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درخور توجه نویسندگان و مترجمان گرامی 
 مقاله هاي��ي را كه براي درج در مجله مي فرس��تيد، 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 چ��ه 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، ش�كل ها و ع�كس ها در متن، 

با عالمتي در حاشية مقاله مشخص شود.
 مجله در رد، قبول، ويرايش، تل�خيص و اص�الح مق�اله هاي رسيده 
مختار است و م�سئوليت پاس�خ گويي به پرسش هاي خوانندگان با 

پديدآورنده است.
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به نام و ياد خداي مهربان و با سالم به معلمان شريف و خوانندگان گرامي و  عرض تبريك به مناسبت آغاز سال 
تحصيلي، اولين شماره از دورة بيست ونهم مجلة رشد تكنولوژي آموزشي پيش روي شما قرار دارد. ضمن تشكر از 

مقاله هاي خوبتان، يادآوري چند نكته را در اين دوره ضروري مي دانم:

 نكتة اول: همان طور كه مي دانيد، سند برنامة درسي ملي در 31 فروردين، سال جاري رونمايي 
ش��د. اين سند تحول آفرين نقشة راه و راهنماي وزارت آموزش و پرورش در تهيه، تنظيم و تدوين 
برنامه هاي درس��ي و كلية اقدامات آموزش��ي و تربيتي اس��ت. بنابراين، همه وظيفه داريم نخس��ت 
چشم اندازها، اهداف و روح سند را به خوبي درك كنيم و سپس براي تبيين و اشاعة مفاد آن راه هاي 
جديد و ابتكاري بيابيم. رشد تكنولوژي آموزشي از شمارة اول سال جاري خود اين وظيفه را آغاز 
ك��رده و ب��ه اميد خدا با آگاهي و دقت به تالش خود ادامه خواهد  داد. يقين داريم ش��ما معلمان و 
كارشناسان شريف آموزش وپرورش نيز در پيمودن اين راه مقدس به گونه اي صميمانه و افتخارآميز 

ما را ياري خواهيد كرد. 
 نكتة دوم: بس��ياري از خوانندگان مجله، به ويژه معلمان ارجمند، بارها به طور حضوري يا تلفني 
دربارة موضوعات و مباحث مجله سؤال كرده اند. سؤال اين عزيزان اغلب در اين باره بوده است كه: 
»ما دربارة چه موضوعي مقاله بنويسيم تا در مجله چاپ شود؟« پاسخ: اين سؤال خيلي كلي است 
و به ناچار براي آشنايي بيشتر با مجله، اهداف و سرفصل هاي اصلي آن كه مباحث نظري تكنولوژي 

آموزشي را تشكيل مي دهند بايد قدري واضح تر صحبت كنيم. 

مجلة تكنولوژي آموزشي از همان آغاز انتشار )مهرماه 1364( به عنوان منبع و مرجعي قابل اعتماد و مفيد براي 
مطالعه در زمينة فناوري هاي نوين آموزشي، مورد استقبال معلمان، كارشناسان علوم تربيتي و تكنولوژيست هاي 

آموزشي قرار گرفته است. 
يكي از داليل مهم اين استقبال آن است كه گردانندگان مجله تا به امروز گروهي از كارشناسان علوم تربيتي و 
تكنولوژيست هاي آموزشي بوده اند كه با مسائل و نيازهاي كالس درس، معلمان و دانش آموزان آشنايند و مي دانند 
كه براي رفع اين نيازها چگونه بايد از يافته هاي علوم تربيتي و فناوري هاي نوين استفاده كرد. اين گروه از همان 
ابتداي كار سرفصل هاي1 مجله را به گونه اي منسجم، هدفدار و همسو با تحوالت علوم تربيتي، برنامه هاي درسي 
و تكنولوژي آموزشي تنظيم و تدوين كرده اند. در واقع سرفصل هاي مجله زمينه هايي هستند كه تكنولوژي آموزشي 
در سير تاريخي و تكويني خود در بطن علوم تربيتي از آن ها تغذيه و رشد كرده است. به عبارت ديگر، تكنولوژي 
آموزش��ي، علم كاربردي علوم تربيتي است كه جنبة ميان رش��ته اي دارد. هدف اصلي تكنولوژي آموزشي ارتقاي 
كيفيت فرايند آموزش و يادگيري از طريق  طراحي، اجرا و ارزشيابي نظام مند برنامه ها و راهبردهاي آموزشي است. 
تكنولوژي آموزشي شاخه اي از علوم تربيتي محسوب مي شود و از آنجا كه ماهيت كاربردي دارد، مي تواند همانند 
س��اير علوم كاربردي2 از محموعة يافته هاي بسياري از  علوم و فنون به ويژه يافته هاي علوم  تربيتي، روان شناسي 

سردبيریاد داشت

دكترعادليغما

سخنيبامعلمانوخوانندگانگرامي

يادآوري چند نكته
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يادگيري، برنامه ريزي درس��ي و آموزش��ي، پژوهش و ارزش��يابي در آموزش، فناوري ارتباطات و  اطالعات3 به 
گونه اي تلفيقي و موردي استفاده كند و راهبردهاي تازه اي را براي ارتقاي كيفيت فرايند آموزش و توانمندسازي 
معلمان ارائه دهد. اما اين بدان معنا نيست كه تكنولوژي آموزشي تنها به طراحي آموزشي مي پردازد و از ابزارها و 
رسانه هاي نوين استفاده نمي كند. برعكس، تكنولوژيست هاي آموزشي در طراحي آموزشي خود بهترين بهره را از 
سخت افزارها، نرم افزارها و فناوري اطالعات و ارتباطات، فناوري سمعي و بصري، ابزارهاي اينترنتي و شبكه هاي 
اجتماعي و... مي برند. زيرا س��اختار طراحي آموزش��ي بر تلفيق و تركيب مجموعة س��خت افزارها، نرم افزارها و 
روش هاي حل مسئله مبتني است. نكتة مهمي كه تكنولوژيست هاي آموزشي در بهره گيري از ابزارهاي آموزشي 
قديم و جديد به آن توجه مي كنند، تحقق اهداف آموزش��ي، تربيتي و انتظارات معلم از پيامدهاي يادگيري فعال 
است. از اين رو، توصيه مي كنند كه معلمان در استفاده از ابزارها و فناوري هاي جديد و قديم آموزشي، نخست 
ويژگي ها و ظرفيت  آموزش��ي هريك از آن ها را ارزيابي كنند و سپس به طور منطقي و هوشمندانه جايگاه اصلي 
آن ها را در فرايند ياددهي و يادگيري مشخص سازند. اين گونه نگرش منطقي، آگاهانه و همسو با اهداف تربيتي و 
برنامه هاي درسي نشان دهندة بلوغ فكري و رشد بينش علمي معلمان ماست كه از كاربرد صرف ابزارها در آموزش 
گذر كرده و به سمت و سوي توليد فناوري هاي آموزشي گام نهاده اند. به كالمي ديگر، معلمان ما در جهت همسويي 
با برنامة درسي ملي، هريك از وسايل آموزشي، رسانه ها، ابزارهاي اينترنتي، محيط هاي يادگيري مجازي، آموزش و 
يادگيري الكترونيكي و هر نوع فناوري جديد و نوين را بخشي از فرايند ياددهي- يادگيري تلقي مي كنند و در قالب 
طراحي خردمندانة فرايند طرح درس، با تأكيد بر تحقق اهداف آموزشي و انتظارات معلم از پيامدهاي يادگيري، 
از ابزارها و فناوري هاي نوين به طور منطقي و اثربخش استفاده مي كنند. با توجه به اين توضيح مفصل از مباحث 
و موضوعات مجله و ماهيت تكنولوژي آموزش��ي و چگونگي بهره گيري از آن در ارتقاي دانش و توانمندسازي 

معلمان، اينك شما معلمان و نويسندگان ارجمند مي دانيد كه:

سرفصل هاي اصلي مجله به طور كلي، مباني نظري تكنولوژي آموزشي را تشكيل مي دهند. 

شكل گيري مباني نظري در قالب راهبردها و فرايند ياددهي و يادگيري جلوه گر مي شود. 
كلية فعاليت هاي آموزش��ي معلم اعم از روش ها، تكنيك ها، راهبردها و استفاده از هر نوع ابزاري، 
به صورت يك طرح ْآموزشي كه به آن طرح درس يا طراحي آموزشي مي گوييم تدوين مي شود. هر 
طرح د رس مجموعة  دانش، مهارت، تجربه، تدبير و ابتكار شخص معلم است كه با توجه به امكانات 
و شرايط محيط آموزشي طراحي، اجرا و ارزشيابي مي شود. و كالم آخر، به كمك طرح درس است 
كه معلم مي تواند بخش مهمي از وظيفة رهبري و هدايت آموزش��ي4 خود را در كالس اعمال كند. 
نتيجه اينكه اگر مقالة شما موضوعي علمي، نكته اي آموزشي يا مهارتي را توضيح دهد كه به يكي از 
نكات اشاره شده مربوط باشد و در عمل سبب ارتقاي كيفيت يادگيري دانش آموز، ياددهي معلم يا 
بهبود شرايط و فضاي آموزشي شود، مطلبي مفيد و قابل درج در مجله خواهد بود؛ زيرا ساير معلمان 

مي توانند از تجربه و دانش شما در كالس درس بهره مند شود. 
 و همچنين اگر از تجربه، خالقيت و ابتكار ساير معلمان يا شخص خودتان در زمينة روش جديد 
حل يك مش��كل آموزشي، استفادة ابتكاري از ابزاري يا نحوة توليد مواد آموزشي و كمك آموزشي 

مورد نياز، گزارشي براي درج در مجله تهيه كنيد، شايستة تقدير و تكريم خواهد بود. 

موفقيت بيشتر همة معلمان عزيز را از خداي بزرگ مسئلت داريم.

پي نوشت....
1. سرفصل هاي 

اصلي مجله 
عبارت اند از: 

آموزش و حرفة 
معلمي، فناوري 

آموزشي اطالعات و 
ارتباطات، پژوهش و 
نوآوري هاي آموزشي، 
برنامه ريزي آموزشي و 

درسي،  مديريت يادگيري و 
كالس درس

2. داروسازي، شيمي كاربردي 
و...

3. يافته هاي اين علوم در 
سرفصل هاي مجله ارائه مي شوند.
4. برنامة درسي ملي، صفحه 12، 
بند 4/2، شماره 5 »معلم، راهنما و 

راهبر فرايند ياددهي � يادگيري است«. 
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دكترمحمدرضاافضلنيا
روانشناس شناختى 

و متخصص علوم تربيتى

ش��د  ک��ه در زمانی نه چن��دان دور 
از نتيج��ة انقالب صنعت��ی و تبلور 
قدرت اطالعات ش��کل پيدا کرده 

بود، در گوش ها زمزمه شد. 
از دل همي��ن زمزمه ه��ا بود که 
تدريجًا، لزوم تغيي��رات بنيادی در 
جاری  ياددهی-يادگيری  نظام های 
اکث��ر کش��ورهای جه��ان به گوش 
 رسيد و درست در همين راستا بود 
که اريک فروم2، انديش��مند بزرگ 
اجتماع��ی ق��رن بيس��تم، درکتاب 
»داش��تن و ب��ودن3« خود داش��تن 
دانش را به عنوان مالک ش��دن آن، 

به صالح انسان نمی داند.
با شروع قرن بيست و يکم و در 
همان اوايل دهة نخست آن، متوجه 
حرکت هايی می شويم که سير تحول 
تازه��ای را در مس��ير يادگيری های 
مورد نياز انس��ان قرن بيست و يکم 
 نوي��د می دهند. موض��وع مهمی که 
زنگ خطر حف��ظ نظام های جاری 
آموزش��ی را به گوش می رس��اند و 
س��ئوال ت��ازه ای را پي��ش رو قرار 
می دهد: »در شرايطی که با سرعت 
سرس��ام آور تغيي��رات ش��گرف در 
زندگی و روزانه شدن لحظه ای آن، 
اطالع��ات به نوع��ی پايندگی خود 
را از دس��ت می دهن��د و از ردة ب��ه 
روز بودن خارج می ش��وند، چگونه 
می ت��وان به اعتب��ار اطالعات برای 

زمانی طوالنی خوش بين بود؟« 

فناوری
آموزشی،

اطالعاتو
ارتباطات

پاسخگوييبهنيازهايآموزشيقرنبيستويكم

تكنولوژىآموزشى
ياتكنولوژىيادگيرى

با در نظر گرفتن اين واقعيت که تکنولوژي برآمده از عقل انسان، در جهت آسان و راحت سازی، 
سرعت بخشی، و در نتيجه ارزان سازی انجام کارها در طول تاريخ تکوين يافته است، هرگونه کاربرد 
آن در امر يادگيری های مورد نياز بايد با توجه به اولويت های پيش رو صورت پذيرد. امروزه به دليل 
تغييرات س��ريع تكنولوژي، اطالعات به سرعت پايداری خود را از دست می دهند. بنابراين آموزش 
اطالعات و لوازم و مقوالت آن، به صورت بسته های درسِی از پيش برنامه ريزی شده، مقرون به صرفه 
نيست. به نظر مي رسد مادام العمر کردن يادگيری و همراه شدن با تغييراتی است که در دانش صورت 
می گيرد. زيرا به دليل تغييرات سريع دانش به طور کمی و کيفی، ديگر عماًل آموختن در سال های نخستين 
زندگی و مصرف چنين آموخته هايی در باقيماندة عمر ميسر نيست. کميت و کيفيت دانش با سرعتی 
بيشتر از عمر ما کهنه و فرسوده می شود. بدين ترتيب، يادگيری هر نکته و موضوعی نمی تواند تا مدت 

زيادي دوام آورده و به طوری درخور قابل استفاده بماند. 
به همين مناسبت، متخصصان راهبردهاي  نوين امر يادگيری )به طور مثال ريچاردسون و ولف، 
2003(، براي يادگيری  مادام العمر1 و به منظور پاسخگويي نيازهای پيش آمده، مراکزی با تحت عنوان 
مراکز يادگيری به جای مراکز آموزش��ی، درقالب مدرسه و دانشگاه پيشنهاد مي كنند. در همين رابطه 
است که به جای به کارگيری تکنولوژی درآموزش مفاهيم، موضوع  کاربرد تکنولوژی در يادگيری مؤثر 
و متناسب با زندگی و نيازهای کارپيش می آيد. ازهمين ديدگاه است که امروزه ضرورت سير تکنولوژی 
آموزشی به سوی تکنولوژی يادگيری برای هرچه مؤثرتر كردن يادگيری های انسان، با سرعت بخشيدن، 
آس��ان ساختن، و ارزان كردن دس��تيابی به اطالعات و فراگيری دانش مربوطه، بيش ازهر زمان ديگر 
مطرح می شود. زيرا تنها دراين شرايط خواهد بود که محتوای يادگيری در فرايند خودگردانی، با محتوا 

و کيفيت آن در شرايط آموزش، تفاوت فاحش نشان خواهد داد.

چکيده :

تكنولوژى
آموزشى،
تكنولوژى
يادگيرى،
يادگيرى
مادامالعمر

تكنولوژى

تكنولوژى

ها:
ژه 

 وا
يد

در کل یادگیـری  راهبرد هـای   
نظام آموزشی و یادگیری

تکوين��ی  فراين��د  مطالع��ة  در 
تکنول��وژی آموزش��ی درمی يابي��م 
ک��ه تزريق فن��اوري هوش��مند به 
ام��روزی  ش��رايط  در  آم��وزش، 
ديگ��ر ب��رای برنامه ريزان توس��عة 
نيست.  هوسناک  مقوله ای  کشورها 

هنگامی ک��ه در اواخر قرن بيس��تم 
س��رعت تغيي��رات در پديده ه��ای 
ت��ازه ت��ا ح��دی فزون��ي يافت که 
نه تنه��ا اطالعات و دانش بش��ری 
از ح��د انفج��ار می گذش��ت، بلکه 
خود علم نيز درآستانة انفجار و از 
دس��ت دادن چارچوب های نظری 
و عملی اش قرار گرفت و انديش��ة 
مدرنيسمی  جانش��ين  پست مدرن، 
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رسوب انسان در یک 
دورة از زندگی و اختصاص 
آموختن به اوان زندگی، 

و استفادة یک عمر از 
اندوخته های دانشی کهنة 

خود، دیگر ادامة زندگی 
جاری افراد جامعه را ممکن 

نمی سازد

اکنون، در شرايط قرن بيست و 
يکم  بهتر و بيش��تر می شود متوجه 
اي��ن موضوع ش��د ک��ه اطالعات 
فراگرفت��ه ش��ده روز ب��ه روز کهنه 
می شوند و با از دست دادن کارايی 
الزم، اعتب��ار خود را نيز از دس��ت 
می دهند. بدي��ن ترتيب، اگر همين 
اطالعات به دس��ت آمده، در قالب 
م��دارک تحصيلی، ب��راي افراد در 
باش��ند، چگونه  هويت ساز  جامعه 
می توان به پايندگی چنين هويتی در 
قبال تغييرات روزانة دانش حاضر 
دل خوش داشت؟ به همين سبب، 
فروم با زير س��ؤال بردن دارندگی 
دانش ب��ه عنوان پاي��ه اي ناپايدار، 
هويت��ی پاينده و پوي��ا را در همراه 

شدن با دانش توصيه می کند. 
وی معتقد است که همراه بودن 
ب��ا دانش در س��ير تکوينی آن، تنها 
راه به روز مان��دن در يادگيری های 
مادام العمر اس��ت. ب��ه همين دليل، 
او داشتن هميش��گی دانش را، در 
ش��رايط بی ثباتی اطالعات، توصيه 
می کن��د. رس��وب انس��ان دري��ک 
دورة از زندگ��ی خود و اختصاص 
آموختن به اوان زندگی، و استفادة 
ي��ک عمر از اندوخته های دانش��ی 
کهنة خ��ود، ديگ��ر ادام��ة زندگی 
ج��اری اف��راد جامع��ه را ممک��ن 

 .(Doyle, 2001) نمی سازد
بنابراين، با چنين چشم اندازی 
که آموزش مقوالت دانش و اطالع 
محور، به علت بی ثباتی و س��رعت 
تغييرات زير س��ؤال م��ی رود، تنها 
راه ح��ل ب��ه روز ب��ودن در براب��ر 
تغييرات، همراهي پويا و پيوسته با 
دانش در سرتاس��ر زندگی و طول 
عمراس��ت. اين امر به معنی تقسيم 
همة حجم يادگيری های انس��ان به 
طول عمر اوس��ت؛ بن��ا به نيازهای 
دانشی او و بر اساس کار و مشاغلی 

که انتخاب مي كند. بر اين اس��اس، 
يادگيری های دائمی در موقعيت های 
زندگی بايد جايگزين يادگيری های 
ثاب��ت و محدود آموزش��ی ش��ود 

 .(Richardson&WOlf, 2001)
به اين ترتي��ب، تمرکز بيش از 
حد ب��ر يادگيری های اساس��ی در 
اوان زندگی، يعني درست در ايامی 
 که انس��ان می تواند و بهتر است از 
س��المت و توان اي��ام جوانی خود 
بهتري��ن بهره های زندگ��ی را ببرد، 
ديگر لزومی  پيدا نمی كند و آموزش 
در نظام ه��ای درس و مدرس��ه ای 
ديگ��ر اجب��اری نخواهد ب��ود. در 
عوض و به جای آن، يادگيری های 
تدريجی، مستقيم و غيرمستقيم، از 
جنس خودگردانی و خودگس��تری 

بيشتر مطرح مي شود.
ب��ه همي��ن دلي��ل اس��ت ک��ه 
برنامه ري��زان توس��عه، به ج��ای به 
کارگي��ری و کارب��رد تکنولوژی در 
نظام های آموزش��ی، در برنامه های 
کالن رشد و توسعة خود، بيشتر راه 
ميان بر تلفيق تکنولوژی در نظام های 
يادگي��ری را در مراک��ز يادگي��ری 
مد نظر ق��رار می دهند )اس��کات، 
1383(، ن��ه راهبردهای به کارگيری 
آموزش��ی  نظام های  در  تکنولوژی 
را. زي��را يادگي��ری در محيط ها و 
شرايط آموزشی نمی تواند مايحتاج 
پيش آمده از س��ير تغييرات بزرگ 

پي نوشت .............
1. Life-long Learning
2. Eric Fromm 
3. To have and to be
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در زندگی روزمره را پاس��خ دهد؛ 
و عماًل مشاهده می شود که هميشه 
يادگيری ه��ای محص��ول نظام های 
از س��طح احتياج��ات  آموزش��ی، 
زندگ��ی روزان��ه عق��ب می مانن��د 

)پيشين(.
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دكترنيرهشاهمحمدي
افشينچمنآرا

درسیآموزشی وبرنامه   
ریزی

جريانهدايتوراهنمايي
دربرنامهريزيآموزشيودرسي

برنامهريزيعلتهمهشكستهاست»امامعليعليهالسالم:«واردعملشدنبدون

سر آغاز :

برنامه ريزي كه راهي براي هدايت حساب شدة فعاليت انسان به سوي منظوري 
مشخص است،  يكي از اساسي ترين وظايف هر مدير سازمان است و مانند پلی، 
زمان حال را به آينده مرتبط می سازد. به عبارت ديگر، برنامه ريزی ايجاد پلي است 

ميان جايی که هستيم با جايی که می خواهيم به آن برسيم.
از دير باز همواره سازمان ها به دنبال آن بوده اند که منابع محدودشان را برای 
رفع نيازهای متنوع و رو به افزايش خود صرف کنند. در اين ميان، پوپايی محيط  
س��ازماني و وجود تالطم  در آن بر ضرورت انکارناپذير برنامه ريزی روز به روز 
افزوده است. بررسي تاريخچة برنامه ريزي آموزشي نشان مي دهد كه بعد از جنگ 
جهاني دوم، به علت افزايش جمعيت و تحوالت سياس��ي، اجتماعي، اقتصادي 
و فني، انتظارات مردم از آموزش وپرورش بس��يار بيشتر شده است، در حالي كه 
مناب��ع و مقدورات آموزش و پ��رورش هيچ گاه تكافوي تأمين انتظارات مزبور را 
نكرده اس��ت. مديران آموزش و پرورش و رهبران مردم پيوسته مجبور بوده اند كه 
بين نيازها و خواست هاي مختلف اولويت قائل شوند و براي آنكه بتوانند ازمنابع 
محدود براي برآوردن خواست ها و نيازهاي مورد نظر حداكثر استفاده را ببرند، به 

برنامه ريزي رو آورند.
اين مرحلة مقدماتي را مي توان مرحلة آگاهي از ضرورت و اهميت برنامه ريزي 
آموزش و پرورش دانست. از جمله اصولي كه برنامه ريزان آموزش وپرورش با آن 
مواجه شدند و پذيرفتند، اين بود كه برنامه ريزي آموزشي را نمي توان با فرمول و 
شكل ثابت و يكساني براي همة كشورهاي جهان به كار برد.زيرا شرايط اجتماعي 
و اقتصادي و اداري كشورهاي مختلف با يكديگر يكسان نيستند. در برنامه ريزي 
آموزش وپرورش عالوه بر اصول كلي و فني بايد به ش��رايط، امكانات و نيازهاي 
محلي نيز توجه كرد. در حقيقت يكي از علت هاي اصلي تش��كيل كنفرانس هاي 
منطقه اي برنامه ريزي آموزش و پرورش در نقاط متفاوت دنيا همين ضرورت توجه 

به تفاوت هاي فرهنگي در روند برنامه ريزي هاي آموزشي و درسي بوده است.
ام��روزه، برنامه ريزي آموزش��ي به عنوان برنامه اي مش��خص و مهم در نظام 
آموزشي هر جامعه اي معرفي مي شود و تالش شده است كه عرصه هاي مختلف 
جامعه با آن هماهنگ شود. از جمله به كارگيري فناوري هاي نوين آموزشي و تأثير 
آن ها روي نحوه، كيفيت، زمان، دامنه و گسترة برنامه  هاي درسي. )آصفي، املشي، 

.)5: 1387

ها:
ژه 

 وا
يد

کل

برنامهريزي
آموزشي،

برنامهريزي
متمركزوالزامي،
برنامهريزي
ارشادي-
ترغيبي،

برنامهريزي
مشكلگشايي-

موردي،
روشهايهدايت
برنامهريزي
آموزشيودرسي

 مفهوم هدایت در برنامه ریزی
 برنامه ري��زی متضمن مداخله 
در فعاليت های جمع��ی و هدايت 
آن اس��ت و بدي��ن دليل، بس��ته به 
چگونگی و مي��زان اعمال نفوذش 
شكل هاي گوناگون به خود مي گيرد. 
برنامه ريزی  از:  عبارت اند  شكل ها 
برنامه ري��زی  الزام��ی،  متمرک��ز 
ارش��ادی– ترغيب��ی و برنامه ريزی 

حل مشکل و موردی.

1. برنامه ریزی متمرکز و الزامی1  
در اين ن��وع برنامه ري��زي، به 
اقتض��ای ن��وع رژي��م حكومتي و 
س��اخت سياس��ی و اقتصادی آن ، 
برنامه ري��زی جنبة نهادي پيدا کرده 
و کانون همة فعاليت های اجتماعی 
ش��ده اس��ت؛ طرف��داران اين نوع 
برنامه ريزي اعتقاد دارند که توليد و 
توزيع کاال و خدمات و به طور کلی 
فعاليت های جمعی، تحت  هدايت 
کنت��رل و نظارت هيئ��ت حاکمه و 
طبق برنامه اي مش��خص و از پيش 
تعيي��ن ش��ده صورت مي گي��رد. به 
اين ترتيب برنامه ريزی زيرساخت 
نهاد سياسی اين کشورها محسوب 
مي شود وتمام دستگاه هاي اجرايی 
مل��زم ب��ه رعايت و اج��رای مو به 

موي آن هستند.  
در برخ��ی از منابع برنامه ريزی 
آموزش��ی، اين نوع از برنامه ريزی 
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ي��ا  دس��توری  برنامه ري��زی  را، 
تجوي��زي هم می گويند. همان طور 
که اشاره شد، اين نوع برنامه ريزي 
بيش��تر در کش��ورهايی ک��ه دارای 
اقتص��ادی  توس��عة  برنامه ري��زی 
متمرکز هس��تند، مورد استفاده قرار 
می گيرد و تالش می شود که عرضة 
نيروی انسانی تربيت شده بر مبنای 
تقاضا برای نيروی انسانی صورت 
گيرد و مؤسسات آموزشی متناسب 
با نياز جامعه نيروی انسانی تربيت 

كنند )فيوضات، 1384: 39-41(.
 

