 
و تربيت كش��ور را به خود مشغول 
ك��رده اس��ت، نح��وة مواجه ش��دن 
ب��ا فرصت ها و  آموزش وپ��رورش 
تهديده��اي حاص��ل از گس��ترش 
و  اطالع��ات  فن��اوري  توس��عة  و 
برنامه ري��زي دقي��ق و اصولي براي 
بهره برداري و اس��تفاده از آن است. 
به ويژه، با توجه به تأثير فناوري هاي 

نوين در شيوه هاي ياددهي � يادگيري 
و تغيير نقش معلمان، ضروري است 
كه زمينه هايي فراهم شود تا معلمان 
به شناس��ايي و ارتقاي مهارت هاي 
خود در كارب��رد فناوري هاي نوين، 
نظير فن��اوري  اطالعات در آموزش 
بپردازند. از آنجا كه مهم ترين هدف 
آم��وزش  و پ��رورش ش��كوفاكردن 
اس��تع��داده��ا و خ��القي�ت ه��اي 
دانش آموزان است، لذا انتظار مي رود 
كه هم��گام با توس��عة فناوري هاي 
نيز،  آموزش وپ��رورش  اطالع��ات، 
به خص��وص از بعد برنامة درس��ي، 
از حركت ش��تابان اي��ن قافله عقب 
نمان��د. معلم��ان و دانش آموزان در 
سراسر جهان به راحتي مي توانند از 
طريق اينترنت ب��راي يكديگر متن، 
صدا و تصوير ارس��ال كنند. معلم با 

تغيير نقش خ��ود از »انتقال دهنده« 
به »تس��هيل كننده« مي تواند به ارائة 
محت��واي اطالعات ب��ه دانش آموز 
بپردازد و از طرف ديگر فعاليت هاي 
دانش آم��وز را كه نتيجة آن يادگيري 
است، تسهيل كند. الزمة ايفاي چنين 
نقش��ي وجود معلم��ان توانمند در 
زمينة موضوع ه��اي مورد تدريس و 

كاربرد IT است.
نق��ش فناوري ه��اي اطالعاتي 
در چرخة ياددهي � يادگيري بس��يار 
اهمي��ت دارد. در نگرش قديمي، به 
معلمان به منزلة مخزني از اطالعات 
و دانش نگريس��ته مي شود و هدف 
ش��غلي معلمان القاي اين اطالعات 
ب��ه ذهن دانش آموز اس��ت. اگر اين 
نگرش درس��ت هم باشد، اطالعات 
جهاني با چنان سرعت شگفت آوري 
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رو به افزايش است كه هيچ معلمي 
نمي تواند اميدوار باشد توان انتقال 
تمام اطالعات مورد نياز را )به طور 
جام��ع( ب��ه دانش آم��وزان داش��ته 
باش��د. در اي��ن مقاله كوش��يده ايم 
ضمن تعريف اجزاي اصلي فرايند 
آموزشي، مانند اطالعات، يادگيري و 
فناوري اطالعات، نقش و تأثير آن ها 
را در بهبود فرايند ياددهي � يادگيري 

شرح دهيم.

تعريف چند اصطالح 
ــاوري: يعني اس��تفاده از  فن
نتاي��ج دانش و يافته ه��اي علمي با 
به كارگيري مهارت هاي علمي، و يا 
دانش كاربردي در برابر علم محض.
اطالعات: عبارت اس��ت از 
داده ه��اي ش��كل گرفته و تغييريافته 
به طوري كه معني دار و مفيد باشند. 
با برقراري ارتباط ميان جوامع، پديد 
آمدن نيازه��اي متن��وع و ابداعات 

گوناگ��ون، اطالع��ات ني��ز 
اهمي��ت پيدا كرد 

تا آنجا كه بش��ر وارد دوره اي شد كه 
آن را »عصر اطالعات« ناميده اند.

فعاليت��ي  ــري:  يادگي
دگرگون كننده اس��ت و افراد را براي 
مقابله ب��ا رويدادهاي محيطي آماده 
براي  تعاريف گوناگوني  مي س��ازد. 
يادگيري ارائه شده است، اما بسياري 
از محقق��ان معتقدند ك��ه »يادگيري 
تغيي��ري اس��ت كه بر اث��ر تجربه يا 
آموزش در رفتار موجود زنده پديد 
مي آيد«. يادگيري، تغييري است كه 
در اثر تدريس مطالب و مهارت هاي 
گوناگون در رفتار يادگيرندگان ايجاد 
مي ش��ود. ممكن است اين رفتار در 
كوتاه مدت قابل مش��اهده باشد و يا 
اينكه در كوتاه مدت  غيرقابل مشاهده 

باشد.
عبارت  ــات:  فناوري اطالع
اس��ت از فناوري هاي��ي ك��ه فرد را 
در ضب��ط، ذخيره س��ازي، پردازش، 

بازيابي، انتقال و دريافت اطالعات، 
ي��اري مي دهند. فن��اوري اطالعات 
»ب��ه مجموعه اي به هم پيوس��ته از 
نرم افزارها  روش ها، سخت افزارها، 
و تجهي��زات ارتباطي كه اطالعات 
را در اشكال گوناگون )صدا، تصوير 
و  متن( جمع آوري، ذخيره س��ازي، 
بازيابي و پردازش، انتقال و يا عرضه 
مي كند اطالق مي شود.«2 از نظر دكتر 
 IT جاللي، كارش��ناس و متخصص
و محق��ق پژوهش��كدة الكترونيك 
دانش��گاه عل��م و صنع��ت اي��ران، 
فناوري اطالعات ابزاري اس��ت كه 
امروزه در تهيه، توزيع و به  كاربري 
اطالع��ات نقش بزرگ��ي را برعهده 
دارد. از نظر دكتر پدرام، مدير گروه 
مهندسي فناوري اطالعات دانشگاه 
فناوري اطالعات  اميركبير،  صنعتي 
اس��تفادة بهين��ه از اطالع��ات براي 
كاربرده��اي مختل��ف اس��ت يعني 
متخصص اين رش��ته باي��د بتواند 
اطالعات را جمع آوري، دسته بندي 
و پردازش ك��رده به موقع از 

آن استفاده نمايد.

در فرایند 

یاددهي � یادگيري 
مبتني بر فناوري 
اطالعات، نقش 
معلمان بيشتر 

تسهيل گر، مربي، 
راهنما، رهبر، 

هدایت کننده و یا 
طراح آموزشي است
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آي�ا IT ج�اي معلمان را 
خواهد گرفت؟

جواب يك نه قاطع اس��ت. در 
حقيقت، با رواج IT در كالس  نقش 
معلم در فراين��د ياددهي � يادگيري 
حتي مهم تر هم مي ش��ود. آنچه بايد 
تغيير كند، نقش��ي اس��ت ك��ه معلم 
ايفا مي كند. نق��ش دانش آموزان نيز 
 IT متقاباًل توسعه مي يابد. از آنجا كه
مي توان��د درهاي كالس را به جهان 
خ��ارج باز كند، معلم ه��م مي تواند 
نق��ش جدي��دي در كالس داش��ته 
باشد. آموزش از مدل »معلم محور« 
به مدل »دانش آم��وز محور« انتقال 
مي يابد و از اقت��دار منحصر به فرد 
معلمان كاس��ته مي ش��ود و بيش��تر 
به عنوان تس��هيل كننده، ناظر و مربي 
شناخته مي ش��وند. در واقع معلمان 
از فرمانرواي مطلق به راهنماي راه 

تبديل مي شوند.
به طور كل��ي فناوري هاي جديد 
نقش معلمان را از بيان صرف آنچه 
در كتب درس��ي آمده، تغيير داده اند. 
در گذش��ته معل��م خوب به كس��ي 
اطالق مي ش��د ك��ه در موضوعات 
درس��ي مورد تدريس خود آمادگي 
الزم را كس��ب كرده و توانايي الزم 
را ب��راي انتقال مطال��ب كتاب هاي 
درس��ي ب��ه دانش آموزان به دس��ت 
آورده بود. ولي امروزه اين نوع تفكر 
ب��ه پايان خط خود رس��يده اس��ت. 
امروزه معلمان بيشتر نقش مشاوري 
را دارن��د ك��ه دانش آم��وزان را در 
يافتن پاسخ مناس��ب براي نيازهاي 
اطالعاتي شان ياري و به آن ها كمك 
مي كنن��د ت��ا بتوانند درب��ارة كيفيت 
اطالعات به دست آمده قضاوت كنند 
و اطالعات خود را به روش��ي مؤثر 

در اختيار ديگران قرار دهند.
الزمة ايفاي چنين نقش��ي براي 
بهره گيري مناسب از روش هاي جديد 

آموزشي، وجود معلماني توانمند است 
كه از س��واد اطالعاتي و مهارت هاي 
رايانه اي برخوردار باش��ند. از طريق 
الكترونيكي،  يادگي��ري  فناوري هاي 
دانش آم��وزان و معلم��ان مي توانند 
به فعاليت ه��اي تعامل��ي هم زمان و 
ناهم زمان بپردازند و اين تعامل ممكن 
است در مكان ها و زمان هاي متفاوت 
صورت گيرد. مس��لمًا اي��ن معلمان 
هستند كه كليد كاربرد اثربخش فناوري 
را در جهت بهبود يادگيري در درست 
دارند. پس امروزه فناوري اطالعات 
را مي توان ب��ه عنوان ابزاري نيرومند 
براي ارتقاي كيفيت و كارايي ياددهي- 
يادگيري معلمان مورد استفاده قرار داد. 
به طور كلي، كاربست رويدادهاي نوين 
در آموزش سبب مي شود كه معلمان 

بتوانند: 

کاربست رويكردهاي نوين در 
آموزش

 ب��راي ايف��اي بهتر نق��ش خود 
در فراين��د يادده��ي � يادگيري، 
چ��ون  اطالع��ات  فن��اوري  از 
رايان��ه، اينترنت، و رس��انه هاي 
چندگانة آموزش��ي و به صورت 
نرم افزارهاي متنوع به خوبي بهره 

جويند.
 از طري��ق پس��ت الكترونيكي با 
س��اير همكاران خ��ود و اولياي 
دانش آموزان ارتباط برقرار كنند 
و نظ��رات س��ازندة خ��ود را با 
ايشان مبادله كنند و بازخورد الزم 

را بگيرند.
 از نتايج تحقيقات آموزش��ي آگاه 
شوند و از ش��يوه هاي پژوهشي 
امتحان ش��ده در جهت افزايش 

ميزان كارايي خود استفاده كنند.
 براي افزاي��ش دانش حرفه اي و 
ارتقاي درج��ة تحصيلي خود از 
برنامه ه��اي آموزش��ي از راه دور 

بهره بگيرند.
كتابخانه ه��اي  از  اس��تفاده  ب��ا   
در  جس��ت وجو  و  ديجيتال��ي 
سايت هاي گوناگون، در وقت و 

هزينه صرفه جويي كنند.
 ب��ه ج��اي س��خنراني و ارائ��ة 
راهنم��اي  ب��ه  اطالع��ات، 
دانش آم��وزان و مديري��ت منابع 

بپردازند.
 به جاي آنكه به س��ؤاالت پاسخ 
دهند، دانش آموزان را براي يافتن 

پاسخ هدايت كنند.
 به جاي آنكه صرفًا محتوا را تهيه 
كنند، به طراحي تجارب يادگيري 

براي دانش آموزان بپردازند.
 نس��بت به س��بك هاي يادگيري 
بيشتري  دانش آموزان حساسيت 

نشان دهند.
 ساختار اصلي و چارچوب كار را 
ببينند  براي دانش آموزان تدارك 
و دانش آموزان را تش��ويق كنند 
كه خود فرايند يادگيري را كنترل 

كنند.
 چش��م اندازهاي متف��اوت ي��ك 
موض��وع را ارائ��ه دهن��د و ب��ر 

مهم ترين ديدگاه ها تأکيد کنند.
 به جای آنک��ه به تنهايی تدريس 
کنن��د، ب��ه ص��ورت گروه��ي با 
يكديگر هم��كاري و آموزش را 

رهبري كنند.
 ب��ه ج��اي آنكه ش��خصًا محيط 
تدريس را كنترل كنند با مشاركت 
دانش آم��وزان اي��ن كار را انجام 

دهند.
 ب��ه عن��وان راهنما و تس��هيل گر 

يادگيري عمل كنند.
 بر فرايند يادگيري نظارت كنند.

را  دانش آم��وزان  يافته ه��اي   
جمع بندي و از آن ها نتيجه گيري 

كنند.
 به طور مس��تمر با بحث و بررسي 

برای بهره گيری 
از روش های جدید 
آموزشی وجود 
معلمان توانمند در 
زمينة موضوع هاي 
مورد تدریس و 
 IT کاربرد

ضروری است
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به رفع اش��كاالت دانش آموزان 
بپردازند.

 در جهت كسب تجارب يادگيري 
را  دانش آم��وزان  غيرمس��تقيم 

هدايت كنند.
 در دانش آموزان نسبت به فرايند 
ياددهي � يادگي��ري عالقه ايجاد 

كنند.
 محيطي غني براي بروز خالقيت 

در دانش آموزان فراهم آورند.
 محيط ه��اي يادده��ي � يادگيري 
جدي��دي را ب��ا عوام��ل و منبع 

متفاوت به وجود آورند.
 در دانش آموزان براي خودآموزي 

انگيزه ايجاد كنند.
 آموزش هاي بين رش��ته اي را بين 

دانش آموزان ترويج كنند.
 ب��راي تمري��ن مس��ئله يابي، حل 
مس��ئله و پژوهش دربارة مسائل 
اجتماعي  موقعي��ت  گوناگ��ون، 

واقعي فراهم آورند.
 تشويق بيش��تر كار گروهي را در 

ميان دانش آموزان تشويق كنند.
 دانش جديد را راحت تر به دست 

آورند.
 از طريق توسعة س��واد فناورانه، 
مهارت ها و توانايي هاي جديدي 

را در خود پرورش دهند.
 ب��ر محدوديت ه��اي يادده��ي � 
يادگيري غلبه كنند و فرصت هاي 

برابر ايجاد كنند.
 به بهاي مناس��ب به فرصت هاي 
ياددهي � يادگيري داراي كيفيت 

خوب دست يابند.
از  ناش��ي  محدوديت ه��اي   
جنس، ن��ژاد، قوميت و موقعيت 
اقتص��ادي � اجتماعي دانش آموز 
را از ميان بردارند. هر يك از اين 
موارد مي تواند در فرايند ياددهي 

� يادگيري اختالل ايجاد كند.
 هزينة دستيابي به اطالعات نادر و 
پرهزينة مورد نياز در آموزش هاي 
تخصصي ياددهي � يادگيري و در 

پژوهش ها را كاهش دهند.

 مس��ئوليت يادگي��ري را به خود 
دانش آموز اعطا كنند و خدمات 
آموزشي را متناسب با نيازهاي او 
در ه��ر زمان و مكان كه او طلب 

كند، ارائه دهند.
 س��هم  دانش آم��وز را در فراين��د 
يادگيري افزايش دهند و س��بب 
مشاركت هرچه بيشتر او در اين 
زمينه ش��وند كه ب��ه يادگيري در 

سطوح باالتر مي انجامد.
 در منابع درسي تنوع ايجاد كنند.

بيش��تر  مش��اركت  ام��كان   
دانش آم��وزان را ب��ا همس��االن 
)در اختي��ار گذاش��تن دان��ش و 
مهارت هاي ش��خصي خ��ود به 

ديگران( فراهم كنند.
 دانش آم��وزان را ب��ه يادگيري و 
دانستن هرچه بيشتر تشويق كنند.

 ارائ��ة مطال��ب و ايده ها مختصر 
صورت مي گيرد، زيرا معلمان از 
ابزارهاي چندرس��انه اي استفاده 

مي كنند.

ضميمه: جدول سطوح ياددهي � يادگيري مبتني بر فناوري اطالعات

سطح 3سطح 2سطح 1

ياددهيـ  يادگيري تعاملي: 
نقش دانش آموز

دانش آم��وزان در س��طح كاربري 
س��اده و محدود از اب��زار فناوري 
ب��راي انجام برخ��ي فعاليت هاي 
مكت��وب اس��تفاده مي كنن��د. اين 

فعاليت هاي يادگيري محدودند.

س��ازمان دهي  براي  دانش آموزان 
و تهيه و ارائ��ة گزارش هاي خود 
در قال��ب چندرس��انه اي، از ابزار 

فناوري استفاده مي كنند.

دانش آم��وزان براي انجام پژوهش و بررس��ي 
منابع اطالعاتي، در داخل و خارج از مدرس��ه 
از اب��زار فناوري اس��تفاده مي كنند و بر مبناي 
فعاليت و كار جهان واقع��ي، اطالعاتي توليد 

مي كنند.

