
دورةبيستونهم 

شمارةپیدرپی:236
دی1392

4
مــاهنــامـةآمــوزشـي،تــحليلـيواطــالعرسـانـي

بـرایآمـوزگــاران،دبـيران،دانـشـجـويـانتـربـيتمـعلم،
مـديــرانمــدارسوكـارشنـاســانتـکنولـوژیآمـوزشــی

مديرمسئول:  محمد ناصري  
سردبير: عادل يغما

شورای برنامه ريزی و کارشناسی: فرخ لقا رئیس دانا 
)و مشاور سردبیر(،علیرضا مقدم، محمود تلخابی، 

احمد شريفان، غالمرضا يادگارزاده 
مديرداخلي:  زهرا آرامون

ويراستار:  كبري محمودي 
طراح گرافيك: شاهرخ خره غاني

تصويرگر: میثم موسوي

 نشاني دفترمجله: تهران، ايرانشهر شمالي، شمارة 266
 نشاني پستي مجله: تهران، صندوق پستي:  15875/6588   

  www. roshdmag.ir :وبگاه
 roshdmag.ir/weblog/technology  :وبالگ

 technology@roshdmag.ir :پيام نگار
تلفن دفترمجله: 9ـ88831161 )داخلي 428(

                              849098 و 4ـ88309261     
دورنگار:  88301478

تلفن پيام گيرنشريات رشد:  88839232   و 88301482   
کد مديرمسئول: 102 
کد دفترمجله: 110 

کد امورمشترکين: 114
امور مشترکين: 77336656 و77335110   

صندوق پستی امور مشترکين: 16595/111 
 شمارگان: 40000 نسخه    

چاپ:  شركت افست )سهامي عام(

توليد انبوه وسايل و مواد کمك آموزشی معرفی شده در اين مجله، با اجازة کتبی صاحب اثر بالمانع است.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش  وبرنامه ريزی آموزشی

دفترانتشارات  و تکنولوژی آموزشی

درخور توجه نويسندگان 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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جناب آقاي دكتر روحاني، رياست محترم جمهوري اسالمي ايران، با شعار تدبير و اعتدال، در مصاحبة مورخ 
تيرماه 1392 )مجلة چش��م انداز( وضعيت فعلي آموزش وپرورش را براس��اس شواهد موجود، قضاوت عمومي و 
چش��م انداز ملي نقد كردند و به نكاتي اش��اره فرمودند كه حاوي نظرات ايشان نسبت به بازنگري و اصالح سريع 
موارد ياد شده است. اين نكات هر چند نه تمام مشكالت آموزشي، اما مي توان گفت كه مسائل و مشكالت اصلي 
نظام موجود آموزش وپرورش محس��وب مي شوند. آگاهي از اين مش��كالت كه بيش از هفتاد هشتاد سال در نظام 
آموزش��ي ما ريش��ه دارند، نقطة عطفي منطقي و فرصتي است مناسب براي بازنگري راه و روش هاي اجرايي نظام 
تربيتي و آموزشي ما كه اميد است كه با اجراي تدريجي و مدبرانة برنامة درسي ملي ارتقا يابد و شأن شايستة خود 