ـ ترغیبی2   2. برنامه ریزی ارشادی 
اين نوع برنامه ريزی كه بيش��تر 
غيرسوسياليس��تی  کش��ورهای  در 
مت��داول اس��ت، به اقتض��ای نظام 
ص��ورت  اقتص��ادی،  و  سياس��ی 
نهادي ندارد. به عبارت ديگر، تمام 
فعاليت های جمعی لزومًا از طرف 
هيئ��ت حاکمة نظ��ارت و هدايت 
نمی ش��وند، ب��راي مث��ال، ممک��ن 
است قس��مت هايی از فعاليت های 
اقتص��ادی، از قبي��ل توليد و توزيع 
پ��اره ای از کااله��ا و خدم��ات و 
همچني��ن مالکيت بعض��ی از ابزار 
توليد و منابع در دست دولت باشد 
و مل��ی اعالم ش��ود و برخی ديگر 
در اختي��ار بخ��ش خصوصی قرار 
گيرد. به اين ترتيب از نظر اجرايی، 
برنامه ري��زی در م��ورد اموری که 
تمام��ًا در اختي��ار دول��ت نيس��ت 
نمی توان��د الزام��ی باش��د و ناچار 
حالت ارش��ادی و ترغيبی به خود 

می گيرد.
برای مثال در آمريکا به موجب 
قان��ون اساس��ی، آموزش وپرورش 
ج��زو مس��ئوليت ها و اختي��ارات 
ايالتی اس��ت و دول��ت مرکزی در 
اين زمينه مس��ئوليت اجرايی ندارد 
امن��ای  و انجمن ه��ا، هيئت ه��اي 

محل��ی، مجال��س مقنن��ة ايالتی و 
واليت��ی در ه��ر ايال��ت اختيارات 
و مس��ئوليت های آموزش��ی دارند. 
چگونگی کنترل و هدايت تعليمات 
دانشگاهی نيز بسيار متفاوت است 
و از ايالت��ی ب��ه ايال��ت ديگر فرق 
می کند. در چنين شرايطی هر واحد 
آموزش��ی می توان��د در مح��دودة 
اختيارات قانونی نس��بتًا وسيعی که 
دارد، برای خ��ود برنامه ريزی کند؛ 
به خصوص که بخش خصوصی نيز 
سهم بسيار بزرگی دارد و تابع ادارة 
مرك��زي آموزش وپرورش نيس��ت. 
اي��ن گون��ه برنامه ريزی مس��تقل و 

پراکنده، ضمن آنکه مزايای شايان 
توجهی، به خصوص از نظر تسهيل 
و نوآوری و پويايی فرهنگی، دارد 
مش��کالتی نيز به بار می آورد که از 
آن جمله پيدا ش��دن ش��کاف بين 
کيفيت آموزش وپرورش بخش های 
غن��ی و فقير و گاه��ی تعارض بين 
خط مش��ی مل��ی و نظرهای محلی 
اس��ت. ولی به هر ص��ورت دولت 
واحده��ای  نمی توان��د  مرک��زی 
آموزش وپ��رورش محل��ی را ملزم 
و وادار س��ازد ک��ه برنام��ة خاصی 
را اجرا کنند و ناچار اس��ت از راه 
ارش��اد و ترغيب وارد شود و مثاًل 

از جمله اصولي 
که برنامه ریزان 
آموزش و پرورش 
با آن مواجه شدند 
و پذیرفتند، این 
بود که برنامه ریزي 
آموزشي را 
نمي توان با فرمول 
و شکل ثابت و 
یکساني براي همة 
کشورهاي جهان 
به کار برد.زیرا 
شرایط اجتماعي و 
اقتصادي و اداري 
کشورهاي مختلف 
با یکدیگر یکسان 
نيستند
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کمک های مالی خود را مش��روط و 
مقيد به اجرا و به کار بستن پاره ای 

خدمات سازد.

3. برنامه ریزی مشکل گشایی – 
موردی3  

اين ن��وع برنامه ريزی جامعيت 
ندارد، درازمدت نيست و تمام نظام 
آموزش و پ��رورش را در ارتباط با 
بخش های ديگر توسعة ملی مدنظر 
ن��دارد. بلک��ه همان ط��وری که از 
نامش پيداست، برای رفع مشکالت 
و تنگناها به ص��ورت موردی و در 
محل های کم و بيش مس��تقل اجرا 
می ش��ود. اين مدل از برنامه ريزي 
بيش��تر در كش��ورهاي جهان سوم 
متداول اس��ت و هدفش آن اس��ت 
كه نوآوري ه��ا و اصالحاتي را در 
خرده نظام هاي آموزش وپرورش به 

بار بياورد و جنبة گره گش��ايي و از 
ميان برداش��تن موانع را دارد. مثاًل 
اگر احساس شود كمبود تكنسين ها 
و اف��راد فن��ي باعث كندش��دن يا 
برنامه هاي صنعتي  توقف پيشرفت 
شده اس��ت، براي رفع اين مشكل 
به توس��عة تعليمات فني وحرفه اي 
رو مي آورن��د و برنامه هاي��ي بدين 
منظور تنظيم مي كنند. اگر احساس 
ش��ود كه بي سوادي انبوه مردم مانع 
از آن اس��ت كه برنامه هاي توسعة 
اجتماع��ي خ��وب پيش��رفت كند، 
طرح هاي��ي براي درم��ان آن تنظيم 
مي كنن��د. اگر ديده ش��ود كه كمبود 
معلم موجب شده است كه توسعة 
آموزش رس��مي  با بن بس��ت هايي 
رو ب��ه رو ش��ود ، برنامه هاي��ي براي 
رفع اين مش��كل مي ريزن��د. بدين 
ترتيب، ُبع��د آينده بين��ي اين نوع 

برنامه ريزي چندان قوي نيس��ت و 
بيشتر به مقابله با مسائل روز و رفع 
ضرورت ه��اي موج��ود مي پردازد. 

)محسن پور، 1379: 17(.

 برنامه ریزي آموزشي و هدایت 
برنامه هاي آموزشي و پرورشي 
امروزه آموزش وپرورش منش��أ 
تغيي��رات و نوآوری های اجتماعی 
در جامعه محس��وب می شود. نهاد 
آموزش وپ��رورش و دگرگونی های 
اجتماعی ب��ا يكديگر تعامل دارند. 
آموزش و پ��رورش جريان و فرايند 
فرهنگ��ی،  تغيي��رات  تدريج��ی، 
اجتماع��ی و توس��عة ملی اس��ت. 
تغيير در آموزش وپرورش به معناي 
برنامه ه��ا و  انج��ام دادن کاره��ا، 
روندها به گونة متفاوت اس��ت كه 
اين امر خود به برنامه ريزي دقيق و 

درست نياز دارد. 
با عنايت ب��ه نقش و ضرورت 
برنامه ريزي در نظام آموزشي، و از 
آنجايي كه مهم ترين وظيفة هدايت 
نظ��ام آموزش وپرورش  را مديران 
آموزش��ی بر عهده دارند، لذا نقش 
اصلي آنان هدايت جريان آموزش 
و يادگيری، به ويژه تس��هيل جريان 
دانش آم��وزان  پ��رورش  و  رش��د 
اس��ت. اگر مديران برنامه هايش��ان 
را با روشن بينی اجرا و هدف های 
خود را به صورت قابل فهم وعملی 
طرح كنند، می توانند بازده آموزشی 
م��دارس را بهب��ود بخش��ند. ل��ذا 
تعريف دقي��ق هدف های کلی نظام 
آموزشی به صورت معنی دار، تقسيم 
هدف های کلی به هدف های فرعی، 
تبديل هدف ها به هدف های عملی 
در کالس ب��ه کمک معلم��ان، باال 
بردن روحي��ه کارکنان و... می تواند 
تغييرات چش��م گيری در بازده کار 
ايج��اد  دانش آم��وزان  و  معلم��ان 

برنامه ریزي از 
نوع مشکل گشایي 

بيشتر براي 
مقابله با مسائل 
روز و به منظور 

رفع ضرورت هاي 
موجود صورت 

مي گيرد
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پي نوشت ..............................
1. Consolidated – imperative 
2. Indicative – persuasive
3. Problem solving-case resolving

منبع.......................................
1. آصفي املش�ي، رحي�م )1387(. چرا 
مي مانند.  بي نتيج�ه  برنامه ريزي ه�ا 

روزنامه رسالت،  شمارة 6549.
 2. فيوض�ات، يحي�ي )1384(. مبان�ی 

برنامه ريزی آموزشی. نشر ويرايش.  
 3.  محس�ن پور، به�رام )1379(. مباني 
برنامه ريزي آموزش�ي.  انتشار سمت. 

تهران.
 4. صاف�ی، احم�د )1379(. س�ازمان و 

مديريت در آموزش وپرورش. 

از آنجایي که در 
برخي از کشورها 
برنامه ریزي درسي 
تماماً در اختيار دولت 
نيست، لذا اجراي 
بعضي برنامه هاي 
موردنظر حکومتي 
نمي تواند الزامي 
باشد و بعد به ناچار 
براي اجراي حالت 
هدایتي و ترغيبي 
به خود مي گيرد

کند. ع��الوه براين مدير آموزش��ی 
می بايد با ارزشيابی مستمر تدريس 
مدرس��ه  آموزش��ی  فعاليت های  و 
ميزان اثر بخش��ی وکارايی معلمان 
وميزان تحقق هدف های آموزش��ی 
را مش��خص و در زمان های معينی 
از تغيي��ر و تجديدنظ��ر در برنام��ة 
آموزش��ی مدرسه اس��تفاده کند. او 
همچنين وظيفة شناسايی توانايی ها، 
عالقه ها و نيازهاي دانش آموزان و 
پرورش آن ه��ا را برعهده دارد و با 
بهره گيری از شايس��تگی های فردی 
و تخصص��ی معلم��ان و راهنمايان 
تعليمات��ی می توان��د به پيش��رفت 
فعاليت های آموزش��ی و بررسی و 

افزايش بازده مدارس کمک کند.
 يکی ديگر از وظايف مديران 
در زمينة هدايت درست برنامه هاي 
مؤثر  ارتب��اط  برقراری  آموزش��ي، 
ميان مدرسه  و اجتماع است. هدف 
از ايجاد اين ارتباط، ايجاد اعتماد 
متقاب��ل از طريق اطالع رس��انی به 
مردم دربارة وضعيت کار مدرس��ه 
اس��ت تا بدين وسيله حمايت آنان 
را ب��رای ح��ل وفصل مش��کالت 
كن��د.  جل��ب  مدرس��ه  گوناگ��ون 
بدين ترتيب، مردم با کس��ب آگاهی 
بيشتر از اهميت آموزش وپرورش 
به مشارکت در سرنوشت آموزشی 
وتربيت��ی فرزن��دان خود تش��ويق 
می ش��وند و مدارس هم متقاباًل از 
نظرات ونيازه��ای مردم و اجتماع 
تش��کيل  ل��ذا  می ش��وند.  مطل��ع 
انجمن های اوليا ومربيان، تش��کيل 
شوراهای آموزشی محلی، برقراری 
ارتباط با مؤسسات فرهنگی دينی، 
اجتماع��ی و... از اهميت بس��زايی 
برخوردار اس��ت. ديگر آنكه ارائه 
خدم��ات آموزش��ی و فعاليت های 
مدارس منوط ب��ه ادارة مؤثر امور 
و تأمين منابع مالی و بودجه است. 

بنابراي��ن ادارة مؤث��ر امورگوناگون 
مدرس��ه، ثبت ن��ام، تقس��يم کار با 
توج��ه به ش��رح وظاي��ف کارکنان   
اب��الغ آيين نامه ه��ا، بخش نامه ها و 
دستورالعمل ها، نظارت بر عملكرد 
دفاتر و ط��رز نگهداري مدارک در 
مدرس��ه و تأمين منابع مالی مدرسه 
چ��ه از طريق دولتی ي��ا مردمی نيز 
از وظاي��ف مديران و جزئي از كار 
هدايت و راهنمايي آن ها در جهت 
تحقق هدف هاي برنامه هاي درسي 

به شمار می رود )صافي، 1379(.

شمارة 1 

مهر  مهر  مهر1392 

دورة بيست ونهم  دورة بيست ونهم  دورة بيست ونهم 

9

فوفوف وخسوووخسوخسوخسووخسوخس
فوفوف وكسوكس

ش��ما مي توانيد با حسابي 
س��اده، به تاريخ همة خورشيد 
ماه گرفتگي هاي  و  گرفتگي ه��ا 
گذش��ته و آينده پي ببريد. زيرا 
اي��ن دو پدي��دة كيهاني روش 
منظمي دارند. در هر 18 س��ال 
و  كس��وف  دورة  روز،   11 و 
خس��وف تجديد مي ش��ود؛ به 
طوري كه كس��وف دورة كنوني 
درست جاي كسوف دوره هاي 
گذش��ته و همچنين آينده قرار 

مي گيرد. 

چاشنیـ 
سرگرمی

آموزشى

مجتبياحمدي

فف

مي گيرد. 

عقل ب��اور نمي كند اين ترتيب منظم و بدون اش��تباه كه 
هزارها س��ال است پيوسته تجديد مي شود، از روي تصادف 
صورت گيرد و مهندسي عالي مقام  گردانندة آن نباشد؛ چون 
كمتري��ن تغييري در آن ديده نمي ش��ود. دو كار يكنواخت از 
طبيعِت بدون شعور ساخته نيس��ت. اگر به آثاري كه سيل ها 
ي��ا بادها ايجاد مي كنند، دقت كنيد، درمي يابيد كه همانند هم 
نيس��تند. چگونه طبيعت مي تواند به طور مك��رر هزارها كار 

يكنواخت را انجام دهد؟!
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حسيناحمدي

چاشنیـ 
می سر

آموزشى

��ت آ���ه و �م��ن �ودم 
و � �ود �ی ���م

خالق ا�د. ��ه � ���ل و �دا
د�ت �م �ی ��ر�د �س و ��ق �ود را 

باید ا��وز ی�ی را ��م!
ا�م ��رم و ��ندم اصًال

� ��ر�ند از �ن، و �سا�ی ��ر�د...
�ط ��ی آوردم،

� �وا ��خا�دم 
��م � � �ی �وب ����ه �� ��ف �ی غ��ید...

رید ج�و، زود، ���ل ن��ید! ��ق � را ب�ذا
د��ر ��ق ��ن �م �ده �ود 

ا�ن ��ف، آن ��ف،
��م��ش را �ی ��ت

�و �جا�ی ��ه؟
ب�ه آ�، ا��جا

���نان �ی ��زید...
پاک ���ل �ده ای ��ة �د

«� �دا د��ر �ن �م �ده آ�، ��ه شا�د ���ند»

«ما �و���م آ�» 
باز �ن د��� را...

�ط ��م باال ر��، �وا��م � �ف د��ش ��م 
او �قال �ی ��د

گا�ش ��دم  �ون ن
��ة ���ی ��د...

�و� �ورت او ���� �د
�ق ��ی ��د

��س سا�� �د...
ل�ه، � �نارم �م �د ��ھان �مدا

ز� یک ��ز،
�نار د�وار، د��ری �یدا ��د...

��ت: «ا�ن ا�ت، د��ر ��ق ��ن»
گا�ش ��دم، عا�ی و �وش �ط �ود �ون ن

�ق � �رم و �جا�� ���م �
جای آن �وِب ��م � د�م آ�ش زد

�ر�ی �و� او، � ��ودی ��وید...
��ح ��دا دیدم 

�ه ��ن با �درش، و ی�ی ��د د��

�وی �ن �ی آ�ند...
��ل و دل ن��ان، ����� ما�دم �ن 

� �ه ���ی ��ند
ش�وه ای یا گ�ه ای، یا �ه د�وا شاید

��ت � ا�د��ة آ�ن �ودم 
�درش �عِد سالم، ��ت: «���ی ب��ید و ��ن را ��پارید � ما»

����ش، �ی �ده آ� ر�مان؟
��ت: ا�ن �نگ �دا
و��ی از �در� ��ی ���ه 

� ز��ن ا�تاده، ��ة �ر � �وا، یا �ه د�وا ��ده 
��ه ای سا��ه ا�ت

ز� ا�و و �نار ���ش، ��ورم �ده ا�ت
�د ���ی دارد، �ی ���ش د��ر، با اجازه آ�...»

���م ا�تاد � ��م �ودک...
�ق ا�دوه و تأ� ���م  �

�ِن �ر�نده �ع�م �ودم 
�یک آن �ودک ��د و �وچک

ا�ن ���ن �س �ر�ی �ی داد
�ی �تاب و د��ر...
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حسيناحمدي

چاشنیـ چاشنیـ چاشنیچاشنی ــ 
میمی سرسر

آموزشى
چاشنی

آموزشى
چاشنیچاشنی

آموزشى
چاشنی

آموزشىمیآموزشىمیمیآموزشىمیآموزشى

��ت آ���ه و �م��ن �ودم 
و � �ود �ی ���م

��ت آ���ه و �م��ن �ودم 
و � �ود �ی ���م

��ت آ���ه و �م��ن �ودم 

خالق ا�د. ��ه � ���ل و �دا
و � �ود �ی ���م

خالق ا�د. ��ه � ���ل و �دا
و � �ود �ی ���م

د�ت �م �ی ��ر�د �س و ��ق �ود را 
خالق ا�د. ��ه � ���ل و �دا

د�ت �م �ی ��ر�د �س و ��ق �ود را 
خالق ا�د. ��ه � ���ل و �دا

باید ا��وز ی�ی را ��م!
د�ت �م �ی ��ر�د �س و ��ق �ود را 

باید ا��وز ی�ی را ��م!
د�ت �م �ی ��ر�د �س و ��ق �ود را 

ا�م ��رم و ��ندم اصًال
باید ا��وز ی�ی را ��م!

ا�م ��رم و ��ندم اصًال
باید ا��وز ی�ی را ��م!

� ��ر�ند از �ن، و �سا�ی ��ر�د...
�ط ��ی آوردم،

� ��ر�ند از �ن، و �سا�ی ��ر�د...
�ط ��ی آوردم،

� ��ر�ند از �ن، و �سا�ی ��ر�د...

� �وا ��خا�دم 
��م � � �ی �وب ����ه �� ��ف �ی غ��ید...

رید ج�و، زود، ���ل ن��ید! ��ق � را ب�ذا
��م � � �ی �وب ����ه �� ��ف �ی غ��ید...

رید ج�و، زود، ���ل ن��ید! ��ق � را ب�ذا
��م � � �ی �وب ����ه �� ��ف �ی غ��ید...

د��ر ��ق ��ن �م �ده �ود 
ا�ن ��ف، آن ��ف،

��م��ش را �ی ��ت
ا�ن ��ف، آن ��ف،

��م��ش را �ی ��ت
ا�ن ��ف، آن ��ف،

�و �جا�ی ��ه؟
ب�ه آ�، ا��جا

���نان �ی ��زید...
پاک ���ل �ده ای ��ة �د

���نان �ی ��زید...
پاک ���ل �ده ای ��ة �د

���نان �ی ��زید...

«� �دا د��ر �ن �م �ده آ�، ��ه شا�د ���ند»
پاک ���ل �ده ای ��ة �د

«� �دا د��ر �ن �م �ده آ�، ��ه شا�د ���ند»
پاک ���ل �ده ای ��ة �د

«ما �و���م آ�» 
باز �ن د��� را...

«ما �و���م آ�» 
باز �ن د��� را...

«ما �و���م آ�» 

�ط ��م باال ر��، �وا��م � �ف د��ش ��م 
باز �ن د��� را...

�ط ��م باال ر��، �وا��م � �ف د��ش ��م 
باز �ن د��� را...

او �قال �ی ��د
�ط ��م باال ر��، �وا��م � �ف د��ش ��م 

او �قال �ی ��د
�ط ��م باال ر��، �وا��م � �ف د��ش ��م 

گا�ش ��دم  �ون ن
��ة ���ی ��د...

گا�ش ��دم  �ون ن
��ة ���ی ��د...

گا�ش ��دم  �ون ن

�و� �ورت او ���� �د
�ق ��ی ��د

��س سا�� �د...
ل�ه، � �نارم �م �د ��ھان �مدا

ز� یک ��ز،
ل�ه، � �نارم �م �د ��ھان �مدا

ز� یک ��ز،
ل�ه، � �نارم �م �د ��ھان �مدا

�نار د�وار، د��ری �یدا ��د...
ز� یک ��ز،

�نار د�وار، د��ری �یدا ��د...
ز� یک ��ز،

��ت: «ا�ن ا�ت، د��ر ��ق ��ن»
�نار د�وار، د��ری �یدا ��د...

��ت: «ا�ن ا�ت، د��ر ��ق ��ن»
�نار د�وار، د��ری �یدا ��د...

گا�ش ��دم، عا�ی و �وش �ط �ود �ون ن
�ق � �رم و �جا�� ���م �

گا�ش ��دم، عا�ی و �وش �ط �ود �ون ن
�ق � �رم و �جا�� ���م �

گا�ش ��دم، عا�ی و �وش �ط �ود �ون ن

جای آن �وِب ��م � د�م آ�ش زد
�ر�ی �و� او، � ��ودی ��وید...

جای آن �وِب ��م � د�م آ�ش زد
�ر�ی �و� او، � ��ودی ��وید...

جای آن �وِب ��م � د�م آ�ش زد

��ح ��دا دیدم 
�ه ��ن با �درش، و ی�ی ��د د��

��ح ��دا دیدم 
�ه ��ن با �درش، و ی�ی ��د د��

��ح ��دا دیدم 

�وی �ن �ی آ�ند...
��ل و دل ن��ان، ����� ما�دم �ن 

�وی �ن �ی آ�ند...
��ل و دل ن��ان، ����� ما�دم �ن 

�وی �ن �ی آ�ند...

� �ه ���ی ��ند
ش�وه ای یا گ�ه ای، یا �ه د�وا شاید

��ت � ا�د��ة آ�ن �ودم 
�درش �عِد سالم، ��ت: «���ی ب��ید و ��ن را ��پارید � ما»

��ت � ا�د��ة آ�ن �ودم 
�درش �عِد سالم، ��ت: «���ی ب��ید و ��ن را ��پارید � ما»

��ت � ا�د��ة آ�ن �ودم 

����ش، �ی �ده آ� ر�مان؟
�درش �عِد سالم، ��ت: «���ی ب��ید و ��ن را ��پارید � ما»

����ش، �ی �ده آ� ر�مان؟
�درش �عِد سالم، ��ت: «���ی ب��ید و ��ن را ��پارید � ما»

��ت: ا�ن �نگ �دا
����ش، �ی �ده آ� ر�مان؟

��ت: ا�ن �نگ �دا
����ش، �ی �ده آ� ر�مان؟

و��ی از �در� ��ی ���ه 
� ز��ن ا�تاده، ��ة �ر � �وا، یا �ه د�وا ��ده 

��ه ای سا��ه ا�ت
ز� ا�و و �نار ���ش، ��ورم �ده ا�ت

�د ���ی دارد، �ی ���ش د��ر، با اجازه آ�...»
ز� ا�و و �نار ���ش، ��ورم �ده ا�ت

�د ���ی دارد، �ی ���ش د��ر، با اجازه آ�...»
ز� ا�و و �نار ���ش، ��ورم �ده ا�ت

���م ا�تاد � ��م �ودک...
�د ���ی دارد، �ی ���ش د��ر، با اجازه آ�...»

���م ا�تاد � ��م �ودک...
�د ���ی دارد، �ی ���ش د��ر، با اجازه آ�...»

�ق ا�دوه و تأ� ���م  �
���م ا�تاد � ��م �ودک...

�ق ا�دوه و تأ� ���م  �
���م ا�تاد � ��م �ودک...

�ِن �ر�نده �ع�م �ودم 
�یک آن �ودک ��د و �وچک

�ِن �ر�نده �ع�م �ودم 
�یک آن �ودک ��د و �وچک

�ِن �ر�نده �ع�م �ودم 

ا�ن ���ن �س �ر�ی �ی داد
�ی �تاب و د��ر...

�وی �ن �ی آ�ند...

هنگامي كه خشـمگين شدي، بنشين و 
در حالت خشم قضاوت نكن.

من ال يحضره الفقيه � جلد 3، صفحه 15اميرالمؤمنين علي )ع(

هنگامي كه خشـمگين شدي، بنشين و 
در حالت خشم قضاوت نكن.
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�ن �ه �وچک �ودم!
زه �رگ! او �ه ا�دا

� �در ��ز ن��ت
آ��ه �ن از �ر ��م � �رش آوردم 

��ب کار از �ود �ن �ود و ��ی دا���م


�ن از آن روز �ع�م �ده ام...
او � �ن � یاد آورد ا�ن کالم �وال

�ه ب��رم ��م
� � ف��م ����م

� د�م د��وری
� ��م �����ی

یا ��ا اصًال �ن ��با�ی با�م
با ���ت شاید ��ه ای ب�شا�م

با ��و�� ����
با ��و�� ����* 

* شاعر: گمنام 
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خوانندگانما
و


دكترليالسليقهدار

با
تغيير همگام

1
كنند. بنابراين پيش از اعمال تغييرات، 
برگزاري جلس��ات آماده سازي بسيار 
الزم اس��ت. تا هري��ك از معلمان يا 
عوامل��ي كه در اجراي فعاليت س��هم 
دارند، نظ��رات خود را ش��رح دهند. 
سپس نظرات نقد و ارزيابي مي شوند 
و در انتها به راه حلي مشترك مي رسيم. 
در اين زمينه مي توانم به تجربة طراحي 
»آزمايش��گاه كوچك كالس« مدرسة 

خودمان اشاره كنم. 
ميزان تأثير استفاده از آزمايشگاه در 
يادگيري دانش آموزان بر همگان روشن 
است، اما در يك مجتمع آموزشي بزرگ 
باي��د زمان زيادي را صرف هماهنگي 
كالس ها ك��رد تا هم��ه بتوانند، بدون 
تداخل زماني، از آزمايش��گاه مجتمع 
استفاده كنند كه اين خود مشكالتي را 
از نظر برنامه ريزي و هماهنگي به وجود 
مي آورد. براي حل اين مشكل، ما، بعد 
از گفت وگ��و با معلمان و البته مطالعة 
ش��يوه هايي كه تاكنون مدارس در اين 
زمين��ه تجربه كرده ان��د، در طراحي و 
استفاده از يك ميز متحرك آزمايشگاهي 
با قابليت انتقال آس��ان آن به كالس به 
توافق رسيديم. در اين شيوه، هر معلم 
مي تواند، هر زماني كه نياز است يك 
ميز  آزمايشگاهي متحرك را، با وسايل 
الزم، ب��ه كالس خود بب��رد تا ديگر به 
ناهماهنگي  و مشكالتي كه از آن دست 

س��خن از تغييرات كالن و زيربنايي در آموزش و پرورش تداعي گر اين س��خن اس��ت كه «اگر 
مي خواهي جهاني را تغيير دهي، اول خودت را متحول كن و نقطة آغاز را خودت قرار بده.» امروزه 
كه ضرورت ايجاد تغيير و تحول در آموزش و پرورش بر اصحاب تعليم و تربيت آشكار شده است، 
س��ؤالي اساسي ذهن را به خود مش��غول مي كند: «مديران، معلمان و دست اندركاران نظام آموزشي 
چگونه مي توانند مناسب ترين نقش را در دگرگوني مثبت آموزش و پرورش ايفا كنند؟ اين پرسش بهانة 
گفت وگويي است كه در مجتمع آموزشي سوده، واقع در منطقة 2 آموزش و پرورش شهر تهران انجام 

گرفت. اين گزارش در دو قسمت تنظيم شده است قسمت اول آن را 
در اين شماره مي خوانيد. 