ياددهيـ  يادگيري تعاملي: 
نقش معلم

تدريس معل��م به فعاليت ياددهي 
� يادگي��ري مبتني بر چارچوب از 
پيش طراحي شده در يك نرم افزار 
محدود مي ش��ود. كيفيت يادگيري 
به اهداف و نتايج تعيين ش��ده از 
سوي طراحان نرم افزارها بستگي 

دارد.

ب��ه  دس��تيابي  ب��راي  معلم��ان 
اطالع��ات، س��اخت م��دل، حل 
مس��ئله و شبيه س��ازي، از اب��زار 
فناوري اس��تفاده مي كنند. به اين 
ترتيب فرصت هايي نيز براي درك 
بهت��ر دانش آم��وزان از چگونگي 
اس��تفاده از فن��اوري در بازار كار 

فراهم مي شود.

معلم��ان از اب��زار فن��اوري ب��راي هداي��ت 
در  آن ه��ا  ك��ردن  درگي��ر  و  دانش آم��وزان 
فعاليت ه��اي يادده��ي � يادگي��ري به صورت 
خ��الق و »خودرهبر« اس��تفاده مي كنند. آن ها 
براي حل مسائلي كه انعكاسي از جهان واقعي 
هس��تند و آموزش آن ها بدون استفاده از اين 

ابزار دشواراست، مدل سازي مي كنند.

ياددهيـ  يادگيري تعاملي: 
نقش كار گروهي

ميزان و كيفيت مشاركت تا حدود 
زيادي به طراحي نرم افزار بستگي 

دارد.

يادگيري به صورت انفرادي است، 
ولي نتايج خروجي آن با مشاركت 

ساير دانش آموزان توليد مي شود.

فرايند بر مبناي رش��د و توسعه اي است كه با 
كار گروه��ي داخل و خارج از مدرس��ه بهبود 

مي يابد.
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پي نوشت .......................
1. Information Technology
2. اي�ن تعريف توس�ط »دبيرخانه 
ش�وراي انفورماتيك ايران« در 

سال 1378 ارائه شده است.

 در زماني بس��يار ان��دك به اطالعات 
مورد نياز دست يابند.

 دسترسي به موقع و همزمان به انواع 
اطالعات با هم و به صورت تعاملي.

 هزينه هاي آموزشي را نسبت به حجم 
اطالعات كاهش دهند.

 فراين��د يادده��ي � يادگيري را به طور 
عملي »فراگيرنده محور« كنند.

 ب��ه دانش آم��وزان كم��ك كنند خود 
روش هاي ياددهي � يادگيري را تعيين 

كند.
 دانش آموز تقاضاي اطالعات بيش��تر 

مي كند.
 نق��ش خ��ود را از دان��اي حاضر در 
صحنه به راهنمايي در حاش��يه تغيير 

دهند.
 ب��ه عن��وان »ه��م آم��وز« در كن��ار 

دانش آموزان قرار گيرند.
 نيازهاي همة دانش آموزان را پوشش 
دهند و تأمين نيازهايش��ان را آس��ان 

كنند.
 ب��ه عن��وان ي��اور دانش آم��وز براي 
فراگيري »درست سؤال كردن« به او 

كمك كنند.
 به عنوان توليدكنندة مواد درسي ايفاي 

نقش كنند.

»فناوري اطالعات« 
نقش مهمي در 
فرایند یاددهي � 
یادگيري دارد، زیرا 
معلمان به کمك آن 
مي توانند هم زمان 
چند حس را به کار 
گيرند

جمع بندي و نتيجه گيري
»فناوري اطالعات« نقش مهمي در فرايند ياددهي � يادگيري 
دارد، زي��را معلمان ب��ه كمك آن مي توانن��د هم زمان چند حس 
 را ب��ه كار گيرن��د. اگر معلمان ما ب��ه فلس��فة آموزش وپرورش،

ياددهي � يادگيري هاي فراش��ناختي، روش ه��اي نوين تدريس 
رايانه و مباحث گوناگون آن به خصوص وبالگ ها، مسلط شوند، 
رايانه به كمك آن ها مي آيد و تدريس و فعاليت هايشان را غني تر 
مي كند. كاربرد فناوري اطالع��ات در فرايند ياددهي � يادگيري، 
راهگشاي گذار از آموزش قديمي به آموزش در عصر اطالعات 
و ارتباطات خواهد بود. در اين ميان مهم ترين عنصر معلم است 
و مهارت هايي كه براي متحول ش��دن معلم، در ش��يوة ارزشيابي 
و كل فرايند ياددهي � يادگيري الزم اس��ت، از اهميت بس��زايي 

برخوردارند.
در واق��ع كان��ون هر تح��ول و اصالحي را باي��د در جامعة 
معلمان جست وجو كرد. معلمان بايد بدانند در چه شرايط متحول 
جهاني زندگي مي كنند و فكر و عمل خود را به مرزهاي محدود 
جغرافيايي منحصر نكنند. از قدرت خالقيت برخوردار باشند و 
بتوانند عماًل حداكثر استفاده را از آن ببرند. با استفاده از IT، معلم 
به كمك دانش آموزان مي توان��د، در ارتباط با موضوعي خاص 
اطالع��ات گس��ترده اي را جمع بندي كند و نتيجة اين تش��ريك 
مس��اعي را در اختيار كالس قرار دهد. معلمان بايد از IT براي 
رش��د حرفة معلمي و بهره وري فعاليت هاي خود استفاده كنند. 
در اين راس��تا تسلط و توان علمي و مهارتي معلمان از اهميت 

ويژه اي برخوردار است
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مشخصات وسيله
مطابق ش��كل اگر آب 
ظرف a به ظرف c انتقال 
يابد، آب به صورت فواره 
از طريق لول��ة رابط بين 
 a ب��ه ظ��رف  b ظ��رف

انتقال خواهد يافت. 
ــر: در ابت��داي كار  تذك
بايد ظرف c پر از هوا 
و ظ��رف b پ��ر از آب 
باش��د تا ف��واره به كار 

افتد. 

وسايل مورد نياز
1. يك عدد تختة  چوبي 
ابع��اد 1×15×15  به 

سانتي متر.
پ��رة  ع��دد  ي��ك   .2
ي��ك  و  دوچرخ��ه 
براي  حلب��ي  ن��وار 

نگاهداشتن 
3. دو عدد توپ متوسط 

پالستيكي بي رنگ
4. ي��ك ع��دد ظ��رف 
بشقاب  پالس��تيكي 

مانند
لول��ة  قطع��ه  س��ه   .5

شيشه اي پيركس
6. مقداري آب

روش ساخت
1. كف ظرف پالستيكي 
را  مانن��د  بش��قاب 
س��وراخ كنيد و يك 
س��ر لولة شيش��ه اي 

فاطمهشهزادی
مدرس و دبیر بازنشسته 

منطقة 6 آموزش وپرورش تهران

مخاطبان:  دانش آموزان دوره هاي راهنمايي و متوسطه و مراكز تربيت معلم
موضوع علمي: فيزيك

هدف:  آشنايي دانش آموزان با فشار سياالت )مانند آب وهوا(

چگونهفواره
بسازيم؟

آن  ب��ه  را  پيرك��س 
س��وراخ متصل كنيد 
)با حرارت( و سپس 
مح��ل اتص��ال را با 
پارافين ذوب ش��دة 
شمع آب بندي كنيد. 

پالس��تيكي  ت��وپ   .2
را هم س��وراخ كنيد 
و س��ر ديگ��ر لول��ة 
شيش��ه اي پيركس را 
كه به بش��قاب وصل 
ت��وپ  ب��ه  اس��ت، 
را  آن  و  بچس��بانيد 

آب بندي كنيد.
پالس��تيكي  ت��وپ   .3
دوم را هم س��وراخ 
و مطابق ش��كل يك 
س��ر لولة شيش��ه اي 
را  ديگ��ري  پيركس 
ب��ه آن متص��ل كنيد.  
س��ر ديگر اي��ن لولة 
پيرك��س را از پايين 
به ت��وپ c متصل و 
اتصال ها  همة  محل 

را آب بندي كنيد. 
4. لولة پيركس سوم را 
برداريد و توپ b را 
به ظرف بشقاب مانند 
س��ازيد  مرتب��ط   a

)مطابق شكل(. 
حال مجموعه را با پرة 
دوچرخ��ه و نوارحلبي 
روي تختة چوبي ثابت 
كني��د. در اي��ن مرحله 
وسيله آمادة كار است. 

طرز کار
ابتدا در ظرف بشقاب 
مانن��د )a( مقداري آب 
بريزيد. ظ��رف c پر از 
ه��وا و ظ��رف b پر از 
آب باش��د. مي بينيد كه 
 a مقداري از آب ظرف
به داخل ظرف c مي آيد. 

 c در نتيجه هواي ظرف
روانة ظرف b مي ش��ود 
كه پر از آب است. چون 
اين هوا جا مي خواهد، 
ب��ه ناچار ب��ه آب درون 
ظرف b  فشار مي آورد و 
آن را به صورت فواره به 
درون ظرف a مي ريزد. 

ظرف پالستيكي 
بشقاب مانند

)a( پرة دوچرخه
براي نگاهداشتن 

وسيله

آب

لوله هاي پيركس

ظرف كروي 
پالستيكي

)b(

ظرف كروي 
پالستيكي

)c(

نوار حلبي 
نگاهدارندة وسيله

تختة چوبي براي نگاهداشتن وسيله
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نوشته:
روبرتوگريف
مترجمان:
عليرضامقدم
دكتراي فناوري آموزش
طيبهسهرابي
كارشناس ارشد آموزش ابتدايي

فناوری
آموزشی،

اطالعاتو
ارتباطات

فاوا چيست؟
پيش��تر، فاوا در تعليم و تربيت 
تنها ب��ه فناوري اطالع��ات اطالق 
مي شد. در حال حاضر هم در بيشتر 
موارد همي��ن مفهوم پابرجاس��ت. 
البته در س��ال 1997 در انگلس��تان 
ارتباط��ات ه��م به آن اضافه ش��د. 
به نظر مي رس��د، اضافه ش��دن اين 
مفهوم نوعي پيشرفت باشد. اما يك 
مسئلة مفهومي را ايجاد مي كند. آيا 
اين اي��ده كه به س��ادگي مي توانيم 
فن��اوري اطالع��ات را ب��ا فناوري 
ارتباط��ات تلفي��ق كني��م، مي تواند 
كارايي داشته باشد؟ در اين باره دو 
مفهوم وجود دارد كه قباًل مفاهيمي 
كاماًل متفاوت پنداش��ته مي ش��دند؛ 
مفهوم ابزار و مفهوم رسانة ارتباط.

ــر ابزار به  ــتفاده از ه براي اس
ــه چيز نياز داريم: الف( فاعلي  س
ــراي مثال، وجود  ــا يك هدف. ب ب
ــك برنامه؛ ب(  ــتن ي فردي با داش
خود ابزار. مثل چكش و تعدادي 
ــور مثال،  ــول. به ط ــخ؛ ج( مفع مي
ــتفاده از  نرده اي كه فرد بايد با اس
ــق برنامه آن را تعمير  چكش و طب

كند.
رس��انه، مانند زبان يا موسيقي، 
به هيچ وجه مثل مورد باال نيس��ت. 
در برخي موارد، زبان يا موس��يقي 
مي توان��د به عنوان اب��زاري تنها به 

منظ��ور انجام كاري مورد اس��تفاده 
ق��رار گيرد. ص��داي زنگ ملوديك 
ابت��داي س��مفوني پنج��م بتهوون 
مي توان��د به ش��ما براي برداش��تن 
گوش��ي تلفنتان هش��دار دهد. ولي 
زبان و موسيقي در واقع خيلي بيشتر 
از يك ابزار هس��تند. همان طور كه 
س��مفوني پنج بتهوون بيشتر از تنها 

يك زنگ تلفن است.
زبان  اينكه »ه��دف  پرس��يدن 
موس��يقي  ي��ا »هدف  چيس��ت؟« 
چيس��ت؟« م��ا را در جه��ت درك 
تفاوت بي��ن ابزارهاي��ي كه هدفي 
خ��ارج از آن ها وج��ود دارد، مثل 
چكش و پيچ گوش��ي، و رس��انه كه 
در واق��ع هدفش��ان در خودش��ان 
اس��ت، س��وق مي دهد. به عبارت 
ديگر، آن ه��ا بايد رس��انه اي براي 
زندگي كردن تلقي شوند نه ابزاري 
ب��راي انج��ام كاره��ا. اي��ن مفهوم 
دربارة رسانه هاي جديد، تلويزيون 
و  ويديويي  بازي ه��اي  ديجيت��ال، 
وب سايت هاي چندرسانه اي صادق 
اس��ت. اين ه��ا ابزاري ب��راي يك 
هدف از قبل تعيين ش��ده نيس��تند، 

بلكه خودشان هدف هستند.
آي��ا اين تلقي از فاوا نيز صادق 
اس��ت؟ آيا نباي��د به ج��اي تفكر 
درب��ارة فناوري ارتباطات به عنوان 
يك نظام اب��زاري براي انجام دادن 

كاره��ا، آن را به عنوان يك رس��انه 
تلقي كنيم كه فضايي براي گفت و گو 
و بيان بازي گونه و مفرح افكارمان 

باشد؟
م��ردم مي گوين��د كه اس��تفاده 
از اينترن��ت از زم��ان پيداي��ش آن 
در آخرين دهة قرن بيس��تم به طور 
تصاعدي گسترش يافته است. ولي 
گس��ترش، مفهومي فضايي اس��ت. 
مفهوم آن در اين زمينه چه مي تواند 
باش��د؟ در چ��ه فضاي��ي اينترنت 
با اي��ن س��رعت در ح��ال انفجار 
اس��ت؟ واضح اس��ت كه گسترش 
اينترنت تنها دربارة اين نيس��ت كه 
چند كيلومت��ر به كابل ه��اي نوري 
مورد اس��تفاده يا تعداد سرورهاي 
رايان��ه اي متصل به سيس��تم اضافه 
شده اس��ت، بلك��ه بيش��تر درب��ارة 
پيام ها و  وب س��ايت ها، بالگ ه��ا، 
اجتماع��ات مج��ازي اس��ت كه از 
طريق آن ها مردم با يكديگر تعامل 
دارند. ب��ه طور خالص��ه، اينترنت 
به ايدة »فض��اي گفتماني« زندگي 
بخش��يده اس��ت و آن را توس��عه 
مي دهد. ورود ب��ه فضاي گفتماني، 

يادگيري تفكر و خالقيت است.

فاوا و آموزش براي خالقيت
مفهوم خالقيت دو قطب دارد: 
ب��ازي تخيلي )خالقي��ت نوع اول( 

پرورشخالقيتفـــاوا
بااستفادهاز
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و تولي��د ي��ك محصول ب��ا ارزش 
اجتماعي )خالقيت نوع دوم(. فاوا 
اين دو قطب را به هم پيوند مي دهد، 
چون به طور آس��ان و سريع امكان 
توليد كردن محصوالت با كيفيتي را 
در قالب رس��انه هايي براي كودكان 
فراهم مي كند. ماهيت قابل دسترس 
و قاب��ل تصحي��ح ك��ردن  بي حد و 
حص��ر ف��اوا، خالقي��ت و قدرت 
ريسك پذيري را باال مي برد. كيفيت 
كار با فاوا  امكان توليد محصوالتي 
را براي كودكان فراهم مي كند تا آن 

را با افتخار به خانه هايشان ببرند.
مثالي   نوشتن خالقانه  يادگيري 
پيش نويس  فاواس��ت.  قابلي��ت  از 
كردن، كليد نوش��تن خالق و خوب 
اس��ت، ولي زماني كه كودك شش 
ساله براي مدتي طوالني مي كوشد با 
مداد كلماتي را روي كاغذ بنويسد، 
دوست ندارد به عقب برگردد، آن ها 
را پاك کرده دوباره س��عي و تالش 
كن��د. اگر مرتب ب��ه او بگوييد اين 
كار را انجام دهد ممكن اس��ت از 
نوشتن متنفر شود. اين مسئله است؛ 
چون كليد نوش��تن خالق و خوب 
پيش نويس كردن هاي متعدد است. 
اي��ن كار، حرك��ت از خالقيت نوع 
اول ب��ه خالقيت نوع دوم اس��ت. 
ب��راي ك��ودكان پيش نويس كردن و 
خ��الق بودن از طري��ق كاربرد يك 
برنام��ة واژه پرداز بس��يار آس��ان تر 
است، چون به اين طريق مي توانند 
ب��ه راحت��ي واژه ه��ا را از جاي��ي 
بردارن��د، ب��ه جايي ديگ��ر ببرند و 
ت��ا حدي كه دوس��ت دارند كپي يا 

حذف كنند.
پس��ر من قبل از اينكه بتواند از 
خودش داس��تان بنويس��د، دوست 
 Huggley's« داش��ت از برنام��ة
Sleeporer« اس��تفاده كن��د. اين 
برنام��ه مي توانس��ت داس��تان هاي 

س��رگرم كنن��دة بچه گان��ه را براي 
او خل��ق كن��د. داس��تان ها دربارة 
موضوعاتي بود كه او مي توانس��ت 
انتخاب كن��د. داس��تان به صورت 
نوش��ته اي ظاهر مي ش��د و توسط 
برنام��ه، كلم��ه ب��ه كلم��ه خوانده 
مي شد. او هميشه موقع گوش دادن 
به اين داس��تان ها خيلي مي خنديد 
و احساس شادماني مي كرد. بعدها 
خ��ودش ب��ه نوش��تن كتاب ه��اي 
چندرس��انه اي پرداخ��ت. اين كار 
را از طريق تاي��پ كردن انجام داد 
نه با نوشتن به وس��يلة مداد؛ براي 
اينكه هم ش��كل زيباتري داش��ت 
هم به راحتي قاب��ل تصحيح كردن 
بود. كاربرد فاوا، ن��ه تنها  خواندن 
و نوشتن را به طور اثربخشي به او 
آموخت، بلكه خالقيت را نيز در او 

پرورش داد.