را در جهان به دست آورد.
آنچه در بيانات رياست محترم جمهوري قابل توجه است، نقد صريح مشكالت و ضرورت اصالح فوري آن ها 
از يك طرف و ارائة راه حل اقتصادي به ويژه رفاه معيش��تي معلمان از طرف ديگر اس��ت كه نقدي بس��يار منصفانه 
و اميدبخش اس��ت. اما موضوع اين مقاله، با الهام از آن مصاحبه، يادآوري اين نكتة مهم اس��ت كه با اس��تفاده از 
انواع مش��وق هاي اقتصادي و غيراقتصادي مي توان در آموزش وپ��رورش تحرك و جنبش جديدي به وجود آورد، 
توانمندي معلمان و مديران مدارس را افزايش داد، شأن و مقام معلم را بهتر تكريم كرد، منزلت و جايگاه وزارت 
آموزش وپرورش را در جمهوري اسالمي ايران شاخص كرد و نيروي جوان بيشتري را براي كار در اين وزارت خانه 
جذب نمود. به عبارت ديگر، از مجموعة مشوق ها می توان به مثابه ابزارهاي رشد علمي، فرهنگي، تربيتي و منزلتي 
استفاده كرد. تجربه نشان داده است كه در امور تعليم و تربيت، هر قدر مشوق ها جنبة ارتقاي منزلت شغلي، حمايت 
از فعاليت هاي علمي آموزشي و تربيتي- فرهنگي داشته باشد و جنبه هاي مالي آن مستتر بماند، اثربخشي آن ها در 
ايجاد انگيزة دروني و نگرش مثبت معلم به كار خود بيشتر خواهد شد. كما اينكه اگر معلمي از طريق افزايش گروه 
و پايه، اعطاي بورس تحصيلي، ارتقاي شغلي، حمايت از چاپ و نشر آثار مكتوب، يا توليد ابزار و مواد آموزشي 
ابتكاري، به عنوان معلمي مبتكر و خالق تش��ويق ش��ود، با رضايت خاطر و نشاط دروني بيشتري به كار خود ادامه 
خواهد داد. همچنين، اگر مدير مدرسه اي عنوان »مدير ممتاز« را كسب كند و از مزاياي آن در طول سنوات خدمت 
بهره مند شود، براي بقية همكاران خود، الگوي نظام تلقي خواهد شد و بسياري از مديران خواهند كوشيد همانند 

او، خود را ارتقا دهند. بنابراين، با استفادة بجا و مطلوب از مشوق ها مي توان: 
 انگيزة دروني بيشتري در معلمان و مديران مدارس به وجود آورد؛

 معلمان و مديران مدارس را به منظور تحقق اهداف عالي آموزش وپرورش هدايت و راهنمايي كرد؛
 نيروهاي فعال بيشتري را جذب نمود و اعتبار مشاغل و فعاليت هاي فرهنگي، تربيتي را ارتقا داد؛ 

 معلمان را در مطالعه و كش��ف نوآوري هاي آموزش��ي به طور مس��تمر و دائمي فعال نگه داش��ت و راه 
همفكري، همكاري و همياري را پيش پاي آن ها قرار داد. 

بدون ترديد، تحقق اين امر مس��تلزم تهيه و تنظيم آيين نامة جديدي اس��ت كه با ش��أن نظام آموزشي جمهوري 
اس��المي ايران متناس��ب باش��د و مالك ها، معيارها، ش��اخص ها و راهبردهاي هريك از انواع »مشوق ها« در آن 
به گونه اي ش��فاف و روشن بيان ش��ود، در مدت زماني محدود، مورد آزمايش قرار گيرد و پس از انجام اصالحات 

الزم به عنوان آيين نامة اجرايي در سطح كشور اعمال شود. 

سردبيریاد داشت

مشوق ها؛
 ابزارهاي رشد معلم

دكترعادليغما
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نمونه هايي از اهداف مشوق ها در نظام آموزشي
اس��تفاده از مش��وق ها به منظور تش��كر و قدرداني از معلم، اگرچه مفيد و الزم اس��ت، ولي كافي نيست. 
مشوق ها بايد نتيجه اي كاربردي، جهت دهنده و تحول آفرين داشته باشند تا بتوانند زمينة خودسازي، تحرك 
و رشد مستمر معلم را در طول خدمات سي ساله به خوبي فراهم آورند. نمونه اي از اهداف و مقاصد مورد 

انتظار از مشوق ها عبارت اند از:
 ايجاد انگيزه و تحرك براي انجام وظايف جديد
 ايجاد تغيير و تحول در نگرش و بينش معلمان

 استفادة مطلوب از روش ها و فناوري هاي نوين آموزشي 
 تلفيق شيوه هاي آموزشي و ايجاد هماهنگي بين شيوه هاي تدريس و يادگيري