اشاره  : 

حوالي ظهر اس��ت و م��ا مهمان 
مجتمع آموزشي سوده هستيم. بعد از 
هماهنگي اوليه، وارد بخش دبيرستان 
اين مجتمع مي شويم. دانش آموزان در 
س��الن مدرسه در گروه هاي چندنفري 
مش��غول صحب��ت هس��تند. بچه ها 
كمتر از آن اس��ت ك��ه پيش بيني كرده 
بوديم. كنجكاوي در م��ورد تعداد كم 
دانش آم��وزان، ما را ب��ا برنامة اردوي 
آموزش��ي تفريحي آشنا مي كند كه در 
دوره هاي زماني معيني انجام مي شود. 
اين اردوها براي آشنايي دانش آموزان 
ب��ا فعاليت هاي آموزش��ي خ��ارج از 
مدرسه هستند و البته فرصت خاصي 
را ني��ز براي دانش آم��وزان حاضر در 
مدرس��ه فراهم مي كنند تا در خلوت 
ب��ه گروه هاي علمي خود در مدرس��ه 
بپيوندند، تعامل بيش��تري با يكديگر 
داشته باش��ند و برنامة پژوهشي آيندة 

گروه را سامان دهند. 
روياروي��ي م��ا ب��ا فعاليت هاي 
خالقانة مدرس��ه در بدو ورود موجب 
شد سلسله س��ؤاالت موردنظر براي 
اين جلس��ة گفت وگو به يك پرسش 
معطوف گردد: »اگر بخواهيد در مدرسة 
خود تغييري اساسي ايجاد كنيد چگونه 
و با چه نوع فعاليت هايي دست به اين 

كار مي زنيد؟«
در اين گفت وگو مديران سه دورة 
آموزشي مجتمع سوده شركت دارند. 
خان��م ايجي ميزب��ان اول م��ا در اين 
گفت وگو كه مدير دبيرس��تان است، به 
عن��وان آغازگر گفت وگو مي گويد: »به 
نظر من براي اعم��ال هر نوع تغيير و 
يا حت��ي اصالح��ات در فعاليت هاي 
آموزش��ي مدرس��ه، بايد برنامه ريزي 
طوري باشد كه تمامي عوامل، به ويژه 
معلمان، نسبت به آن احساس خوبي 
داش��ته باش��ند و ضرورت آن را باور 

تکنولوژی آموزشی در مدارس
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برنخورد. 
خانم زينب اش��رفي،  مدير دورة 
ابتدايي مجتمع، در تأييد سخن خانم 
ايجي مي گويد: »ب��ا توجه به آنچه در 
سؤال اول مطرح شد و نيز توضيحات 
خانم ايجي، مي توانيم نتيجه بگيريم كه 
در همة موارد، تح��ول در كاِر مدير يا 
معلم مي تواند دو حيطه را نشانه بگيرد: 
يك��ي نح��وة فعاليت و ديگ��ري نوع 
فعاليت. در اين باره، متناس��ب با گروه 
سني دانش آموزان، با شيوه هاي متفاوتي 
روب��ه رو هس��تيم. در دورة ابتداي��ي، 

ما هم در اين مدرس��ه تصميم گرفتيم 
عالقة دانش آموزان را محور قرار دهيم 
و يك دوره مس��ابقات پژوهش��ي به 
صورت درون مدرسه اي ترتيب دهيم. 
در اين برنامه، ش��ش گروه پژوهش��ي 
علم��ي ش��امل رباتي��ك، هوافض��ا، 
زيست شناس��ي، عمران،  معماري و 
علوم ترتي��ب داده اي��م. دانش آموزان 
ت��ا پايان مهرماه فرصت دارند رش��تة 
علمي موردنظرش��ان را انتخاب كنند. 
هر گروه يك راهنماي تخصصي دارد 
و مي تواند پس از تكميل پروژة خود، 

در دورة ابتدایي، 
کاربرد شيوه هاي 
قصه گویي و 
نمایش، در کنار 
شيوة  استداللي و 
برهاني، موردنظر 
است تا ضمن 
فاصله گرفتن از 
قالب هاي مرسوم 
گذشته همچون 
سخنراني صرف، 
نقش فعال تري 
براي دانش آموز 
تعریف شود

پي نوشت ...................................................................
1. س��ازمان مردم نهاد )س��من( بربر نهاده اي براي NGO يا س��ازمان غير 
دولتي )Non Goverment Organization(  است كه فرهنگستان 

زبان فارسي پيشنهاد كرده است.

كاربرد شيوه هاي قصه گويي و نمايش، 
در كنار ش��يوة  اس��تداللي و برهاني، 
موردنظر است تا ضمن فاصله گرفتن 
از قالب هاي مرس��وم گذشته همچون 
سخنراني صرف، نقش فعال تري براي 
دانش آموز تعريف شود. اين ها مواردي 
هستند كه در دورة ابتدايي موردنظرند و 
معلمان با باور به اثربخشي آن ها خود را 
ملزم مي دانند نحوة فعاليت آموزشي را 
به گونه اي طرح ريزي كنند كه دانش آموز 
با فعاليت  بيشتر و مشغوليت ذهني به 

يادگيري عميق تر برسد.«
خانم ايجي كارشناس مديريت و 
برنامه ريزي آموزشي، در همين زمينه 
به طرح تش��كيل گروه هاي پژوهشي 
دانش آم��وزي اش��اره مي كن��د و اين 
طرح را به اين صورت شرح مي دهد: 
»در ح��ال حاض��ر، و در بس��ياري از 
م��دارس، و در هر مدرس��ه به نحوي، 
فعاليت هاي پژوهشي انجام مي شود. 

در نمايش��گاهي كه در ارديبهشت ماه 
برگزار خواهد شد، شركت كند. در اين 
نمايشگاه، دانش آموزان طرح هاي خود 

را ارائه و از آن دفاع مي كنند.«
طرح گروه هاي علمي و پژوهشي 
در اين گفت وگو، براي خانم شيرلقب، 
مدير دورة راهنمايي س��وده، بهانه اي 
براي ط��رح NGO 1 دانش آموزي در 
اين مدرسه است. او مي گويد: »اساس 
تشكيل گروه هاي دانش آموزي در اين 
طرح، دانش آموزان عالقه مند و داوطلبي 
هس��تند ك��ه مي توانند در ي��ك زمينة 
خاص اعم از آموزشي و گاه اخالقي، 
به تعدادي ديگر از دانش آموزان كمك 
كنند. اين فعاليت  كانون هايي را شامل 
مي ش��ود ك��ه ممكن اس��ت در ظاهر 
رقابت بين آن ها مولد انرژي باشد، اما 
در بطن خ��ود مهارت هاي اجتماعي 
مانند نوع دوستي، همكاري و همياري 
را تقوي��ت مي كن��د و دانش آموز ياد 

مي گيرد كه چگونه مي تواند با مهرباني 
و صميميت ضعف  دوس��تان خود را 
رفع كن��د. الزم به ذكر اس��ت، در بعد 

اخالق��ي و تربيت��ي دانش آموزان تنها 
نيس��تند و طرح ديگري با نام »آداب 
ادب« آن��ان را با موضوعات اخالقي 
و تربيت��ي درگير مي كند. در اين برنامه 
دانش آم��وزان در هر هفته با اس��تفاده 
از رس��انه هاي ديداري و شنيداري، با 
يك موضوع تربيتي آش��نا مي ش��وند. 
آن ه��ا  موظف اند در طول هفته همان 
گروه ها كه ذكر شد، يكديگر را به انجام 
كاري كه معرفي ش��ده اس��ت دعوت 
كنن��د. در پايان هفته ني��ز موضوع به 
صورت نمايش دانش آموزي به اجرا 

درمي آيد.«
اين گفت وگو همچنان ادامه دارد. 
مي توانيد گزارش آن را در شمارة بعد 

دنبال كنيد. 
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آموزش،
معلمی

حرفة

روحيةپرسشگري
عواملوزمينههايتحققآن

فاطمهجعفري
كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي
سيدمحمدجوادلياقتدار

عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان

س��طح باال يا باز مي پرسند. مطالعات 
نشان مي دهد که دانش آموزان از طرح 
س��ؤال اجتن��اب مي کنن��د. از اين رو، 
شناس��ايي و تقوي��ت عوام��ل مؤثر بر 
ارتقاي روحية پرسشگري فراگيرندگان 
اهميت زيادي دارد. از جملة اين عوامل 
مي ت��وان به محتواي آموزش��ي، روش 
تدريس، شيوة ارزشيابي و ويژگي هاي 
معلمان اش��اره ک��رد. در ادام��ه، ابتدا 
پرسشگري را تعريف مي كنيم و سپس 
هريک از عوامل مؤثر در پرسشگري را 

به اختصار توضيح مي دهيم.

 پرسشگري
مهم ترين ش��کل تعامل انس��اني، 
ارتباط��ي اس��ت که بر مبناي پرس��ش 
و پاس��خ پي ريزي مي ش��ود. بنابراين، 
پرسش��گري به عنوان يک مهارت، در 
تمامي سطوح تعامل اجتماع مورد نياز 
اس��ت. پرسشگري عنصري کليدي در 
فرايند يادگيري است و به دانش آموزان 
کمک مي کند تا از طريق ترکيب دانش 
قبلي و اطالعات جديد خود، هدايت 
يادگيري خويش را به دس��ت بگيرند. 
ع��الوه بر اين، س��ؤاالت دانش آموزان 
نق��ش مهمي را در يادگي��ري معني دار 
آن ها ايفا مي كند و تأثير زيادي بر آشکار 
ک��ردن کيفيت تفکرش��ان و چارچوب 
مفهوم��ي آن  مي گذارد. پرس��ش نقطة 

با آغاز هزارة سوم، پيشرفت و تغيير و تحوالت علوم و فناوري چنان شتاب و جهش يافته است 
که اجبارًا تحول و دگرگوني خاصي را از جامعه طلب مي کند. نگاهي به وضعيت آموزش و پرورش 
کشور  ما حاکي از آن است که شرايط موجود در محيط هاي آموزشي ما عمدتًا بر ارائه اطالعات خام 
به طور يکطرفه مبتني اس��ت و دريافت بازخ��ورد از آن، با اتکا به قدرت حافظة دانش آموزان بدون 
پردازش اطالعات و بدون تحريک قدرت نقادي و خالقيت آن ها، صورت مي گيرد. راه حل  اين معضل 
آن است که محيط هاي يادگيري را به گونه اي طراحي كنيم که فراگيرندگان به سؤال کردن تشويق شوند 
و روحية پرسشگري در آنان تقويت شود. اما با وجود فايده هاي بي شمار پرسش، متأسفانه اين موضوع 
در محيط هاي آموزشي مغفول مانده است. لذا ضروري است که عوامل مؤثر در ارتقاي پرسشگري 

فراگيرندگان بررسي و واکاوي شوند. 

اشاره  : 

ها:
ژه 

 وا
يد

کل

پرسشگري،
محتواي
آموزشي،
روشهاي
تدريسو
ارزشيابي

 سرآغاز
از آنج��ا ک��ه آم��وزش و پرورش 
زيربناي رشد همه جانبة جامعه است 
و از طرف ديگر، هدف اصلي آموزش 
نيز رشد فکري يادگيرندگان است، در 
نتيجه آم��وزش و پرورش مس��ئول و 
ملزم است به پرورش افرادي که داراي  
انديش��ة انتقادي و خ��الق دارند و در 
حل مسئله و گشودن گره ها و معضالت 
توانا هس��تند تأکيد ورزد )لياقت دار و 
هم��کاران، 1382(. در واقع، رس��الت 
جديد نظام هاي آموزش��ي متناسب با 
ويژگي هاي عصر فعلي، قادر س��اختن 
نس��ل جديد به گش��ت و گذار جدي، 
جه��ت دار و هدف��دار در منابع بي حد 
و حصر اطالعاتي اس��ت که مهم ترين 
پي��ش ني��از آن را باي��د مجه��والت و 
پرسش هاي فرد دانست )مهرمحمدي، 

1387(. دس��تيابي به چني��ن نظام هاي 
آموزشي منوط به وجود فراگيرندگاني 
خالق و فعال اس��ت که در مورد انواع 
مهارت ه��اي اجتماع��ي، به خصوص 
مهارت ه��اي تفکر انتقادي و پرس��ش 
ک��ردن، و اث��رات اي��ن مهارت ه��ا در 
تعامالت اجتماعي، دانش و آگاهي الزم 
را داشته باشند )مظلومي قاضي محله، 

 .)1381
 يک��ي از مهم تري��ن ش��يوه هاي 
يادگي��ري را پرس��ش ک��ردن مي دانند 
)يعقوبي، 1388(. از اين رو محيط هاي 
آموزش��ي بايد تم��ام تالش خ��ود را 
ب��راي ارتق��اي روحي��ة پرسش��گري 
دانش آموزان به کار بندند، اما با وجود 
اهميت آموزشي سؤال پرسيدن، معمواًل 
تعداد س��ؤاالت دانش آموزان به شدت 
اندک اس��ت. در واقع، تع��داد کمي از 
دانش آموزان به طور خودکار سؤاالت 
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ش��روع و مبدأ جهش فکري اس��ت و 
بدين لحاظ، يک امتياز در مس��ير تفکر 
است و کسي که توان طرح سؤال ندارد 
و پرس��يدن را نياموخته، هنوز در نقطة 
ش��روع قرار نگرفته است )حسن زاده 

قشالق، 1387(.
پرس��ش  اصل��ي  کارکرد ه��اي   
عبارت اند از: کس��ب اطالعات، کنترل 
تعام��ل، ايج��اد عالقه و کنج��کاوي، 
تشخيص مشکالت طرف مقابل، تعيين 
نگرش ه��ا، احساس��ات و عالقه هاي 
طرف مقابل، به حداکثر رساندن فعاليت 
ط��رف مقابل، س��نجش مي��زان دانش 
پاس��خ دهندگان، تشويق تفکر انتقادي 
و ارزيابي، تش��ويق اعض��اي گروه به 
ابراز نظر در مورد پاس��خ هاي سايرين 
و جلب توجه اعض��اي گروه از طريق 
پرس��ش هاي غي��ر مترقبه. اي��ن موارد 
از جمل��ه کارکرد هاي اصلي پرس��ش 
به عن��وان مهارتي اجتماعي هس��تند 
)هارجي، 1382(. بنابراين، به بيان ساده 
مي توان پرس��ش کردن را از رايج ترين 

مهارت هاي شناختي و ارتباطي دانست. 
ب��ا توج��ه ب��ه اهمي��ت و ارزش 
پرس��ش و نقش کلي��دي آن در جريان 
آموزش، نظام هاي آموزشي بايد بتوانند 
دانش آموزان را به مهارت پرسشگري 
مجهز كنند و به آن ها بياموزند که طرح 
پرس��ش، کليد دس��تيابي به پاسخ هاي 
بزرگ است. دانش آموز بايد به پرسيدن 
به عنوان عاملي اصلي و ريش��ه اي در 
يادگيري بنگ��رد و به س��ادگي از کنار 
آن نگذرد. تنها از اين طريق اس��ت که 
مي توان راه پر پي��چ و خم آموختن را 

براي او هموار کرد. 

 عوامل مؤثر بر پرسشگري
الف. محتواي آموزشي: محتوا عبارت 
است از دانش )حقايق، تبيين ها، اصول 
و تعريف ه��ا(، مهارت ه��ا و فرايندها 
)کنجکاوي، مش��اهده، تفسير يافته ها، 
طراحي تحقي��ق، اج��راي آزمايش و 
ايج��اد ارتباط( و ارزش ه��ا )اعتقاد به 
خوب و ب��د، صحيح و غلط، عالقه به 

علم و...( )لوي، 1386(.
در  مه��م  موضوع��ات  از  يک��ي 
و  نوس��ازي  درس��ي،  برنامه ري��زي 
تجديدنظ��ر در برنامه ه��اي درس��ي و 
هماهنگ ك��ردن محت��وا و روش هاي 
تدري��س با ش��رايط در ح��ال تغيير و 
نامطمئ��ن اس��ت )فتحي واج��ارگاه، 
1387(. زيرا برنامة درسي جوهرة نظام 
آموزشي محس��وب مي ش��ود. هرچه 
محت��وا با تأکيد بر ش��يوة حل مس��ئله 
تدوين شود و مطالب و يافته هاي علمي 
را در قالب عب��ارات حفظي و به طور 
قطعي ثاب��ت در اختي��ار دانش  آموزان 
قرار ندهد و آن ها را در يادگيري درگير 
كند، باعث مي ش��ود که آن ها نسبت به 
تفکر علمي احساس تعهد داشته باشند 
و دس��ت يافتن به روحي��ة پژوهش و 
کاوش��گري براي آن ها ميس��ر شود، به 
نحوي که خود هدايت يادگيري ش��ان 
را به عهده بگيرند و با طرح س��ؤاالت 
متعدد حس کنجکاوي و پرسش��گري 
آن ه��ا اقناع ش��ود. براي اي��ن منظور 

محيط هاي آموزشي 
باید تمام تالش خود 
را براي ارتقاي روحية 

پرسشگري فراگيرندگان 
به کار بندند
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محتوا بايد به گونه اي طراحي ش��ود که 
موجب درک عميق و نه درک س��طحي 
از دانش شود، به نحوي که فراگيرندگان 
ب��ه تدريج بر اثر درگيري فعال با محتوا 
به حفظ کردن مطالب نياز نداشته باشند 
و سطوح باالي تفکر آن ها درگير محتوا 
شود. محتوا بايد انواع تجربه هاي نظري 
و عملي الزم براي کسب مجوز ورود به 
حرفه و تداوم حض��ور در آن را فراهم 
كند. محتوا بايد پيوس��تگي دقيق داشته 
باش��د تا مانع پراکنده کاري ش��ود. در 
غير اين صورت، امکان يادگيري عميق 
براي دانشجويان از دست خواهد رفت. 
انتخاب محت��وا باي��د فرصت هايي را 
فراهم کند تا ضمن تأکيد بر مهارت هاي 
عقالني س��طح باال مانند استدالل، حل 
مس��ئله، تفکر انتقادي و خالقيت، اين 
مهارت ها رشد نيز داده شوند )شعباني، 
1371(. تنها با طراحي محتواي متناسب 
با نياز هاي فراگيرندگان است که مي توان 
آن ها را در جريان يادگيري فعال كرد و 
پرسشگراني عالقه مند و خالق بار آورد. 
ب. روش تدري��س: تدري��س يکي از 
عناصر اصلي فرايند آموزش و پرورش 
است که در کارايي نظام آموزشي نقش 
مؤثري ايفا مي کن��د. امروزه روش هاي 
قديمي تدريس که بيش��تر بر محصول 
نهايي )نمره( تأکيد مي کنند تا بر فرايند 
آموزش، نمي توانند پاسخگوي نياز هاي 
جامعه باشند. بنابراين نياز به نوآوري و 
شگرد هاي جديد آموزشي در اين باره 
بيش از پيش احساس مي شود. معلمان 
بايد در تدريس از الگوهايي اس��تفاده 
کنند که ميزان مشارکت دانشجويان را به 

حداکثر برسانند )لياقت دار و همکاران، 
1382(. در واق��ع تعليم و تربيت نوين 
معتقد اس��ت دانش آموزاني که به طور 
فع��ال به يادگي��ري مي پردازند، نه تنها 
بهتر ف��را مي گيرند، بلک��ه از يادگيري 
لذت بيشتري هم مي برند، زيرا آن ها به 
جاي اينکه فقط شنونده باشند، فعاالنه 
در جريان يادگيري مش��ارکت مي کنند 
و خود را مس��ئول يادگي��ري خويش 
مي دانند )گاردنر و جولر، 2000( و اين 
ميسر نيست مگر با حاکميت روش هاي 

نوين تدريس در محيط هاي آموزشي.
در روش ه��اي س��نتي تدري��س، 
فراگير در جريان تدريس منفعل است 
و اين معلم اس��ت که جريان يادگيري 
را هداي��ت مي کند، ام��ا در روش هاي 
تدريس نوين، تا ح��د زيادي وظايف 
و مسئوليت هاي يادگيري به عهدة خود 
دانش آموز گذاش��ته مي شود، از اين رو 
دانش آم��وز در جري��ان يادگيري فعال 
و درگير اس��ت. از آنجا که پرسشگري 
فعاليت��ي اس��ت ک��ه درگي��ري فع��ال 
دانش آموز و مشارکت همه جانبة وي 
در جري��ان تدريس را مي طلبد، و بايد 
او به طور کامل در جريان امور کالس 
باشد تا به پرسش ترغيب شود. به نظر 
مي رسد روش هاي نوين تدريس براي 
تقويت روحية پرسشگري يادگيرندگان 

مؤثرتر باشد.
 ج. ارزش��يابي پيش��رفت يادگي��ري: 
ارزشيابي در ميان فعاليت هاي آموزشي 
اهميت بسزايي دارد و يکي از عواملي 
اس��ت که مي تواند نظام آموزشي را در 
رسيدن به اهداف خود ياري كند، زيرا 

مي توان��د هم بر آموزش معلم و هم بر 
مثبت  تأثير هاي  يادگيري دانش آموزان 
و منف��ي مهمي بگذارد. اما ارزش��يابي 
در نظام فعلي تعلي��م و تربيت، از بعد 
فرايندي، بس��يار ضعيف عم��ل کرده 
اس��ت. در نظام ارزشيابي کنوني، تأکيد 
بر ارزش��يابي تراکم��ي و غالب بودن 
اين نوع ارزشيابي، مشکالتي به وجود 
آورده اس��ت که عمده ترين آن ها ايجاد 
اضط��راب و محدود ک��ردن خالقيت 
دانش آموزان و... اس��ت )خوش خلق، 
1384(. در حالي که مهارت در همکاري 
و کار گروهي که يکي از ابعاد اجتماعي 
و الزمة پرسش��گري اس��ت، در نظام 
ارزشيابي توصيفي و ارزشيابي تکويني 
بهبود مي يابد. هر اندازه همکاري و کار 
گروهي مطلوب است، رقابت در ميان 
دانش آموزان و مقايسة آن ها با يکديگر 
موجب حسادت، احس��اس حقارت، 
تضعيف عزت نفس و ش��وق يادگيري 

مي شود )کرامتي، 1380(. 
ب��ا توجه ب��ه اينکه در ارزش��يابي 
ب��ا يکديگر  تکوين��ي، دانش آم��وزان 
مقايس��ه نمي ش��وند، ميزان رقابت بين 
دانش آموزان کمتر و ميزان همکاري و 
کار گروهي بيشتر است. اين امر به بهبود 
مهارت هاي همکاري مي انجامد )نامور 
و همکاران، 1389(. هر اندازه همکاري 
و کار گروه��ي بيش��تر باش��د، محي��ط 
مناسب تري براي ارتباطات دانش آموزان 
و در نتيجه س��هولت پرسشگري ايجاد 
مي ش��ود، زي��را دانش آم��وزان تنها در 
محيط تعاملي امن و به دور از اضطراب 
به پرس��ش کردن ترغيب مي ش��وند و 

معلمان باید 
محيطي 

غيرتهدیدآميز 
ایجاد کنند که در 

آن دانش آموزان 
دیدگاه هایشان 
را مطرح کنند 

و این دیدگاه ها 
ارزشمند و 

محترم شمرده 
شوند
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مي توانند پرسش هاي خالقانه و سطح 
بااليي مطرح كنند.

 ویژگي هاي معلمان 
مي ت��وان گفت معلمان بزرگ ترين 
نق��ش را در بهب��ود کيفي��ت آموزش 
ايف��ا مي کنند. معلم ن��ه تنها متخصص 
مسائل آموزشي، بلکه الگو و راهنماي 
دانش آموزان و مشاور و مشکل گشاي 
دانش پژوه��ان محس��وب مي ش��ود و 
اساسي ترين عامل براي ايجاد شرايط 
مطلوب، به منظ��ور تحقق هدف هاي 

آموزشي است )گيلسپاي، 2005(.
نکتة حائ��ز اهميت در اي��ن باره 
آن اس��ت که در فراين��د تدريس فقط 
تجربه ه��ا و ديدگاه ه��اي علمي معلم 
نيست که مؤثر واقع مي شود، بلکه کل 
شخصيت اوس��ت که در ايجاد شرايط 
يادگيري و تغيير و تحول دانش آموزان 
تأثير مي گ��ذارد )بن��ت، 2002(. نحوة 
برخورد معل��م با دانش آم��وزان، طرز 
تلق��ي و نگاه وي به جري��ان يادگيري، 
ش��کل دهندة نوع ارتب��اط آن ها با وي 
خواه��د ب��ود و مي تواند آن ه��ا را به 
افرادي باانگي��زه يا برعکس بي رغبت 
نس��بت به کالس تبدي��ل كند. معلمان 
بايد محيطي غيرتهديدآميز ايجاد کنند 
که در آن دانش آموزان ديدگاه هايشان را 
مطرح كنند و اين ديدگاه ها ارزشمند و 
محترم شمرده شوند. ديدگاه ها و نظرات 
غلط نبايد باعث واکنش منفي از جانب 
معلم ش��ود، بلکه بايد به عنوان بخشي 
از فراين��د يادگي��ري فراگيرنده در نظر 
گرفته شود. تنها از طريق ايجاد محيط 
امن و قابل اطمينان براي دانش آموزان 
است که مي توان آن ها را به پرسشگري 
ترغيب كرد. در واقع، معلماني که دلسوز، 
حمايتگ��ر و صميمي هس��تند و بدون 
سختگيري زياد اعمال رهبري مي کنند، 
باعث افزايش موفقيت هاي ش��ناختي 
و عاطف��ي دانش آم��وزان مي ش��وند و 

برعك��س، معلم��ان غيرقاب��ل اعتماد، 
ناراضي و نصيحت گ��ر موفقيت هاي 
شناختي و عاطفي کمتري کسب مي کنند 
)وابل��س  و همکاران، 1991(. در واقع 
ش��رط تحقق پرسش��گري ايجاد جو 

حمايتي و مثبت توسط معلم است.