اگر ش��ما نگ��ران اين هس��تيد 
ك��ه كودكانتان نوش��تن با دس��ت و 
پرورش اين مهارت را ياد نگيرند، 
بايد بگوي��م كه اين مش��كل براي 
كودك م��ن يا بس��ياري از كودكان 
ديگر كه بيشتر تايپ مي كنند، مطرح 
نيس��ت، چ��ون آن ها هم زم��ان ياد 

مي گيرند با مداد نيز بنويسند.
خ��القي���ت  خ��اس��ت�گ���اه 
گفت و گوس��ت. گفت و گو هميش��ه 
ب��ه برانگيختن جواب هاي غيرقابل 
پيش بيني منجر  مي ش��ود. گفت و گو 
توليد كنندة ايده هاي جديد در قلب 
ايده هاس��ت، چون ج��واب من به 
ج��واب تو و ج��واب تو به جواب 
م��ن مي توان��د در م��دت كوتاهي 
گس��ترة نامحدودي داشته باشد. در 
واقع، تنها چيزي كه شما مي توانيد 
در ي��ك گفت و گ��و از آن مطمئ��ن 

اینترنت به ایدة 
»فضاي گفتماني« 
زندگي بخشيده 

است و آن را توسعه 
مي دهد. ورود به 
فضاي گفتماني 
یادگيري تفكر و 

خالقيت است
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شويد اين اس��ت كه شخص مقابل 
آنچه را كه ش��ما مي گوييد به همان 
صورتي درك نمي كند كه ش��ما آن 
را درك مي كني��د. هر چ��ه تفاوت 
بين اف��رادي كه در ي��ك گفت و گو 
شركت مي كنند بيش��تر و تنش بين 
آن ها ش��ديدتر باشد پتانسيل ايجاد 
بيش��تر اس��ت. فناوري  خالقي��ت 
مي توان��د گفت و گوي خالق را بين 
مخاطباني با تفاوت ها و فاصله هاي 
زياد تسهيل كند. مشاركت از طريق 
پس��ت الكترونيكي و كنفرانس هاي 
ويديوي��ي بين كودكان و هنرمندان، 
ش��خصيت هاي  ي��ا  نويس��ندگان 
داس��تاني ك��ه در يك ج��ا زندگي 
نمي كنند شاهدي بر اين مدعاست.

كودكان خردس��ال در مدرس��ة 
رابين ه��ود بيرمن��گام از تجهيزات 
كنفرانس ويديوي��ي براي برقراري 
ارتب��اط ب��ا هنرمندي به ن��ام نيك 
ــت وود1 اس��تفاده كردند تا به  ايس
كاره��اي او ن��گاه كنند، س��ؤاالت 
خود را بپرس��ند و درب��ارة كارهاي 
خودش��ان ك��ه حاصل اي��ن تجربة 
كاري ب��ود، از او بازخورد بگيرند. 
مثال ديگ��ر، در  »پ��روژة اينترنت 
بريستل2« كودكان مدارس دو منطقة 
متفاوت، به منظور توليد تصاويري، 
با يكديگر هم��كاري كردند. آن ها 
از دوربي��ن ديجيتال و برنامة پينت3 
رايان��ه ب��راي ايج��اد تصويرهايي 
از خودش��ان اس��تفاده كردند و از 
طري��ق پس��ت الكترونيكي آن ها را 
ب��ه مدرس��ه اي ديگر فرس��تادند و 
س��ؤال هايي از قبيل »من چه كسي 
هستم« از آن ها پرسيدند. هنرمندان 
در هر كدام از مدارس، براي تفسير، 
جواب دادن و دس��تكاري تصاوير 
دريافت شده، با كودكان كار كردند 
و پس از ايده پ��ردازي روي آن ها، 
تصاوي��ر را ب��ه فرس��تندگان آن ها  

ارسال كردند.  
ويژگي ه��اي كلي��دي ف��اوا كه 
خالقي��ت را پش��تيباني م��ي كن��د 

عبارت اند از:
بنابراين با هزينة  موقتي ب��ودن. 

ناچيزي قابل اصالح است.
تعاملي بودن. با ش��ما در ارتباط 

است. 
 مش��اركتي بودن. به آساني قابل 

اشتراك گذاشتن است.
كيفيت داشتن. كه در انتهاي كار 

ماية رضايت خاطر است.
چن��د وجه��ي بودن. »م��ن اين 
تصوي��ر را دوس��ت دارم؛ آي��ا 
ت��و هم همين اي��ده را راجع به 

موسيقي داري؟«
همة  مي تواند  ب��ودن.  اتوماتيك 
كارهاي كسل كننده اي را كه براي 
اجراي ي��ك ايدة هوش��مندانه 

وجود دارد، انجام دهد.
اي��ن ويژ گي ها ايجاد رابطه بين 
خالقي��ت و ف��اوا را در پي دارن��د. 
زماني سال ها طول مي كشيد تا بتوان 
ايده اي را به يك مدل عملي تبديل 
ك��رد. ه��م اكنون ك��ودكان مدارس 
ابتدايي ب��ا يك نرم افزار مناس��ب 
مي توانند به سرعت خانه و ماشين 
طراحي كنند و شكل كارتوني خود 
را در يك دنياي مجازي قرار دهند. 
در كنار يك فض��اي گفتماني، فاوا 
مي تواند فض��اي بينابيني نيز فراهم 
كن��د؛ فضايي ك��ه دو بعد خالقيت 
را به ه��م مرتبط مي كند؛ بعد تخيل 
نامحدود و بعد توليدات با كيفيت.

رايانه ها به مثابه ذهن افزار
ــيمورپاپرت4، مربي رياضي  س
و يك��ي از شناخته ش��ده ترين افراد 
در حوزه فناوري و حل مس��ئله بود 
و ايده هاي او زير بناي لوگوس��ت. 
لوگو يك زبان برنامه ريزي مبتني بر 

منطق است و هم اكنون در مدارس 
ابتدايي انگلس��تان از آن اس��تفاده 
مي شود، زباني كه براي كاوشگران 
ي��ا روبات هايي كه براي حركت در 
س��طوح گوناگون طراحي شده اند، 

استفاده مي شود.
ــاب  كت در   1980 ــال  س در 
با عنوان »طوفان هاي  تأثيرگذاري 
ذهني: كودكان، رايانه ها و ايده هاي 
قدرتمند«، پاپرت موضوع استفاده 
ــين هاي  ــا به عنوان ماش از رايانه ه
ــرد و از كاربرد  ــوزش را نقد ك آم
ــزاري براي  ــه عنوان اب رايانه ها ب
ــاع كرد.  ــن دف ــي ذه ــد عموم رش
رويك��رد، اج��ازه دادن ب��ه كودكان 
بود  رايانه ه��ا  برنامه ري��زي  ب��راي 
ن��ه اج��ازه دادن به رايانه ه��ا براي 
برنامه ريزي ك��ردن ذهن ك��ودك. به 
همي��ن خاطر اس��ت ك��ه كيت هاي 
روبات قاب��ل برنامه ري��زي لوگوی 
طوف��ان ذهني ناميده مي ش��وند. در 
واقع پاپرت كسي بود كه براي كمك 

به طراحي آن دعوت شده بود. 
س��ال ها قبل پاپرت ب��ه همراه 
پياژه، روان ش��ناس سوئيسي،  ژان 
كه غالب��ًا پ��در س��اختن گرايي در 
آموزش نوين خوانده مي ش��ود، به 
توسعة اس��تدالل رياضي پرداخت. 
از دي��د س��اختن گرايي، يادگي��ري 
زماني اتف��اق مي افتد ك��ه كودكان 
براي توضيح تجربياتشان تئوري ها 
و مدل هاي��ي ايج��اد كنن��د. پاپرت 
در كتاب خ��ود نمونه اي از زندگي 
خود را به منظور نش��ان دادن نقش 
بالقوة رايانه ه��ا به عنوان ابزارهاي 
يادگي��ري س��اختن گرايي توصيف 
مي كن��د. او توصي��ف مي كن��د كه 
چگون��ه چرخ دنده ه��اي مكانيكي 
ك��ه كودكي به او داده بود، در لمس 
ك��ردن چگونگي فه��م و به تصوير 
كش��يدن انواع كاركردهاي رياضي 

یادگيري نوشتن 
خالقانه مثالي از 
قابليت فاواست
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از ض��رب گرفت��ه تا تفري��ق مؤثر 
اس��ت. او مدعي است، بازي كردن 
با چرخ دنده، زمينه ساز مسير شغلي 
آين��دة او، به عنوان يك رياضي دان، 
بوده است. او معتقد است، رايانه ها 
همانن��د چرخ دنده ه��ا مي توانند به 
ايده هاي انتزاعي پيچيده شكل هاي 
قابل لمسي بدهند كه توسط كودكان 
قابل دس��تكاري باشند ولي از آنجا 
كه رايانه ها بسيار انعطاف پذيرتر از 
آن ها  چرخ دنده ها هس��تند، قدرت 
در فراهم كردن دامنة گسترده اي از 
منابعي اس��ت كه كودكان مي توانند 
از آن طري��ق ذهن خود را توس��عه 

دهند. 
مفهوم��ي انتزاعي مث��ل نيروي 
جاذبه را ك��ه تدريس آن در كالس 
علوم دشوار است، مي توان در يك 
محيط شبيه س��ازي ش��ده كه در آن 
كودكي از سياره هايي با اندازه هاي 
متف��اوت مي پ��رد به آس��اني قابل 
فهم ك��رد. به همي��ن طريق، محيط 
لوگ��و را كه پاپ��رت آن را يك ابر 
دنياي رياض��ي مي خواند، مي توان 
طوري برنامه ريزي كرد كه ايده هاي 
انتزاعي به موضوعات حسي تبديل 
ش��وند. به اي��ن رويكرد اس��تفاده 
از ف��اوا در تدريس تفك��ر، كاربرد 
رايان��ه به عنوان ذهن اف��زار اطالق 
مي ش��ود. اين بدان معنا نيس��ت كه 
رايانه ه��ا به طور مس��تقيم تفكر را 
مي آموزند، بلكه منظور اين اس��ت 
كه دانش آم��وزان از طري��ق كار با 
رايانه ها، براي تفكر منطقي تشويق 
مي ش��وند و بدين طريق ابزارهاي 
درون��ي ذهني را براي اس��تفاده در 
زمينه ها و موقعيت هاي ديگر كسب 

خواهند كرد. 
مث��ال  لوگ��و  در  برنامه ري��زي 
خوبي از كارب��رد رايانه ها به عنوان 
ذهن نرم افزار در مورد فوق اس��ت. 

عموم��ي  مهارت ه��اي  از  برخ��ي 
تفكر كه ادعا ش��ده نتيجة اين نوع 

برنامه ريزي است عبارت اند از:
يادگيري حل مس��ئله، پيدا كردن 
مس��ئله و راهكارهاي مديريت 
مس��ئله مث��ل خرد ك��ردن آن به 
بخش ه��اي كوچك تر يا ارتباط 
دادن آن ب��ه مس��ائل حل ش��دة 

پيشين. 
برنامه ري��زي  روش  يادگي��ري 
و انج��ام دادن نوع��ي از تفكر 
تشخيصي كه در فرايند عيب يابي 

كاربرد دارد. 
تمري��ن تفكر رس��مي مثل فكر 
كردن دربارة همة تركيبات ممكن 

و ايجاد مدل هاي رياضي. 
ارج نهادن به سبك هاي شناختي 

مثبت مثل دقت. 

تأكيد ب��ر رويك��رد متفكرانه به 
جاي رويكرد تصادفي.

تقويت ويژگي هايي مثل پشتكار 
و عالقه براي درگيري آكادميك.

ب��ه نظر مي رس��د هم��ة اين ها 
امكان پذير باشد، ولي يك شرط هم 
وجود دارد؛ كودكاني كه برنامه ريزي 
ياد مي گيرند حداقل بايد بعضي از 
اي��ن مهارت ها و نگرش ه��ا را ياد 
گرفته باش��ند. با وجود اين، به نظر 
نمي رس��د مهارت هاي��ي ك��ه آن ها 
در اين موقعيت برنامه نويس��ي ياد 
ديگر  موقعيت ه��اي  در  مي گيرن��د 
نيز مناس��ب باش��د. ظاهرًا پاپرت 
اين موضوع را به عنوان پيش فرض 
گرفته اس��ت. ج��ا دارد در اين باره 

تحقيق شود. 
از زم��ان انتش��ار طوفان ه��اي 
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زب��ان   ،1981 س��ال  در  ذهن��ي 
برنامه نويس��ي مبتني بر منطق لوگو، 
ك��ه پاپ��رت معرف��ي ك��رد، به طور 
گسترده اي در مدارس سراسر جهان 
مورد استفاده و ارزيابي قرار گرفت. 
البته هيچ ش��واهدي مبني بر اينكه 
كاربرد آن تفك��ر انتزاعي را به طور 
ي��ا موجب  اف��زوده  قابل توجه��ي 
انتق��ال اتوماتي��ك تواناي��ي تفكر 
عمومي به موقعيت هاي ديگر شده 
اس��ت، وجود ندارد. با وجود اين 
شواهدي وجود دارد مبني بر اينكه 
اين انتقال تنها زماني اتفاق مي افتد 
كه معلمان فعاليت ها و تجربه هايي 
را برنامه ريزي كنند كه به اين انتقال 
بينجام��د. تركيب عناصري كه براي 
اي��ن انتقال الزم اس��ت عبارت اند 
از: الف( گفت وگوهاي كالس��ي كه 
در آن معل��م اهداف تفك��ر را بيان 
مي كند و ب( گفت وگو در گروه هاي 
كوچك كه كودكان امكان  اظهارنظر 
دارند و به توسعة راهكارهاي تفكر 
عمومي مي رس��ند. به عبارت  ديگر، 
بر اهميت درگي��ر كردن كودكان در 
گفت وگو، به عنوان منبع مهارت هاي 

تفكِر قابل انتقال، تأكيد مي شود. 