 توجه خاص به راهبردهاي تحقق اهداف تربيتي و چشم اندازهاي برنامة درسي ملي
 تأكيد بر يادگيري فعال و شيوه هاي آموزشي تلفيقي

 حمايت از خودسازي معلمان در حركت به سوي كسب ويژگي هاي قيد شده در برنامة درسي 
ملي 

 ارائة راهبردهاي عملي براي گذر از انتقال مستقيم دانش به تعمق، تفكر و تعقل در آموخته ها 
و كاربرد آن ها

 جهت دهي به معلمان براي همفكري، همكاري و همياري در امور تربيتي و آموزشي...
تهيه و تدوين اهدافي از اين دس��ت در »آيين نامة مش��وق ها« هدف غايي از اعمال مشوق ها را در طول 
ساليان خدمت معلمان و مديران مدارس به وضوح نشان مي دهد. در عين حال، مالك ها و معيارهاي دريافت 

مشوق ها هم بايد مبتني بر همين اهداف تحول آفرين و متناسب با آن ها تنظيم شوند.
در واقع، بحث ما بر سر اين نيست كه تا به حال از مشوق ها در نظام آموزشي استفاده نمي شده است! بحث 
بر س��ر بازنگري و س��ازمان دهي مجدد مشوق ها در قالب طرحي نو و آيين نامه اي جامع، ابتكاري و آينده نگر، 
براساس اهداف و فلسفة تعليم و تربيت در نظام جديد آموزشي ماست. به عبارت ديگر، هدف حمايت مادي 
و معنوي از معلم در نظام جمهوري اسالمي ايران است كه مي خواهد معلمانش همواره افرادي فعال، كارامد، 
متعهد، اميدوار و معقول باشند. بحث بر سر ايجاد انگيزة دروني به منظور فعال نگهداشتن معلم و مدير مدرسه 
اس��ت. بحث بر سر اين اس��ت كه معلم كارها را بانشاط انجام دهد، خود را راهنما و رهبر آموزشي و تربيتي 
بداند و همواره براي تكميل دانش و توانمندي اخالقي و حرفه اي خود بكوش��د. نيز بحث بر س��ر اين است 
كه معلم و مدير مدرسه چگونه نسل آينده را سالم، اميدوار، فعال و با اعتماد به نفس تربيت كنند. و در نهايت 

بحث بر سر اين است كه چگونه همة اين آرزوها در مدرسه تحقق يابند.
 خالصه آنكه »مشوق ها« قادرند شغل معلمي را به حرفة معلمي و حرفة معلمي را به مديريت آموزش و 

يادگيري سوق دهند. 
ما يقين داريم، تهيه و تنظيم مدبرانة آيين نامة مشوق ها و اجراي آگاهانة مفاد آن همراه با ساير اقدامات 
اساسي، پاسخگوي مناسبي براي اين گونه سؤال ها و بحث ها خواهد بود؛ زيرا هدف غايي آيين نامة مشوق ها 
رش��د همه جانبة معلم، همراه با رضايت خاطر او و كس��ب فضيلت  ها و مهارت هاي حرفه اي است. بدون 
شك وقتي معلم رشد كند، دانش آموز نيز رشد خواهد كرد. در پايان، به اين نكتة ضروري اشاره مي كنم كه 
مشوق هاي نظام  آموزشي ما، منحصرًا به ابواب جمعي وزارت آموزش وپرورش اختصاص نمي يابد؛ همة 

افراد اعم از اوليا، دانش��مندان، علما، خيرين، ش��عرا و هنرمندان، اگر خدمتي به آموزش وپرورش انجام 
دهند كه به نحوي شايس��ته و در خور تقدير و تكريم باش��د، از مزاياي مش��وق هاي فرهنگي بهره مند 

خواهند شد. به همين خاطر مشوق ها منحصرًا جنبة مادي ندارند و در عين حال فراسازماني اند. 
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افشينچمنآرا
دكترنيرهشاهمحمدی