 نتیجه گیري
چنانچه متخصصان تعليم و تربيت 
بخواهند دانش آموزان فعلي افراد مفيد 
باشند و نظام آموزشي نيز به مقاصد خود 
دست يابد، بايد به پرسشگري به منزلة 
رويکردي جديد و ضرورتي انکارناپذير 
توجه كنند. همچنين، ضرورت دارد که 
در برنامه هاي آموزش��ي روش هايي به 

كار رود ک��ه دانش آموزان به ياري آن ها 
قابليت هاي چگونه آموختن را به روش 
انتظ��ام فکري بياموزن��د، زيرا معرفت 
در فرايند انديش��ة منظم رشد مي يابد و 
محيط هاي آموزشي و روش هاي حاکم 
بر آن ه��ا در تحقق يافت��ن اين اهداف 
نقش اساسي دارند. براي کاربردي کردن 
و تحقق هرچه بيشتر پرسشگري، تغيير 
روش هاي سنتي تدريس و ارزشيابي و 
جايگزيني آن ها ب��ا روش هاي نوين و 
تغيير و روزامد کردن محتوا، به گونه اي 
متناس��ب ب��ا نياز ه��اي فراگيرن��دگان، 
همچنين تغيير نگرش معلمان نس��بت 
به دانش آم��وزان و توانايي ه��اي آنان، 

ضروري است. 
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دكترفرخلقارئيسدانا
متخصص تعليم و تربيت

درسیآموزشی وبرنامه   
ریزی

و  برنامـة درسـي، زمینـه   
محمل رشد

غايت هر نظ��ام تعليم و تربيت 
رشد اس��ت؛ رش��د به معناي مورد 
نظ��ر در فلس��فة تعلي��م و تربيت و 
متكي بر جهان بين��ي مطرح در نظام 
به ص��ورت همه جانب��ه و در ابعاد 
كمي و كيفي. كار برنامه ريزي درسي، 
 تهيه و توليد برنامه هاي مناس��ب و 
متناس��ب با يادگيرنده در دوره هاي 
متفاوت رشد و دوره هاي تحصيلي 
متفاوت مبتني بر آن است. بنابراين، 
هر برنامة درسي زمينه ساز و محملي 
براي رش��د يادگيرن��ده در دوره اي 
وي��ژه اس��ت. به ط��ور كل��ي، تمام 
برنامه هاي درس��ي جهاتي را براي 
رش��د يادگيرنده ها پي گيري مي كنند 
كه نقطة نهايي و غايي همة جهات، 
كس��ب جهان بيني فلس��في و علمي 
نظام به وسيلة آن هاست تا بتوانند با 
انديشه ورزي در باب مطالب آموخته 
ش��ده، به عل��ل و چراي��ي پديده ها 
پ��ي ببرند و با كس��ب مه��ارت در 
چگونگي بهره گيري از آن جهان بيني 
و شناخت ها، كيفيت زندگي فردي و 
اجتماعي خويش را بهبود بخش��ند. 
جهان بيني حاص��ل نمي آيد مگر از 
راه كسب دانش و بينش و فراگيري 

برنامة درس��ي ب��ر بنيادهاي كلي و اصولي نظ��ام تعليم و تربيت هر 
كشور استوار است. نقطة نهايي و رأس هرم بنيادهاي نظام تعليم و تربيت 

جهان بيني حاكم بر نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. 
جهان بيني در دو بعد اساسي مطمح نظر است: 1. جهان بيني فلسفي كه 
چرايي پديده ها را مورد سؤال قرار مي دهد و پاسخ مناسب فلسفي متكي 
بر ايده ها و مستندهاي دست اول را در اختيار مي گذارد. جهان بيني فلسفي 
بر مبناي تفكر استوار است و منطق و استدالل را در پاسخگويي به كار 
مي گيرد؛ 2. جهان بيني علمي كه بر چگونگي پديدايي پديده ها تكيه مي كند 
و از طريق فرضيه سازي و آزمون آن ها و بهره گيري از نتايج به دست آمده 
نظريه پردازي مي كند و با استفاده از تجربيات علمي، ضمن كشف روابط 
علت و معلولي، به ش��ناخت پديده ها دست مي يابد و بر آن مبنا الگوها، 
روش، و فنون و توضيح ها و تجويزهاي الزم را ارائه مي كند. اگرچه هر دو 
نوع جهان بيني بر بنيادهاي كلي و اصولي تعليم و تربيت تأكيد دارند، اما از 
اين دو، جهان بيني فلسفي افضل است، زيرا همة هدف ها و مقاصد تعليم 
و تربيت از جمله چگونگي شناخت هاي علمي و چگونگي بهره گيري از 
آن ها تحت تأثير آن قرار مي گيرد. برنامه هاي درسي كه مبناي اساسي نظام 
آموزش و پرورش كش��ور است، حاصل برنامه ريزي علمي، مبتني بر دو 

فلسفه و با اتكا بر شناخت، در هريك از زمينه هاي موردنظر است. 
روش��ن است منبع و مرجِع اس��تناد كلية برنامه ريزي ها و برنامه هاي 
درسي همان جهان بيني هاي فلسفي و علمي و هدف ها و انتظارات مطرح 

در آن هاست. 
از آنجا كه معلمان مجريان اصلي برنامه هاي درسي و عامالن اساسي 
برقراري نظام موردنظر در تعليم و تربيت نونهاالن كشورند، ضروري است 
براي ايفاي نقش مؤثر خويش، از محتواي بنيادهاي موردنظر آگاهي يابند 
و با هدف ها و مقاصد، رويكردها و چشم اندازهاي غايي نظام آشنا شوند. 
در اين مقاله، در اندازة مقدور، س��عي مي كني��م اطالعات و آگاهي هاي 
ضروري را در اختيار خوانندگان عالقه مند كه به هر نوع كار شريف علمي 

اشتغال دارند، قرار دهيم. 

اشاره: 

ها:
ژه 

 وا
يد

کل

برنامةدرسي
زمينهومحمل
رشد،مباني
فلسفيوعلمي
نظامتعليمو
تربيتاسالمي،
هدفها،نيازها
وانتظاراتدر
برنامةدرسي
ملي،رويكردها
واصولحاكمبر
برنامههايدرسي

برنامهدرسيمليپاسخبهچهسؤالهايياست؟

تبيينكليتبرنامةدرسيملي
جايگاهمعلمانتظاراتهدفها و،
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چگونگي بهره گيري از دانش و بينش 
كسب شده در زندگي. 

كس��ب دانش حاصل ممارست 
در آموختن مسائل مورد يادگيري و 
كسب بينش حاصل تجربه اندوزي 
در همان زمينه است، و نتيجة دانش 
و بينش براي هر فرد، زمينة كس��ب 
نگرش او به زندگي را فراهم مي كند. 
لذا تمام برنامه هاي آموزشي و درسي 
هدف غايي رشد را در جهات دانشي، 
بينشي و نگرش��ي پي گيري مي كنند. 
در صحن��ة رش��د، ارتق��اي هوش 
عمومي، هوش هيجاني و عاطفي هر 
دو مورد اعتنا هستند. توجه به ابعاد 
يادگيرنده موجبات  چندگانة رش��د 
كسب مهارت هاي فردي، اجتماعي، 
سياس��ي، فرهنگي و اقتص��ادي را 
فراهم مي كند. در يك جمله مي توان 
گفت، هر برنامة درس��ي زمينه ساز و 
محمل رشد همه جانبة يادگيرنده در 

موضوع مورد يادگيري است. 
برنامة درسي طرح جامع ترسيم 
شده براي پي گيري فرايند ياددهي- 
يادگيري مش��تمل بر خط مشي هاي 
الزم اجراي��ي ب��راي رس��يدن ب��ه 
نظام  وضعيت مطل��وب موردنظ��ر 
آم��وزش و پ��رورش اس��ت. برنامة 
درس��ي چارچوب��ي را ب��ه دس��ت 
مي دهد كه حاوي مقاصد، هدف ها، 
استانداردها و شاخص هاي مطلوب 
نظ��ام متناس��ب ب��ا يادگيرنده ها در 
دوره ها و پايه هاي متفاوت تحصيلي 
اس��ت. ارتباط هاي طولي و عرضي، 
پيش نيازها و زمينه  سازهاي يادگيري، 
در اين چارچوب مشخص هستند، 
ضمن آنكه سياست هاي حوزه هاي 
برنامه ريزي درس��ي نيز در آن تبيين 
ش��ده اند. به عالوه، هر برنامة درسي 
به تفصيل كلية فعاليت هاي ياددهي 
و يادگي��ري، وس��ايل و ابزاره��اي 
آموزش��ي، راهبردها و رويكردها و 

ش��رايط اجراي برنامه را نيز تحت 
پوشش دارد. 

 مباني فلسفي و علمي نظام 
تعلیم و تربیت اسالمي

فلس��فة نظ��ام تعلي��م و تربيت 
جمهوري اس��المي ايران كه حاوي 
چشم انداز برنامة درسي ملي است، 
دورنماي��ي از اف��ق برنامه ري��زي و 
را  تربيت��ي  و  درس��ي  برنامه ه��اي 
نش��ان مي دهد. چش��م انداز حاوي 

عمل در زندگي انساني. 
اين فلس��فه حاوي ديدگاه نظام 
نس��بت ب��ه خ��دا، انس��ان، طبيعت 
و جامع��ه اس��ت و مبي��ن جاي��گاه 
علم، اخالق و دي��ن و مذهب. نوع 
جهان بيني اس��المي و ن��وع نگرش 
موردانتظ��ار از معل��م و مرب��ي، و 
يادگيرن��ده و متربي در اين فلس��فه 
تبيين ش��ده اس��ت و نهايت انتظار 
آن پ��رورش اف��رادي فك��ور، عاقل 
و انديش��ه ورز اس��ت. دس��تيابي به 

نقطة نهایي 
و رأس هرم 
بنيادهاي نظام 
تعليم و تربيت 
جهان بيني حاکم 
بر نظام سياسي، 
اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي است

ارزش هاي اس��المي، ملي و انقالبي 
اس��ت و ارزش ها چيزي نيست جز 
آموزه هاي اصيل دين��ي و اخالقي، 
زمينه ساز تفكر، و راهبردهايي براي 

خودباوري عميق و ريشه اي و نفس 
مطمئنه براساس آموزه هاي اسالمي، 
غايت نهايي اين فلس��فه است. نوع 
تلقي از مربي و متربي در اين فلسفه 
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واقعيات جهان مشتمل بر دوازده 
بند اس��ت )ط��رح جامع تحول 
بنيادي��ن برنامه هاي درس��ي و 

تربيتي 1388 ص 16(.
 مباني انسان شناختي دربارة 
واقعيت وجود انسان برگرفته از 
تعاليم و معارف اسالمي و مباحث 
مرتبط با تربيت انسان با رويكرد 
اسالمي است )اين مباني مشتمل 
بر س��ي ودو بن��د در هم��ان منبع 

صص19-17 ذكر شده است(.
 مباني معرفت ش��ناختي 
تبيين��ي از ش��ناخت آدمي 
و ح��دود و ثغ��ور آن در 
است  فلس��في  مباحث 
ب��ه نوعي ك��ه تمايز آن 
انسان شناختي  مباني  با 
آشكار است )اين مباني 
مش��تمل ب��ر 13 بند در 
منب��ع ص 19-20  همان 

قابل دسترسي است(. 
ارزش ش��ناختي  مبان��ي   
اس��ت  گزاره هايي  ب��ر  مش��تمل 
دربارة منابع، ويژگي ها و مصاديق 
ارزش ها در ارتباط با عرصه هاي 
چهارگان��ه: خدا، خ��ود، خلق و 
خلق��ت )منابع و ويژگي ارزش ها 
در 9 بن��د ص 21-20 و مصاديق 
ارزش ها در س��ه مجموعة الف و 
ب و ج در 65 بن��د، ص 21-25 

قابل مراجعه است(. 
 مبان��ي دين ش��ناختي ح��اوي 
مباحث��ي دربارة ش��أن و جايگاه 
دين اس��الم و مقاص��د تربيتي آن 
در ارتب��اط با برنامه هاي درس��ي 
اس��ت. مقص��د نهاي��ي از تربيت 
انس��ان و طرز تلقي اسالم نسبت 
به مربي و متربي، مواد آموزش��ي 
و س��وگيري هاي ديني- اسالمي 
ش��يوه هاي  اتخ��اذ  ب��ه  نس��بت 
ياددهي- يادگي��ري در اين مباني 

نهفته است )اين مباني نيز در 18 
بن��د، در ص 26-25 هم��ان منبع 

قابل دسترسي است(. 
 مباني روان ش��ناختي مشتمل بر 
گزاره هاي كاربردي روان شناس��ي 
در برنامه ري��زي درس��ي اس��ت 
ص  در  بن��د   21 در  )گزاره ه��ا 
28-27 هم��ان منبع قابل مراجعه 

است(. 
 مباني جامعه ش��ناختي به طرح 
گزاره هاي��ي در ارتب��اط با كاربرد 
در  جامعه شناس��ي  يافته ه��اي 
برنامه ريزي درسي پرداخته است. 
)اي��ن گزاره ها ني��ز در 16 بند، در 
ص 30-29 هم��ان منب��ع آم��ده 

است(. 

 رویکـرد و اصـول حاکم بر 
برنامه هاي درسي

روح حاك��م بر عناص��ر برنامه 
و جهت گيري ه��اي كلي آن همه در 
رويك��رد برنامة درس��ي مل��ي آمده 
است )برنامة درس��ي ملي، 1391(. 
رويكرد كلي در برنامة درس��ي ملي 
فطرت گراي��ي توحي��دي اس��ت كه 
جهت شكوفايي فطرت الهي انسان 
در آن برنامه زمينه سازي شده است. 
نگاه به انسان در اين رويكرد جامع 
و كامل است و رشد او در همة ابعاد 
كمي و كيفي را در نظر دارد. در اين 
رويكرد، دانش آموز در هر سطح، به 
عنوان متربي، امانتي الهي محسوب 
مي ش��ود. وظيفة اصلي معلم در اين 
رويك��رد هدايت مترب��ي در جهت 
رشد و كمال يابي همه جانبه است. در 
اين رويكرد كل نظام هستي، محيط 
يادگيري اس��ت و روش هاي متنوع 
تعقل، تجرب��ه، گفت وگ��و، مباحثه، 
تهذي��ب نفس و... تأكيد مي ش��وند. 
نيز  ارزش گ��ذاري  خودارزياب��ي و 
دو وجه اساس��ي براي آزمون درجة 

اگرچـه هـر دو نـوع جهان بيني بـر بنيادهاي 
کلـي و اصولـي تعليـم و تربيت تأکيـد دارند، 
اما از این دو، جهان بيني فلسـفي افضل اسـت، 
زیـرا همـة هدف ها و مقاصد تعليـم و تربيت از 
جمله چگونگي شـناخت هاي علمـي و چگونگي 
بهره گيري از آن ها تحت تأثير آن قرار مي گيرد

واقعيات جهان مشتمل بر دوازده 
بند اس��ت )ط��رح جامع تحول 
بنيادي��ن برنامه هاي درس��ي و 

1388تربيتي 1388تربيتي 1388
مباني انسان شناختي 

واقعيت وجود انسان برگرفته از 
تعاليم و معارف اسالمي و مباحث 
مرتبط با تربيت انسان با رويكرد 
اسالمي است )اين مباني مشتمل 
بر س��ي ودو بن��د در هم��ان منبع 

صص19-
مباني معرفت ش��ناختي 

تبيين��ي از ش��ناخت آدمي 
و ح��دود و ثغ��ور آن در 
است  فلس��في  مباحث 
ب��ه نوعي ك��ه تمايز آن 
انسان شناختي  مباني  با 
آشكار است )اين مباني 

مش��تمل ب��ر 
منب��ع ص  همان 

قابل دسترسي است(. 
ارزش ش��ناختي مبان��ي  

اس��ت  گزاره هايي  ب��ر  مش��تمل 
دربارة منابع، ويژگي ها و مصاديق 
ارزش ها در ارتباط با عرصه هاي 

كام��اًل روش��ن و لذا نق��ش هريك 
نسبت به تأمين آن مباني نيز مشخص 

است. 
در كل، مباني فلس��في و علمي 
نظام تعليم و تربيت اس��المي شامل 

موارد زيراست:
 مبان��ي هستي ش��ناختي دربارة 
حقيقت وجود و احكام كلي آن و 
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جهان بيني 
حاصل نمي آید 
مگر از راه کسب 
دانش و بينش 
و فراگيري 
چگونگي 
بهره گيري از 
دانش و بينش 
کسب شده در 
زندگي

تحقق هدف ها در اين رويكرد است 
)همان ص 30-31(. 

اص��ول حاك��م ب��ر برنامه هاي 
درسي و تربيتي در برنامة درسي ملي 

عبارت اند از: 
هويت  تقوي��ت  دين مح��وري، 
ملي، اعتبار نقش مح��وري معلم و 
مربي، جامعيت، توجه به تفاوت ها، 
توازن و تعادل، يادگيري مادام العمر 
واصل مش��اركت و تعام��ل )همان، 

ص 31-33(. 

 هدف هـا، نیازها و انتظارات 
در برنامة درسي ملي

هدف ها در برنامة درس��ي ملي 
مبين مختصات مطلوب و ويژگي هاي 
مورد انتظار ب��رون داد نظام آموزش 
و پرورش اس��ت و جهت دهي هاي 
محت��وا،  س��ازمان دهي  و  گزين��ش 
روش ها و مناب��ع يادگيري را تعيين 
مي كند. هدف ها در س��طوح غائي، 
تفصيل��ي و جزئي، ب��ا توجه به پنج 
عنص��ر علم، تفكر و تعق��ل، ايمان، 
عم��ل و اخ��الق در چه��ار عرصة 
ارتب��اط متربي با خود، خدا، خلق و 

خلقت بيان شده اس��ت. نكتة قابل 
توج��ه آن كه ارتباط با خدا محور و 
مبناي س��اير ارتباطات است )همان 

ص 35-38(. 
نيازها، انتظارات و توانايي هاي 
متربي��ان ب��ه طور تفصيلي در س��ند 

برنامة درسي ملي آمده است:
نيازها در 36 بند )صفحات 40-

39(؛ انتظارات در 27 بند )صفحات 
42-41(؛ توانايي ها در 9 بند )صفحة 

 .)42
نيازها و انتظارات جامعه نيز در 
اين س��ند ذكر شده است )صفحات 
45-42(. اهداف تفصيلي فعاليت ها 
در دوره هاي پيش دبس��تاني، ابتدايي 
و متوس��طة نظ��ري و فني وحرفه اي 
نيز به ص��ورت جدول هاي جداگانة 
دوبعدي، مشتمل بر عناصر پنج گانه 
)علم، تعقل و تفك��ر، ايمان و باور، 
عم��ل و اخ��الق( و چه��ار عرصه 
)رابطه با خويش��تن، رابطه با خدا، 
رابط��ه با خل��ق و رابطه با خلقت و 
طبيع��ت )صفحات 62-50( به طور 

مشروح ذكر شده است. 
در اين س��ند، عالوه ب��ر موارد 

ذكر ش��ده، ساختار، زمان و محتواي 
يادگي��ري،  حوزه ه��اي  آم��وزش، 
صالحيت ه��ا و اص��ول انتخاب و 
سازمان دهي محتواي آموزش هم به 
تفصيل بيان شده است. راهبردهاي 
ارزش��يابي  يادگي��ري،  يادده��ي- 
پيش��رفت تحصيلي و فرايند توليد 
برنامه ها و مواد و رسانه هاي درسي 
و تربيتي، اس��تلزامات و اقتضائات 
اجراي��ي و فرايند ارزش��يابي برنامة 
درس��ي ملي و اص��الح آن از ديگر 
موارد تبيين شده در اين سند است. 
معرفي مختصر و فش��ردة سند 
برنام��ة درس��ي ملي در اي��ن مقاله، 
نشانگر اهميت اين سند و ضرورت 
آگاهي كامل معلمان گرامي نس��بت 
به مفاد آن اس��ت. بدون مراجعه به 
مفاد سند برنامة درسي ملي و كسب 
دانش و بينش الزم نسبت به چرايي 
و چگونگ��ي اس��تفاده از آن، بدون 
شك زحمات بي ش��ائبة معلمان، به 
نحو مطلوب، اثربخش نخواهد بود. 
اميد آن كه با در دس��ت داشتن اين 
سند روز به روز بيشتر شاهد ارتقاي 

كيفيت ياددهي- يادگيري باشيم.  نكتهها

معلم گرامي آيا مي دانيد هر برنامة درسي، رسيدن به چهار مؤلفه 
را در پايان هر دورة آموزش، از دانش آموختگان انتظار دارد:

1. دانشي كه در ارتباط با موضوع، در محدودة زماني مشخص، بايد 
بياموزند؛

2. سطحي از درك و فهم مسائل مرتبط با موضوع كه بايد به آن نايل 
شوند؛

3. مهارتي كه براي كاربرد آموخته ها در عمل بايد به دست  آورند؛
4. نگرش هايي كه براي پيشرفت يادگيري در موضوع بايد كسب كنند

منابع.....................
تح��ول  جام��ع  ط��رح   .1
بنيادين برنامه هاي درسي 
و تربيتي. 1388. سازمان 
برنامه ريزي  و  پژوه��ش 

آموزشي. 
مل��ي  درس��ي  برنام��ة   .2
مص��وب ش��وراي عالي 
پ��رورش.  و  آم��وزش 
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بخش
هاىاميدگام

فاطمهشهرزادى
مدرس و دبير بازنشسته 
منطقة 6 آموزش وپرورش

عملكرد  عدسي ها 

عدس��ي ها اجس��ام 
شيش��ه اي فشرده هستند 
كه در شكل هاي گوناگون 

مح��دب و مقعر موجودند. 
هنگام برخورد نور )از هوا به 
شيشة عدسي همگرا( محدب، 
عدسي نور را متمركز مي كند، 
طوري كه اش��يا از پشت آن 

بزرگ ت��ر ديده مي ش��وند. 
در اين حالت به عدس��ي 
ذره بي��ن گفت��ه مي ش��ود. 

ي��ا واگرا،  عدس��ي مقع��ر 
عدس��ي  برعك��س  درس��ت 

مح��دب، تصاوي��ر را كوچك ت��ر 
نش��ان مي دهد. حال اگر عدس��ي هاي محدب و مقعر را 
درون آب ف��رو بريم و ش��يء را زير آن مش��اهده كنيم، 
ديگر شيء بزرگ تر يا كوچك تر ديده نمي شود و عدسي 
توان تصويرسازي را از دست مي دهد. اگر به جاي آب، 
عدس��ي را در محيطي بسيار غليظ تر از شيشه قرار دهيم 
اين قضيه برعكس مي ش��ود. در چنين محيطي، عدسي 
مح��دب تصوير را كوچك تر و عدس��ي مقعر تصوير را 

بزرگ تر نشان خواهند داد. 
البته عدس��ي هاي توخالي هم وجود دارند كه درون 
آن ها از هوا پر ش��ده اس��ت. عينك غواصان از اين نوع 
اس��ت كه بايد حتم��ًا مقعرالطرفين نيز باش��د تا غواص 

تصاوير را بزرگ تر و واضح تر ببيند. 

 حال به اين سؤاالت پاسخ دهيد؟
۱. چرا تصاوير عدس��ي ها در هوا ي��ا آب با هم فرق 

مي كند؟
۲. چرا وقتي عدسي در محيط بسيار غليظ تر از آب و 
شيش��ه قرار بگيرد، تصاوير هر دو عدسي برعكس 

هم مي شود )از لحاظ ريزي و درشتي(؟
۳. چ��را عينك غواص��ان را از شيش��ه هاي تو خالي 

مقعر الطرفين انتخاب مي كنند؟
۴. چرا چشم آدمي در آب، بدون عينك قادر نيست به 

خوبي در آب ببيند. 
۵. چرا عدسي چش��م ماهي ها بدين گونه است؟ اواًل 
عدسي كاماًل كروي است، ثانيًا عدسي براي تطابق 
نازك و كلفت نمي شود بلكه كل عدسي باال و پايين 

مي رود. )مطابق شكل(. 

حال اگر توانس��تيد به كلية س��ؤاالت پاسخ صحيح 
بدهيد، مس��ائل مربوط به انكسار نور، تفرق نور، تمركز 
نور و تفاوت  عملكرده��اي پرتوهاي نوري را در مقابل 

عدسي ها كاماًل آموخته ايد.

 مخاطب��ان: دانش آم��وزان دوره هاي راهنمايي و متوس��طه و 
دانشجويان مراكز تربيت معلم

 موضوع: فيزيك
 ه��دف: آش��نايي دانش آموزان با نحوة عملكرد عدس��ي ها در 
هنگام برخورد پرتوهاي نوري در محيط هاي شفاف و تفاوت 

عدسي چشم انسان با بعضي از جانوران آبزي مثل ماهي ها

اطالعات و دانش 
الزم در مورد 

عدسي ها

عدسي كروي

شبكيه

عصب بينايي مسير باال و پايين رفت عدسي
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معرفيكتابمعرفيكتاب

شمند
سةهو

مدر
نام كتاب: مدرسة هوشمند

مؤلفان: علي اكبر رادمرد، سهيال عماري اهلل ياري 
چاپ: اول- 1391

ناشر: انتشارات كورش چاپ 
تلفن ناشر: 021-88459412

با اين حال س��اده لوحانه اس��ت اگ��ر بگوييم ورود 
فناوري اطالعات به تنهايي باعث انقالب آموزشي شود. 
در اين راس��تا، اگر فرهنگ يادده��ي- يادگيري در نظام 
آموزش��ي تحول نپذيرد، نه تنه��ا فناوري هاي اطالعاتي 
تحولي بنيادين در نظام آموزشي ايجاد نخواهند كرد بلكه 

به تدريج نظام آموزشي سنتي را تقويت مي كنند.
بايد قبول كنيم كه مدرسة هوشمند، نگرش پيشنهاد 
عملي و هدفمند براي اجراي پيش��رفته ترين روش هاي 
آموزش��ي نوين و نگاه علمي به وضعي��ت كنوني نظام 
آموزش��ي كشور اس��ت. در اين نوع مدرس��ه، كنترل و 
مديريت بر فناوري رايانه و شبكه مبتني است. محتواي 
اكثر درس ها الكترونيكي و نظام ارزشيابي و نظارت نيز 

هوشمند است. 
در چنين مدرس��ه اي، به جاي اينكه دانش آموزان 
ان��واع دانش ه��ا را فرابگيرن��د، روش ه��اي فراگيري 
دان��ش را مي آموزند تا در مواجهه با علوم و معلومات 
جديد دچار ايس��تايي نش��وند.  در مدارس هوشمند، 
فناوري اطالعات در واق��ع به معناي فن بهره برداري 
از انديشه هاي انساني اس��ت. بنابراين، نبايد به اشتباه 
اين گونه تلقي كنيم كه در مدارس هوشمند فناوري جاي 
افراد و اش��خاص را مي گيرد. اس��تفاده از فناوري تنها 
ابزاري براي رسيدن به اهداف آموزش و تعليم و تربيت 

كارامدتر است.

كتاب »مدرسة هوشمند« در چهار بخش تنظيم شده 
است كه عبارت اند از:

بخش اول: مدرسة هوشمند
بخش دوم: اركان مدرسة هوشمند

بخش سوم: امكانات نرم افزاري الزم
بخش چهارم: امكانات سخت افزاري الزم

شيوة مدارس هوش��مند رويكرد آموزشي جديدي 
است كه با تلفيق فناوري اطالعات و برنامه هاي درسي، 
تغييراتي اساسي را در فرايند ياددهي- يادگيري به دنبال 

دارد. 
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آموزش،
معلمی

حرفة

نويسنده: 
مايكمور
مترجم: 

ميناسليمي

به ياد داش��ته باش��يد كه شما 
نمي تواني��د والدي��ن، مدي��ران و 
همكاران پرتوقعتان را تغيير دهيد، 
اما قادريد با برخورد مناسب، تأثير 
منفي آنان را بر زندگي خود خنثي 
كنيد. در اينجا با چند روش كارامد 

در اين زمينه آشنا مي شويد:

هميش��ه هنگام صحبت با چنين 
افرادي س��عي كنيد چشمانتان در 
يك س��طح باش��د. هرگ��ز اجازه 

ندهيد از باال به شما نگاه كنند.

 به افراد پرتوقع احترام بگذاريد 
و در مقاب��ل بخواهي��د آنان نيز 
به ش��ما احترام بگذارند. از اين 
موضع به هيچ وجه كوتاه نياييد. 

 در برخوردها آرامشتان را حفظ 
كني��د. نش��ان دادن عكس العمل 
توأم ب��ا آرام��ش در برابر رگبار 
الفاظ تن��د و عصبي، مي تواند از 
تجربه اي ناخوش��ايند جلوگيري 

كند. 

 ب��ا دقت به حرف هاي اين گونه 
افراد توجه كنيد. 

 س��خنان آن ها را قطع يا با آن ها 
مش��اجره نكني��د، فق��ط و فقط 

گوش دهيد. 
 كس��ي را مته��م يا درب��اره اش 
قض��اوت نكنيد. فقط احس��اس 
خود را از وضعيتي كه پيش آمده 

است بيان كنيد. 