نمونه اي از يك درس فاوا با لوگو
در هر كار رايانه اي كه به صورت 
گروهي انجام مي شود، رويكرد »با 
هم فك��ر كردن« ب��راي ايجاد يك 
عنص��ر گفتماني كارب��رد دارد. يك 
محق��ق به منظ��ور برنامه ريزي يك 
كاوش��گر روباتي��ك، تركيب��ي از با 
هم فكر ك��ردن و لوگو را براي كار 
كردن با معلمان و كالسي با كودكان 
ش��ش س��اله به كار برد. هدف اين 
فعاليت، آم��وزش مهارت هاي قابل 
انتقال نوش��تن مجموع��ة واضحي 
از  )نوع��ي  دس��تورالعمل ها  از 
دستور العمل ها كه توسط هركسي و 

در هم��ه جا قابل فهم باش��د(، بود. 
مش��كل نوشتن دس��تورالعمل هاي 
واض��ح، در انت��زاع ك��ردن آن ه��ا 
از تجرب��ه اس��ت و ش��امل عناصر 
ضروري است كه براي انجام دادن 

كاري ضرورت دارد. 
بس��يار  ابزار ه��اي  روبات ه��ا 
خوب��ي ب��راي آم��وزش اي��ن نوع 
تفك��ر انتزاعي هس��تند چون كاري 
ج��ز آنچ��ه ك��ه ك��ودكان از آن ها 
مي خواهن��د انجام نمي دهند. درس 
ب��ا تمريني عمومي براي كل كالس 
آغ��از ش��د. در اين تمري��ن، رابطة 
بين ارائة دس��تورالعمل هاي واضح 
و برنامه ريزي يك روبات بررس��ي 
ش��د. از كودكان داوطلب خواسته 
شد با بستن يك چشم بند و دريافت 
دستورالعمل در اتاق جا به جا شوند. 
آن ه��ا نبايد كاري ج��ز آنچه كه به 
آن ها گفته مي شد را انجام مي دادند 
و بايد تا وقتي كه به آن ها نمي گفتند 
بايس��ت، نمي ايس��تادند، مگر آنكه 
به ديواري برخ��ورد مي كردند. اين 
تمرين روش��ي س��رگرم كننده براي 
تأكي��د ك��ردن بر ض��رورت وجود 
و  شفاف  بس��يار  دستورالعمل هاي 
بدون وابس��تگي به موقعيتي خاص 

است. 
در حي��ن آماده س��ازي، قوانين 
اصلي براي »گفت وگوي اكتشافي« 
و »باهم فكر كردن« توس��ط معلم 
تمرين ش��د. خود معلم نيز از واژة 
»زيرا« براي بي��ان داليل و جواب 
دادن ب��ه چالش ه��ا و مخالفت ه��ا 
استفاده مي كرد. س��پس از كودكان 
خواس��ته ش��د به طور گروهي كار 
كنن��د و قواني��ن اصل��ي را ب��راي 
طراح��ي برنامه ي��ا مجموعه اي از 
دس��تورالعمل هايي كه كاوش��گر را 
در مسيري خاصي روي يك سطح 
بزرگ مي فرستد به كار ببرند. بحث 

كردن ب��ه گروه ها كمك كرد تا با به 
چالش كش��يدن و اصالح ايده هاي 
يكديگر دربارة اينكه چه چيزي در 
برنامه قرار دهن��د، بتوانند اين كار 
را انج��ام دهند. قبل از اس��تفاده از 
كاوش��گر، گروه ديگ��ري هر كدام 
از اين دس��تورات را با اس��تفاده از 
يك ماش��ين اس��باب بازي آزمايش 
ك��رد. كارگروه��ي كوچك��ي كه به 
منظور نوش��تن برنام��ه و آزمايش 
آن انجام ش��د، فرصت تفكر و فهم 
ايدة اصلي ايجاد دستورالعمل هاي 
صريح )كافي و دقيق( را فراهم كرد. 
مهارت هاي  گروهي،  در بحث هاي 
عموم��ي تفكر ك��ه در گفت وگوي 
اكتش��افي لحاظ ش��ده بودند، براي 
رش��د جنبه هايي از تفك��ر كه براي 
برنامه نويس��ي رايانه مناسب بودند 
به كار برده ش��د. در ي��ك فعاليت  
تكميل��ي، هم��ان اص��ول عمومي، 
براي نوشتن دس��تورات واضح به 
منظور رفتن به مغازه هاي گوناگون 
با استفاده از نقشة شهر به كار بسته 
ش��د. در بخش پاياني كار، معلم بر 
اص��ول عموم��ي حاكم بر نوش��تن 
مجموعة واضحي از دستورالعمل ها 
تأكيد كرد و شكاف بين دو موقعيت 
برنامه نويس��ي كاوش��گر و نوشتن 
دس��تورالعمل ب��راي ديگ��ران ب��ا 

استفاده از نقشه را پر كرد.  

در کنار یك فضاي 
گفتماني، فاوا 
مي تواند فضاي 
بينابيني نيز 
فراهم کند؛ فضایي 
که دو بعد خالقيت 
را به هم مرتبط 
مي کند، بعد تخيل 
نامحدود و بعد 
توليدات با کيفيت

منبع
Rupert Wegerif (2010),
Mind Expanding, Teaching for 
thinking and creativity in primery 
education McGraw Hill, Open 
University Press England.

پي نوشت .......................
1. Nick Eastwood
2. Bristol Inrernet Project
3. Paint
4. Seymour Papert
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انتخاب:حسيناحمدي

ــند.باوجوداختالفنظرها،بيشترآنها ــاميعجايبهفتگانهرابنويس ــتاس معلميازدانشآموزانخواس
عجايبهفتگانهراچنينمعرفيكردند:

éدرةپاناما)بهنامگراندكانيوندرآمريكا( éتاجمحل  éاهراممصر
éكليسايپطرسمقدسéديواربزرگچينé آبشارنياگارا

آموزگارهنگامجمعكردننوشتههايدانشآموزانمتوجهشديكيازآنهاهنوزكارشراتمامنكردهاست.ازاو
پرسيدآيامشكليداري؟

دخترجوابداد:»بله،شگفتيهاخيليزيادندومننميدانمكدامهارابنويسم!...«
آموزگارگفت:آنهاييراكهنوشتهاينامببر،شايدماهمبتوانيمكمكتكنيم!دانشآموزعجايبهفتگانهرا

چنينبرشمرد:
1.ديدن؛2.شنيدن؛3.لمسكردن؛4.چشيدن؛5.احساسكردن؛6.خنديدن؛7.دوستداشتن.

كالسدرچنانسكوتيفرورفتكهحتيصدايزمينافتادنسنجاقيشنيدهميشد.
آنچيزهاييكهبهنظرماسادهومعموليميرسندوناخودآگاهآنهاراناديدهودستكمميگيريم،واقعاً
ــاختةدستانساننيستندو ــگفتانگيزند!آنهاباماليمتبهيادمانميآورندكهباارزشترينهايزندگيس ش

نميتوانآنهاراخريد.

نه
گا
فت
به

جاي
چاشنی �ع

سرگرمی
آموزشی
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نويسنده:
شرلياسليك
مترجم:
الهامسليمي

  اشاره
بيش از پنج سال از بازنشسته شدنم از معلمي مي گذرد. در اين پنج سال 
اوقات فراغت زيادي پيش رو داشتم تا بتوانم سال هاي تدريسم را ارزيابي 
كنم. با نگاهي به حدود چهل سال قبل، از سال هاي اشتغال به معلمي حس  
ــاس مي كنم توانسته ام از  ــت مي دهد. احس ــنودي به من دس رضايت و خش
عهدة وظايفم به خوبي برآيم. من به كار كردن با بچه هاي دورة متوسطه عشق 
مي ورزيدم و از چالش رويارويي با دانش آموزاني كه از رياضيات متنفر بودند 
ــاد كنم لذت مي بردم. اما  ــيدم تغييراتي در وضعيت آن ها ايج و من مي كوش
ــد دوباره سركالس درس برگردم، با تجربه هايي كه اينك  امروز اگر قرار باش
اندوخته ام، مطمئنًا بسياري از كارهاي قبل را تكرار نخواهم كرد! »آزموده را 

آزمودن خطاست.«
ــر  روش هايي كه حتي نمي توانم تصور كنم روزي بتوانم بدون آن ها س
ــتند و من همچنان از آن ها بهره  ــوم، هفت روش هس كالس درس حاضر ش

خواهم برد.

ششروشيكهدوبارهبهكارخواهمبرد
) تجربه هاي معلمان(

1. استفاده از وايت بردهاي شخصي
س��ال ها قبل با خريد تخته اي از الوار فروش��ي، تابلوهاي سفيدي براي 
استفادة بچه هاي كالسم س��اختم. من هنوز تابلوهاي سفيدم را دارم و بدون 
آن ه��ا تدريس برايم ممكن نيس��ت. مق��داري از پولم را ني��ز صرف خريد 
ماژيك هاي وايت برد و چند جعبه دستمال براي پاك كردن تخته ها كردم. اما 

وايت برد كدام ويژگي را دارد كه آن  را بي نظير جلوه مي دهد؟
الف. اين تخته ها ابزار آموزش��ي شگفت انگيِز ذهن محوري هستند. من 
مدت ه��ا قبل از اينكه در مورد »آموزش ذهن محور« اطالعاتي كس��ب كنم، 
وايت برد را بخشي مهم از آموزش مي دانستم و زماني كه به كاربرد مؤثر آن در 

آموزش ذهن محور پي بردم، متعجب نشدم.
ب. دانش آموزان اس��تفاده از وايت برد را دوست دارند. اين ابزار باعث 

مي شود توجه آن ها به معلم و درس معطوف شود. 
ج. وايت برد امكان بررس��ي سريع و اجمالي آموخته ها را فراهم مي كند 
)دانش آم��وز پاس��خ را روي وايت برد مي نويس��د و آن را تا وقتي معلم ببيند 

نگاه مي دارد(. به اين ترتيب، اشتباهات به سرعت شناسايي مي شوند. 

2. واگ�ذاري برخي مس�ئوليت ها ب�ه دانش آم�وزان؛ روالي كه طي 
سال ها شكل گرفته  بود.

 ب��راي هري��ك از كارهاي كالس )مانن��د حضور و غياب، دي��دن تكاليف، 
تنظيم س��اعت هاي جبراني( روش��ي ابداع كرده بودم كه به تدريس لطمه اي 

بخش
هایاميدگام
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ششروشيكهدوبارهبهكارخواهمبرد
نمي زد. مس��ئوليت هايي به دانش آموزان محول مي شد و بار سنگيني از امور 

كم اهميت تر را از دوش من برمي داشت. 

3. بهره گيري از روش مشاركتي
يادگيري مش��اركتي2 به عنوان روش��ي براي آموزش مهارت هاي گروهي 
مطرح اس��ت. به نظر م��ن اين روش هر آنچه را كه به رفتار مربوط مي ش��ود 
در بردارد و براي تمام سنين مؤثر است. به طور كلي، معلمان قبول دارند كه 
با اس��تفاده از اين روش دانش آموزان مي توانند از خواسته هاي معلمان خود 

تصوير دقيقي ترسيم كنند. 

4. شوخ طبعي در موقعيت هاي مناسب
ش��وخ طبعي از تشنج زايي موقعيت هاي دش��وار مي كاهد. با شوخ طبعي 
مي توان بر دانش آموز سرس��خت غلبه كرد. در ش��رايط دش��وار و مسئله ساز 
كالس درس ش��وخ طبعي مي تواند شما را در مسير حرفه اي تان حفظ و سرپا 

نگاه دارد. 

5. سياس�ت نمره دادن ابداعي )ندادن نمرة كمتر از پنجاه )برابر ده 
در نظام آموزشي ما( به دانش آموز. 

برخي از دانش آموزان به داليل گوناگون از عهدة امتحاني برنمي آيند. در 
اي��ن صورت، گذراندن آن درس براي آن دانش آموز واقعًا غيرممكن خواهد 
شد. در چنين شرايطي، ديگر دانش آموز دليلي براي تالش در آينده نخواهد 
داشت. دانش آموزي كه در امتحان نمرة ده مي گيرد، نمرة خوبي نگرفته است، 
ولي همين نمرة كم انگيزه اي براي تالش بيش��تر او خواهد شد تا بكوشد در 
آينده نمرات بهتري كسب كند. دانش آموزان چنين فرصتي را مغتنم مي شمارند 
و عمومًا از آن استفادة خوبي مي كنند. اين در حالي است كه معلم هم با اتخاذ 

سياست نمره دادن، در واقع چيزي را از دست نداده است. 

6. استفاده از پروژكتور )اورهد(
 پش��ت كردن به كالس در هنگام تدري��س، مي تواند در عرض تنها چند 
ثانيه موجب هرج و مرج شود و از آنجا كه در تدريس رياضيات بايد به ميزان 
زيادي از تابلو اس��تفاده كرد، من براي حل اين مش��كل از پروژكتور استفاده 
مي كردم تا الزم نباشد به كالس پشت كنم. به اين ترتيب، هميشه رو در روي 
كالس ب��ودم و ح��واس بچه ها نيز كاماًل جمع بود و ه��ر چيزي كه قباًل روي 
برگ هاي شفاف نوشته بودم تا آخر دوره و براي مراجعات بعدي حفظ مي شد. 
البته امروزه روش هاي جديد ديگري نيز وجود دارند كه مي توان آن ها را 

به اين موارد اضافه كرد.

منبع
http://www.en234.com/
Reference_and_Education/
Teaching/20087.html 

پي نوشت .....................
1. cooperative Learning

يادگيري مش�اركتي روش�ي 
اس�ت در آم�وزش. در اي�ن 
روش دانش آموزان به صورت 
گروه�ي و معم�والً ب�ا هدف 
انجام كار مشخصي با يكديگر 
همكاري مي كنن�د. اين روش 
به دانش آموزان كمك مي كند 
مهارت هاي راهبري و هدايت 
جم�ع و كاركردن ب�ا ديگران 
را در خ�ود ايج�اد كنن�د. در 
اي�ن روش، دانش آم�وزان ب�ا 
استعداد در كنار دانش آموزان 
كم اس�تعداد ق�رار مي گيرند. 
اين كار با هدف ياري رساندن 
به دانش آموزان كم استعداد به 
وسيلة دانش آموزان بااستعداد 
انجام مي ش�ود. افراد درونگرا 
يعن�ي كس�اني ك�ه ترجيح 
مي دهند به تنهايي كار كنند و 
روشي مستقل را در يادگيري 
پي�ش بگيرند، ممكن اس�ت 
با اين روش مش�كل داش�ته 

باشند. 
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يادگيريمشاركتي
محمودمحمدي

كارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت 

اشاره
از جمله قابليت هاي انسان، تفكر و تعمق و يادگيري است. انسان براي يادگرفتن از روش هاي گوناگون بهره مي گيرد 
كه يكي از آن ها رويكرد يادگيري مشاركتي است. يادگيري مشاركتي به علت مشاركت تك تك افراد و سهيم بودن آنان 
در يادگيري يادگيري فعال نيز محسوب مي شود. در چنين فضايي از يادگيري فعال مي توان زمينة ايجاد سرماية فكري 
را پايه ريزي كرد. تبيين ارتباط سرماية فكري با يادگيري مشاركتي، هدف اصلي اين مقاله است. در اين مقاله، يادگيري 
مشاركتي، از ديدگاه هاي گوناگون، بررسي شده و ارتباط آن با ايجاد سرماية فكري، و توسعه و تقويت آن مورد مداقه 
قرار گرفته است. پژوهش اسنادي حاضر به اين مقوله مي پردازد كه در صورتي كه ساير شرايط آموزشي مناسب باشند، 

يادگيري مشاركتي پتانسيل ايجاد، توسعه و تقويت سرمايه فكري را داراست. 

کليد واژه ها:

سرمايهفکري،يادگيري،
يادگيريمشاركتي

سرآغاز
مهم ترين وجه تفاوت انس��ان با ساير موجودات، 
تواناي��ي تفكر اوس��ت. آدم��ي با بهره گي��ري از چنين 
قدرتي اس��ت كه به يادگيري مي پ��ردازد. البته در اين 
فرايند، از همكاري و مشاركت همنوعان خود استفاده 
مي كن��د. از آن ها و با آن ها ياد مي گيرد. به نظر س��يف 
)1381( »هدف آموزش، آسان كردن يادگيري است.« 
و امروزه صاحب نظران علوم تربيتي، يادگيري مشاركتي 
را در فرايند يادگي��ري مؤثرتر مي دانند و به اين نتيجه 
رس��يده اند كه از انجام كار به صورت كارگروهي، كليد 
حل بس��ياري از مشكالت يادگيري انسان و معضالت 
سازمان هاس��ت و به��ره وري واحده��اي كاري را به 
نحو قابل مالحظه اي افزاي��ش مي دهد )مقدم، 1381: 
1382(. در يادگيری مش��ارکتی مقاالت زيادی نوش��ته 

ش��ده و پژوهش هايی انجام يافته اس��ت. هدف اصلی 
اين مقاله صرفًا پرداختن به يادگيری مشارکتی نيست، 
بلک��ه بر اي��ن متمرکز خواهد ش��د که مش��خص كند 
يادگيری مشارکتی تا چه اندازه باعث ايجاد، توسعه و 

تقويت سرماية فکری می شود. 
 در رويکرده��ای س��نتی، يادگيرن��ده فعالي��ت و 
مش��ارکت کمت��ری در يادگي��ری دارد، در حالی که در 
رويکرد های فعال، يادگيرنده در جريان يادگيری س��هم 
بيش��تری دارد. از جملة رويکردهای سنتی روش های 
رقابت��ی و انف��رادی و از جمل��ة رويکرده��ای فع��ال 
روش ه��ای يادگيری مش��ارکتی و هميارانه را مي توان 
نام برد. تحقيقات و پژوهش ها تأکيد می کنند: »بيش��تر 
مس��ائلی که در روش های س��نتی و غير فعال به چشم 
می خورد، در رويکرد مش��ارکتی به حداقل می رس��د« 

)کرامتی، 1386: 41(.
     همچنين پژوهش های اخير نش��ان می دهند که 
روش يادگيری مشارکتی بر رشد مهارت های اجتماعی 
و پيش��رفت تحصيلی رياضی دختران و پس��ران تأثير 

قابل توجهی دارد)پيشين(.
اين مس��ئله، يعنی تأثير يادگيری مشارکتی و فعال، 
در س��ازمان ها نيز مشهود است و اهميت می يابد. »به 

گاميبهسـويتوسـعةسـرمايهفکري

آموزش،
حرفةمعلمی

)بخشاول(
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اعتق��اد كارشناس��ان، كاركناني كه از 
طريق گروه ه��اي كاري كار مي  كنند، 
از كارك��ردن لذت مي  برن��د. زيرا به 
جاي اينكه ش��نوندة صرف باش��ند، 
فعاالنه در جريان يادگيري مشاركت 
مي  كنند و خود را مس��ئول يادگيري 
خويش مي دانن��د« )گاردنر وجولر، 
2000 به نقل از کرامتی، 1385 : 1(. 
»در سازمان های يادگيرنده، كاركنان 
در پي آموزش هاي مكرر و تفويض 
اختياري كه به آن ها مي شود، با ايجاد 
گروه ه��اي متعدد و انجام بحث هاي 
گروه��ي ب��ه ارتق��اي اطالع��ات و 
توانمندي خود مي پردازند.« )البرزی 
و اس��الميه، 1384 : 11(. ب��ه اعتقاد 
ــی )1385( »نق��ش و س��هم  توران
س��بک های مش��ارکتی و تفويض��ی 
مديريتی در بروز خالقيت و نوآوری 
در افراد و کارکنان س��ازمان بيش از 
س��اير نظريه ها و سبک هاست. اين 

سبک ها کمک می کنند که افراد سازمان به فهم مشترکی 
از تفک��ر راهبردی دس��ت يابن��د و در تجربه و دانش 
يکديگر سهيم ش��وند. همچنين، افراد را برمی انگيزند 
ک��ه برای بينش و عمل يکپارچه و منطقی گرد هم آيند 
و با هم فکری و هم انديشی، زير ساخت های الزم را 

برای نوآوری و تغيير در سازمان فراهم کنند«.