اشاره 

امروزه، ايجاد تحول و نوآوري  در برنامه  های مدارس و تأكيد بر مهارت و كاربرد دانش، مس��تلزم اس��تفاده از ابزارها، 
وسايل و فناوري ها در امر آموزش است، زيرا مهارت هاي معلم و نيز دانش نظري او به تنهايي نمي تواند جوابگوي نيازهاي 
دانش آموز باشد. همچنين، با مطرح شدن نظريه  های جديد يادگيري و تأکيد آن ها بر نيازهاي يادگيرندگان، ارتباط آموزش با 
زندگي واقعي يادگيرنده، و ايجاد شرايط واقعي براي يادگيري و توجه به رويکرد نظام مند  در آموزش، کاربرد اين ابزارها و 
وسايل در آموزش اهميت ويژه اي يافته و تغيير ديدگاه  های جاري و پيدايش نگاهي جديد و جامع نسبت به ابزارها و وسايل 
آموزشي را در پی داشته است. در اين شرايط ضرورت وجود بستة آموزشي1 مطرح مي شود؛ بسته ای شامل مجموعة منابع، 
مواد و ابزارهاي آموزش هماهنگ که براي نيل به هدف آموزش��ی خاص س��ازمان يافته است )ذوفن، 1389(. نقش معلم در 
اين موقعيت و در امر س��امان دهي تدريس و ادارة كالس، از آموزگاري به راهنما بودن تغيير يافته اس��ت، به اين معنا كه قباًل 
معلم نقش محوري داش��ت و اكنون فراگيرندگان محور اساسي يادگيري هستند. در فرايند ياددهي- يادگيرِي مشاركتي، معلم 
نقش خود را با فراگيرندگان به تعامل مي گذارد. معلمي  كه به جاي آموزگاري، به معني انتقال دهندة محض داده ها، مي خواهد 
راهبر عمليات ياددهي ش��ود، الزم اس��ت از امكانات كافي براي اتخاذ تصميم و اعمال شيوه هاي مديريت در كالس درس، 
يعني برنامه ريزي، سازمان دهي، انگيزش و كنترل فراگيرندگان برخوردار باشد. در اين ميان، بسته هاي آموزشي با ابعاد وسيع 

خود مي توانند امكانات مورد نياز معلم براي ايفاي نقش رهبري را در اختيار وي قرار دهند.

درسیآموزشی وبرنامه   
ریزی

آموزشی

بستة
تی
یس
چـرایی؟چـ و 
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 بستة آموزشی چيست؟
بس��تة آموزش��ي به مجموعه اي 
هماهنگ از رس��انه  های آموزش��ي 
اط��الق مي ش��ود كه در يك بس��تة 
واقعي )مانند يك زونكن يا كارتن به 
همراه سايت اينترنتي( يا به صورت 
اجزايي هماهنگ با نش��ان تجاری 
مؤسس��ة توليدكننده، تهي��ه و براي 
يك يا چند پاية تحصيلي اس��تفاده 
مي شود. اين مجموعة آموختاري دو 
بخش نرم افزاري )راهبردها، الگوها، 
وظايف، چارچوب ه��ا، رهنمودها، 
تکاليف و آزمو ن ها( و سخت  افزاري 
تجهي��زات،  وس��ايل،  )رس��انه ها، 
ابزاره��ا، مناب��ع و م��واد( دارد ك��ه 
مي توان��د به صورت يك اب��زار در 
فرايند مشكل گشايي نظام آموزش و 
كار تدريس معلمان كاربرد گسترده اي 
 داش��ته باش��د و ع��الوه ب��ر آنک��ه 
يک سيس��تم کام��ل از فعاليت های 
در  می کن��د،  عرض��ه  را  يادگي��ری 
آموزش    و   پرورش  انف��رادی  ک��ردن 
اس��تعدادها، توانمندی ه��ای بالقوة 
دانش آموزان، علمی کردن ارزشيابی 
دان��ش آم��وزان،  آم�وخ�ته ه��ای  از 
آزمون ه��ا و ابزاره��ای اندازه گيری 
تش��خيصی، مجموع��ه فعاليت های 
انف��رادی و گروهی آن ها و نيز تبيين 
و شناس��ايی تجهي��زات دي��داری- 
شنيداری و وس��ايل آموزشی مورد 
اس��تفاده در کالس و ارائة راهنمای 
تدريس و الگوهای طراحی آموزشی 
و طرح درس ياری دهندة کار تعليم و 

تربيت باشد. 