 اگ��ر ف��رد در ت��الش اس��ت با 
كلم��ات ش��ما را آزار ده��د و 
تهديدتان كند، فقط به او بگوييد: 
»بس��يار متأسفم، اما من به كسي 
اج��ازه نمي ده��م با م��ن به اين 
ش��كل رفتار كند. ش��ايد بتوانيم 
زمان��ي كه ش��ما آرام ش��ديد به 
صحبتم��ان ادامه دهيم.« س��پس 
آهسته و آرام از آنجا دور شويد. 

 زماني كه فردي با شما تند برخورد 
مي كند، عكس العم��ل قاطع و در 
عين حال آسان اين است كه مكث 
كنيد. بدون هيچ احساسي به او نگاه 
كنيد و برگرديد و از او دور شويد. 
خواهيد ديد كه چنين عكس العملي 

تا چه حد مؤثر است. 

بدقلقبرخوردباافراد
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 گرچ��ه عصبان��ي ش��دن برخي 
اوقات پاس��خ مناس��بي ب��ه نظر 
مي رس��د، اما بايد از آن به عنوان 
آخري��ن راه��كار اس��تفاده كرد. 
معم��واًل عصباني��ت در برخورد 
ب��ا اف��راد پرتوقع مس��ئله اي را 
ح��ل نمي كن��د و حت��ي موجب 
 دوري و بيگانگ��ي بيش��تر ه��م 

مي شود. 

 ويژگي هاي خ��ود را به نمايش 
بگذاريد. سايرين تحت تأثير اين 
ق��رار خواهند گرفت؛  ويژگي ها 
چه از اين كار ش��ما خوشش��ان 
نياي��د.  بياي��د چ��ه خوشش��ان 
زماني ك��ه وارد مط��ب پزش��كي 
مي شويد، تمام مدارك تحصيلي، 
گواهينامه ها و دوره هاي پزشكي 
دي��وار  روي  قاب هاي��ي  در  او 
خواهي��د دي��د. ب��ا دي��دن اين 
مدارك اطمينان ب��ه مهارت اين 
پزشك در ش��ما ايجاد مي شود. 
معلم��ان ني��ز بايد چني��ن عمل 
كنن��د. بنابراي��ن ش��ما مي توانيد 
روي ديواري كه براي همه قابل 
مشاهده باشد، كپي مدارج علمي 
خ��ود، گواهي نامه ها و دوره هاي 
تخصص��ي را ك��ه پش��ت س��ر 

گذاشته ايد نصب كنيد. 

 هن��گام صحبت كردن ب��ا افراد 
پرتوق��ع و بدقلق، هرگز پش��ت 
ميزتان ننش��ينيد. صندلي خود را 
از پشت ميز برداريد و روبه روي 
او ق��رار دهي��د. ب��ا اي��ن كار به 
ف��رد مقابل اين پي��ام را مي دهيد 
ك��ه: »م��ن راحتم و ب��ا اطمينان 
خاطر در اينجا نشس��ته ام.« اين 
كار دقيق��ًا هم��ان پيامي اس��ت 
 ك��ه ش��ما خواهان رس��اندن آن 

هستيد. 

 هرگ��ز ي��ك ن��گاه ناراض��ي و 
خشك را ناديده نگيريد. با چنين 
نگاهي، ديگر نيازي به اس��تفادة 
چندان��ي از كلم��ات نخواهي��د 
داش��ت. اين نگاه به شما امكان 
مي دهد ب��ا كمتري��ن هزينه نظر 
خود را ثابت كنيد. اگر كس��ي با 
ح��رف يا عملش قص��د غلبه بر 
شما را دارد، با نارضايتي نگاهي 
ب��ه او بيندازيد تا از پش��ِت نگاه 
ش��ما صداي بلندتان را بشنوند 
كه تذك��ر مي دهيد: »حد خود را 

بشناس!«

 س��كوت يكي از راه هاي مؤثر 
در برخورد با افراد پرتوقع است؛ 
روش��ي آس��ان و كم خطر. افراد 
نش��ان دادن سرس��ختي،  هنگام 
در واق��ع در پ��ي كس��ب قدرت 
و توج��ه س��ايرين هس��تند. اگر 
به حمالت زهرآگينش��ان  ش��ما 
دهيد،  نشان  كالمي  عكس العمل 
آن ها قدرت و توجه موردنظرشان 
را دريافت مي كنند. بنابراين الزم 
است با سكوت اين حس قدرت 
و جل��ب توج��ه را از آنان دريغ 
كنيد. بدين ترتيب، اساس��ًا آن ها 
را نديده ايد. به ياد داش��ته باشيد 
هيچ كس دوس��ت ن��دارد نديده 

پي نوشت .............
Mike Moor مايك 

مور سخنران بين المللي در 
زمينة طنز و استعدادهاي 

بشر است. او به عنوان 
معلم به بهروزي معلمان 

عالقه مند است. 

منبع......................
Http://www.
motivationalplus.com

گرفته شود. 

 اگ��ر انتقادات يكي از همكاران 
ي��ا يك��ي از معلم��ان ش��ما را 
ب��ه س��توه آورد، بنا ب��ر اخالق 
حرفه اي، بايد با او برخورد كنيد. 
اين كار را مي توانيد با اس��تفاده 
از كلمات و رودررو يا از طريق 
نوش��ته انجام دهيد. آرام و مانند 
فردي ب��ا تجربه عم��ل كنيد. در 
چنين مواقع��ي مي توانيد چيزي 
شبيه به اين بگوييد: »آن گونه كه 
متوجه ش��ده ام، ش��ما با تدريس 
درس��ت  داري��د.  مش��كل   م��ن 

فهميده ام؟« 
        با آرامش و به دقت پاسخ او 
را بشنويد و س��پس ادامه دهيد، 
»ش��ايد بتوانيد مش��كل را روي 
كاغ��ذي براي من بنويس��يد. من 
ه��م پس از مطالع��ة آن جوابتان 
 را ب��ه صورت مكت��وب خواهم

 داد.«

عملك��رد غيرحرف��ه اي ي��ك 
هم��كار مي تواند ب��ه محبوبيت و 
س��المت يك معلم آسيب برساند. 

با چنين رفتاري مقابله كنيد. 
فراموش نكنيد... قرار نيس��ت 

فردي تو سري خور باشيد.

عملکرد 
غيرحرفه اي یک 
همکار مي تواند 
به محبوبيت و 
سالمت یک معلم 
آسيب برساند
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اين مقاله به قابليت هاي آموزشي وبالگ و كاربردهاي آن مي پردازد. در اين 
راستا، وبالگ با وب سايت مقايسه شده و دربارة گسترش و روش هاي بهره گيري 
از آن به وس��يلة دانش آموزان و معلمان و همچنين قدرت فراهم آوردن زمينه هاي 

مشاركت مجازي اين فناوري بحث شده است.

نويسنده: 
عليرضامقدم

دكترىتكنولوژىآموزشى

فناوری
آموزشی،

اطالعاتو
ارتباطات

 سرآغاز
 )W( دابليو  بنيان گ��ذار  زماني 
س��ه گانه گفته بود: »اي��ده اولية كار 
من ايجاد رس��انه اي مشاركتي بود؛ 
جاي��ي كه همة م��ا بتوانيم مالقات 
بنويس��يم.«  و  بخواني��م  كني��م، 
احتمااًل   )2006:1,Richardson(
او حت��ي نمي توانس��ت تصور كند 
چگونه اين نوآوري ممكن اس��ت 
كار و فعاليت را در دنيا تغيير دهد. 
از س��ال 1989 مي��الدی تغييرات 
گسترده اي در شبكة جهاني اينترنت 
به وجود آمده و زمينه هاي متعددي 
ب��راي بهره گي��ري از اي��ن دني��اي 
مجازي ايجاد ش��ده است. يكي از 
اي��ن موارد پيدايش وبالگ اس��ت. 
در اين نوشته، وب سايت و وبالگ، 
به عنوان دو نس��ل از شبكه ، مقايسه 
مي ش��وند و ظرفيت ه��اي وب��الگ 
در زمينه هاي آم��وزش و يادگيري 

تشريح مي شود. 
بي��ن وب س��ايت و وبالگ دو 
تفاوت عم��ده وج��ود دارد: اول، 

ايستا  ماهيتي  بيش��تر  وب سايت ها 
دارند، ب��ه طوري كه محتواي آن ها 
به ندرت به شكل گسترده اي تغيير 
مي كن��د. اي��ن در حالي اس��ت كه 
وبالگ ه��ا پويا هس��تند و به منظور 
تس��هيل تغييرات مس��تمر محتوا و 
فراهم ك��ردن فرصتي ب��راي ارائة 
نظرات مخاطبان طراحي ش��ده اند. 
بيش��تر وبالگ ه��ا اي��ن ام��كان را 
ايده هاي  ت��ا مخاطب��ان  مي دهن��د 
خود را بدون تأييد مؤسس وبالگ 
به ثب��ت برس��انند. يك��ي ديگر از 
تفاوت هاي وبالگ و وب سايت نيز 
سهولت اظهارنظر دربارة مطالب و 
 ,Quible( است.  وبالگ  محتواي 

 )327 ,2005
چني��ن ويژگي هاي��ي موج��ب 
ش��ده اس��ت وبالگ ه��ا از س��ال 
1999، ك��ه اولي��ن زم��ان پيدايش 
وبالگ اس��ت، به سرعت گسترش 
پيدا كنند. در س��ال 2004، وبالگ 
عن��وان »كلم��ة س��ال« را به خود 
 .(Reinhar, 2006) اختص��اص داد
گسترش وبالگ ها طوري است كه 

حجم blogosphere هر ش��ش ماه 
دو برابر مي ش��ود. در حال حاضر 
اين رقم نس��بت به س��ه سال قبل، 
60 برابر شده است. به اين ترتيب، 
به طور متوس��ط، در ه��ر ثانيه يك 
 (Quible, وب��الگ ايجاد مي ش��ود

 .2005, 327)

در  وبـالگ  از  بایـد  چـرا   
آموزش استفاده کرد؟

چگون��ه وب��الگ مي توان��د به 
يادگي��ري دانش آموزان كمك كند؟ 
چرا الزم اس��ت معلمان به وبالگ 
به عنوان ابزار يا رسانه اي آموزشي 
توج��ه كنند؟ طبق تعريف، »وبالگ 
حاوي اطالعاتي اس��ت كه به طور 
آني در شبكه قابل انتشارند و شامل 
در  روزانه،  يادداشت هاي شخصي 
قال��ب بازانديش��ي، نقطه نظرات و 
پيوندهايي به ساير مطالب مي شود 

.(Stephens, 2006: 15)
با اس��تفاده از وبالگ، انتش��ار 
مطال��ب، ديگ��ر تابع��ي از مي��زان 
س��وددهي و تعداد مخاطب نيست. 
انتش��ار وب��الگ بي هزينه اس��ت و 
قابليت دسترسي به هر مخاطبي را 

 .(West, etal, 2006) داراست
يك��ي از عمده تري��ن مزاي��اي 
وبالگ، س��ادگي كاربرد آن است و 

اشاره

گفتوگويمجازي
برايبهبودآموزشازطريقوبالگ

گفتوگويمجازيگفتوگويمجازيگفتوگويمجازيگفتوگويمجازيگفتوگويمجازيگفتوگويمجازيگفتوگويمجازيگفتوگويمجازيگفتوگويمجازي
برايبهبودآموزشازطريقوبالگبرايبهبودآموزشازطريقوبالگبرايبهبودآموزشازطريقوبالگبرايبهبودآموزشازطريقوبالگبرايبهبودآموزشازطريقوبالگبرايبهبودآموزشازطريقوبالگ
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دانش نوش��تن صفحات وب بسيار 
كم��ي ب��راي اس��تفاده از آن  الزم 
اس��ت. عالوه بر اين، وبالگ رسانة 
افزايش دسترسي  براي  قدرتمندي 

به اطالعات و اشاعة آن است.
وبالگ ه��ا ابزاره��ای مديريت 
نيز محس��وب می شوند.  اطالعات 
دان��ش جمعی هر 18 م��اه در دنيا 
2  برابر می شود. همچنان که اطالعات 
روزافزونی به طور آنالين گسترش 
پيدا می کند، آم��وزش مهارت های 
تحلي��ل و مديري��ت اطالع��ات به 
دانش آم��وزان ض��روری ب��ه نظ��ر 
می رسد و نوش��تن وبالگ می تواند 
به بهبود مهارت های پژوهش کردن، 
سازمان دهی و ترکيب  ايده ها کمک 
کند )ريچاردسون، 2006(. به طور 
مث��ال، می ت��وان از وب��الگ برای 
کالس��ی،  بحث های  س��ازمان دهی 
سمينارها، يا خالصه کردن مباحث 
درسی بهره برد )رين هارت، ويکر، 
وبالگ ه��ا   .)2005 مي��ر،  ج��ات 
اش��اعة  ابزاره��ای  می توانن��د 
اطالعات و نش��ر آن باشند. هر که 
به  اينترنت دسترس��ی داشته باشد، 
می توان��د به ط��ور آنی ب��ه وبالگ 
مطال��ب نيز دسترس��ی ياب��د.  اين 
دسترس��ی آن��ی »دموکراتيک بودن 
انتش��ار ش��بکه ای« ناميده می شود 
)وس��ت، رايت، گبيتاس و گراهام، 

2006، ص 55(. 

 وبالگ و دانش آموزان
در  دانش آم��وزان  ام��روزه 
مقايس��ه ب��ا معلمانش��ان معم��واًل 
س��واد رايان��ه اي بس��ياري دارند. 
آن ها در ش��بکة  اينترن��ت به دنبال 
اطالعات جديدتری هس��تند.  اين 
دانش آم��وزان »بومي��ان ديجيتال« 
خوانده می ش��وند، زيرا در دنيايی 
از  ک��ه سرش��ار  ش��ده اند  متول��د 

ابزاره��ای ديجيت��ال و اجتماعات 
مجازی اس��ت و اين ش��رايط برای 
بيش��تر دانش آم��وزان يک س��بک 
زندگی است )ريچاردسون، 2006(. 
اس��تفادة مس��تمر و بلندم��دت از 
رايانه باعث می ش��ود دانش آموزان 
تفکر متفاوتی داشته باشند. ساختار 
ذهن دانش آن ها به ش��كل شبکه ای 
از ارتباطات شکل يافته و برخالف 
ساختار ش��ناختی بزرگساالن،  اين 
س��اختار موازی اس��ت. ب��ه زعم 
ديگر  »دانش آموزان،  ريچاردسون، 
در گس��ترة يادگيری خطی سيس��تم 
آموزشی نمی گنجند« )ريچاردسون، 
2006، ص 7(.  اين توانايی ش��ايد 
نتيجه صرف مدت زمان طوالنی با 

فناوری های آنالين باشد.
ويژگی هايی  داش��تن  با  وبالگ 
ک��ه ذک��ر ش��د می تواند ب��ه عنوان 
ابزاری برای ارتقای تفکر انتقادی 
و تحليلی مورد اس��تفاده قرار گيرد. 
می توان از وبالگ به عنوان محيطی 
ب��رای مش��ارکت هم��ه  مج��ازی 
دانش آم��وزان در ي��ک گفت وگوی 
انتق��ادی در رابطه ب��ا موضوعات 
علم��ی  بهره برد )براون اس��تاين و 
کالي��ن، 2006(.  ايجاد و اس��تفاده 
از وب��الگ می توان��د موجب بهبود 
توانايی های تحليل و نقد وبررسی 
پاس��خ  طري��ق  از  دانش آم��وزان 
دادن های مستمر به مطالب  اينترنتی 
شود. دانش آموزان می تواند جايگاه 
و موقعي��ت خ��ود رادر رابط��ه با 
مطالب منتش��ر شده ديگران انتشار 
دهند )اوراوک، 2002(. وبالگ اگر 
به ط��ور اثربخش��ی در فرايند های 
آموزش��ی به کار برده شود می تواند 
ابزاري قدرتمن��د در ارتقای تفکر 
خ��الق و ش��هودی دانش آم��وزان 

باشد.
از وب��الگ می توان ب��ه عنوان 

اب��زار بهب��ود يادگي��ری مبتن��ی بر 
از  ک��رد.  اس��تفاده  س��اختن گرايی 
آنجا ک��ه محتوايی که دانش آموزان 
و معلمان توليد می کنند در ش��بکه 
ق��رار دارد،  اي��ن محت��وا بخش��ی 
از بدن��ه دانش گس��ترده ای اس��ت 
که اينترنت را تش��کيل می دهد. اين 
محتوا می  تواند ديوارهای کالس را 
نيز فرو بريزد. با اس��تفاده از وبالگ 
می توان برنامه درس��ی را گسترش 
داده ام��کان يادگيری بعد از کالس 
را فرهم کرد. اس��تمرار يادگيری به 
بعد از کالس می تواند دانش آموزان 
را در راس��تای عاليق آن ها س��وق 
ده��د و از اين بعد وب��الگ ابزاری 
دموکراتيک اس��ت که از سبک های 
و  حماي��ت  متفاوت��ی  يادگي��ری 

پشتيبانی می کند. 
وبالگ  از  ک��ه  دانش آموزان��ی 
استفاده می کنند ممکن است دانش 
را به عن��وان مقوله ای در هم تنيده 
ببينن��د نه به عن��وان مجموعه ای از 
وقايع مجزا. دانش آموزان می دانند 
که وبالگ مخاطب بسيار گسترده ای 
دارد و تنها معلم نيست که آنس را 
خود  انتظارات  بنابراين  می خواند. 
را از کيفي��ت مطالب��ی که منتش��ر 
می کنن��د ارتقا می دهن��د. برخی از 
پژوهش های انجام يافته »تغييرات 
قابل توجهی را در کميت و کيفيت 
يادگيری پس از اس��تفاده از وبالگ 
در کالس های درس نشان می دهند« 
)براون اس��تاين و کالين، 2006(. 
ع��الوه بر اين، تمرک��ز يادگيری از 
»چه« به »چرا« تغيير يافته اس��ت 
)هم��ان، ص 22(. اي��ن تغييرات به 
خاطر اين است که وبالگ جايگاهی 
ب��رای بهب��ود س��اختن گراي��ی و 
کرده  فراهم  بازخورد  درخواس��ت 
منجر ب��ه تش��ويق دانش آموزان به 
نوشتن  وبازانديشی بهتر و بيشتری 

وبالگ ها 
ابزارهای 
مدیریت اطالعات 
نيز محسوب 
می شوند. دانش 
جمعی هر 1۸ ماه 
در دنيا 2 برابر 
می شود
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می شود.

 وبالگ و معلمان
بيشتر معلمان با تکنولوژی هايی 
که در ح��ال حاضر آن ها را احاطه 
کرده اند بزرگ نش��ده اند. آن ها در 
جامعه ای با فناوری های ش��بکه ای 
ب��ه دنيا نيام��ده اند بلک��ه به چنين 
دنياي��ی مهاج��رت کرده ان��د و به 
قول پرنس��کی )Prensky(، آن ها 
»مهاجران ديحيتال« هس��تند. مهم 
نيس��ت تا چه اندازه از اين فناوری 
استفاده کنند يا خود را با آن تطبيق 
دهند؛ به ه��ر ترتيب آن ها »لهجه« 
دارند )ايميل های خ��ود را پرينت 
می کنن��د؛ ب��رای پرداخ��ت قبوض 
خود به بانک می روند؛ و از دفترچه 
تلفن برای پيدا کردن ش��ماره های 

مورد نظر خود اس��تفاده می کنند(. 
با اين وجود، آن ها می توانند س��عی 
کنند به اي��ن فناوری ها عادت کرده 
از مزاي��ای آن ه��ا در موقعيت های 
آموزش��ی اس��تفاده کنند. به عنوان 
مثال، معلم��ان می توانند از وبالگ 
برای اطالع رسانی به دانش آموزان 
درباره تغيي��رات برنامه فعاليت ها، 
پروژه ه��ا، مناب��ع، ابزارها و س��اير 
اطالعات درسی استفاده کنند. آن ها 
می توانن��د از وبالگ برای برقراری 
ارتباط آس��ان تر با دانش آموزان و 
تشويق دانش آموزان برای برقراری 
ارتب��اط ب��ا همديگ��ر با تش��کيل 
اجتم��اع يادگي��ری اس��تفاده کنند. 
وبالگ به عنوان ابزاری ارتباطی، از 
قابليت های اينترن��ت به نحوی بهره 
می برد که منجر به ارتباط دو طرفه 

می ش��ود نه اينکه زمينه س��خنرانی 
را فراهم کن��د. در  اين فضا، دانش 
از طريق فرايندی اجتماعی ش��کل 
گرفته و کس��ب می ش��ود و ايده ای 
به عن��وان نقطه آغازی برای گفتگو 

است نه نقطه پايانی آن.
معلم��ان همچني��ن می توانن��د 
از وب��الگ ب��رای بررس��ی برنامه 
درس��ی ي��ا توس��عة حرف��ه ای به 
طور مش��ارکتی با هم��کاران خود 
اس��تفاده کنند. تيم هايی از معلمان 
که پايه های يکس��ان يا موضوعات 
درس��ی مشابهی را تدريس می کنند 
می توانن��د به ط��ور مش��ارکتی به 
طراح��ی واحد ها و نوش��تن طرح 
درس يا اش��تراک مناب��ع از طريق 
وبالگ آموزش��ی گروهی بپردازند. 
اجتماعات  ب��ا  می توانند  معلم��ان 

دانش آموزانی که 
از وبالگ استفاده 

می کنند ممکن 
است دانش 
را به عنوان 

مقوله ای در هم 
تنيده ببينند 

نه به عنوان 
مجموعه ای از 

وقایع مجزا

بالگ ها... 
وب... 
وب سایت... 
اینترنت... 
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معلمان ديگر ارتباط برقرار کرده به 
بازانديشی روش های آموزش خود 
بپردازند و ايده ها و اس��تراتژی های 
آموزشی خود را با آن ها به اشتراک 

بگذارند. 

 قدرت مشارکتی وبالگ ها
هر کسی که به اينترنت دسترسی 
دارد می تواند در گسترش ايده ها و 
تج��ارب به مجموع��ه بزرگتری از 
دانش کم��ک کرده ي��ک »اجتماع 
نگارش��ی«  ايج��اد کند. گس��ترش 
س��ريع وبالگ ها نه تنها يک کانال 
ارتباطی جديد فراهم کرده اس��ت 
بلک��ه کل م��دل ارتباط��ی را برای 
رس��يدن ب��ه مخاطب��ان داخل��ی و 
خارجی تغيير داده است. وبالگ ها 
موج��ب ارتق��ای فعاليت های بين 
ف��ردی ش��ده، فرصت هاي��ی برای 
يادگي��ری فع��ال فراه��م ک��رده و 
ارتباط��ات را بهب��ود بخش��يده اند. 
اس��تفاده از وب��الگ فرصتی برای 
ديدگاه ه��ای مختلف، هم در داخل 
و ه��م در خ��ارج از کالس، فراهم 
کرده است. وبالگ ها نحوة اشتراک 
طري��ق  ايج��اد  از  را  اطالع��ات 
اجتماع��ات، توزي��ع اطالع��ات و 
امکان اظهار نظر در رابطه با ايده ای 
ديگران تغيير داده اند. به طور مثال، 
ويکی پديا را به عنوان دانشنامه ای 
که بر مبنای ويکی بوده و هر کسی 
ب��ا دسترس��ی به اينترن��ت می تواند 
مطالبی را منتشر يا ويرايش کند در 
نظ��ر بگيريد. ويکی پديا به مخزنی 
از اطالعات تبديل ش��ده است که 
ب��ر مبنای کار هزاران محقق آماتور 
است، افرادی که وقايع، تصاوير و 
لينک هايی را که در اختيار دارند در 

آنجا قرار می دهند.
در واق��ع، تس��هيل مش��ارکت 
راهی اس��ت که می ت��وان از طريق 

وب��الگ در آموزش دنب��ال کرد. از 
وبالگ  می توان به طور مش��ارکتی 
در گس��ترش ايده ها، روش��ی برای 
يادداش��ت ها روزان��ه  ش��کل دهی 
دانش آم��وزان يا نوش��تن آزاد بهره 
ب��رد. از وبالگ می ت��وان به عنوان 
بي��ن  ارتب��اط  ب��رای  جايگاه��ی 
مدارس��ی که پروژه ها يا برنامه های 
ک��رد.  اس��تفاده  دارن��د  مش��ابهی 
بنابراي��ن، وبالگ ابزاری مناس��ب 
ب��رای يادگيری از راه دور وس��اير 
موقعيت ه��ای آموزش��ی، که در آن 
افراد پروژه های پژوهش��ی خود را 
دارند ول��ی دنبال مش��ارکت افراد 
ديگر هستند، می باشد. برای چنين 
منظوری، وبالگ آموزش��ی فرصتی 

برای همکاری فراهم می کند.

 نتیجه گیری
در  وب��الگ  ک��ردن  وارد 
پتانس��يل ها  آموزش��ی  اجتماعات 
ويژه ای ايج��اد  کارآمدی ه��ای  و 
می کند. از يک سو، وبالگ می تواند 

دس��تاورد های آم��وزش را ارتق��ا 
داده گفتگوی اثربخش��ی بين معلم 
و دانش آم��وزان و در کل مدرس��ه 
 ايج��اد کن��د. از س��وی ديگر، الزم 
است معلم و دانش آموزان حداقل 
پي��ش نيازهای دانش��ی، مهارتی و 
نگرش��ی الزم را ب��رای بهره گيری 
از  اين پتانس��يل ها داش��ته باش��ند. 
عالوه بر  اين، الزم اس��ت اين پيش 
نيازها در ادارات آموزش و پرورش 
منطقه ای، استانی و ملی و مسئوالن 
مربوط��ه نيز وجود داش��ته باش��د. 
مثل س��اير فناوری های آموزش��ی، 
وب��الگ ني��ز نمی توان��د تغيي��ر يا 
بهبودی در مناسبات آموزشی ايجاد 
کند مگر  اينکه نگرش به اس��تفاده 
از فن��اوری در آم��وزش تغيير پيدا 
کن��د؛ مهارت ه��ا بهب��ود ياب��د؛ و 
دانش پايه کسب ش��ود. به عبارت 
ديگ��ر، »مهاجران ديجيت��ال« بايد 
را  الزم  ش��هروندی  مهارت ه��ای 
فناوری های  از  بهره گي��ری  ب��رای 

جديد ياد بگيرند.

هر کسی که 
به اینترنت 
دسترسی دارد 
می تواند در 
گسترش ایده ها 
و تجارب 
به مجموعه 
بزرگتری از 
دانش کمک کرده 
یک »اجتماع 
نگارشی« ایجاد 
کند
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ويژگيهاي
كالسدرسجذاب

عليبهراميهيدجي
دبير آموزش و پرورش 

شهرستان ابهر

 سرآغاز
به ط��ور کلی، يكي از مش��كالت 
آموزش اين است كه كالس ها جذابيت 
الزم براي ج��ذب دانش آموز به كالس 
درس را به اندازه کافی ندارند به همين 
عل��ت، دانش آم��وزان از كالس درس 
فراري ان��د و ه��ر روز آرزوي تعطيلي 
آن را دارند و هميش��ه ب��ه دنبال راهي 
هس��تند كه از كالس فرار كنند. در اين 
مقاله سعی شده است راهكارهايي براي 
ايجاد جذابيت كالس درس، كه يكي از 

ضروريات آموزش است، ارائه شود.
به نظر مي رسد جذابيت كالس بر 
چند ركن و پايه اس��توار است: الف. 
نقش معلم؛ ب. متن و محتواي درس؛ 

ج. فضاي كالس.
در اين مقاله تنها دربارة نقش معلم 

در جذابيت کالس بحث می شود.