مفهوم يادگيری 
   يادگي��ری تعريف ه��اي متع��ددی از جنبه ه��ای 
مختلف، دارد؛ از جمله، آق��ازاده )1378( يادگيري را 
تغيي��ري می داند که »بتوان آن را س��نجيد و مش��اهده 
کرد. در غير اين صورت، آموزش با دش��واري روبه رو 
مي ش��ود.« اين تعريف بيش��تر منظور يادگيری عملی 
و قابل مش��اهده را می رس��اند، مانن��د يادگيری تغيير 
فيزيکی و انجام برخی آزمايش��ات و ذکر مثال هايی از 
آن، يا يادگيری مرحله ای از مهارت رانندگی. اين نوع 
يادگيری ها قابل مشاهده و سنجش هستند. پس هميشه 
نمی توان تمامی جنبه های يادگيری را س��نجيد، برخی 
از آن ها س��ال ها بعد از مدرسه نمايان می شوند. مانند 
مش��اهدة واقعيتی و اس��تفاده از مطال��ب نيمه آموخته 
ش��دة قبل��ی و يادگيری تجربی و عمل��ی فعلی آن. در 

تعريفی ديگر، به نظ��ر رفتارگرايان؛ يادگيری فرايندی 
است که بر اس��اس تجربه به وجود می آيد و تغييراتی 
نس��بتًا دائمی  در احس��اس، تفکر و رفت��ار فرد ايجاد 
می کند. البت��ه صاحب نظران اين تعريف را جامع ترين 
و معروف تري��ن تعريف از يادگي��ری مي دانند و آن ها 
را  به هيلگارد و مارکويز نس��بت می دهند که معتقدند: 
»يادگيری به فرايند ايجاد تغيير نس��بتًا پايدار در رفتار 
يا توان رفتاری که حاصل تجربه است گفته می شود.« 
)نقل از س��يف،1381: 30( در کل، رفتارگرايانی چون 
جان واتسون و اسکينر سرشت انسان را انعطاف پذير 

می دانستند. 
    ب��ه نظ��ر مي رس��د يادگيری انتخابی اس��ت که 
يادگيرن��ده از بي��ن اتفاق��ات دنيای پيرام��ون به عمل 
می آورد، به تحليل آن  می پردازد و آن را با دنيای ذهن و 
تفکراتش ارتباط و تطبيق می دهد. مانند اينکه شخصی 
صحنه ای از تصادف رانندگی را مشاهده می کند و بين 
قواني��ن راهنمايی و رانندگی آموخته ش��دة قبلی و آن 
اتف��اق، ارتباط��ي مفهومی  در ذهن ايج��اد می كند. در 
نتيجه، يادگي��ری مفهومی ترکيبی و جديد، بدون کمک 
معلم يا مربی، صورت می گيرد. بدين ترتيب ما با مرور 
آنچ��ه که قب��اًل آموخته ايم و در بازانديش��ِی افکارمان 
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يادمی گيريم.
يک��ی از مدل ه��ای يادگي��ری،  »چرخ��ة کولب« 
 است که چهار مرحله را برای يادگيری شناسايی کرده 

است:

 

تجربه

تفکر

عمل

چرخة کولب
مفهوم ساختن

نمودار 1.   چرخة يادگيری کولب

ب��ر طبق تعريف ه��ای يادگيری که بيش��تر آن ها بر 
تجربه و مفهوم س��ازی تأکيد دارن��د، نقطة آغازين اين 
مدل با تجربه شروع مي شود، بدين ترتيب، اين مدل در 
مرحلة اول نشان می  دهد که ما چگونه از طريق تجربه 
و از مقايس��ة تجربه خودمان ب��ا ديگران ياد می  گيريم. 
سپس تجربه هايمان را با تفکر بيشتر تحليل مي كنيم و 
با آموخته های ذهنی و قبلی به مفهوم سازی می پردازيم 
و ب��رای کارهای جديدی برنامه ري��زی می کنيم. بدين 
ترتيب، با طی کردن تمام فازهای اين چرخه، يادگيری 
حاصل می ش��ود. با توجه به م��وارد مذکور، مهم ترين 

مرحلة يادگي��ري را می توان در تفکر و مفهوم س��ازی 
دانس��ت، چرا که تجربه بدون تفکر و س��ازمان دهی به 

يادگيری نخواهد انجاميد.

يادگيری  مشارکتی
به اعتقاد کارشناسان تعليم و تربيت »دانش آموزانی 
که از طريق يادگيری فعال1، به يادگيری می پردازند، نه 
تنها بهتر فرا می گيرند، بلکه از يادگيری لذت بيش��تری 
می برند. زيرا به جای اين که ش��نوندة صرف باش��ند، 
فعاالن��ه در جريان يادگيری مش��ارکت می کنند و خود 
را مسئول يادگيری خويش می دانند« )کرامتی، 1386: 
40(. يادگيری فعال روشي است که در آن فراگيرندگان 
در جريان يادگيری برانگيخته مي شوند و سعی و تالش 
می کنن��د، و ياددهن��ده راهنما و هدايت كننده اس��ت. 
کيامنش )1383( يادگيری فع��ال را نوعي از يادگيری 
می داند ک��ه: »دانش آموز آنچ��ه را در جريان آموزش 
کس��ب می کند، در فعاليت ه��ای واقعی و روزمرة خود 
ب��ه کار گيرد. و در مقاب��ل کاری که در جريان يادگيری 
انج��ام می دهد به تفکر و تعمق بپ��ردازد.« ديويد ری 
)1382( معتقد است، »کودکان � مانند بزرگ ساالن � با 

انجام دادن ياد می گيرند.«
از مفه��وم و ويژگی های يادگيری فع��ال چنين بر 
می آي��د که در يادگيری فعال نقش و عملکرد يادگيرنده 
بسيار بيشتر و وسيع تر از يادگيری به روش های سنتی 
اس��ت. رويکرد يادگيری مش��ارکتی نيز به دليل اينکه 
يادگيرنده در کار و مش��ارکت با ديگران و يا در تعامل 
بين ياددهنده و خود و يا ديگر يادگيرندگان به يادگيری 
می پردازد و در فرايند مش��ارکت فعال است، يادگيری 
فعال محسوب می شود. از جمله رويکردهای يادگيری 
فعال که امروزه بس��يار مورد توجه انديشمندان عرصة 
تعليم و تربيت می باش��د، يادگيری مش��ارکتی اس��ت. 
رويکرد يادگيری مشارکتی امروزه از نظرگاه های متعدد 

مطالعه و بررسي شده است. 
بعضي از عناصر و ويژگی های يادگيری مش��ارکتی 
عبارت ان��د از: تعام��ل رودر رو و چه��ره ب��ه چه��رة 
يادگيرن��دگان در مباحث��ات و تجربي��ات يادگي��ری، 
يادگيری مهارت ه��ای اجتماعی از طريق کار گروهی، 
بررس��ی عملک��رد گروه و پ��ردازش گروه��ی، وجود 
پاداش های گروهی، تقويت حس مس��ئوليت فردی در 
يادگيرن��دگان و ايجاد فرصت های برابر برای موفقيت. 

)فلسفی، 1387(.
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بـا  مشـارکتی  يادگيـری  رويكـرد  مقايسـة 
رويكردهای سنتی

برخ��ي از برتري ه��اي رويك��رد مش��اركتي ب��ر 
رويكرد هاي سنتي  و انفرادي عبارت اند از: 

1. در رويك��رد مش��ارکتی، دانش آم��وزان ه��م از 
يكديگ��ر و هم از معلم مي  آموزند؛ 2. مش��اركت فعال 
موجب افزايش يادگيري در دانش آموزان مي  ش��ود؛ 3. 
دو فكر بهتر از يك فكر اس��ت. بر اين اساس ياددهي 
� يادگي��ري مش��ارکتی ب��ه نظرگاه هاي بهتر و بيش��تر، 
چش��م اندازهای تازه ت��ر و راه حل ه��اي پخته تر را در 
پي دارد؛ 4. يادگيري فعال و مش��اركتي در مقايس��ه با 
يادگيري انفرادي و رقابتي معلومات بيشتر و عميق تري 
را در اختي��ار دانش آموزان ق��رار مي  دهد؛ 5. انگيزش 
ناشي از هم كوش��ي به وجود آمده در محيط هاي مبتني 
ب��ر همياري براي رفتار، بي��ش از محيط هاي مبتني بر 
رقابت و فردگرايي است؛ 6. همياري به تقويت عزت 
نفس از طريق افزايش يادگيري و احساس شخص از 
اينكه مورد احترام و توجه افراد ديگر قرار گرفته است 
منجر مي  شود؛ 7. در محيط مشاركتي افراد با خودشان 
رقابت مي  كنند نه با يكديگر و كارها به صورت گروهي 
پيش م��ي  رود؛ 8. يادگيري فعال فرصت هاي مناس��بي 
را براي كس��ب مهارت هاي خواندن و كمك از طريق 
مش��اهدة رفتار ديگران فراهم مي  س��ازد؛ 9. در محيط 
يادگيري مش��اركتي فرايند يادگيري از نتيجة آن مهم تر 
اس��ت؛10. در يادگي��ري به صورت رقابت��ي تنها تعداد 
معدودي از شاگردان مي توانند موفقيت را تجربه كنند 
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1. Active learning

هدف آموزش، 

آسان کردن 
یادگيري است

نمودار 2.   مـدل واکنشي يادگـيرندهـ  معـلم
                )لی فوئی تانگ و ييب بون هان(

واکنش و مشارکت

اطالعات
کيفی

دانشجو 
به عنوان 
کارمند يا 
مشتری 
داخلی

مدرس 
به عنوان 

مدير

بازخورد
)گوش دادن(

ارتباط

کلمات،
 اعمال

علت

يادگيری

و تمايل به امنيت، جاي رش��د و ش��كوفايي و حركت 
را خواه��د گرف��ت؛ 11. ميزان غيب��ت در كالس هاي 
درس��ي كه به شيوة مش��اركتي اداره مي شوند نسبت به 
كالس هايي با شيوه هاي س��نتي و انفرادي كمتر است 

)شعبانی،1380؛ گارنر و جويس: 1384(.
 اين مدل ک��ه به مدل واکنش��ی يادگيرنده و معلم 
معروف است، ارتباط بين يادگيرنده و ياددهنده را  طی 
فرايند يادگيری، همان طور كه پيداست، نشان می دهد. 
ياددهن��ده و يادگيرنده باهم تعام��ل و ارتباط دوطرفه 
و مش��ارکتی دارن��د. يعنی در عين اينک��ه ياددهنده به 
آم��وزش و تدريس می پ��ردازد، واکنش و مش��ارکت 
يادگيرنده او را نيز پيوس��ته درگير فرايند مي كند وحتی 
بازخ��ورد فراين��د را نيز به دس��ت م��ی آورد. بنابراين 
از جمل��ه موارد مه��م و نقاط قوت اي��ن مدل، وجود 
واکنش، مش��ارکت و تعامل دو طرفه در فرايند است. 
که اين مدل فق��ط ارتباط بين يادگيرنده و ياددهنده را 
نشان نمی دهد، بلکه مدل ارتباطی بين مدير يک محل 
آموزشی و معلمان و کارکنان آن را نيز نمايان می کند. 
ب��ا توجه به فراين��د يادگيری مش��ارکتی که در آن 
يادگيرنده بيش��ترين فعاليت و مش��ارکت را دارد، بهتر 
اين می نمايد که در مدل نيز، جنبة واکنش و مش��ارکت 
جدا از فرايند ارتباط يادگيری ترس��يم نگردد، چرا که 
بر اساس يادگيری مشارکتی، يادگيرنده در تمام مراحل 
و جوانب يادگيری سهيم و فعال است. پس واکنش و 
مش��ارکت، از ش��روع ارتباط يادگيری تا نتيجه و خود 

يادگيری، به طور پيوسته و توأم است. 
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)Ed.S(فرخلقارئيسدانا
متخصص تعلیم و تربیت

درسیآموزشی وبرنامه   
ریزی

کليد واژه ها:

انديشهورزي،زمينههاي
موردعمل،روشهايدوگانة
انديشهورزي،سطوحوانواع

انديشهورزي.

  اشاره
يكي از بزرگان1 تعليم و تربيت به نقل از پاين2 )2010( گفته اي ناب دارد 
كه: »هيچ چيز مثل يك معلم بدون تفكر« بي ارزش نيست.« در واقع اين گفته 
مؤيد اين نظر است كه هيچ ارزشي باالتر از متفكر بودن معلم نمي توان يافت. 
ــيار روشن آن است كه منظور ما از »تفكر« و »معلم متفكر« در درجة  نكتة بس
اول با حوزة آموزش و قلمرو ياددهي- يادگيري مرتبط است در درجة بعدي و 
مفهوم تفكر در اين قلمرو بسيار وسيع تر از مفهوم فكركردن صرف دربارة مسائل 
است. مفهوم تفكر موردنظر ما در واقع »انديشه ورزي«3 دربارة همة امور مرتبط 
با كار ياددهي و يادگيري است، زيرا انديشه ورزي ما را به فهم وسيع تر و عميق تر 
ــئله ها رهنمون مي شود. انديشه ورزي كاوشي عميق و  از ماهيت پديده ها و مس
نظام مند از ايده ها، درون دادها و برون دادهاي حاصل تالش هاست. مسلم است 
كه انديشه ورزي كاري آسان و هموار نيست انديشه ورزيدن مستلزم شناخت 
درست مفهوم، آگاهي كافي از فنون كسب مهارت و تمرين و ممارست، همراه 
با عالقه و اشتياق است. در اين مقاله برآنيم كه ضمن آشنا كردن معلمان گرامي 
با اين مفهوم و زمينه هاي مورد عمل آن و اثربخشي تالش ها در كسب مهارت 
در آن، به بعضي سطوح و فنون دستيابي به اين مهارت  اشاره هايي داشته باشيم 

و از اين طريق زمينه هاي عالقه به مطالعة بيشتر در اين باره را نيز فراهم كنيم.

وارتقايكيفيتاجرايبرنامههايدرسي

انديشهورزي

چرايی انديشه ورزي و عملياتي 
کردن آن

الزمة هرگونه پيش��رفت در درجة 
اول تفكر انديش��مندانه و كشف نقاط 
قوت و ضعف در هر نوع كار يا حرفه و 

پيشه است. در يك نظام متمركز آموزشي 
هريك از م��ا به عنوان معل��م، به واقع، 
مجري مسئول و متعهد برنامه هاي درسي 
تجويز شده و از قبل تعيين شده ايم، اما 
اي��ن برنامه هاي درس��ي آماده در همين 
نظ��ام متمرك��ز، در عين ح��ال كه فقط 
چارچوب هاي عمل به آن را در اختيار، 
مي گذارند، به هيچ وجه دس��ت وپاي ما 
را ب��راي تحليل، نقد، ابتكار و خالقيت 
و گس��تردگي محتوا و حتي توليد دانش 
نو نمي بندند. به عالوه كار معلمي فقط 
وسيله اي در دست ما هستند براي تربيت 

و رش��د و پيش��رفت دانش آموزانمان. 
معلم��ان آگاه و عالقه مند به ايفاي نقش 
مؤثر مس��ئوليت خوي��ش، يعني تربيت 
و پرورش انس��ان هاي جوي��اي تعالي، 
راه ه��اي تعالي جويي را جس��ت وجو 
مي كنند. »انديش��ه ورزي« يكي از فنون 

مؤثر براي رسيدن به اين مهم است. 
هر معل��م انديش��ه ورزي مي تواند 
با اس��تفاده از فنون مناس��ب به پاس��خ 
سؤاالت بس��ياري كه نمونه هايي از آن 
در زير مي آيد دس��ت يابد و زمينه هاي 

انديشه ورزي را به نمايش بگذارد.