 اهداف توليد بستة آموزشي 
بس��تة آموزش��ی اهداف زير را 

دنبال می کند:
1. جذاب سازي و آسان سازي فرايند 

يادگيري؛ 
2. تس��هيل فراين��د يادگي��ري براي 

اف��رادی كه س��بك  های يادگيري 
متفاوتي دارند؛

يادگي��ري  تعمي��ق  و  توس��عه   .3
فراگيرندگان از طريق اس��تفاده از 

رسانه  های متفاوت آموزشي؛ 
4. كاهش نقش كتاب درسي به عنوان 

تنها رسانة آموزشي؛ 
5. گسترش استفاده از فاوا در فرايند 

ياددهي � يادگيري؛ 
و  دفات��ر  ك��ردن  هماهن��گ   .6
فعاليت  های سازمان حول محور 

توليد بستة آموزشي؛ 
7. ايج��اد زمين��ة الزم ب��راي ورود 
بخش خصوصي به توليد بسته يا 

اجزاي آن؛ 
8. ايجاد امكان ارتباط بيشتر معلمان 
و دانش آم��وزان ب��ا يكديگ��ر در 
يادگيري محتواي برنامة درسي با 

استفاده از امکانات متنوع؛
معلم��ان،  بيش��تر  نقش آفرين��ي   .9
دانش آموزان و والدين در فرايند 
طري��ق  از  يادگي��ري  يادده��ي- 

به کارگيری فاوا؛
10. خروج از نظ��ام يكبار مصرف 

كتاب درسي. 

 بس�تة آموزشی در نظام هاي 
آموزشي متمرکز و غيرمتمرکز 
در نظام هاي درس��ي متمرکز که 
برنامه  های درس��ي را ي��ک مرکز يا 
سازمان توليد مي کند، بستة آموزشی 
را برنامه ريزان آن مرکز براي استفادة 
کلية معلمان و دانش آموزان مربوطه 
تهي��ه و تدوي��ن مي کنن��د و واضح 
است که نظام متمرکز، به دليل ثبات 
برنامه ه��ا، فاقد انعط��اف الزم برای 
مش��ارکت معلم��ان و دانش آموزان 
در تولي��د بس��تة آموزش��ی اس��ت. 
در نظام  های درس��ي نيم��ه متمرکز 
با وج��ود آنکه بس��تة آموزش��ی را 
توليد می کنند، معلمان  برنامه ريزان، 

و دانش آم��وزان مي توانن��د نيازها، 
نوآوري ه��ا و اصالحات خود را به 
توليدکنندگان بستة آموزشی منعکس 
کنن��د و هن��گام اس��تفاده از بس��تة 
آموزش��ی نيز آن ها را م��ورد توجه 
قرار دهند. در نظام هاي غيرمتمرکز، 
خود معلمان برنامة درس��ي يا بستة 
آموزش��ی کالس درس خود را تهيه 
می کنند يا مي توانند از ميان برنامه ها 
يا بسته  های آموزشي موجود، برنامة 
م��ورد نظر خ��ود را انتخ��اب کنند. 
در اي��ن روش، اعتقاد بر آن اس��ت 
که تفک��ر بهره برداری از بس��ته ها و 
نظام های آموزش��ی باي��د از درون 
کالس ه��ای درس و ذه��ن و عمل 
معلمان ت��راوش يابد. زيرا اگر معلم 
صرفًا خود را مجری محض بپندارد 
و بسته ها و نظام  های آموزشی را هم 
مسئوالن ارشد و برنامه ريزان درسی 
طراح��ی و تولي��د و برای اس��تفادة 
معلم��ان به م��دارس ارس��ال كنند، 
چندان مورد اس��تفاده قرار نخواهد 
گرفت و همانند بسياری از طرح های 
ديگر شکس��ت خواهد خ��ورد. در 
واق��ع، بهترين بس��ته ها و  نظام  های 
آموزش��ی همان هايی هستند که از 
درون م��دارس جوش��يده اند و در 