 مدیریت   
یادگيري  و

درسکالس

در كالس درسي كه به مؤلفه هاي جذابيت توجهي نشان داده نمي شود، با گذشت زمان، گسست 
ارتباط بين معلم و دانش آموز روي خواهد داد و نتايج آموزش عقيم و بي اثر خواهد شد. حال چگونه 
مي توان كالس درس را جذاب، دلپذير و خوشايند كرد؟ آيا مي توان با قاطعيت و انعطاف ناپذيري و با 
اعمال حاكميت و مديريت بي چون و چرا كالس را جذاب ساخت؟ آيا با واگذار كردن فراگيرندگان به 
حال خود و حذف نظارت و مديريت مي توان كالس را جذاب كرد و شوق فراگيرنده را براي حضور 
در كالس برانگيخت؟آيا دادن اجازة هر نوع اظهارنظر، هر نوع سخن و پرسش و به اصطالِح رايج تر 
اجازة «گفتمان آزاد» مي تواند به جذابيت كالس كمك كند يا آن كه بايد به عوامل ديگري توجه كرد 
و به جاي جذابيت زودگذر  كه نتايج آن نيز زودگذراست، به جذابيت پايدار كالس انديشيد و كالس 
درس را ب��ا حفظ كالس بودن و جريان داش��تن درس و تعليم، ب��راي فراگيرندگان مبارك و مطلوب 

گرداند؟ 

اشاره  : 

ها:
ژه 

 وا
يد

کل

كالس
جذاب،معلم،
دانشآموزان،

مديريت

 معلم
معلم ركن اساس��ي  هر آموزشي 
اس��ت و بدون در نظ��ر گرفتن نقش 
او، نقش سازنده اي را نمي توان براي 
تعليم و تربيت منظور كرد. معلم نه تنها 
متخص��ص مس��ائل آموزش��ي، بلكه 
راهنما و سرمشق فراگيرندگان، مشاور 
و مشفق آنان و دوست و مشكل گشاي 

دانش آموزان است.
حال اگر معلم بتواند غير از آنكه 
مسائل آموزشي را مي آموزد، مشفقانه 
و مش��تاقانه در صالح و اصالح رفتار 
و تربيت فراگيرندگان بكوشد، با آنان نه 
از روي مقررات خشك آموزشي، بلكه 
از روي احساس و عاطفة متعادل رفتار 
كند، موقعيت آنان را درك كند، خشك 
و عبوس و با اخم و ترش رو نباش��د،  
حرم��ت و جايگاه آنان را پاس دارد و 
با آنان در تعامل و تفاهم باشد، كالس 

درس خوشايند و پرجاذبه خواهد شد 
و فراگيرندگان براي حضور در چنين 

كالسي اشتياق نشان خواهند داد.

 نقش معلم در جذابیت کالس 
1. جنبة علمي

 1-1. تس��لط علم��ي: معلم��ي 
مي توان��د جذابيت كالس را فراهم 
آورد كه از نظر علمي توانا و مسلط 
باش��د. در واقع اصلي  ترين نقش و 
وظيفة آموزش��ي معلم ي��اد دادن و 
آموختن اس��ت و معلمي كه از نظر 
علمي توانا تر باش��د، بهتر مي تواند 
اي��ن نقش ي��ا وظيفه را ب��ه انجام 
برس��اند. حال اگر نقش آموزش��ي 
معلم، ب��ه خاطر كم ب��ودن آگاهي 
او، ب��ه خوبي انجام نگيرد و كالس 
درس او س��طح مناسبي از انديشه 
و دانايي را ش��اهد نباش��د، ممكن 
است فراگيرندگان نسبت به حضور 
در چنين كالس��ي احس��اس ترديد 
كنن��د. در اين صورت، كالس براي 
فراگيرنده جذابيت نخواهد داشت و 
تنها ممكن است قوانين و مقررات 
آموزشي يا به تعبيري درست تر»جبر 
مقررات آموزشي« او را به حضور 
در كالس راضي سازد. مشاهده شده 
اس��ت كه برخي از معلم��ان بدون 
وضع و اعمال قواعد سخت گيرانه  
در  دانش آم��وز  حض��ور  ب��راي 
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كالس، تنها به دليل برخورداري از 
اطالعات گستردة  علمي، توانسته اند 
دانش آم��وز را مش��تاقانه به كالس 
بياورند و دانش آموزان نيز از چنين 

كالسي بهره هاي فراوان برده اند.
 1-2. پاس��خ گويي: تسلط علمي 
معل��م امري ج��دا از پاس��خ گويي 
اوس��ت. ممكن اس��ت معلمي به 
لحاظ علمي توانمند باش��د، اما در 
پاسخ به پرس��ش هاي دانش آموزان 
توانايي نشان ندهد. زيرا پاسخ گويي 
عالوه ب��ر حضور ذهني ق��وي، به 
پيش زمينه ه��اي ديگ��ري همانند 
آشنايي با انديشه هاي روز و شبهات 
جديد، استفاده از منابع نو و جديد، 
احت��رام به جاي��گاه فراگيرنده و در 
نظر گرفتن حق پرس��ش ب��راي او 
و اس��تقبال از جلب مش��اركت و 
حاكميت ج��ّو پرس��ش در كالس 
ني��از دارد. معلمي كه ب��ا اين موارد 
بيگان��ه باش��د، پاس��خ گوي خوبي 
نخواهد بود. معلمي كه به مطالبات، 
ابهامات و س��ؤاالت دانش آموزان 
پاس��خ ندهد، نمي تواند براي آنان 
جذابيت ايجاد كند و چنين كالسي 
ب��راي ذهن پرسش��گر دانش آموز، 
بي جاذب��ه تلق��ي خواهد ش��د. در 
كالسي كه پاسخ گويي جريان دارد، 
دانش آموز مطالب و سؤاالت خود 
را پنهان نمي كند و پرسش ها امكان 
طرح خواهند يافت. حاكميِت جّو 
پاسخ گويي كالس را به مكاني براي 
داد و س��تد انديشه ها مبدل خواهد 
س��اخت و جل��ب مش��اركت در 
چنين كالسي جريان منظم خواهد 
داشت. به عكس، معلماني كه قادر 
به پاس��خ گويی نباش��ند، به گونه اي 
رفتار مي كنند كه دانش آموز از طرح 
پرس��ش گريزان و پشيمان شود، يا 
پرس��ش دانش آموز را ب��ه گونه اي 
صورت بندي مي كنند كه بر پاس��خ 

آن قادر و توانا باشند. در پاره اي از 
موارد، واگذار كردن پرسش به آخر 
كالس ي��ا به صورت خصوصي در 
پايان كالس، يكي از ترفندهاي فرار 

از پاسخ گويي است.
 1-3. استفاده از منابع: روشن است 
كه معلماِن تك منبع، تنها به داده هاي 
همان منب��ع اكتفا مي كنند و اكتفا به 
داده هاي يك منبع و نداشتن اطالع 
از مس��ائل جانبي و مطالب بيرون 
از كتاب كه ممكن اس��ت با نيازها، 
خواس��ت ها و عالئق فراگيرندگان 
متناسب باش��د، از جذابيت درس 
مي كاه��د و كالس را پويا، بالنده و 
پرجاذبه نش��ان نمي دهد. برخي از 
معلمان دربارة منبع درسي اطالعات 
خوب و مناسبي دارند، اما همين كه 
خارج از منبع چيزي از آنان پرسيده 
ش��ود، اظهار بي اطالعي مي كنند و 
ممكن است به آساني اعتبار علمي 
خويش را متزلزل نشان دهند. بدين 
دليل، اس��تفاده از منابع متعدد براي 
جذابي��ت كالس توصيه اي حتمي 

است. 
2. جنبة  رفتاري

 2-1. ش��ادابي: اگر معلم شاداب 
و ب��ا نش��اط باش��د، دانش آموزان 
مشتاق تر در كالس حاضر خواهند 
ش��د، روابط بين معلم و دانش آموز 

صميمانه تر خواهد شد، دانش آموز 
به طرح مش��كالت خويش با معلم 
خواهد پرداخت و از معلم  به عنوان 
مشاور بهره خواهد برد، دانش آموزان 
شاداب تر خواهند شد و بهره وري از 
كالس افزايش خواهد يافت. اما اگر 
معلم بي نشاط باشد، كالس خشك 
و كسل كننده مي شود. دانش آموزان 
حتي حاضر به طرح پرس��ش هاي 
درس نخواهن��د ب��ود و يادگيري با 
اخت��الل مواجه خواهد ش��د، چرا 
كه دانش آم��وز  با عنايت به ويژگي  
معلم، عالقه به آموختن را از دست 

خواهد داد.
 2-2. احترام به دانش آموز: ممكن 
است معلم شخصًا فرد شادابي باشد، 
اما در هندس��ة ذهني او دانش آموز 
جايگاه ويژه اي نداش��ته باش��د. از 
چنين معلمي نمي توان توقع داشت 
كه به خواس��ت دانش آموز احترام 
بگذارد. در كالس نيز ممكن است 
اين معلم يك سويه اعمال مديريت 
كن��د و تنها خواس��ت خ��ود را بر 
كالس تحميل س��ازد. نتيجة حتمي 
چنين كالسي دلزدگي دانش آموزان 

از آن است.
 2-3. رعاي��ت پوش��ش ظاهري: 
پوشش ظاهري ش��ايد امر ساده  به 
نظر  آيد؛ اما در واقع چنين نيس��ت. 

 بدون در نظر 
گرفتن نقش 
معلم، نقش 
سازنده اي را 
نمي توان براي 
تعليم و تربيت 
منظور کرد
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دانش آموز مشكالت شخصي خود 
را با او در ميان خواهد نهاد و از او به 
عنوان راهنما كمك خواهد گرفت. 
اما اگر معلم بدگمان باش��د، ممكن 
است سخن راس��ت دانش آموز را 
نيز دروغ تلقي كند و مش��كل او را 
»توجي��ه« بداند وپرس��ش او را به 
اصطالح »دست انداختن« قلمداد 
كند و س��ؤالش را بي  پاسخ بگذارد. 
همة اين ها باعث مي شود كه درس 
و معلم آن براي دانش آموز جذابيت 

نداشته باشد.
 2-5. پرهي��ز از غرور:معلمي كه 
غرور نش��ان دهد، دانش آموزان از 
او خواهن��د گريخت. تكبر و غرور 
معلم نه تنها رس��الت تربيتي او را 
ناكام مي گذارد، بلكه وظيفة تعليمي 
وي را نيز با مشكل مواجه خواهد 
ساخت. برعكس، معلمان متواضع 
و فروتن بهتر مي توانند دانش آموزان 
را ج��ذب، كالس را ج��ذاب و به 
رس��الت تعليمي و تربيتي خويش 

عمل كنند.
3. جنبة روشي

اگر چه نمي ت��وان روش تدريس 
واحدي را به عنوان بهترين روش براي 
معلمان معرفي كرد؛ اما مي توان گفت كه 
بهترين روش تدريس براي هر معلمي 
آن اس��ت ك��ه ب��راي دانش آموزانش 
جذاب تر و نتيجه بخش تر و يادگيري 
در آن س��هل الوصول تر باشد. ممكن 
است گاه سخنراني محض يا سخنراني 
فعال، ش��يوة سقراطي يا روش قياسي 
نتيجه بخش تر و جذاب تر باشد و گاه 
روش ديگري ايج��اد جاذبه كند و به 
يادگي��ري بهتر منجر بينجام��د. زمان 
آموزشي، متن درسي، مخاطبان درس، 
توانايي هاي��ي معل��م ، سياس��ت هاي 
آموزش��ي، فناوري آموزشي و اموري 
از اين قبيل، در انتخاب روش تدريس 

معلم اثرگذارند.

معلم جذابمعلم بي جاذبهرديف

به ديگران بي توجه است و حرمت و جايگاه 1
آنان را پاس نمي دارد

عالقه مند به ارزش و احترام ديگران است.

شاداب، پرنشاط و با اعتماد است.افسرده و ظنين است2

از عامل ترس براي انگيزش و مديريت بهره 3
مي گيرد.

به عامل تش��ويق براي تحريك انگيزه توجه 
دارد.

به مشورت معتقد است.مستبد و جزمي است.4

با تندي س��خن مي گويد و روح ش��ادابي و 5
شوخ طبعي در گفتار او ديده نمي شود.

بشاش، آرام و شوخ طبع است.

از اين كه فراگيري را پيش دوس��تانش مورد 6
انتقاد قرار دهد، لذت مي برد.

به ن��درت از فراگيران انتق��اد و عيب جويي 
مي كند.

همكاري فراگي��ران را در طرح فعاليت هاي به فراگيران امكان طرح سؤال نمي دهد.7
يادگيري جلب مي نمايد.

جز به كتاب درسي به منابع ديگري مراجعه 8
نمي نمايد و به همين سبب هميشه معلومات 

ثابت و محدود دارد.

معلوماتش در رشته درسي عميق است و تنها 
كتاب درسي را مرجع قرار نمي دهد.

غالب��ًا مي خواهد خواس��ته هاي خ��ود را به 9
فراگيران تحميل نمايد.

براي عقايد فراگيران احترام قايل است.

در وضع ظاهري نقايص��ي دارد. مثاًل لباس 10
زننده مي پوشد.

خوش ظاهر و خوش لباس اس��ت و البته به 
گون��ه اي خود را آراي��ش نمي دهد كه جلب 

توجه نمايد.

ثبات عاطفي ندارد و نمي تواند هيجان هاي 11
خود را كنترل نمايد.

ثب��ات عاطف��ي دارد و به ندرت افس��رده و 
دلسرد نشان مي دهد.

انضب��اط پيچي��ده و س��ختي دارد و به دليل 12
ناتواني در اداره كالس به انضباط ش��ديد و 

پيچيده متوسل مي شود.

معيارهاي معقولي وض��ع مي کند كه نه زياد 
سخت باشد و نه زياد آسان

برخ��ي از معلم��ان مي پندارند كه 
بايد تنها به لحاظ علمي و اخالقي 
آراس��ته و توانمند باشند و توجه به 
ظاهر، از جمله رعايت شأن معلمي 
در پوش��ش و آرايش يا پيرايش، از 
اهميت چنداني برخوردار نيس��ت. 
ام��ا اين پندار، ناصواب و خطاآلود 
اس��ت. دانش آموزان حت��ي دربارة 
پوش��ش معلم دقت نظر دارند و اگر 
معلم ظاهري ژوليده و نامرتب داشته 
باشد، از او تأثير چنداني نمي پذيرند. 
 2-4. اعتم��اد و خوش گمان��ي: 
معلمي كه ب��ه دانش آم��وزان خود 
ظنين و بدگمان اس��ت، سوء ظن و 

بدگماني دانش آموزان را نيز دربارة 
خويش برخواه��د انگيخت. معلم 
دانش آموز  مش��كل  خوش گم��ان، 
را در مس��ائل درس��ي و غيردرسي 
»بهان��ه« اي از س��وي دانش آم��وز 
نمي داند؛ از اين رو با درك موقعيت، 
در حل مشكل كمكش خواهد كرد. 
رابطه اش با دانش آموزان بر اساس 
وس��واس و احتياط افراطي شكل 
نخواهد گرفت، بلكه رابطه ش��ان بر 
اس��اس صميمي��ت و تفاهم قوت 
مي پذي��رد. بين خ��ود و دانش آموز 
گسس��ت ايجاد نمي كند و ديواري 
از بي اعتمادي نمي كشد. از اين رو، 

اگر چه نمي توان 
روش تدریس 

واحدي را به 
عنوان بهترین 

روش براي 
معلمان معرفي 

کرد؛ اما مي توان 
گفت که بهترین 

روش تدریس 
براي هر معلمي 

آن است که براي 
دانش آموزانش 

جذاب تر و 
نتيجه بخش تر 
و یادگيري در آن 

سهل الوصول تر 
باشد
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خوانندگانما
و


عطيهكرمى

4. جنبة مديريتي
معل��م غي��ر از آنك��ه متخص��ص 
آموزش��ي اس��ت، نقش مدير را نيز در 
كالس ايفا مي كند، تعداد فراگيرندگان، 
روحيات متف��اوت و گونه هاي رفتاري 
آنان، محدوديت زمان آموزش��ي، اتمام 
سرفصل هاي مصوب، الزامات قانوني و 
مقررات آموزشي و استفادة بهينه از وقت 
اموري هستند كه مديريت و نظارت بر 
كالس را حتمي و الزامي مي سازند. اگر 
معلم بر كالس مديريت نكند، جّو هرج 
و مرج بر كالس غالب و حاكم خواهد 
ش��د. روحية نظم پذيري و انضباط بين 
فراگيرندگان از بين خواهد رفت. تعليم 
و آموزش ناكامياب و بي نتيجه خواهد 
ش��د. حض��ور در كالس بي فايده تلقي  
مي ش��ود و جاذبه اي براي حاضر شدن 

در كالس درس باقي نخواهد ماند.

               نتیجه گیري
براي اينكه كالسي جذاب داشته 
باشيم، بايد از نظر علمي باال، در ارائة 
مطال��ب توانا، از نظ��ر ظاهري مرتب 
و منظ��م،  و در رفت��ار وقت ش��ناس، 
قانون مند، منطقي،  انتقادپذير، عادل و 
انعطاف پذير باش��يم. قوانيني كه معلم 
ب��ه كار مي گي��رد،  و  در  در كالس 
رفتار بايد انعطاف پذير باش��د. قوانين 
خش��ك، بي روح و غيرقابل انعطاف، 
دانش آم��وزان را از معل��م گري��زان و 
كالس درس را فاقد جذابيت مي سازد. 
قاطعيت الزم��ة مديريت اس��ت، اما 
آميختن آن با منطق، نظارت و مديريت 
را پربارتر و نتيجه بخش تر مي س��ازد. 
در واقع، معل��م بايد در عين قاطعيت 

منطق پذير باشد. 

منابع......................................
1. بيلر، رابرت  

معرفيكتابمعرفيكتاب

رسي
زيد

امهري
برن

عمل)
(در

نام كتاب: برنامه ريزي درسي )در عمل(
چاپ: دهم- 1391 مؤلف: دكتر حسن ملكي   

تلفن ناشر: 021-88800324-9 ناشر: انتشارات مدرسه   

برنامه ريزی درسي به عنوان يكي از رشته هاي علوم تربيتي، با انگيزة 
مهندس��ي تعليم و تربيت شكل گرفته است. اين رشتة علمي در عرصة 
يادگيري باتجربه و عمل پيوندي محكم دارد. در هيچ يك از رشته هاي 
علمي نمي ت��وان بازخورد عمل را ناديده گرف��ت، ولي در برنامه ريزي 

درسي، عمل و اجرا عامل اصلي شكل دهي اين رشته است. 
كتاب برنامه ريزي درسي در شش فصل تنظيم شده است. دو فصل 
اول و دوم بيشتر به مفاهيم و بعد نظري مي پردازد. عناصر اصلي برنامة 
درسي و توضيح ابعاد نظري آن ها نيز در همين فصل ها طرح شده است. 

فصل هاي س��وم و چهارم 
ب��ه معرف��ي مدل ه��ا و فرايند 
اختصاص  درسي  برنامه ريزي 
يافت��ه اس��ت. در اين دو فصل 
ان��واع مدل ه��اي برنامه ريزي 
درس��ي، با توجه به دو رويكرد 
اصل��ي تكنيكي و غيرتكنيكي، 

بررسي مي شوند. 
در دو فصل پنجم و ششم 
س��ازمان دهي محت��واي برنامة 
درس��ي ب��ا عم��ق و وس��عت 
بيشتري بررسي مي شود. شرح 
س��ازمان دهي محت��وا به طور  
مبس��وط به اين خاطر اس��ت 
ك��ه برنامه ري��زان و معلمان با 
روش ها و فنون اين كار آش��نا 
شوند و قادر باشند آن ها را در 

عمل به كار بندند. 

ب��ه معرف��ي مدل ه��ا و فرايند 
اختصاص  درسي  برنامه ريزي 
يافت��ه اس��ت. در اين دو فصل 
ان��واع مدل ه��اي برنامه ريزي 
درس��ي، با توجه به دو رويكرد 
اصل��ي تكنيكي و غيرتكنيكي، 

بررسي مي شوند. 
در دو فصل پنجم و ششم 
س��ازمان دهي محت��واي برنامة 
درس��ي ب��ا عم��ق و وس��عت 
بيشتري بررسي مي شود. شرح 
س��ازمان دهي محت��وا به طور  
مبس��وط به اين خاطر اس��ت 
ك��ه برنامه ري��زان و معلمان با 
روش ها و فنون اين كار آش��نا 
شوند و قادر باشند آن ها را در 

عمل به كار بندند. 



  شمارة 1 

   مهر1392 

   دورة بيست ونهم

34

پژوهش

آموزشی
ونوآورىهاى

الگويتهيةگزارشپژوهشي
برايدرجدر

مجلةرشدتكنولوژيآموزشي احمدشريفان
كارشناس ارشد

 سنجش و اندازه گيري

بخوانيد تا دريابيد كه در اين مجله، 
نويسندگان مقاله ها چگونه گزارش 
خود را متناس��ب با ني��از مخاطبان 
تنظي��م كرده اند. به اين منظور، چند 

نمونه را پيشنهاد مي كنيم:
 دايونيج��ر، )2000(. پژوه��ش 
منظ��ور  ب��ه  راهبردهاي��ي  و 
اس��تفادة ك��ودكان از اينترن��ت 
حقيق��ي(.  عليرض��ا   )ترجم��ة 
مجلة رش��د تكنولوژي آموزشي، 
مهرم��اه 1382،  نوزده��م،  دورة 

شمارة1. 

 گلينسكي،  هاوارد ون )2002(. 
تأثير تمرين كالسي بر پيشرفت 
تحصيل��ي دانش آم��وز )ترجمة 
ش��هره بي پروا و احمد شريفان(. 
مجله رش��د تكنولوژي آموزشي، 

از آنج��ا كه بس��ياري از مخاطبان مجله، در زمين��ة نحوة تهية مقالة 
پژوهش��ي براي چاپ در مجله، بارها ب��ا دفتر مجله تماس گرفته اند؛ در 
اين مقاله كوشش شده است تا الگوي ساده و مناسبي براي تدوين مقالة 
پژوهشي، به منظور چاپ در مجلة رشد تكنولوژي آموزشي، ارائه شود. 
تا كنون، مقاالت پژوهش��ي زيادي به دفتر مجله رس��يده اند، اما به دليل 
برخوردار نبودن آن ها از س��ازمان دهي و س��اختار مناسب و فرصت كم 
نويسنده براي اصالح آن ها، امكان چاپشان ميسر نشده است. اميد مي رود 
اين مقاله، براي تهية گزارش مقالة پژوهشي به مخاطبان مجله كمك كند. 

چکيده : 

ها:
ژه 

 وا
يد

کل
الگويتهية
گزارش
پژوهشي،

گزارشعلمي،
اشاعةفعاليت

پژوهشي

همان طور ك��ه مي دانيم، هدف 
كلي تهي��ه و ارائة گزارش پژوهش، 
ايجاد ارتباط با ساير پژوهشگران در 
زمينة پژوهش و استفادة خوانندگان 
از نتايج آن اس��ت. اگر پژوهشگر، 
پژوهش��ي را كه انجام داده اس��ت 
به دني��اي علم گ��زارش نكند، مثل 
اين اس��ت ك��ه اص��اًل پژوهش��ي 
انجام نداده اس��ت. اين گفته دربارة 
گزارش هاي پژوهشي غيرقابل فهم 
نيز صادق اس��ت. بنابراين، گزارش 
علمي مطلوب، ركن اصلي اش��اعة  
فعاليت ه��اي علمي و نتايج حاصل 
از آن هاس��ت. اين مقاله تالشي در 
اين زمين��ه اس��ت و مي خواهد به 
پژوهش��گران عالقه مندي كه تمايل 
دارند گزارش پژوهش هاي خود را 
براي مجلة رشد تكنولوژي آموزشي 

ارس��ال كنند، الگويي را ارائه كند. 
زيرا مي خواهيم گزارش پژوهش��ي 
را كه براي مجله ارسال مي كنيد، از 
س��ازمان منظمي برخوردار و براي 
ساير پژوهشگران )به ويژه مخاطبان 

مجله( قابل فهم باشد. 
چگونه مي ت��وان به اين هدف 
رسيد؟ جواب بس��يار آسان است؛ 
از همان راهي كه براي دس��تيابي به 
درجة باالتري از تبحر و مهارت در 
هر كار مش��كل الزم است. يعني از 
راه انديشه و تمرين دربارة فعاليت 
پژوهش��ي انجام ش��ده مي توان به 

هدف رسيد. 
پيش از شروع به نوشتن گزارش 
پژوهش، ابتدا چند شماره از مجلة 
رشد تكنولوژي آموزشي را تهيه و 
چند مقالة پژوهش��ي آن را به دقت 
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فروردين  بيس��ت وچهارم،  دورة 
ماه 1387، شمارة 7. 

 ك��وك، ابيگيل؛ گلدي��رگ، امي؛ 
و روس��ل، مايكل )2003(. تأثير 
استفاده از واژه پرداز بر نوشتن 
احم��د  )ترجم��ة  دانش آم��وز 
ش��ريفان(. مجلة رشد تكنولوژي 
بيست وس��وم،  دورة  آموزش��ي، 

بهمن ماه 1386، شمارة 5.

 مارزانو، راب��رت جي )2005(. 
تأثي��ر آم��وزش خزان��ة لغ��ات 
علم��ي ب��ر پيش��رفت تحصيلي 
احمد  )ترجم��ة  دانش آم��وزان 
ش��ريفان(. مجلة رشد تكنولوژي 
بيس��ت ودوم،  دورة  آموزش��ي، 

آبان ماه 1385، شمارة 2.

 كريمي ارقين��ي، علي )1390(. 
بررس��ي نظر معلم��ان پاية دوم 
دورة ابتدايي شهرستان خدابنده 
دربارة ارزشيابي توصيفي. مجلة 
رش��د تكنولوژي آموزشي، دورة 
 ،1386 دي م��اه  بيس��ت وهفتم، 

شمارة 4.

 واعظ زاده، سيده رقيه )1391(. 
دبي��ران و فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات. مجلة رشد تكنولوژي 
آموزش��ي، دورة بيست وهش��تم، 

دي ماه 1391، شمارة 4.

 نوروزي، رضا علي و همكاران 
)1392(. فراتحليل 16 پژوهش: 
فراتحليل اثربخشي راهبردهاي 
فراشناختي برعملكرد تحصيلي. 
مجله رش��د تكنولوژي آموزشي، 
فروردين ماه  بيست وهشتم،  دورة 

1392، شمارة 7.