سئواالت
 چق��در از ب��ودن در اي��ن كالس و 
برق��راري ارتب��اط ب��ا دانش آموزان 
ل��ذت بردم؟ آي��ا از كار خود با اين 
دانش آموزان، در اين ساعت، در اين 
روز، در اين هفت��ه، در اين ماه و در 
اين س��ال تحصيلي رضايت خاطر 
دارم؟ در ك��دام جنبه ه��ا، در ك��دام 
م��وارد، در ك��دام كالس ها و در چه 
مواقع بيشترين لذت و باالترين سطح 
رضايت خاطر نصيب من شده است 
و در ك��دام موارد كمت��ر؟ اقدام  هاي 

بعدي من چگونه بايد باشد؟
 در موقعيت ه��اي ياددهي- يادگيري 
چه احساسي داشته ام و دانش آموزان 
م��ن چ��ه احساس��ي داش��ته اند؟ 
احساسي كه هر بار تجربه كردم براي 
من چه معناهايي را در برداشت؟ و 
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اكنون كه به آن تجربه ها فكر مي كنم و 
آن ها را به ياد مي آورم چه احساسي 
دارم؟ براي تجربه هاي بعدي به چه 

اقدامات تازه اي نياز دارم؟
 در ارتب��اط ب��ا تجربه ه��اي ياددهي 
گذشته ام، چه توصيه اي مي توانم به 
خودم بكنم ك��ه تجربه هاي بعدي ام 
كيفي تر، غني تر و اثربخش تر باشند؟

 آي��ا دانش آموزان خ��ود را به اندازة 
كاف��ي در كار يادگيري درگير و فعال 

كرده ام؟ 
 چه مدركي در دس��ت دارم كه نشان 
ده��د آن ه��ا مطال��ب را به خوبي و 
به طور عميق ياد گرفته اند و مي توانند 
در عم��ل و به خوبي از آموخته هاي 
خود به��ره بگيرند؟ آيا ش��يوه هاي 
ارزش��يابي من از ميزان و چگونگي 
يادگيري آن ها درست و مناسب بوده 
است؟ آيا از نتايج آزمون ها در جهت 
اص��الح ياددهي خ��ود و يادگيري 
دانش آموزان اس��تفاده ك��رده ام؟ اگر 
پاسخ من منفي است چه بايد بكنم؟ 
 آي��ا برنام��ه و محتواي آم��وزِش در 
دس��ت من با توانمندي هاي رشد و 
تحصيل��ي دانش آموزانم هماهنگي 
دارد؟ آيا آن برنامه و محتوا با س��ن 
و موقعي��ت دانش آموزان متناس��ب 

هستند؟ 
 آيا بعضي از مطالب درس��ي از حد 
توان يادگي��ري آن ها خ��ارج نبوده 
اس��ت؟ و يا آنكه بعضي از مطالب 
تك��راري و پيش افت��اده يا ناموزون 
با س��اير مطالب به نظر نمي رسيده 
است؟ آيا توالي مطالب و محتواي 
آموزش��ي خوب بوده ي��ا با بعضي 
جابه جايي ه��ا مي ت��وان ب��ه نتايج 

مطلوب تري رسيد؟
 هدف ه��ا و انتظارات من از هدايت 
فراين��د يادده��ي- يادگي��ري چ��ه 
بوده اس��ت؟ آيا تا ب��ه حال به همة 
هدف هايم دست يافته ام؟ اگر به همة 

هدف هايم دس��ت نيافته ام چه بايد 
بكنم؟

 آيا به فردفرد دانش آموزان كالس��م 
توج��ه الزم را داش��ته ام؟ آيا فردي 
بوده اس��ت كه به توجهي خاص از 
جانب من نياز داش��ته باشد و من به 

آن توجهي نكرده باشم؟
 آيا توانس��ته ام جّوي مملو از احترام 
متقاب��ل را در كالس ه��اي درس��م 
ايجاد كن��م؟ آيا اعتم��اد و اطمينان 

خالقيت و ابتكار داشته ام؟
 آي��ا گاهي در كالس هاي درس خود 
ب��ا دانش آموزاني دلخور، مش��غول 
ب��ه فرعي��ات، س��ردرگم، ناراحت، 
خش��مگين، بي تفاوت ي��ا لجوج و 
س��تيزه جو رو به رو بوده ام؟ برخورد 
م��ن با آن ها چگونه بوده اس��ت؟ و 
اث��رات رفتار م��ن در آن ها چه بوده 
است؟ آيا هيچ گاه به اثرات رفتارها 
و گفتارهاي خود ب��ر دانش آموزان 

كافي دانش آموزان را به خود كسب 
ك��رده ام؟ و آي��ا كالس ه��اي من از 
شور و نش��اط كافي و در عين حال 
از انضب��اط الزم ب��راي يادده��ي و 
يادگيري برخوردار بوده است؟ اگر 
نه، چه تغيي��رات و چه اصالحاتي 

بايد صورت گيرد؟ 
 آي��ا فراين��د ياددهي م��ن يادگيري 
دانش آموزانم را تسهيل كرده است؟

خ��ود من، ب��ه عنوان معل��م تا چه 
ان��دازه گفت وگ��و، تش��ريح و بح��ث، 
تفكر قياس��ي و اس��تقرايي، پرس��ش و 
پاس��خ و ديگر روش هاي فعال ياددهي 
را در كالس هايم ب��ه كار گرفته ام؟ و تا 
چه اندازه در ش��يوه هاي آموزشي خود 

انديشيده ام؟
 آيا دانش آموزان خود را به تعامل با 
يكديگر، همكاري و مشاركت هاي 
گروهي در بحث ها، كارها، فعاليت ها 
و تجربه ه��ا ترغيب ك��رده ام؟ و آيا 
نتايج اعمال شيوه هاي خاص خود 
و اثربخشي آن بر پيشرفت يادگيري 

آن ها را ارزشيابي كرده ام؟
واكنش ه��اي م��ن در مقابل اعمال 
و رفتاره��اي دانش آموزانم چگونه بوده 
است؟ آيا گاهي موجب ترس و واهمة 
آن ها ش��ده ام؟ آيا اغلب اوقات واكنش  
مناس��ب و مثبت و سازنده اي داشته ام؟ 
چگونه مي توان��م بعضي نقصان ها و يا 
كم كاري ها و يا كم توجهي هاي خودم را 

اندیشه ورزي 
کاوشي عميق و 

نظام مند از ایده ها، 
درون دادها و 

برون دادهاي حاصل 
تالش هاست

اندیشه ورزي ما را 
به فهم وسيع تر و 
عميق تر از ماهيت 
پدیده ها و مسئله ها 
رهنمون مي شود. 
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اس��ت؟ چگونه از وقوع پيش��رفت 
آن��ان اطمين��ان پي��دا مي ك��ردم؟ و 
چگونه هدايت و رهبري پيش��رفت 
آن ها را پي گيري مي كردم؟ آيا راه و 
روش هاي من در اين زمينه به تغيير 

و اصالح نياز دارد؟
و  ف��ردي  تفاوت ه��اي  ب��ه  آي��ا   
توانمندي هاي گوناگون و رغبت هاي 
متفاوت دانش آموزان��م توجه الزم 
را داش��ته ام؟ آيا در كل، روش هاي 
تعليم��ي م��ن ب��ا گوناگوني ه��اي 

دانش آموزان هم خوان بوده است؟

روش هاي دوگانة انديشه ورزي
همة س��ؤاالت نمونه كه گفته شد و 
سؤاالت بي شمار ديگري كه به ذهن هر 
معلم انديشه ورزي مي رسد، مؤيد وجود 
ظرافت ها و چالش ه��اي موقعيت هاي 
ياددهي- يادگيري اس��ت. اين سؤاالت 
ظرفيت ه��اي بالق��وة تفكر درب��ارة راه 
و روش ه��ا، راهبرده��ا و رويكردهاي 
حرفه اي را نش��ان مي دهند و زمينه هاي 
اتخ��اذ رويه هاي خردمندان��ه، مبتني بر 
پژوهش و ارزش��يابي نظام مند را فراهم 
مي كنند. اين سؤاالت در واقع مجموعة 
مح��دودي از پيچيدگي ه��ا و مس��ائل 
مرتبط با ياددهي- يادگيري را نمايندگي 
مي كنن��د و حاوي پيام هايي هس��تند كه 
پاس��خ  معلمان انديشه ورز را مي طلبند. 
انديش��ه ورزي در عين حال كه بازتاب 
فكر بر عمل انجام ش��ده اي است به دو 
صورت يا دو روش قابل پي گيري است: 
1. انديش��ه ورزي در حي��ن انجام 

عمل، 
2. انديش��ه ورزي پ��س از اتم��ام 
عمل. هر دو نوع كار يعني ارزشيابي در 
بر عمل، مس��تلزم درگيري هوشمندانه، 
آگاهانه، عمدي و مس��بوق به سابقه اي 
است و در نهايت به اتخاذ تصميم دربارة 
نحوة عمل ختم مي شود. بازتاب فكر بر 
عمل انجام شده شامل پاسخي برگشتي 

مشتمل و مبتني بر تفكر و انديشه دربارة 
چيستي و چرايي كار انجام شده است. 
اما انديش��ه ورزي در حين انجام كار به 
عبارت��ي تفكر در حين عم��ل4 يا تفكر 
به موق��ع در حين عمل ن��ام مي گيرد و 
شامل تحليل هاي تلويحي، بدون كالم و 
خودجوش مي ش��ود كه با احساسات و 
تفك��رات فرد در هم مي آميزد و او را به 
سوي به كارگيري آموخته ها و نظريه هاي 
ذهني ش��خص انديش��ه كننده در همان 
زمان وقوع سوق مي دهد. و واكنش هاي 
مناس��ب با موقعيت را پيش روي ذهن 

مي گذارد. 
ب��ه ه��ر ح��ال، در ه��ر دو روش، 
انديش��ه ورزي عبارت است از: بازتاب 
فكري براي، يافتن پاس��خي به چرايي 
و چيس��تي عمل خود و يافتن راه حلي 
آني يا آتي به عنوان واكنش به آن عمل. 
اين عمل ش��امل تجربه اي است كه فرد 
در آن، ه��م موقعيت و وضعيت موجود 
را آزمون يا ارزيابي مي كند و مي كوشد 
آن وضعيت را براي كسب موقعيت بهتر 

تغيير دهد. 

انواع و سطوح انديشه ورزي
بنابر مسئله يا مخاطبي كه موضوع 
انديش��ه ورزي ق��رار مي گي��رد مي توان 
س��طوح يا به انواعي از انديشه ورزي يا 

بازتاب فكري اشاره كرد:
ــه ورزي عملكردي5: اين نوع  1. انديش
انديش��ه ورزي همان بازتاب فكري 
در عمل يا برعمل را شامل مي شود، 
منتها توج��ه و تفكر بر عملكرد كار 

ياددهي معلم متمركز است. 
ــی6: اي��ن نوع  ــه ورزي تأمل 2. انديش
انديشه ورزي بر گستره اي از مسائل 
ش��امل دانش آموزان، برنامة درسي، 
راهبرده��اي يادده��ي- يادگي��ري، 
مقررات آموزشي و سازمان بندي و 
انضباط كالس درس و مسائلي نظير 

آن تأكيد دارد. 

جبران كنم؟
 آي��ا به اندازة كافي ب��ا دانش آموزان 
كالس هاي خود مهربان بوده ام؟ آيا 
آن ها را دوست  داش��ته ام؟ آيا براي 
آن ه��ا احترام قائ��ل ب��وده ام؟ و آيا 
اص��واًل از كار معلمي راضي و براي 
ي��اددادن و فراهم ك��ردن زمينه هاي 

يادگيري اشتياق و عالقه داشته ام؟ 
 آي��ا روش ه��اي يادده��ي م��ن ب��ا 
متف��اوت  يادگي��ري  س��بك هاي 
دانش آموزانم تناسب داشته است؟ 
و آيا تكاليفي ك��ه براي آن ها تعيين 
مي كنم با توان وقت آن ها براي انجام 

دادن هماهنگي دارد؟
 آي��ا تكاليف داده ش��ده، آن ها را به 
اس��تفاده از منابع يادگيري گوناگون 

ترغيب مي كند؟ 
 آيا منظور واقعي من از دادن تكليف، 
پيشرفت يادگيري دانش آموزان بوده 
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3. انديشه ورزي شخصي7 يا فردنگري: 
بر پيشرفت ش��خصي معلم از نظر 
چگونگي ارتباطش با دانش آموزان 
و ميزان موفقيتش در ايفاي درست 

نقش معلمي تمركز مي كند. 
انتقادي8: جنبه هاي  ــه ورزي  انديش  .4
و  اخالق��ي، سياس��ي  اجتماع��ي، 
فرهنگ��ي آم��وزش مدرس��ه اي را 
بررس��ي و در آن غ��ور و انديش��ه 

مي كند. 
مارك كوپر9 )نقل از پاپن2010( نيز 
سه سطح را براي انديشه ورزي برشمرده 

است:
سطح 1. بازتاب آيينه اي10: در اين 
س��طح اعمال خود شخص انديشه ورز 
وض��وح مي يابد. بازتاب چ��ون آينه به 
فرد)معلم( كمك مي كند ت��ا از رفتار و 
عمل خود درك روشن تري داشته باشد. 
از ارزش ه��ا، پنداش��ت ها و تصورات، 
همچني��ن  و  كج روي ه��ا  كمبوده��ا، 
رفتاره��اي اثرگ��ذار مثب��ت و كارام��د 
خودآگاهي پيدا كند و به او نش��ان دهد 
كه چگونه تجربه هايي داش��ته است تا 
بتوان��د با برنامه ريزي رفتارهاي خود را 

اصالح كند.
ــي11:  ذره بين ــاب  بازت  .2 ــطح  س
در اين س��طح، ي��ك عمل خ��اص يا 
تجرب��ه اي كوچك زي��ر ذره بي��ن قرار 
مي گي��رد و به فرد نش��ان مي دهد كه هر 
رفتار و ه��ر تجربة ولو كوچك چگونه 
بر ديگ��ران )دانش آم��وزان(، خود و بر 
كاره��ا و رفتاره��ا و واكنش هاي بعدي 
اثر مي گذارد. نتيجة انديشه ورزي در اين 
س��طح آن است كه نقش انديشه ورز در 
وقوع وقاي��ع و رخدادها و اثرات آن ها 
به وضوح مشخص و زمينه هاي اصالح 

و تغيير آن ها فراهم مي شود. 
سطح 3. بازتاب دوربيني12: در اين 
س��طح، فاصلة دور، نزديك مي شود. به 
عبارت ديگر، مسائل، رفتارها و تجربه ها 
بزرگ نمايي مي ش��وند. انديشه ورزي به 

گس��ترش ديد و بصي��رت، فهم و درك 
مسئله، علل بروز و چگونگي اثر عوامل 
تأثيرگذار مي انجامد و چش��م اندازهاي 
تغيير رفتار، نگرش، بينش و تصميمات 
ب��راي پيش��رفت در آين��ده را پيش رو 

مي نهد. 