همان جا استفاده می شوند. 
به عب��ارت ديگ��ر، اس��تفاده از 
بسته  های آموزشي در فرايند يادگيري 
درون كالس  ه��ای درس، حركتي در 
مسير پويايي امر آموزش، متنوع  کردن 
يادگي��ري  يادده��ي-  راهبرده��اي 
و غن��ي س��اختن درج��ة اس��تقالل 
معلمان اس��ت؛ حت��ي در نظام هاي 
متمركز ك��ه محتوا از ب��اال به پايين 
ابالغ مي شود و معلمان در آفرينش 
و تألي��ف آن ها عماًل نق��ش ندارند 
هم در بستة آموزش��ی، درجه اي از 
آزادي عمل و اس��تقالل وجود دارد 
که معلم مي تواند مواد آموزش��ي را 

در نظام هاي 
درسي متمرکز 
که برنامه  های 
درسي را یک 
مرکز یا سازمان 
توليد مي کند، 
بستة آموزشی 
را برنامه ریزان 
آن مرکز براي 
استفادة کلية 
معلمان و 
دانش آموزان 
مربوطه تهيه و 
تدوین مي کنند
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ياددهي-يادگيري  راهبرده��اي  ب��ا 
انتخاب متناسب سازد. حتي معلمان 
می توانند در توليد بسته هاي آموزشي 
سهيم و شريك باشند. معلمي كه مواد 
آموزش��ي متنوعي به نام بس��ته هاي 
آموزشي را در كنار خود دارد، ديگر 
همان معلم ديروزي نخواهد بود، او 
معلم مستقل تري است كه گنجينه اي 
راهبرده��اي  آموزش��ي،  م��واد  از 
ياددهي- يادگي��ري و فنون آموزش 
انفرادي و فرايندهاي مشكل گشايي 

را با خود دارد.
به عبارت ديگر، توليدكنندگان و 
طراحان واقعي بسته هاي آموزشي در 
درجة اول خود معلمان هستند. آن ها 
مي توانند هر زم��ان كه صالح ديدند 
بخش هايي را به بسته ها اضافه يا از 
آن ها كم كنند. اس��تفاده از بسته  های 
آموزش��ي تولي��د ش��ده، ن��ه تنها از 
خالقيت معلم��ان نمي کاهد، بلكه با 
اثرات مستقيمي  كه در افزايش درجة 
اس��تقالل، ايج��اد انگيزه، ن��وآوري، 
اعتم��اد ب��ه نف��س، انعطاف پذيري، 
احساس امنيت، بصيرت، هدفمندي، 
نظ��م كاري،  كنجكاوي،  پيچيدگ��ي، 
پش��تكار و اظهار وج��ود معلمان بر 
ج��اي مي گذارد، به نوعي در ايجاد و 
توسعة ويژگي هاي يك انسان خالق 

نيز اثربخش است. 