         ساختار و مؤلفه هاي 
گزارش پژوهشي

الگوي پيش��نهادي ب��راي تهية 
مقاله بر پاية پژوهش انجام گرفته به 

اين شرح است: 

نمودار



شرح شكل



عنوان گزارش پژوهشي



كليدواژه ها



اشاره



چكيدة پژوهش



حبث در مورد يافته هاي مهم

 

پژوهش



پيشنهاد



پي نوشت



منابع

1. عنوان گزارش
بيان كنندة كلي محتواي گزارش 
پژوه��ش اس��ت. بنابراي��ن، عنوان 

پژوهش را عينًا ذكر كنيد. 
2. كليدواژه ها

در واق��ع، واژه ها يا عبارت هاي 
كوتاه هدايت كننده اي را بنويسيد كه 

نشان مي دهند پژوهشگر در گزارش 
خود دربارة چ��ه مطالبي بحث كرده 
است. خواننده با ديدن اين واژه ها يا 
عبارت ها، دربارة گزارش اطالعاتي 

كلي به دست مي آورد. 
3. اشاره

اين قس��مت به معرفي بس��يار 
فش��ردة موضوع پژوهش مي پردازد. 
همچنين نش��ان مي دهد كه گزارش 
ارائه شده داراي چند بخش است و 
هر بخش به چه موضوعي اختصاص 

دارد. 
4. چكيده 

اي��ن قس��مت ش��امل فش��ردة 
چارچ��وب نظ��ري و تم��ام مطالب 
مهم گزارش پژوهش اس��ت و بايد 
به گونه اي نوشته ش��ود كه خواننده 
بتوان��د ب��ا مطالع��ة آن، ب��ه هدف، 
ضرورت، مس��ئله، اطالعات مربوط 
ب��ه روش شناس��ي و يافته هاي مهم 
پژوهش پي ببرد. بنابراين، در تنظيم 
اين قسمت به چند نكته توجه داشته 

باشيد:
4-1. هدف پژوهش را در يك بند 

)پارگراف( كوتاه بيان كنيد. 
4-2. ض��رورت پژوهش را به طور 
كل��ي و تحليل��ي در يك بند 

توضيح دهيد. 
4-3. مس��ئلة اصلي پژوهش را در 
ص��ورت ام��كان در حد يك 

عبارت بنويسيد. 
4-4. ن��وع و روش پژوهش را در 

حد يك عبارت بيان كنيد. 
و  نمون��ه  آم��اري،  جامع��ة   .5-4
ويژگي ه��اي گ��روه نمونه را 
به طور مختصر توصيف كنيد. 

4-6. ويژگي هاي ابزار يا ابزارهاي 
جمع آوري اطالعات را همراه 
با روش اجراي آن ها به طور 

خالصه توضيح دهيد. 

هدف کلي تهيه 
و ارائة گزارش 
پژوهش، ایجاد 
ارتباط با سایر 
پژوهشگران در 
زمينة پژوهش 
و استفادة 
خوانندگان از 
نتایج آن است. 
اگر پژوهشگر، 
پژوهشي را که 
انجام داده است 
به دنياي علم 
گزارش نکند، 
مثل این است 
که اصالً پژوهشي 
انجام نداده است
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4-7. نح��وة تجزيه و تحليل داده ها 
را فقط نام ببريد. 

4-8. يافته  ه��اي كل��ي پژوهش را 
همراه با سطح  معني دار بودن 
آن ها به طور خالصه بنويسيد. 
عالوه ب��ر اين، هنگام نوش��تن 
چكي��دة گزارش، اين ن��كات را نيز 

رعايت كنيد:
مطالب��ي را ك��ه در مت��ن گزارش 
اصلي پژوه��ش توضيح نداده ايد، 

نياوريد. 
نقل ق��ول مس��تقيم نكني��د؛ بلكه 
مطالب را به زبان خودتان خالصه 

كنيد. 
اصطالح��ات مهم و كلي��دي را 

بياوريد. 
براي نشان دادن شماره ها از اعداد 

استفاده كنيد. 
فقط گزارش كنيد. ارزشيابي، نقد 

و اظهارنظر نكنيد )در بخش بحث 
و نتيجه گيري به نقد بپردازيد(.

در نوشتن مطالب از زمان گذشته 
استفاده كنيد. 

از نوش��تن كلمه ه��اي اضافي و 
وصفي خودداري كنيد. 

عبارت ه��ا را به صورت خبري و 
روان بنويسيد. 

به طور كلي، چكي��دة گزارش را 
ط��وري تهيه و تنظي��م كنيد كه آنچه 
را انج��ام داده و نتيج��ه گرفته ايد به 
خوانن��ده منتق��ل كند. به ياد داش��ته 
باشيد كل چكيده از 250 كلمه بيشتر 

نشود. 
5. بح��ث در م��ورد يافته هاي مهم 

پژوهش 
در اين قسمت، گزارش يافته هاي 
پژوهش و بحث و تبيين خودتان را 
مطرح كنيد. بدين  ص��ورت كه ابتدا 

يافتة پژوهش را بنويس��يد و س��پس 
بحث و تبيين خود را به طور تحليلي 
و مس��تند ارائ��ه كنيد. توجه داش��ته 
باشيد كه دربارة هريك از يافته هاي 
پژوهش به طور مس��تقل بحث و در 
انته��ا به نتيج��ة كلي گرفته ش��ده از 

پژوهش اشاره كنيد. 
6. پيشنهادها

ب��ا در نظ��ر گرفت��ن يافته ه��اي 
پژوه��ش، پيش��نهادها را ب��ه منظور 
تغيير، تأييد، بهبود يا گس��ترش آنچه 
هس��ت دهيد؛ به طوري كه مخاطبان 
مجله بتوانند از آن در محيط آموزشي 
اس��تفاده كنند. بنابراين، اظهارنظر و 
پيشنهادي را نياوريد كه بر يافته هاي 
پژوهش مبتني نيست و كاربرد ندارد. 

7. پي نوشت 
پي نوش��ت را با ش��ماره در متن 
مش��خص و به همان ترتيب در پايان 
گزارش به آن ها اش��اره كنيد. در اين 
زمينه، الزم نيس��ت به  پي نوشت هاي 
بي اهميت و شناخته شده اشاره كنيد. 

8. منابع 
ب��راي مس��تند ك��ردن و آگاهي 
خوانن��ده از منابع��ي ك��ه در تدوين 
گ��زارش پژوهش از آن ها اس��تفاده 
كرده ايد، ض��رورت دارد منابع مورد 
اس��تفاده را به طور كامل و به ترتيب 
اولويت اس��تفاده در متن، بنويسيد. 
به اين منظور، از نحوة منبع نويس��ي 
س��اير مقاالت همي��ن مجله كمك 

بگيريد. 
حال كه اين مقال��ه و مقاله هاي 
پيش��نهاد ش��ده را مطالع��ه كرديد، 
مي تواني��د گزارش پژوهش��ي را كه 
انج��ام داده ايد، به گونه اي مناس��ب،  
تنظيم و براي مجله رشد تكنولوژي 
آموزشي بفرس��تيد تا رابطه فكري- 
پژوهشي ش��ما با ساير پژوهشگران 
و افراد ذينف��ع در زمينة مورد بحث، 

به طور مطلوب برقرار شود.

پيش از شروع 
به نوشتن 

گزارش پژوهش، 
ابتدا چند 

شماره از مجلة 
رشد تکنولوژي 

آموزشي را 
تهيه و چند 

مقالة پژوهشي 
آن را به دقت 

بخوانيد تا 
دریابيد که 

در این مجله، 
نویسندگان 

مقاله ها چگونه 
گزارش خود را 

متناسب با نياز 
مخاطبان تنظيم 

کرده اند
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بخش
هاىاميدگام

محمدمهديسلطانبيگي

مشخصات: در صورتي كه دو نوسانگر با بسامد نزديك به هم نوسان كنند، صدايي شنيده مي شود كه بسامدش تفاصل 
بسامد دو نوسانگر است. اين اثر را ضربان مي نامند.

گامگام
محمدمهديسلطانبيگي

ضربان در دو تيغة 
اّرة آهن بري 

      مخاطبان: دانش آموزان دورة متوسطه 
      موضوع: فيزيك

    هدف: نشان دادن اثر باتمان )ضربان( در دو 
نوسانگر با بسامدهاي تقريبًا مساوي

 وسایل مورد نیاز
تيغة آهن بري )دو عدد(، گيرة C شكل، ميز

روش ساخت
دو تيغة ارة آهن بري را با گيرة C به طور افقي به ميز 
ببنديد. ده س��انتي متر از طول هر تيغه آزاد باشد تا بتوان 

آن ها را به ارتعاش درآورد.

روش آزمایش
1. طول يكي از تيغه ها را كم و زياد كنيد تا وقتي به 
ارتعاش درمي آيد صدا با بسامد معيني توليد كند.

2. ط��ول تيغة ديگر را نيز تغيي��ر دهيد تا صداي آن 
مشابه صداي تيغة اول شود. 

3. ه��ر دو تيغ را با هم به ارتعاش درآوريد. صداي 
ضربان را مي شنويد.  

C گيرة

C گيرة

تيغة اّره

ميز
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فناوری
آموزشی،

اطالعاتو
ارتباطات

پرورشحرفهايمعلمان
بابهرهگيرياز
فناوريهاينوين

ربابافشاري
دبير آموزش و پرورش زنجان

مريمرشتچي
دبير آموزش و پرورش زنجان

در عص��ر فناوري اطالعات، آموزش و پرورش هر كش��وري به منظور انطب��اق با الزامات اين عصر به 
تغييرات عمده نياز دارد. توسعه و كاربرد فناوري اطالعات در چنين دستگاهي، قبل از هر چيز در گرو آموزش 
نيروي انساني آن است. از آنجا كه بخشي از شايستگي  هر نظام آموزشي به شايستگي معلمان آن بستگي دارد، 
اين مهم انجام نخواهد شد مگر اينكه معلمان تغييرات اساسي را صورت دهند. مقالة حاضر مي كوشد ضمن 
بيان ويژگي هاي مناسب محتواي مدل هاي آموزشي در پرورش حرفه اي معلمان، چهار مدل توسعة حرفه اي 
آن الين را طبق طبقه بندي تينكر معرفي مي كند و در ادامه به بيان عواملي بپردازد كه در ايجاد و حفظ انگيزة 

معلمان در استفاده از فناوري مؤثرند. 

اشاره  : 

ها:
ژه 

 وا
يد

کل

فناوري
آموزشي،
يادگيري،
اطالعاتو
ارتباطات،
پرورش

حرفهايمعلمان

    سرآغاز
موفقيت هر نظام آموزش��ي، در 
حد تعيين كنن��ده اي، به ميزان دانش 
و مهارت ه��اي حرف��ه اي معلم��ان 
بس��تگي دارد. از اي��ن رو مي توان 
گفت معلم، يكي از مهم ترين عناصر 
نظام آموزش��ي در فرايند ياددهي- 
يادگيري  است. از آنجا كه جهان به 
سرعت در گرگون مي شود، معلمان 
ني��ز باي��د مانن��د س��اير گروه ها ي 
حرفه اي ب��ا اين واقعي��ت روبه رو 
ش��وند كه آموزش ه��اي اولية آنان 
همواره برايشان مفيد نخواهد بود و 

آنان بايد به طور پيوسته در سراسر 
عمر دانش خود را روزامد كنند.

مفه��وم ارتق��اي مهارت ه��اي 
حرف��ه اي معلمان از اواس��ط قرن 
بيستم در نظام هاي آموزشي پديدار 
شده است. صاحب نظران امر تعليم 
و تربي��ت نظ��رات متفاوتي در اين 
ب��اره ابراز كرده ان��د و اغلب، نقش 
مهارت هاي حرفه اي معلم را براي 
تغيير و تح��ول در نظام آموزش��ي 

بسيار ضروري دانسته اند. 
واقعيت اين اس��ت كه فناوري 
به خودي خود به آموزش باكيفيت و 
كاربرد اثربخش آن منتهي نمي شود، 

بلكه اي��ن معلمان هس��تند كه بايد 
آم��وزش ببينند و در اي��ن زمينه به 
آگاه��ي و مهارت دس��ت يابند. اگر 
قصد داري��م از فناوري در مدارس 
به ط��ور اثربخ��ش اس��تفاده كني��م، 
پ��رورش حرفه اي معلم��ان مطمئنًا 
ض��روري خواهد ب��ود؛ در غير اين 
صورت، ِص��رف هزينه كردن منابع 
كمياب براي نرم افزار و سخت افزار 
فراهم  ب��دون  اطالعات،  فن��اوري 
ك��ردن س��رماية الزم براي توس��عة 
حرف��ه اي معلم��ان، ات��الف منابع 
خواه��د بود )ح��داد و دراكس��لر، 

 .)1384
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دربارة آموزش معلمان و توسعة 
حرف��ه اي آن ه��ا مس��ائل عمده اي 
وج��ود دارد ك��ه برخ��ي از آن ه��ا 
عبارت ان��د از: چگونگي تحول در 
تغيير  آم��وزش، چگونگ��ي  فرايند 
باورها و نگرش و چگونگي ايجاد 
چارچ��وب نظ��ري مناس��ب براي 

يادگيري معلمان )گويا، 1376(. 

    اصول و روش هاي نظري
 از آنجا كه برگزاري آموزش��ي 
مرسوم، اثربخشي الزم را در معلمان، 
مبن��ي ب��ر چگونگ��ي به كارگي��ري 
فناوري در آموزش، نداش��ته است، 
رويكرد جديدي در حال شكل گيري 
است تا آمادگي و پرورش حرفه اي 
جايگزي��ن  معلم��ان،  مادام العم��ر 
روش هاي پيشين شود. اين رويكرد 

حداقل سه بعد دارد:
 آموزش يا آماده س��ازي اوليه 

)پيش از خدمت(
 كارگاه هاي آموزشي، سمينارها 
و دوره ه��اي كوتاه مدت )حين 

خدمت(
 پش��تيباني آموزش��ي و فن��ي 
مس��تمر براي معلم��ان هنگام 
و  چالش ه��ا  ب��ا  مواجه��ه 

مسئوليت هاي روزمره. 
فناوري در عين حال كه نيازهاي 
آموزش و پرورش حرفه اي معلمان 
را افزاي��ش مي ده��د، راه حل هايي 
نيز ارائ��ه مي كند. فناوري اطالعات 
از  پي��ش  آموزش ه��اي  مي توان��د 
خدمت معلمان را ب��ا فراهم كردن 
ام��كان دسترس��ي بيش��تر و بهت��ر 
آن ه��ا ب��ه مناب��ع آموزش��ي، ارائة 
شبيه س��ازي هاي چندرس��انه اي از 
مناس��ب،  آموزش��ي  فعاليت ه��اي 
تسهيل مشاركت معلم و دانش آموز 
وظاي��ف  به��ره وري  افزاي��ش  و 
غيرآموزشي بهبود بخشد. همچنين، 

زمينة توس��عة حرف��ه اي از راه دوِر 
معلمان، - يعني يادگيري ناهمزمان 
آن ه��ا در فرصت ه��اي آموزش��ِي 
انفرادي را فراهم مي كند. در نهايت، 
فناوري اطالع��ات مي تواند با فرو 
ريختن ديواره��اي كالس درس و 
ارتباط دادن معلم��ان با همكاران، 
اف��راد باتجربه، متخصص��ان برنامة 
درس��ي و اجتم��اع جهاني معلمان، 
ب��ه انزوا و جداي��ي معلمان خاتمه 
دهد. فناوري و پ��رورش حرفه اي 
معلم��ان مي توان��د بهترين اصالح 
آموزشِي وسيعي را موجب شود كه 
در اين صورت، آموزش معلم محور 
و مبتن��ي بر س��خنراني، به س��مت 
آموزش دانش آموزمحور، متعامل و 
مبتني بر رويكرد سازندگي يادگيري 
حرك��ت خواه��د ك��رد )ح��داد و 

دراكسلر، 1384(.
معلم��ان  حرف��ه اي  پ��رورش 
براي اس��تفادة آن ها از فناوري بايد 
روش هاي سخنراني و بيان مطالب 
را با بحث ه��اي گروهي و عمومي، 
و فعاليت ه��اي فردي و مش��اركتي 
آن ه��ا تلفي��ق كن��د و ب��راي آن ها، 
ب��ه منظ��ور انع��كاس فعاليت هاي 
آموزش��ي خ��ود و چگونگي انجام 
دادن كاره��ا با اس��تفاده از فناوري 
س��ازد.  فراه��م  را  فرصت هاي��ي 
بدين معن��ا محتواي يادگي��ري بايد 
ب��ه ش��كل هاي متفاوت باش��د؛ از 
جمل��ه مطال��ب چاپ��ي، س��ي دي، 
الكترونيكي،  پس��ت  پيوس��ت هاي 
مطالب آن الي��ن )HTML و جاوا( 
همچني��ن،  دي وي دي.  حت��ي  و 
به كارگي��ري روش هاي  امكان  بايد 
همزمان و ناهمزمان آموزشي وجود 
داش��ته باش��د تا معلمان در غياب 
مربي و در اوق��ات فراغت بتوانند 
از فرصت هاي آموزش��ي اس��تفاده 
كنند. حض��ور هماهنگ و يكپارچة 

معلم��ان در دوره ه��اي آموزش��ي 
به دلي��ل  معم��واًل  ضمن خدم��ت، 
مش��غله ها و محدوديت هاي زماني، 
به ندرت ممكن مي شود. اما وبالگ 
حتي در روزهاي تعطيل هم آموزش 
را ميس��ر مي س��ازد و ب��ه پرورش 
حرف��ه اي معلم��ان كم��ك مي كند. 
معلمان وبالگ نويس كه تجربه هاي 
تدري��س خ��ود را در وبالگ ه��اي 
شخصي انتش��ار مي دهند، از طريق 
وبالگ، از نظرات همكارانشان نيز 
در موارد مشابه و تجربه شده مطلع 
مي شوند )افش��ين منش و پهلوزاده، 

 .)1385

    انگیزه ها و مشوق ها 
يك��ي از مس��ائل مهم��ي ك��ه 
دراين ب��اره بايد م��ورد توجه قرار 
گيرد، انگيزة معلم براي ش��ركت در 
به نظر  است.  آموزش��ي  كارگاه هاي 
مي رس��د به ج��ز تع��داد اندكي از 
معلمان، اكثر آن ها از حضور در اين 
كارگاه ها امتناع مي كنند. آنان عمدتًا 
در مقابل تغيي��ر روش هاي تدريس 
و فعاليت ه��اي زمان بر، مقاومت و 
در براب��ر فناوري احس��اس تهديد 
مي كنند. به منظور رفع اين مش��كل، 
انگيزه ه��ا و مش��وق هاي بيش��تري 
به منظور مش��اركت فعاالنة معلمان 
در برنامه هاي توس��عة حرفه اي نياز 
اس��ت. برخي از اين مش��وق ها كه 
اجراي آن ها در گذشته موفقيت آميز 

بوده، عبارت اند از: 
 صدور گواهي نامه براي آن ها 
و  آم��وزش  ادارات  توس��ط 

پرورش، 
 مناس��ب بودن حجم محتواي 
آنچ��ه معلم��ان باي��د آموزش 
ببينند )تأكيد بيش��تر بر كيفيت 

نه كميت(
 تش��خيص و تخصيص زمان 

دربارة آموزش 
معلمان و توسعة 
حرفه اي آن ها 
مسائل عمده اي 
وجود دارد که 
برخي از آن ها 
عبارت اند از: 
چگونگي تحول 
در فرایند 
آموزش، چگونگي 
تغيير باورها 
و نگرش و 
چگونگي ایجاد 
چارچوب نظري 
مناسب براي 
یادگيري معلمان
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حض��ور در هر كارگاه توس��ط 
خود شركت كنندگان

 استفاده از هر موقعيت ممكن 
براي آوردن مطالب و تكاليفي 

كه در كالس كاربرد دارند. 
 تش��ويق كارگروهي و مباحثه 

ميان معلمان
 قرار دادن معلمان در معرض 
ابزارها و روش هاي آموزش��ي 

جديد
 فع��ال نگاه داش��تن ارتباطات 

آن الين
 بررسي و بازخورد دادن سريع 

به فعاليت هاي آن ها 

 آموزش دیگر اعضاي جامعة 
مدرسه

الف. مديران
فن��اوري  آوردن  منظ��ور  ب��ه 
از  پش��تيباني  و  درس  كالس  ب��ه 
آن، آش��نايي مدي��ران م��دارس با 
تالش هاي معلمان ضروري اس��ت. 
متأس��فانه در برخي موارد مشاهده 
مي شود كه مديران مدارس به منظور 
جلوگي��ري از وارد آم��دن آس��يب 
احتمال��ي به س��خت افزارها، زمان 

موردني��از معلم��ان و دانش آموزان 
را در اس��تفادة اثربخش از فناوري 

محدود مي كنند. 

ب. دانش آموزان
توس��عة حرفه اي  م��وازات  به 
معلمان، آموزش دانش آموزان براي 
اس��تفاده از فن��اوري ني��ز ضروري 
اس��ت. به نظر مي رس��د، در برخي 
انگي��زه اي  دانش آم��وزان  م��وارد 
بس��يار قوي ت��ر از معلم��ان ب��راي 
يادگيري مهارت ه��اي جديد دارند 
و تالش زيادي مي كنند تا از فناوري 
براي بهبود عملكرد تحصيلي خود 
بهره ببرند. در اين ميان، الزم است 
معلمان به جاي احساس تهديد در 
مقابل فناوري، از آن اس��تقبال و از 
چنين فرصتي به طور مثبت استفاده 
كنند. حتي دانش آموزاني كه استعداد 
فناوري دارند مي توانند در استفاده 
از فناوري در كالس درس به ياري 
معل��م بش��تابند و حت��ي در برخي 
موارد- مانند اس��تفاده از نرم افزار، 
رهبري گروه ه��اي كوچك و حتي 
نگهداري رايانه و مش��كالت سادة 
ناش��ي از عيوب فن��ي معمول- از 
سيستم پشتيباني فني كنند. استفاده 
از دانش آم��وزان در چنين مواردي 
وق��ت معلم��ان را ب��راي تمركز بر 
مس��ائل آموزش��ي بيش��تر و امكان 
ايجاد محيط يادگيري متعامل تري را 

فراهم مي كند. 

ج. والدين
آم��وزش والدي��ن دراين ب��اره 
به آن ه��ا كمك مي كند ك��ه قابليت 
فناوري را در مورد كودكانشان درك 
كنن��د. در نتيج��ه، در عين همكاري 
و هماهنگي بيش��تر با دانش آموز و 
مدرس��ه، بخش��ي از بار مالي را نيز 

تقبل خواهند كرد. 

آموزش والدین 
به آن ها کمک 

مي کند که 
قابليت فناوري 

را در مورد 
کودکانشان 
درك کنند. 

در نتيجه، در 
عين همکاري و 

هماهنگي بيشتر 
با دانش آموز و 

مدرسه، بخشي 
از بار مالي را نيز 

تقبل خواهند 
کرد
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   فنـاوري ابزاري اسـت براي 
ایجاد زمینة پرورش حرفه اي

معلمان با كس��ب تبحر الزم در 
مباني فن��اوري اطالعات مي توانند 
از فن��اوري ب��راي دسترس��ي ب��ه 
حرف��ه اي  توس��عة  فرصت ه��اي 
استفاده كنند. چنين آموزشي امكان 
يادگيري بدون محدوديت مكاني و 
زماني را فراهم مي كند، در حالي كه 
كارگاه ه��اي آموزش��ي رو در رو از 

نظر زماني و مكاني محدودند. 

    مدل هـاي توسـعة حرفه اي 
آن الین

براي توسعة حرفه اي معلمان، و 
پشتيباني از آن از فناوري هاي متنوع 
بس��ياري استفاده مي ش��ود كه غالبًا 
با عن��وان »يادگي��ري از راه  دور« 
ش��ناخته مي ش��وند. براي ش��روع، 
ش��ناخت رويكرده��ا ي��ا مدل هاي 
توس��عة حرف��ه اي آن الين ضروري 

است. 
 )2001( تينك��ر  همچنان ك��ه 
مي گوي��د: »بيانيه هاي كل��ي دربارة 
ارزش يادگي��ري آن الي��ن را بايد با 
اس��تفاده از نوع مدل م��ورد بحث 
ارزشيابي كرد.« برمبناي طبقه بندي 
تينكر، چه��ار مدل مورد بحث قرار 

مي گيرد:
1. مدل مكمل درسي

اين مدل، با آم��وزش چهره  به 
چه��ره، معلم را با مناب��ع آن الين- 
غالب��ًا ش��امل مطال��ب خواندن��ي، 
اتاق هاي  پيش��نهادي،  فعاليت هاي 
چ��ت، تبادل اف��كار و ج��واب به 
س��ؤاالت و مشكالت اس��ت آشنا 
مي كند؛ هرچن��د هزينه ها را كاهش 
س��اعات  جايگزي��ن  نمي ده��د، 
آموزش��ي رو در رو نمي شود و نيز 

موجب بهبود آموزش نمي گردد.

2. مدل سخنراني آن الين
اي��ن مدل، ك��ه فرصت هايي را 
ب��راي كاهش هزينه هاي آموزش��ي 
و تحت پوش��ش ق��رار دادن تعداد 
زي��ادي از معلمان ايجاد مي كند، در 
درج��ة اول، محتواي ب��ا كيفيتي را 
به ص��ورت يك طرفه عرضه مي كند. 
ب��راي معلمان ب��ا انگي��زه و منظم، 
به ويژه در كش��ورهايي ك��ه تعداد 
معلمان شايس��ته در آن كم اس��ت، 
اين مدل مي تواند روش اثربخش��ي 
براي فراهم كردن توسعة حرفه اي با 

صرف هزينة قابل قبول باشد. 
3. مدل مكاتبه اي آن الين

اين مدل ش��بيه مدل سخنراني 
آن الي��ن اس��ت، با اين تف��اوت كه 
مناب��ع كمت��ري را به عن��وان محتوا 
ارائ��ه مي كند و در ع��وض، ارتباط 
انساني با معلم را از طريق تكاليف 
ش��ده،  طبقه بن��دي  آزمون ه��اي  و 
افزاي��ش مي ده��د. در اي��ن مدل، 
برنامه هاي آموزشي مكاتبه اي قبلي، 
كه در گذشته از خدمات پستي براي 
مبادلة كار شركت كنندگان و معلمان 
اس��تفاده مي ك��رد، ب��ه فعاليت هاي 
اينترنتي تبديل ش��ده اس��ت. هزينة 
اين مدل نس��بتًا كم اس��ت، ولي با 
كيفيت يا كميت پايين آموزش )زيرا 
بيش��تر به صورت خودآموز است( 
اس��تفاده از اين م��دل را به معلمان 

پرانگيزه محدود مي كند. 
4. مدل مشاركتي آن الين

اين مدل از قابليت فناوري براي 
ايجاد مشاركت بين معلمان در طي 
استفاده  آموزشي شان حداكثر  دورة 
را مي كن��د. مش��اركت غير همزمان، 
ثبت نام مح��دود، جدول هاي زماني 
دقي��ق، مطال��ب يادگي��ري باكيفيت 
عالي، س��نجش مس��تمر و كس��ب 
اطمينان از كيفيت طراحي آموزشي 
از ويژگي هاي آن اس��ت. اين مدل 

منابع...........................................................................
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نسبت به كالس هاي چهره  به چهرة 
رايج، زمان برتر و پرهزينه تر است، 
ولي مزاياي زي��ادي دارد از جمله: 
تأثي��ر زياد، يادگيري ف��ارغ از زمان 
و م��كان و مدلي از آنچ��ه معلمان 
ب��ا دانش آموزان خ��ود در كالس ها 

انجام مي دهند. 