فنون انديشه ورزي
بزرگان تعليم و تربيت در حوزة نظام 
ياددهي- يادگي��ري فنوني براي بازتاب 
فكري در/ برعمل برش��مرده اند. در اين 
مقاله به اشاره ويريك13 و فلدفي14 )نقل 

از همان(. در اين باره مي پردازيم:
1. فن شرح حال  نويسي15

در اين فن انديشه ورزان براي فهم 
و تش��ريح عم��ل به شرح حال نويس��ي 
دس��ت مي زنند و به توضي��ح جزئيات 
عمل مي پردازند. سپس به فرضيه هايي 
دربارة چيس��تي و چرايي عمل دس��ت 
مي يابند و براي آزمون صحت و س��قم 

جمع بندي 
از زبان بسياري از بزرگان تعليم و تربيت گفته شده است كه »اكثر معلمان از نظر 
پداگوژيكي )هنر و فن معلمي( بر مبناي نظرها و باورهاي شخصي شان در كالس هاي 
درس عمل مي كنند، نظرهايي كه كم وبيش آگاهانه نيستند، اما اين انديشمندان بر اين 
باورند كه همين معلمان، چنانچه قصدكنند، مي توانند از طريق فرايند »انديشه ورزي« 
نظرها و بينش هاي شخصي خود را از سطح ناهشيار به سطح توجه بياورند، آن ها 
را مجدد مورد بررس��ي و آزمون قرار دهند و از نظر ميزان اثرگذاري روي اعمال و 

فعاليت هاي ياددهي مورد پرسش قرار دهند. 
منظور از انديش��ه ورزي »تبديل يك موقعي��ت يا وضعيت حاوي تجربه اي از 
ابهام، ترديد، تضاد، آش��فتگي و تش��ويق از هر نوع، به وضعيت و موقعيتي روشن، 
منسجم، سامان يافته، هماهنگ و موزون است. در واقع، انديشه ورزي نوعي بازتاب 
فكري دربارة وضعيتي نامش��خص و سردرگم كننده و هادي جست وجوي راه هاي 
خروج از آن و رسيدن به وضعيتي مشخص و موزون و مناسب مسئله است«. )ديويي 

1933 نقل از همان(.
ديويي مي گويد هريك از ما به عنوان معلم اگر نسبت به اعمال و رفتارمان انديشه 
و بازتاب فكري نداش��ته باشيم، در واقع، مثل آن است كه در تاريكي تدريس كنيم 
و ندانيم كه چگونگي ياددهي ما چه اثر يا اثراتي بر دانش آموزانمان دارد و مثل آن 
است كه هرگز ندانيم آيا بايد در نحوة آموزشمان تجديدنظري داشته باشيم؟ در اين 
مقاله، دربارة  ضرورت ها يا چرايي  انديشه ورزي از جانب معلمان، زمينه هاي سؤال 
و جست وجوي پاسخ براي آن، انواع، سطوح و فنون انديشه ورزي مواردي به اشاره 

طرح و ارائه شد. 

فرضيه ها برنامه ريزي مي كنند و نتايج را 
وجهة همت خود براي تغيير و اصالح 

قرار مي دهند. 
2. فن مشاركت جويي16

در اين فن، انديشه ورزان پنداشت ها 
و پيش فرض ها و نظرهاي شخصي خود 
را ب��ا ديگران به مش��اركت مي گذارند. 
پرس��ش هايي را مطرح مي كنن��د و در 
پي يافتن پاس��خ هايي فراتر از نظر خود 

هستند. 
3. فن اشتراكي يا جمعي17

از  مجموع��ي  ف��ن،  اي��ن  در 
پژوهش��گران انديش��ه ورز، موقعيت و 
ساختار اجتماعي خود و ديگران را در 
مقايسه با معيارها و زمينه هاي فرهنگي، 
تاريخي و نهادي مورد بررس��ي و غور 
قرار مي دهند و در جست وجوي يافتن 
راه حل هاي مجموعي مناس��ب به حال 
جامع��ه و برق��راري آزادي عدال��ت و 

برابري اجتماعي اند.

منبع
Pine. j. Gerald, Teacher 
Action Research, 2010 
Boston University Press, 
U.S.A
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12. binocular reflection
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15. autobiographical
16. Cooperative
17. communal
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نويسنده:  
شارلوتدنيلسون
مترجم:
احمدشريفان

كارشناس ارشد 
سنجش و اندازه گیری

پژوهش

آموزشی
ونوآوریهای

ارزشــــــــيابي
وشنـاخت

تواناييهايمعلـمان
ارزشيابي معلم را بررسي كنيم. اين 

كمبودها يا نقصان ها عبارت اند از: 
 در نظام هاي ارزش��يابي رايج از 
فهرست وارسي استفاده مي شود. 
از  ناش��ي  اظهارنظره��اي   
ارزشيابي س��اده انگارانه هستند. 
اظهارنظرهاي��ي مانن��د: »نياز به 
»رضايت بخش  دارد«،  اص��الح 
اس��ت«، و »عالي است«، از اين 
نوع اند. بسياري از معلمان بدون 
درياف��ت رهنم��ود ب��راي بهبود 
فعاليت هايش��ان، در ه��ر م��ورد 
)مالك ارزشيابي( درجة بااليي را 

كسب مي كنند. 
 روش هاي ارزش��يابي از معلمان 
يكس��ان  حرف��ه اي  و  مبت��دي 
هس��تند. ب��ه اين ترتي��ب تجربة 
معلمان حرفه اي مورد توجه قرار 

نمي گيرد. 
 بين نظرات ارزشيابان، همساني 
وجود ن��دارد. ام��كان دارد يك 
ارزش��ياب، معلم را در سطح باال 
و ارزشياب ديگر همان معلم را 
در س��طح پايين ارزش��يابي كند. 
اي��ن موض��وع قض��اوت دربارة 
فعاليت هاي رشد حرفه اي معلمان 

را با مشكل مواجه       مي سازد. 
 فرايند ارزشيابي از معلمان يكطرفه 
است. زيرا بر پاية ارزشيابي به عمل 
آمده، بازخوردي براي ايجاد انگيزة 
شغلي، اصالح و بهبودفعاليت هاي 
داده  معلم��ان  ب��ه  و...  آموزش��ي 

نمي شود. 

کليد واژه ها:

ارزشيابيمعلم،رشدحرفهاي،
نظامارزشيابيمعلم

  اشاره
ــود. اين  ــيابي معلم بحث مي ش ــن مقاله، دربارة نظام مطلوب ارزش در اي
ــيابان كمك كند. اين نظام  ــد حرفه اي معلمان و ارزش موضوع مي تواند به رش
ارزشيابي بر پاية آموزش ارزشيابان در رابطه با نحوة ارزشيابي از فعاليت هاي 
آموزشي معلم در كالس درس، شركت فعال معلمان در فرايند ارزشيابي، تعامل 
بين عناصر انساني )ارزياب، معلم، دانش آموزان(، و تعامل بين ارزشياب و معلم 

دربارة آموزش مؤثر و شواهد آموزشي مرتبط با آن تهيه و تدوين شده است. 

سرآغاز
نظام مطلوب و خوب ارزش��يابِي 
معلم، نظامي اس��ت ك��ه بتواند به اين 
پرسش ها پاس��خ دهد: به اندازة كافي 
خوب بودن يعني چقدر؟ به اندازة كافي 
خوب بودن در چه؟ چگونه مي توانيم 
به خوب بودن پي ببريم؟ و چه كس��ي 

در اين زمينه بايد قضاوت كند؟
»اين خيلي بهت��ره!« اين حرف 
نظر كارال، معلم پاية چهارم، اس��ت 
ك��ه كنفرانس��ي را هم��راه ب��ا معلم 
راهنمايش ارزش��يابي كرده اس��ت. 

خالصة نظر او به اين شرح است: 
قباًل دربارة اينكه مدير مدرسه ام 
چ��ه انتظاري دارد، نظري نداش��تم. 
فقط مي دانس��تم كه او توقع دارد در 
تدريس��م پيش��رفت كنم. در مدرسة 

قبلي، مدير با يك فهرس��ت  وارسي 
و  ارزش��يابي مي ك��رد  را  معلم��ان 
هرگ��ز دربارة نح��وة ارزش��يابي و 
نتاي��ج حاص��ل از آن با ما س��خني 
نمي گفت. اما در اين مدرس��ه، ما با 
مدير دربارة اينكه چگونه مي توانيم 
به دانش آموزان براي كسب توانايي 
نوشتن كمك كنيم، گفت وگو مي كنيم. 
اين گفت وگوها، باعث ش��كل گيري 
ايده هاي��ي در ذهنم ش��ده اند؛ مثل: 
در  دانش آم��وزان  ك��ردن  درگي��ر 
فعاليت هاي��ي كه خودش��ان به آن ها 
عالق��ه  دارند و متقاعد كردن س��اير 
دانش آموزان در زمينة ارزشمند بودن 

فعاليتي كه انجام مي دهند.

طرح مسئله
نظر كارال درب��ارة اينكه چگونه 
را  معلم��ان  ارزش��يابي  مي تواني��م 
بهبود بخشيم تا به يادگيري معلمان 
و دانش آموزان بينجامد، بينش��ي را 
در ما ايجاد مي كن��د. اجازه دهيد با 
ه��م كمبوده��اي نظام ه��اي جاري 
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ارزشـيابي  را  معلمـان  چـرا 
مي کنيم؟

ما مي توانيم مشكالت ارزشيابي 
رايج معلم��ان را از طريق توجه به 
برخ��ي از اصول پاية س��نجش و 
يادگيري معلم رفع كنيم. ابتدا بايد 
به طور ش��فاف توضيح دهيم كه 

چ��را معلمان را ارزش��يابي 
مي كني��م. ام��كان دارد كه 

بگويي��م »چ��ون قانون 
تعيين كرده است«. اما 
چرا اين قانون وضع 
شده است؟ اولين و 
مهم ترين دليل بنيادي 

اين اس��ت ك��ه مدارس 
آموزشي،  يا مؤسس��ات 

دولتي هس��تند. آن ه��ا از مردم پول 
مي گيرند و دولت كيفيت آموزش��ي 
آن ها را كنترل مي كند. عالوه بر اين، 
ارزش��يابي  معلمان دو هدف عمده 
)اطمينان از كيفيت عملكرد معلمان 
و بهبود رش��د حرفه اي آنان( را نيز 

شامل مي شود. 

هـدف اول: اطمينـان از کيفيـت 
عملكرد معلمان

در هر نظ��ام ارزش��يابي معلم، 
داشتن اعتماد ضروري است. مدير 
يا سرپرس��ت مدرس��ه، بايد قدرت 
داش��ته باش��د تا بگويد »هركس��ي 
ك��ه در مدرس��ه اش تدريس مي كند 
خوب اس��ت و شايس��تگي  الزم را 
براي ايفاي نقش معلمي دارد.« نظام 
خوب ارزشيابي معلم، موارد زير را 

شامل مي شود:
ــجم از  ــف منطقي و منس  تعري
ــس خوب. براي س��نجش  تدري
كيفي��ت فعاليت هاي آموزش��ي، 
ضرورت دارد تعريف منسجمي 

از تدريس خوب داشته باشيم. 
ــراي در ميان  ــاد فرصت ب  ايج

از  ــان  خودم ادارك  ــتن  گذاش
تدريس خوب. هر عنصر انساني 
در نظ��ام ارزش��يابي- معلم��ان، 
مش��اوران، مربيان و راهنمايان- 
باي��د تعري��ف تدري��س خوب 
را بدان��د و درك خ��ودش را از 
اين تعريف با ديگ��ران در ميان 
زبان مش��ترك  داش��تن  بگذارد. 
فعاليت ه��اي  توصي��ف  ب��راي 
ت��وان  درس،  كالس  آموزش��ي 
اعتم��اد به مش��اهدات خودمان 
از فعاليت هاي آموزش��ي كالس 

درس را افزايش مي دهد. 
 داشتن ارزشيابان متبحر. افرادي- 
مش��اوران، مربيان، مديران، و...- 
كه از معلم��ان حمايت مي كنند، 
بايدتوانايي تشخيص نمونه هايي 
فعاليت ه��اي  مؤلفه ه��اي  از 
درس،  كالس  در  آموزش��ي 
تفسير ش��واهد مرتبط با سطوح 
خاصي از عملك��رد حرفه اي، و 
وا داش��تن معلمان ب��ه گفت وگو 
دربارة فعاليت ها و عملكردهاي 
باش��ند.  داش��ته  را  آموزش��ي 
ارزش��يابان بايد توانايي سنجش 

دقي��ق معلمان را داش��ته 
باشند تا معلمان نيز قضاوت هاي 
آنان را در فعاليت هاي آموزش��ي 
درس  كالس  در  خودش��ان 

به كار بندند. 
ارزش��ياباني كه در كارش��ان از 
اعتماد به نفس بااليي برخوردارند، 
قضاوت هايشان نيز منصفانه، معتبر، 
و رواس��ت. ارزش��يابي اي��ن گروه 
از ارزش��يابان مي توان��د در افزايش 
تجربة حرفه  اي معلمان و اينكه آنان 
ب��ه چه نوع آموزش هاي��ي در زمينة 
حرف��ة معلمي نياز دارند، مؤثر واقع 

شود. 

هدف دوم: بهبود رشـد حرفه اي 
معلمان

ارزش��يابي معلم اگر با تعامل و 
گفت وگو ب��ا دانش آموزان، معلمان، 
مديران، مش��اوران و... همراه باشد، 
در رشد حرفه اي آنان مؤثرتر است. 
به همين منظور، ض��رورت دارد كه 
ارزش��يابان در فرايند ارزش��يابي از 
معل��م، هم��واره گفت وگ��و با معلم 
و س��اير عناصر انس��اني را از نظر 

گفت وگو بين 
ارزشياب و 
معلم دربارة 

آموزش خوب و 
شواهد آموزشی 
مرتبط به آن، 
منجر به رشد 

حرفه ای معلمان 
و ارزشيابان 

می شود
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دور ندارند. زيرا ارزش��يابي از معلم 
دو ه��دف مذك��ور را هم زمان دنبال 
مي كن��د. بنابراي��ن، ارزش��ياب نياز 
دارد براي كس��ب نتايج روا، معتبر و 
قابل دفاع روش هاي��ي را ابداع كند 
تا عالوه بر رش��د يادگيري حرفه اي 
معلمان، رشد حرفه اي ارزشيابان نيز 

محقق شود. 

جمع آوري اطالعات
در طي فرايند ارزشيابي مي توانيم 
به طور طبيعي شاخص هايي را برپاية 
مش��اهدات از م��دارس جمع آوري 
كني��م. در اي��ن باره به گ��زارش زير 

توجه كنيد: 
مدير مدرسه وارد كالس درس 
مي ش��ود و تدريس معلم را مشاهده 
مي كند، يادداش��ت برم��ي دارد و با 
معلم دربارة تدريس )نكات مثبت و 
نحوة بهبود تدريس( او به آهستگي 
گفت وگو مي كند. بيش��تر مشاهدات 
مدي��ر از كالس درس ب��ر اين نكته 

متمركز هستند. 
در اي��ن گزارش، مدير مدرس��ه 
تم��ام كاره��ا را انج��ام مي ده��د و 
معلم به ط��ور كامل منفعل اس��ت. 
البت��ه اين رفتار معل��م- فكر نكردن 
دربارة يادگيري و بهبود تدريسش- 
تعجب  آور نيس��ت. از سوي ديگر، 
چني��ن رفت��اري، كام��اًل برخ��الف 
دانس��ته هاي ما درب��ارة يادگيري و 

فرايند يادگيري حرفه اي  است.
 اگ��ر بخواهيم نظام ارزش��يابي 
مطلوبي از معلمان داش��ته باش��يم، 
ط��وري كه آن��ان به ط��ور معني دار 
دربارة آنچه كه مي خواهند ياد بگيرند 
فكر كنند، بايد از فرايندي اس��تفاده 
كنيم كه عالوه ب��ر دقيق بودن، روا و 
معتبر نيز باش��د و معلمان را به طور 
فعال در فعاليت هاي مرتبط با فرايند 
بهبود يادگيري، سنجش، تفكر دربارة 

اعم��ال آموزش��ي و گفت وگوهاي 
حرف��ه اي درگير كن��د. در اين زمينه 
مي تواني��م فرايند زير را مورد توجه 

قرار بدهيم:
محت��واي  از  نس��خه اي  مدي��ر   
درب��ارة  معل��م  يادداش��ت هاي 

تدريسش را مي گيرد.
 مدي��ر آن يادداش��ت ها را بر پاية 
مالك ه��اي ارزش��يابي تحلي��ل 

مي كند. 
 معل��م تحليل مدي��ر را مطالعه و 
براي بهبود فرايند تدريس��ش از 

آن استفاده مي كند. 
 معلم و مدير دربارة جنبه هاي قوت و 
ضعف تدريس، با يكديگر همفكري 
مي كنن��د و براي رف��ع نقاط ضعف 
تدري��س، راهبردهاي��ي را در نظ��ر 
 مي گيرند تا معلم در كالس درس اجرا

 كند. 

نيازهاي آموزشي ارزشيابان
ه��ر نظام مطل��وب ارزش��يابي 
الزم  خب��ره اي  ارزش��يابان  معل��م، 
دارد. ارزش��يابان به داش��تن مهارت 
ب��راي س��نجش دقي��ق، آماده كردن 
بازخوردهاي معني دار و درگير كردن 
معلم��ان در گفت وگوهاي مربوط به 
فعاليت هاي آموزشي شان نياز دارند. 
مديران مدارس ب��ه برنامه هاي 
آموزش��ي براي ارزشيابي نياز دارند 

كه چند مرحله دارد:
1. آش��نا كردن ارزشيابان با ساختار 
آموزش و مسئوليت هاي آموزشي 
)طراحي و آماده س��ازي، محيط 

كالس درس، ش��يوة آم��وزش و 
مسئوليت هاي حرفه اي(. 