 انواع و اجزاي بستة آموزشی 
بستة آموزشی ممکن است برای 
دانش آموزان يا برای کمک به معلمان 
در آموزش تهيه شود. بستة آموزشی 
معلم، عالوه بر ويژگي  های آموزشي 
دانش آموز، به نيازهاي معلمان براي 
هداي��ت كالس درس ني��ز پاس��خ 
مي گويد. همچنين، با توجه به هدف 
آن مي تواند براي يک برنامة درسي 
يا يک دورة آموزش��ي يا يک کالس 
درس تهيه شود. بستة آموزشی بدون 

توجه به اينکه گروه هدف آن کيست، 
اجزا و عناصری دارد: 

1. منابع اصلی
الف( کتاب راهنمای معلم2

ب (كتاب دانش آموز
ج ( کتاب کار دانش آموز

د ( کتاب ارزشيابي 

2. منابع تکميلی
الف ( منابع چاپي

کم��ک  کتاب ه��اي  معرف��ي 
توس��ط  ش��ده  چ��اپ  آموزش��ي 
مؤسس��ات خصوصي که با عالقه ها 
و سليقه هاي دانش آموزان در درس 

مربوط هماهنگي بيشتري دارد.
 کتاب هاي )داستان، قصه، افسانه( 
برای تقوي��ت مفاهيم درس هاي 

کتاب
 مجالت و نشريات کمک آموزشي 
فعاليت هاي  )ش��امل  براي خانه 
مرتبط با برنامة درس��ي( يا براي 
تفريح و سرگرمي  دانش آموزان يا 
بهره گيري از اوقات فراغت ايشان 
براي دانش افزايي و مهارت هاي 
موردنظ��ر، ي��ا ب��راي راهنمايي 

معلمان، اوليا و دانش آموزان
مکان ه��ا،  راهنم��اي  کت��اب   
مؤسسات علمي، فرهنگي، تربيتي 
مرتبط ب��ا موضوع��ات يادگيري 
و نح��وة اس��تفاده از آن ها مانند 
انجمن هاي  پارک ه��ا،  موزه ه��ا، 
علمي، ادب��ي، مس��اجد، بناهاي 

تاريخي و... 
 کت��اب، ش��عر و س��رود )ب��راي 
شکل گيري مهارت هاي مربوط به 

درس و مهارت هاي زباني(
 کارت هاي آموزشي )کارت هاي 
نش��انة س��اخته ش��ده براساس 
عالقه ها و مهارت هايي که مفاهيم 

درس را تقويت مي کند(. 
 معرف��ي روزنامه ه��ا و مجالت 

فرهنگ��ي کثيراالنتش��ار مرتبط با 
موضوعات يادگيري

 كتاب هاي مرتبط با فعاليت هاي 
رايج ميان مردم ب��رای مطالعه و 
آم��وزش مفاهي��م در درس هاي 
خ��اص، مانن��د داد و س��تد در 

رياضي
 كتاب كار ب��راي تكرار آموزش 
)ش��امل تمرين هاي اضافي براي 

دانش آموزان خاص(.
ب��راي غني س��ازي  كار  كت��اب   
درس )ب��رای توس��عة يادگيري، 

مهارت هاي تفكر و...(.
 كتاب كار براي كاربرد حل مسئله 
در دروس  )ش��امل جدول ه��اي 
راهنما و تمرين هاي حل مس��ئله 

براي درس هاي مرتبط(.
راهنم��اي چندزبان��ه:  كت��اب    
مرتبط  فعاليت هاي  از  فهرس��تي 
ب��ا درس براي زبان هاي خارجي 

موردنظر.
 كت��اب مرج��ع ش��امل لغات و 
اصطالحات كليدي مربوط به هر 

درس 
 كتاب راهبردهاي خواندن مرتبط 

با موضوعات و مباحث دروس.
 كت��اب كار ب��راي م��رور روزانه 
)م��رور نظ��ام دار درس هاي قبل 
و م��رور تركيب��ي آن ه��ا و مرور 
تس��لط هاي س��ال قب��ل ش��امل 
كلي��دي  مفاهي��م  و  مهارت ه��ا 

درس هاي سال قبل( 
ب( منابع ابزاري معلم

 بستة اورهد و طلق شفاف براي 
هر درس و فعاليت هاي آن شامل 
طلق ه��اي ش��فاف و رنگ آميزي 

شده
 تابل��وي آهن رب��ا )تختة تدريس 
با ش��ماره ها و قطعات مربوط از 
جنس آهن ربا( همراه با راهنماي 