          نتیجه گیري 
معلم��ان و مدي��ران آموزش��ي 
در هم��ة س��طوح، در موفقيت آميز 
ب��ودن تلفيق و وارد ك��ردن فناوري  
اطالعات در فراين��د ياددهي نقش 
كلي��دي دارن��د. البته آن ه��ا به طور 
طبيع��ي از اي��ن فراين��د حماي��ت 
نخواهن��د كرد، ام��ا باي��د آن ها را 
از مزاي��اي فناوري ه��اي اطالعات 
نس��بت به خ��ود و شغلش��ان آگاه 
س��اخت تا به طور فعال در مراحل 
اولية برنامه ريزي و اجرا مش��اركت 
كنند. ب��ه عبارت ديگ��ر، معلمان و 
مديران بايد ب��ه نقش ها و وظايف 
جديد خود آشنا شوند، مهارت هاي 
حرفه اي الزم را كسب كنند، كاربرد 
فناوري ه��ا را در آم��وزش بدانن��د 
و در اي��ن راه پيوس��ته از هدايت و 

راهنمايي برخوردار گردند. 

براي توسعة 
حرفه اي معلمان، 
و پشتيباني از 
آن از فناوري هاي 
متنوع بسياري 
استفاده مي شود 
که غالباً با عنوان 
»یادگيري از راه  
دور« شناخته 
مي شوند. براي 
شروع، شناخت 
رویکردها یا 
مدل هاي توسعة 
حرفه اي آن الین 
ضروري است
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خوانندگانما
و


زهراآرامون

گفتوگوبافريباكيامديرساماندهيمنابعآموزشيو
تربيتيمكتوبدفترانتشاراتوتكنولوژيآموزشي

هدف از انتشار كتابنامة رشد چيست.
  كتاب هاي درسي با حجم و هدف مشخصي تدوين 
و تأليف و در دورة زماني محدود و معيني تدريس مي شوند. 
به دليل وج��ود محدوديت زماني ب��راي تدريس آن ها و 
متفاوت بودن اس��تعداد مخاطبان، اين كتاب ها نمي توانند 
همة مقوله هاي آموزشي را براي دانش آموزان تبيين كنند. 
ب��راي جبران اي��ن محدوديت فرص��ت و زمينة ديگري، 
يعني »كتاب هايي آموزش��ي«، نياز است. اين كتاب هاي 
آموزشي به دو دس��تة »كمك آموزشي« و »كمك درسي« 
تقسيم  مي شوند. در واقع كتابنامة رشد فهرستي توصيفي 
از كتاب هاي آموزشي است براي پاسخگويي به اين نياز 

دانش آموزان و معلمان. 
منظور از كتاب هاي كمك آموزش��ي و كمك درس��ي 

چيست؟ مگر اين كتاب ها با هم متفاوت اند؟
  كتاب  »كمك آموزش��ي« براي توس��عة يادگيري و 
افزايش س��واد عمومي دانش آم��وزان و با هدف افزايش 

فريبا كيا از كارشناسان باسابقة آموزش و پرورش، پژوهشگر مسائل تعليم 
و تربيت است. در حال حاضر مديريت ساماندهي كتاب هاي كمك آموزشي 
و كمك درسي سازمان پژوهش را برعهده دارد. با توجه به الزام شوراي عالي 
آموزش و پرورش مبني بر استانداردسازي و نظارت بر كلية منابع مكتوب و 
غيرمكتوبي كه به مدارس وارد مي شوند و در اختيار دانش آموزان و معلمان 
ق��رار مي گيرند، اين بخش از س��ازمان، داراي مس��ئوليتي مهم و تنوع كاري 
بسياري است. از آنجا كه ممكن است بسياري از ناشران، خانواده ها و احتمااًل 
هم��كاران در مدارس، از كم و كيف فعاليت هاي اين واحد اطالعات كافي 
نداشته باشند، مصاحبه اي با خانم كيا ترتيب داده ايم تا اطالعات الزم را در 

اختيار خوانندگان قرار دهيم.

اشاره 
انگيزة يادگيري تأليف مي ش��ود، پ��س لزومًا به مفاهيم و 
سرفصل هاي درسي مربوط نيست، ولي كتاب كمك درسي 
مبتني بر س��رفصل هاي كتاب درسي و به منظور تسهيل، 
تس��ريع و تعميق يادگيري دانش آموزان تدوين مي شود و 
نقش جبراني دارد. به خاطر توجه زياد اوليا به سرنوشت 
تحصيلي دانش آموزان، بازار كتاب هاي آموزشي از رونق 

خوبي برخوردار است. 
كتابنامة رشد از چه زماني و از كجا كار خود را آغاز 

كرد؟
  آنچه س��بب شده اس��ت تا س��ازمان پژوهش به 
سامان دهي كتاب هاي آموزشي روي آورد، وضع نابسامني 
است كه در بازار توليد كتاب هاي آموزشي وجود داشت. 
تعدد محيط و منابع يادگيري بود، توجه مردم به كتاب هاي 
آموزشي و كمك درسي، توسعة سطح سواد عمومي كشور، 
توسعة پيشرفت در صنعت نش��ر و ارتقاي ميزان مطالعة 
دانش آموزان باعث شد كه چاپ و توليد كتاب هاي آموزشي 
بسيار افزايش يابد. از طرف ديگر هيچ نهادي بر تأليف و 
توليد كتاب هاي آموزشي نظارت مستقيم نمي كرد. آموزش 
و پرورش هم متوجه ش��د كه انتشار برخي از كتاب هاي 
آموزشي كه منتشر مي شود فقط براي سودجويي و كسب 
منافع اقتصادي اس��ت و محت��واي آن ها باعث مخدوش 

شدن محتواي آموزشي و اهداف يادگيري مي شود. 
در سال هاي دهة 70 شاهد اولين واكنش وزارت آموزش 
و پرورش در اين باره و مكاتبة مدير كل دفتر تأليف كتب 
درس��ي با وزارت فرهنگ و ارشاد بوديم. بعد از مدتي، به 
دليل نبود متولي و ناظر، س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزش��ي به اين نتيجه مي رس��د كه نظارت بر كتاب هاي 
آموزشي را خود برعهده گيرد. بدين ترتيب در سال 1378 

اشاره اشاره 



  شمارة 1 

   مهر1392 

   دورة بيست ونهم

43

طرحي به نام سامان بخشي كتاب هاي آموزشي در شوراي 
سازمان تصويب شد. براساس اين طرح، توليد و هدايت 
كتاب هاي آموزشي، كمك آموزشي و كمك درسي، براساس 
برنامة درسي، جزو محور فعاليت هاي دفتر انتشارات كمك 

آموزشي وقت قرار گرفت. 
 اين كتاب ها چطور گزينش مي شوند؟

   در اولين گام از سياست تشويقي استفاده مي شود. 
معم��واًل هر س��ال در فراخوان��ي از ناش��ران كتاب هاي 
آموزش��ي و كمك درسي خواسته مي شود كتاب هاي خود 
را به دفتر ارسال كنند. كتاب هاي ارسالي توسط كارشناسان 
متخصص يعني كارشناسان تأليف و كارشناسان معلم )كه 
با برنامة درس��ي آشنا هستند( براساس مالك ها و ضوابط 
خاص منطبق با اهداف آموزش و پرورش بررس��ي و اگر 
60 درصد كل امتياز را كسب كنند تأييد مي شوند. سپس به 
تفكيك دورة تحصيلي، درس و ساير ويژگي ها، در كتابنامة 
رشد به مدارس و اوليا ومربيان معرفي مي شوند. در بررسي 
دوبارة، كتاب هايي كه حائز باالترين نمرات باشند، به عنوان 
منتخب، در اختتامية جشنواره كتاب هاي آموزشي تقدير 

مي شوند. 
 بررسي و ارزيابي كتاب ها بر چه اساسي است؟

  سازمان در ابتدا استاندارد هاي الزم براي كتاب هاي 
كمك آموزش��ي و كمك درس��ي را تعيين كرد. به عبارت 
ديگر، اس��نادي به عنوان ويژگي هاي كتاب آموزشي توسط 
كارشناس��ان و معلمان تدوين ش��دند. در اين س��ندها كه 
ش��اخصه هاي عمومي و اختصاصي هر كت��اب در آن ها 
تعريف شده است، در اختيار مؤلفان و ناشران قرار مي گيرد 
ت��ا در تأليف كتاب ها از آن ها اس��تفاده كنن��د. البته مبناي 
كارشناس��ي كتاب ها نيز قرار مي گي��رد. براي مثال، مؤلفي 
كه مي خواه��د كتاب رياضي تأليف كند، بايد بداند كتاب 
رياضي با توجه به برنامة درسي و اهداف نظام تحصيلي 
در اين باره، چه ويژگي هايي بايد داشته باشد. چنان كه گفته 
شد، اگر كتابي 60درصد شاخص ها را رعايت كرده باشد، 

تأييد مي  شود.
 آيا كتابنامة رشد براي دورة تحصيلي خاصي منتشر 

مي شود؟
 هر دورة تحصيلي كتابنامة رشد مخصوص خود را 
دارد. در حال حاضر اين كتابنامه ها عبارت اند از: كتابنامة 
ويژة پيش دبستاني، ابتدايي، راهنمايي، متوسطة نظري، فني 

وحرفه اي و استثنايي. 
در س��ال 1391 همزم��ان با تغيير كتاب ه��اي پاية دوم 
دبس��تان و ايجاد پاية شش��م، كتابنامه هاي وي��ژه اي براي 

اين دو پايه منتش��ر ش��ده است. 
براي س��ال تحصيل��ي 92-93 
نيز همزمان با تغيير كتاب هاي 
پاية س��وم دبس��تان و تأسيس 
دورة اول متوسطه، كتابنامه هاي 
مخصوص اي��ن دو پايه توليد 

خواهد شد. 
 توزي��ع كتابنامه ها چگونه 

است؟
حاض��ر،  ح��ال  در    

كتابنامه هاي رشد از نظر چاپ 
محدوديت دارن��د و تقريبًا ده 
درص��د م��دارس را پوش��ش 

مي دهند. امس��ال براي توزيع مناسب، از نمايندگان رشد 
استان ها استفاده كرده ايم. 

براي جبران 90 درصدي كه به كتابنامة رش��د دسترسي 
ندارند، پايگاه اينترنتي »سامان كتاب« طراحي شده است 
كه از طريق پيوند تارنماي رشد قابل دسترسي است. در اين 
سايت، كلية اطالعات مربوط به حوزة سامان دهي، از جمله 
Pdf كتابنامه ها وجود دارد و هر كاربر به راحتي مي تواند از 
امكانات سايت استفاده كند. كتاب ها در سايت به تفكيك 

موضوع، عنوان و نام نويسنده قابل جست وجو هستند. 
عالوه بر اين، در طول اين 13 سال كه طرح سامان دهي 
اجرا ش��ده است، از مجموع كتاب هاي مناسب آموزشي، 
بانك اطالعاتي بيش از ده هزار عنوان كتاب به وجود آمده 
است كه در پايگاه اينترنتي سازمان و دفتر )سامان كتاب( 

در دسترس است. 
 دورة انتشار كتابنامه ها چگونه است؟

  دورة انتشار كتابنامه ها س��االنه است. فراخوان ها 
و مالك ها از ابتداي خرداد به ناش��ران ابالغ مي شوند. از 
طريق تارنماي نمايشگاه بين المللي كتاب هم اطالع رساني 
انجام مي شود. كتاب هاي چاپ اول همان سال و يك سال 

قبل نيز ارزيابي قرار مي شوند.
امسال از ظرفيت نمايش��گاه بين المللي كتاب استفاده 
كردي��م و با 450 ناش��ر كتاب هاي آموزش��ي گفت وگوي 
حضوري انجام داديم. نتيجة اين تعامل، استقبال و همراهي 
ناشران با سازمان و افزايش 150 درصدي ورود كتاب به 

دفتر بود. 
همين طور اين تعامل باعث مي ش��ود كه ناشران براي 
توليد كتاب آموزشي از ش��اخص هاي استاندارد سازمان 

استفاده كنند و در نتيجه كيفيت استاندارد باالتر مي رود.

از مجموع 
کتاب های مناسب 
آموزشی، بانک 
اطالعاتی بيش 
از ده هزار عنوان 
کتاب به وجود 
آمده است که در 
پایگاه اینترنتی 
»سامان کتاب« در 
دسترس است
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 با توجه به اينك��ه دانش آموزان به دنبال جديدترين 
منابع هستند و توليد كتابنامة يك سال طول مي كشد، 

آيا اين منابع قديمي نمي شوند؟
  خير. هر ماه جديدترين و آخرين كتاب هاي تأييد 
شده روي سايت قرار مي گيرد. خالصه و چكيدة كتاب هم 

در سايت قرار دارد.
 براي ضمانت اجراي ط��رح اقدامي صورت گرفته 

است؟
  با گذش��ت 11 سال از اجراي طرح سامان بخشي، 
با توجه به ضرورت تداوم سامان دهي كتاب هاي آموزشي 
در سراسر كش��ور و براي اينكه طرح از ضمانت اجرايي 
و قانون��ي قوي تري برخ��وردار باش��د، آيين نامة اجرايي 
س��امان دهي منابع آموزشي و تربيتي )مواد و رسانه ها( در 
جلس��ة 828 در تاريخ 89/6/2 به تصويب ش��وراي عالي 
آموزش و پرورش رسيد. سپس با امضاي رئيس جمهور و 
ابالغ وزير به س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي ابالغ شد و 
به مصوبة 828 شهرت يافت. مسئوليت اجراي اين مصوبه 
به سازمان پژوهش واگذار شد و سازمان نيز بخش اعظم 
كار را به دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي واگذار كرد. 
البته اين مصوبه، نظارت و مديريت سازمان را هم به منابع 

اس��تاندارد و مجاز )مورد تأييد سازمان پژوهش( صورت 
خواه��د گرفت. الزام ب��ه اين ماده ضروري اس��ت و در 

صورت تخلف قابل پيگيري و مجازات است. 
متأس��فانه با وجود توضيحات مكرر، تع��دادي از اوليا 
و حت��ي همكاران تص��ور مي كنند اس��تفاده از كتاب هاي 
آموزشي ممنوع است. در صورتي كه جايگزيني كتاب هاي 
كمك آموزشي و كمك درسي با كتاب درسي ممنوع است. 
اص��ل كتاب درس��ي اس��ت و از كتاب كمك درس��ي در 
صورت صالحديد معلمان به عنوان يكي از اجزاي بستة 
آموزشي مي تواناستفاده كرد. در مادة 15 آيين نامه اجرايي 
وظيفة انتخاب منابع آموزشِي غير از كتاب درسي به عهدة 
معلمان گذاشته شده است كه آن ها نيز مي توانند از كتابنامة 
رشد به عنوان مرجعي مطمئن و قابل اعتماد براي شناسايي 

كتاب هاي آموزشي استفاده كنند. 
 بهتر اس��ت دربارة ش��يوة اطالع رس��اني كتاب  هاي 
مناس��ب به مخاطبان كه در قان��ون )مصوبة 828( نيز 

پيش بيني شده است توضيحي بدهيد.
  مصوبة 828 براي معرفي و اطالع رساني كتاب ها به 
مخاطبان چند راهكار در نظر گرفته است كه عبارت اند از:

 معرفي كتاب هاي مناس��ب در فهرس��ت پاياني كتاب هاي 

درس��ي. دفتر تأليف موظف اس��ت طبق قانون بخش��ي از 
كتاب  هاي تأييد شدة را در فهرست پاياني كتاب هاي درسي 

معرفي كند.
 معرفي كتاب ها در مجالت رشد

 معرفي كتاب ها در نشس��ت هاي معاونان و مديران مدارس 
)سفرهاي استاني( 

 معرفي از طريق نشرية »جوانه«. محور اين فصل نامه بحث 
ساماندهي كتاب است و مطالب آن دربارة مولفان، ناشران و 

ويژگي  استانداردهاي آموزشي است.
 انتشار فهرست توصيفي مناسب در كتاب نامة رشد.

 معرفي در سايت سامان كتاب به نشاني:
http://samanketab.roshdmag.ir هر ماه فهرس��ت 

كتاب هاي مناسب روي اين پايگاه قرار مي گيرد. 

 سخن پاياني
  اميدوارم مصوب��ة )828( كه قانون جامع و خوبي 
اس��ت، با همراه��ي و همگامي همة بخش هاي س��تادي 
آموزش و پرورش و ديگر سازمان ها )حتي صدا و سيما( 
اجرا شود و بتواند آموزش و پرورش را در تحقق اهداف 
متعالي خود و توسعه و ترويج كتاب و كتابخواني و ارتقاي 

تعليم و تربيت ياري برساند.

در سال 1391 
همزمان با 

تغيير کتاب هاي 
پایة دوم 

دبستان و ایجاد 
پایة ششم، 

کتابنامه هاي 
ویژه اي براي 
این دو پایه 
منتشر شده 

است

مكتوب و هم منابع غيرمكتوب تعميم داده اس��ت. يعني 
كتاب، فيلم، نرم افزار و وسايل آموزشي را شامل مي شود 
و سازمان دراين باره حق نظارت و استانداردسازي دارد. 

طبق مادة 6 مصوبة 828، تبليغ، ترويج و توزيع هرگونه 
م��واد آموزش��ي در واحدهاي آموزش��ي، فق��ط از منابع 
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پژوهش

آموزشی
ونوآورىهاى
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پژوهشپژوهش
نوآورىهاى

پژوهش
وونوآورىهاىنوآورىهاىنوآورىهاىنوآورىهاىنوآورىهاى

پژوهشگران: 
محبوبهتشكرى
اخترخادمرابع

دبيران دبيرستان سميه
 ناحية7 مشهد

موفقيت و رقابت ناس��الم 
موجب بر هم خوردن تعادل روانی 

دانش آموزان می شود.
بر پاية اين موضوع، )رقابت( به 
منظور يافتن راهي برای مقابله با افت 
تحصيلی دانش آموزان، کالسی از 15 
دانش آموز دارای پيش��ينة تحصيلی 
تقريبًا يکس��ان تش��کيل ش��د. اين 
دانش آموزان به عنوان گروه آزمايش 
به طور تصادفی از بين »دانش آموزان 
مردودی« سال تحصيلی 1376-77 
در پاية اول متوسطة دبيرستان سمية 
منطقة7 مش��هد انتخاب شد. سپس 
گروه شاهد )کنترل( نيز به تعداد برابر 
از بي��ن همان دانش آم��وزان به طور 
تصادف��ی - اع��م از مردود ش��ده يا 
نشده- انتخاب شدند، ولی اين گروه 
در کالس های عادی مشغول تحصيل 
ش��دند. بعد از گذش��ت يک س��ال 
تحصيل��ی  نمره ه��ای  تحصيل��ی، 

دانش آم��وزان هر دو 
گروه با يکديگر مقايس��ه شد. نتيجه 
نش��ان داد، در ده درس، ميانگي��ن 
نمره های تحصيلی دانش آموزان گروه 
آزمايش به مرات��ب از دانش آموزان 

گروه کنترل، کمتر است.
تش��کيل کالس  اينكه،  نتيج��ه 
دارای  دانش آم��وزان  وي��ژة  درس 
پيش��ينة تحصيلی تقريبًا يکسان، به 
افت تحصيل��ی آن��ان می انجامد و 
اين موضوع در »کاهش رقابت بين 

دانش آموزان« ريشه دارد.
بر پاية اين يافتة پژوهش توصيه 
می ش��ود، در مدارس و کالس های 
براس��اس  را  دانش آم��وزان  درس، 
پيش��ينة تحصيلی آن ها جداسازی و 
يکسان س��ازی نكنند. زي��را اين امر 
افت بيش��تر تحصيلی دانش آموزان 
)به وي��ژه دانش آم��وزان متوس��ط و 

ضعيف( را در پی دارد.

تأثير
پيشينة

همسانبر
عملكرد
تحصيلى

منبع......................
قائمى، على. )1367(. 

تيزهوشى و نبوغ كودكان. 
مجلة پيوند. شمارة 113.

          خالصة پژوهش
رقابت س��الم يکی از مؤلفه های 
مهم برای پيشرفت و موفقيت فردی 
و اجتماعی محس��وب می ش��ود. در 
واق��ع، رقاب��ت س��الم در زمينه های 
علمی نه تنها مانع رش��د نمی ش��ود، 
بلک��ه ب��رای ارتقای س��طح علمی 
ضروری نيز هس��ت. رقابت در بين 
دانش آموزان تأثيره��ای متفاوتی بر 
جای می گذارد. رقابت س��الم باعث 

ها:
ژه 

 وا
يد

کل

عملكرد
تحصيلى،افت
تحصيلى،

تشكيلكالس
درس،رقابت

رقابت سالم در 
زمينه های علمی 
نه تنها مانع رشد 
نمی شود، بلکه 
برای ارتقای 
سطح علمی 
ضروری نيز 
هست
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پژوهش

آموزشی
خودتنظيمي،راهبرديمؤثربرايونوآورىهاى

ارتقاينگرشمثبتبهيادگيري

آنان از راهب��رد خودتنظيمي تبيين 
)پيش بيني( كرد. 

    بحث در مورد یافتة پژوهش
همان طور كه مالحظه شد، بين 
بهره گيري دانش آم��وزان از راهبرد 
خودتنظيمي و نگ��رش به يادگيري 
آن��ان در درس عل��وم، رابطة مثبت 
دارد.  وج��ود  معن��ي دار   )0/65(
زي��را دانش آموزاني ك��ه از توانايي 
خودتنظيم��ي باالتري برخوردارند، 
در انج��ام تكالي��ف يادگي��ري، بر 
يادگي��ري خود نظ��ارت مي كنند و 
از راهبرده��اي مؤث��ر يادگي��ري به 
موفقي��ت بيش��تر آن��ان مي انجامد 
)مانن��د مديري��ت زم��ان مطالع��ه، 
برنامه ري��زي زمان مطالعه و ش��يوة 
استفاده  يادداشت برداري(،  درست 

خودتنظيمي1 فرايندي اس��ت كه در آن دانش آم��وز هدف هايي را براي يادگيري خود 
برمي گزيند. س��پس مي كوش��د تا ش��ناخت، انگيزش و رفتار خود را كنترل و تنظيم نمايد 
و ب��ر آن نظ��ارت كند. در واقع، خودتنظيمي خصيصه اي ش��ناختي- رفتاري اس��ت كه به 
دانش آم��وز كمك مي كند تا يادگيري هاي خود را هدفمند كند و مورد پايش قرار دهد. در 
اي��ن مقاله، خودتنظيمي راهبردي مؤثر براي ارتقاي نگ��رش مثبت دانش آموز به يادگيري 

در نظر گرفته شده است. 

اشاره: 

ها:
ژه 

 وا
يد

کل

خودتنظيمي،
نگرشبه
يادگيري،

يادگيريعلوم

    چکیدة پژوهش 
كنون��ي،  آموزش��ي  نظ��ام  در 
اساس��ِي  متغيره��اي  ش��ناخت 
روان ش��ناختي كه مؤثر بر نگرش به 
يادگيري باش��ند از اهميت خاصي 
برخوردار است. لذا پژوهش حاضر 
ب��ه روش توصيفي- همبس��تگي با 
هدف »بررس��ي رابطة بين راهبرد 
خودتنظيمي با نگرش2 به يادگيري 
دانش آموزان« انجام گرفت. به اين 
منظ��ور از جامعة آم��اري پژوهش، 
يعني دانش آموزان پس��ر پاية سوم 
دورة راهنمايي تحصيلي شهرستان 
لردگان كه در س��ال تحصيلي 90-

89 مشغول به تحصيل بودند، 100 
دانش آموز به عن��وان گروه نمونه به 
روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي 

چندمرحله اي انتخاب شدند؛ سپس 
پرس��ش نامه هاي  از  اس��تفاده  ب��ا 
خودتنظيم��ي )پينتريچ و ديگروت، 
1990( ب��ا اعتب��ار 0/87 و نگرش 
و  )اكپي��ز  عل��وم  يادگي��ري  ب��ه 
همكاران، 2009( ب��ا اعتبار 0/74، 
متغيره��اي پژوه��ش اندازه گي��ري 
ش��دند. داده هاي جمع آوري ش��ده 
ب��ا بهره گيري از تحليل رگرس��يون 
خط��ي دومتغي��ره، م��ورد تجزيه و 
تحلي��ل قرار گرفت و نتيجه نش��ان 
داد بي��ن راهب��رد خودتنظيم��ي و 
نگرش به يادگي��ري در درس علوم 
به مي��زان 0/65 همبس��تگي مثبت 
معني دار وجود دارد. به اين معنا كه 
مي ت��وان 42/25 درصد از تغييرات 
نگرش دانش آموزان به درس علوم 
را از روي تغييرات ميزان اس��تفادة 

گزارشيكپژوهش

محمدقنبرىطلب
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مي كنند. همين عامل باعث افزايش 
يادگيري و نگرش مثبت آنان نسبت 
ب��ه توانايي ش��ان در زمينة يادگيري 
مي شود. اين يافته با يافتة پژوهشي 
پازيف��رو )2008( مبن��ي ب��ر اينكه 
دانش آموزان��ي ك��ه نگ��رش مثبت 
به يادگي��ري دارن��د از راهبردهاي 
مؤثرتر اس��تفاده مي كنند و نيز يافتة 
جبل��ي )1384( ك��ه معتقد اس��ت 
دانش آم��وزان برخوردار از توانايي 
خودتنظيمي، نگ��رش مثبت تري به 
يادگيري دارند و در نتيجه پيشرفت 
تحصيلي بيشتري دارند، همخواني 

دارد. 

          پیشنهاد 
برپاي��ة اي��ن يافت��ة پژوه��ش، 
راهب��رد  آم��وزش  ض��رورت 
خودتنظيمي در قالب برنامة درسي 
به طور عام احس��اس مي ش��ود. از 
اين طريق مي توان دانش آموزان را 
توانا ساخت تا از نحوة يادگيسري 
و نيازهاي يادگيري شان آگاه شوند. 
در نتيج��ه آنان مي توانند با كس��ب 
محت��واي  يادگي��ري  در  موفقي��ت 
آموزش��ي، تقويت  دروني دريافت 
و نگ��رش مثبت ت��ري نس��بت ب��ه 

يادگيري شان كسب كنند. 



پي نوشت .............
1. self- regulated
2. Attitud

منابع................................................................................................................................
1. جبلي، احمد (1384). رابطة سبك مقابله با خودتنظيمي در ياديگري در دانش آموزان پاية سوم دورة راهنمايي تحصيلي شهر تهران. 

پايان نامة كارشناسي ارشد، چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز
2. Puzzifero, M(2008). Online Technologies self-regulated Learning as final Grade and satisfaction in 

college Level online course. American Journal of pistance Education, vol.22, pp.72-86.
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دانش آموز از 
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عليفالحآزادبني
آموزگار شهرستان جويبار

براي تفسير اين تصوير چند نكته را مي توان ذكر كرد:
نخســـت اينكه كودكان عشـــق و محبت به خود و ديگران را 
دوست دارند. بعضي از اين كودكان عشق و محبتي را كه خودشان 
خواهان آن هستند نثار موجود ديگري مي كنند كه در اين تصوير به 

وضوح ديده مي شود. 
دوم اينكه كودكان واقعاً عاشق حيوانات هستند، 
از نگهداري آن ها احساس لذت مي كنند و از اينكه 
مســـئوليتي به آن ها واگذار شود، بسيار خوش حال 
مي شوند. بنابراين، كودكان مسئوليت پذيري را 
دوست دارند و از آن احساس شادابي و نشاط 

مي كنند.
در اين تصوير، كودك در حال بازي با 
تاب، از اينكه گربـــه را در آغوش  گرفته 
است، احســـاس لذت مي كند. او از اينكه 
مسئوليتي به او واگذار شده، رضايت دارد 

و اين برايش از همه چيز لذت بخش تر 
است.  
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