2. آش��نا ك��ردن ارزش��يابان با نحوة 
شناسايي شواهد مرتبط با هريك 
از ابعاد چهارگانة مسئوليت هاي 

آموزشي. 
3. آش��نا ك��ردن ارزش��يابان با نحوة 
تفسير ش��واهد مرتبط با هريك 
از ابعاد چهارگانة مسئوليت هاي 
آموزش��ي و مؤلفه هاي مرتبط به 
آن ها. براي مثال، سنجش ميزان 
تعامل آموزش��ي دانش آموزان با 

يكديگر. 
4. آش��نا ك��ردن ارزش��يابان با نحوة 
هم��كاري و همفكري با معلمان 
دربارة مشاهدات به عمل آمده از 

كالس درس.

گفت وگو، فرصتي براي رشـد 
حرفه اي 

چالش��ي ديگر كه مديران با آن 
روبه رو مي شوند، تعامالت معني دار 
و درگي��ر ش��دن در گفت وگوه��اي 
حرفه اي دربارة فعاليت هاي آموزشي 
اس��ت. حت��ي در نظام هاي س��نتي 
ارزش��يابي، مديران براي ارزشيابي 
فراين��د ارزش��يابي نيازمن��د زماني 
هس��تند تا س��ودمندي و مؤثر بودن 
آن را بررس��ي كنند. گفت وگوي بين 
ارزش��ياب و معلم درب��ارة آموزش 
خوب و ش��واهد آموزش��ي مرتبط 
به آن، ش��رايطي را پديد می آورد كه 
رشد حرفه اي معلمان و ارزشيابان را 

به دنبال دارد. 
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یادگيریو
مديريت

کالس درس

گـفتار،كرداروافکارمعلمـان
ومديريتكالسدرس

غالمرضايادگارزاده
عضو هیئت علمي 

سازمان سنجش آموزش كشور

کليد واژه ها:

چگونگیتفکرمعلمانماهر،
تفاوتاقتداروخودرأيی،پندار،

گفتاروكردارمناسبمعلم

اشاره
ــًا مواردي مانند چگونگي تعامل با  ــتي كه معلمان با آن ها مواجه اند، غالب ــياری از چالش های ريز و درش در ميان بس
ــوارتر از بقيه اند.  اين ها از  ــي، دش دانش آموزان بي انگيزه، مقاومت در برابر فعاليت های يادگيری و اختالل در فرايند كالس
چالش هايی هستند كه معلمان ماهر قادرند آن ها را کنترل كنند. در اين مقاله ويژگي هاي معلمان ماهر را در قالب سه بخش 

بررسي مي كنيم:

مقاب��ل معل��م مي گ��ذارد: اول حل 
مسئله با حفظ دانش آموز در فرايند 
يادگيري و دوم حل مس��ئله با گذر 
از دانش آم��وز. راه دوم آس��ان اما 
نابودكننده اس��ت. ام��ا راه حل اول 
تفك��ر و تأم��ل بيش��تري مي طلبد. 

معلمان ماهر به خوبي مي دانند:
 اقتـدار با خود رأيي متفاوت 
است: مستبد بودن معلم، ما را 
به رفتارهايي مانند كنترل شديد، 
بي توجهي ب��ه نظرات ديگران، 
توضيح خواس��تن بي مورد و... 
امروزه  ك��ه  رهنمون مي ش��ود 
در كالس ه��اي درس توصي��ه 
معلم  اقتدار  نمي شود. موضوع 
در كالس مه��م اس��ت، اما به 
نحوي كه به اس��تبداد نينجامد. 
رفتار مقتدرانة معلم در كالس 
درس مي تواند دانش آموزان را 
در گردونة يادگي��ري نگه دارد 

و قانونمن��دي را ب��ه آن ها القا 
كند. بررس��ي ها نشان مي دهد، 
دانش آموزان داراي پدر و مادر 
مقت��در كمتر دچ��ار رفتارهاي 
بزهكارانه مي شوند. اينكه معلم 
مقتدرانه يا خ��ودرأي برخورد 
كند، به سيستم آموزشي بستگي 
دارد. اما بايد توجه داش��ت كه 
كالس درس را نمي توان مانند 
بي روح  و  محيط هاي خش��ك 
درس  كالس  در  ك��رد.  اداره 
فرايندي ب��ه ن��ام يادگيري در 
جريان اس��ت ك��ه پويايي ركن 

اصلي آن به حساب مي آيد.
 هـر فـردي مي تواند رشـد 
كند: ه��ر فردي قدرتي دروني 
براي رش��د دارد  و مي تواند از 
اشتباهات گذش��ته براي شكل 
دادن به آينده استفاده كند. اين 
ديدگاه قديمي كه هوش را ذاتي 

فكـر  چگونـه  ماهـر  معلـم 
مي کند؟

آنچ��ه در فك��ر ما مي گ��ذرد تا 
حد زي��ادي نح��وة مواجه��ة ما با 
چالش ه��اي دور و برمان را تعيين 
مي كن��د. اينك��ه هر معل��م چگونه 
ب��ا دانش آم��وزان و مس��ائل آن ها 
روب��ه رو ش��ود، به نح��وة تفكر او 
در مورد مس��ئله باز مي گردد. وقتي 
فراين��د  مقاب��ل  در  دانش آم��وزي 
يادگيري ق��د علم مي كن��د و معلم 
را ب��ه چالش مي كش��د، دو راه در 
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مي دانست و از اين لحاظ افراد 
را به طبقات گوناگون تقس��يم 
مي كرد، منس��وخ ش��ده است. 
اكن��ون عقيده بر اين اس��ت كه 
اف��راد مي توانن��د ب��ا تالش و 
كوش��ش، خود را در موقعيت 
بهتري قرار دهند. ذهن انس��ان 
بس��يار س��يال عم��ل مي كند و 
نمي ت��وان هيچ دانش آموزي را 
در فرايند رش��د ذهني متوقف 
ك��رد. موقعيت ه��اي بس��ياري 
مش��اهده شده اس��ت كه معلم 
براي خروج از موقعيت چالش 
برانگيز، با س��لب مسئوليت از 
خود و گفتن »اين براي ش��ما 
قابل فهم نيست« چالش ذهني 
دانش آم��وزان را متوقف كرده 

اس��ت. هيچ وق��ت در برخورد 
عب��ارات  دانش آم��وزان  ب��ا 
ناتوان کنن��ده را به كار نگيريد، 
بلكه از هر فرصتي براي كمك 
به رش��د دانش آموزان استفاده 

كنيد.
 تـوان خـود را مي تـوان با 
افزايش  مشـاركت ديگران 
داد: شايد شما هم اين عبارت 
را ش��نيده باش��يد كه با س��هيم 
كردن ديگران در قدرتمان توان 
ما نيز افزايش مي يابد. بسياري 
اي��ن ب��اور را نمي پذيرند و از 
اين طري��ق امكانات زيادي را 
از خ��ود دور مي كنن��د. اعطاي 
در  تصميم گي��ري  و  ق��درت 
بس��ياري اوق��ات ت��وان معلم 
درس  كالس  مديري��ت  در  را 
مي افزاي��د. معل��م ب��ا س��هيم 
ك��ردن دانش آموزان در قدرت، 
مي تواند از ظرفيت آن ها براي 
ادارة ام��ور اس��تفاده كند. اين 
ديدگاه كه همة دانش آموزان به 
دنب��ال تضعيف معلم در كالس 
هس��تند، بايد تغيير كند. معلمي 
مي تواند ب��ا چالش هاي محيط 
كالس بهتر مواجه ش��ود كه از 
همة ظرفيت هاي در دس��ترس 

استفاده كند.

معلـم ماهـر چگونـه سـخن 
مي گويد؟

ادبي��ات و نحوة س��خن گفتن 
اهمي��ت  درس  كالس  در  معل��م 
زي��ادي دارد. عبارت گفتار نيك در 
اين باره كاماًل گويا و روشن است. 
معلم بايد دو نكت��ه را مدنظر قرار 

دهد:
 دادن پيـام مثبـت: پيام هاي 
ب�رانگ�ي�خ�ت���ن  در  مث��ب��ت 
دانش آم��وزان نق��ش اساس��ي 

معلم  مثب��ت  پيام هاي  دارن��د. 
زمين��ه را ب��راي تعامل بيش��تر 
فراه��م مي كن��د. معل��م بهت��ر 
مثب��ت  قالب ه��اي  از  اس��ت 
با دانش آموزان  براي گفت وگو 
اس��تفاده كن��د. در تعام��ل ب��ا 
دانش آموزان، بيشتر از موفقيت 
س��خن بگوي��د ت��ا شكس��ت. 
بل��ه گفتن اث��رش از ن��ه گفتن 
»نمي شه«،  »نه«،  است.  بيشتر 
»نمي تواني«، »نبايد« و... هرگز 
دانش آموزان را از انجام كاري 
كه مي خواهن��د انجام دهند باز 
نم��ي دارد. پس بهتر اس��ت از 
عبارات مثبت استفاده كنيم. به 
اين موضوع فكر كنيد كه واكنش 
خود ش��ما در مقاب��ل عبارات 
منفي چيس��ت. پ��س از انرژي 
اميدواركننده  مثبت و كلم��ات 
براي ادارة كالس استفاده كنيد. 
به دانش آموزان بياموزيد كه اگر 
خواسته اي دارند آن را با كلمة 
»لطف��ًا« همراه كنن��د. اين امر 
احتمال برآورده شدن خواسته 

را افزايش مي دهد.
از  كـردن:  عذرخواهـي   
ب��ه  و  نترس��يد  عذرخواه��ي 
دانش آم��وزان ي��اد بدهي��د كه 
در مقاب��ل اش��تباه و خطا عذر 
بخواهند. گفتن »متأس��فم« در 
ي��ك موقعي��ت، ممكن اس��ت 
چنان تأثيري داش��ته باش��د كه 
هي��چ اقدامي نتوان��د جاي آن 
را بگيرد. ش��ما به عنوان معلم 
در وهلة اول انس��ان هستيد و 
ممكن اس��ت خطايي از ش��ما 
سر بزند؛ از عذرخواهي كردن 
هراس نداش��ته باش��يد. ممكن 
اس��ت اي��ن كار ش��ما اثرات 
تربيت��ي ب��ي نظيري ب��ه دنبال 

داشته باشد.
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عمـل  چگونـه  ماهـر  معلـم 
مي کند؟

ك��ردار معل��م و كارهاي��ي كه 
انج��ام مي ده��د،  در كالس درس 
ممك��ن اس��ت بي��ش از آنچ��ه او 
مي خواه��د به ط��ور مس��تقيم ب��ه 
شاگردانش بياموزد اثر داشته باشد. 
درس  كالس  در  دانش آم��وزان 
رفتارش��ان را با توجه ب��ه كردار و 
رفتار معلم تنظي��م مي كنند. در اين 
بخش س��ه راه��كار مفيد ب��ه نظر 

مي رسد.
براي  انعطاف پذيـر باشـيد:   
معلم، انعطاف پذيري موضوعي 
حياتي اس��ت؛ در حالي  كه در 
ممكن  ديگر  مش��اغل  بسياري 
است چنين نباشد. وقتي معلمي 
برانگيز  چال��ش  موقعيت��ي  در 
انعطاف پذيري  مي گي��رد،  قرار 
مهارتي است كه مي تواند به او 
كمك كند تا بر آن چالش فائق 
آيد. به دانش آموزان كمك كنيد 
از نو ش��روع كنند. زيگارنيك1  
مي گويد، اف��راد وقتي كاري را 
ش��روع مي كنن��د، مي��ل زيادي 
براي به پايان رساندن آن دارند. 
از اي��ن اصل اس��تفاده كنيد و 

دانش آموزان خود را به س��وي 
موفقيت هدايت كنيد، حتي اگر 
توان آن را ندارند يا با مش��كل 
مواجه هس��تند. دادن فرصت و 
بازخورد مثب��ت در كنار رفتار 
دانش آم��وزان  انعطاف پذي��ر، 
را از ورط��ة شكس��ت رهايي 

مي بخشد.
در مقابل كارهاي وسوسه انگيز 
براي دانش آموزان )مانند اس��تفاده 
درس(  كالس  در  موباي��ل  از 
صبوران��ه عم��ل كنيد و بكوش��يد 
دانش آم��وزان را ب��ه موضوع��ات 
درسي عالقه مند كنيد به جاي اينكه 
از  را مستقيمًا  وسوس��ه انگيزنده ها 
آن ها دور كنيد. استرس دانش آموز 
را درك كني��د. وقت��ي دانش آموزي 
تالش مي كند بر فش��ار عصبي اش 
غلب��ه كند به او كمك كنيد. اين كار 
با گفت وگو و اطمينان بخشي عملي 

مي شود.
محيـط  كـردن  فراهـم   
پژوهش ها  پذيـرا:  يادگيري 
مش��وق ها  مي دهن��د،  نش��ان 
در يادگيري ه��اي س��طح ب��اال 
ب��ه تنهاي��ي كاراي��ي ندارند و 
تنها محيط مناس��ب اس��ت كه 
مي توان��د زمين��ة يادگي��ري را 

براي اثرگذاري س��اير متغيرها 
فراهم كند. محيط يادگيري بايد 
عادالنه باش��د، دانش آموزان را 
به هم��كاري وادارد، رقابت را 
تشويق كند، تعامل بين معلم و 
 شاگرد را آسان كند و خطاهاي 
دانش آم��وزان را تا حد امكان 

ناديده بگيرد.
هم��ة  زندگـي:  درس  دادن   
م��ا به اف��رادي برخورده ايم كه 
مي گويند معلم م��ا به ما درس 
اي��ن  مص��داق  داد.  زندگ��ي 
مهارت هاي  آم��وزش  موضوع 
زندگي به دانش آموزان اس��ت. 
اگر ش��اگردان يك معلم بتوانند 
در زندگي مس��ائل خود را حل 
كنند، شايد بتوان گفت رسالت 
تربيتي آن معلم به انجام رسيده 

است.
 

مي ت��وان  ط��ور خالص��ه  ب��ه 
گف��ت، ك��ه معل��م در كالس درس 
مي تواند با گفتار، كردار و رفتارش 
دانش آم��وزان را تح��ت تأثير قرار 
دهد. اين رهاورد ك��ه كمكي براي 
اوست، حاصل كسب دانش، تجربه، 
مهارت و نگرش صحيح نس��بت به 

يادگيري توسط خود اوست.
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آزمون و امتحان داراي س��ابقة ديريني در تعليم و 
تربيت است. هرجا تدريس و آموزشي در جريان بوده، 
آزموني نيز براي اطمين��ان از موفقيت دانش آموزان يا 

دانشجويان وجود داشته است. 
آنچه در كشور ما سنجش ناميده مي شود، فرايندي 
اس��ت كه در آن، دربارة موفقيت دانش آموزان و ميزان 
دستيابي به اهداف آموزشی قضاوت مي شود. سنجش 
به عن��وان بخ��ش مهم��ي از برنامة درس��ي، در به ثمر 

رسيدن و بهبود فرايند يادگيري نقش بسزايي دارد.
بررسي منابع س��نجش آموزش در دو دهة گذشته 
نش��ان مي دهد، گرايش به سمت اس��تفاده از سنجش 
براي بهبود يادگيري و اثربخشي برنامة درسي افزايش 
قابل توجهي داشته است. سنجش براي يادگيري نوعي 

 گردآوري و ترجمه: غالمرضا يادگارزادهـ  دكتر كورش پرند    

 ناشر: نواي مهتاب    چاپ: دوم ـ 1388 

 قيمت: 40000 ريال    تلفن ناشر: 021-66412198

سنجش است كه براي افزايش يادگيري دانش آموزان 
طراحي و اجرا مي شود. برخالف »سنجش يادگيري« 
كه در پايان آموزش اجرا مي ش��ود، »س��نجش براي 
يادگي��ري« بيش��تر در جري��ان اجراي برنامة درس��ي 
و تكوي��ن يادگي��ري به كار م��ي رود. در اينجا معلم و 
دانش آموز با هم در مورد ميزان يادگيري و پيش��رفت 

تحصيلي تصميم مي گيرند. 
ب��ا توجه به اهمي��ت نقش س��نجش و يادگيري، 
در اي��ن كت��اب، 10 مقاله از 7 نويس��ندة صاحب نظر 
در حوزة س��نجش آموزش گردآوري و ترجمه ش��ده 
اس��ت. موضوع مقاله ها عمدتًا به محور سنجش براي 
يادگيري مربوط مي ش��ود و س��ال انتشار آن ها بعد از 

2000 است.
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