آن در درس مرتبط

بستة آموزشی 
ممکن است برای 

دانش آموزان یا 
برای کمک به 

معلمان در آموزش 
تهيه شود.
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 صفحات بزرگ )س��ازمان يافته 
براي آموزش مفاهيم درس( مانند 

لوحه ها
 آلب��وم موضوع روز كالس درس 
مهارت ه��اي  يادگي��ري  )ب��راي 

مرتبط با درس(
 آلبوم دوزبانه )شامل عكس هاي 
بزرگ براي دانش آموزان دوزبانه(.
 آلبوم راهبردهاي خواندن شامل 
راهبرده��اي خوان��دن صحي��ح 
موضوع درس، تس��لط هاي مورد 
نياز برای پيون��د ميان خواندن و 

موضوع درس
- لوازم كار مرتبط با مهارت ها و 
مفاهيم درس مانند  )کارتون ها، 
عروسك ها، ويديوها، داستان ها 
و بازي ه��اي تقوي��ت مفاهيم 

درس و...(.
ج( منابع و لوازم کار دانش آموز

 قطع��ات كاردس��تي، كارگاه��ي 
مرتبط  آزمايش��گاهي  )کيت ها(، 
ب��ا درس )انجام كاردس��تي براي 
کس��ب مفاهي��م درس( و تأمين 
آن ه��ا به تع��داد كاف��ي در درس 
مرتبط مانن��د درس های رياضي، 

علوم و حرفه وفن.
د( منابع و لوازم انجام فعاليت ها با 

فناوري جديد
 اس��تفاده از وس��ايل صوت��ي- 
نماي��ش  ب��راي  تصوي��ري 
موضوع��ات، يادگي��ري مفاهيم، 
ارائه ش��رايط يادگي��ري واقعي و 
انجام فعاليت يادگيري، از طريق 
فيلم سينمايي، تلويزيوني، ويديو 
و دی وی دی و نوارهاي صوتي و 

ضبط صوت
 دس��تورالعمل نماي��ش موضوع 
درس در محي��ط م��ورد عالق��ة 
دانش آموز مانند باغ حيوانات و... 

برای تعريف مفاهيم درس
 راهنم��اي ارائ��ة کاره��اي يک 

شخصيت مورد عالقة دانش آموز 
در  جيم��ز  کش��ف هاي  مانن��د 
رياضي ب��رای انجام فعاليت هاي 

سرگرمي مرتبط با مفاهيم درس.
 راهنم��اي فراه��م آوردن ي��ک 
موقعيت م��ورد عالقة دانش آموز 
ب��راي ارائ��ة مفاهيم خ��اص در 

درس مربوط
راهنم��اي ارائ��ة فعاليت ه��اي   
براي  دانش آم��وزان  مورد عالقة 
تمرين حقايق زندگ��ي مرتبط با 
درس، با توجه به نيازهاي فردي 
مانن��د فعاليت هاي  دانش آموزان 

ورزشي 
کارگاه  برپاي��ی  دس��تورالعمل   
دانش آم��وزن  ب��راي  آموزش��ي 
به منظ��ور تقويت يادگيري درس، 
درک ارتباط ها،  حل مس��ئله و ... 
)مانند کش��ف معم��اي پنهان در 

تصوير، بازي با پرتاب سريع(.
 آلبوم نقشه ها، اساليد ها، عکس ها 
و تصاوي��ر موج��ودات زن��ده و 

غيرزن��ده و مکان ها و پديده هاي 
طبيعي مرتبط با موضوعات درس

ه�( منابع رايانه اي: فناوري برتر
1. براي معلم:

 س��ی دی برنامه ري��ز )راهنم��اي 
ساخت برنامة الکترونيکي همراه 
با ج��داول کار ب��راي همة مواد 

بستة منبع معلم(
 سی دی تست و تمرين

 وب سايت هاي مرتبط با موضوع 
درس براي استفادة معلمان

 حوزة دانش شامل مراکز يادگيري 
روي شبکة مرتبط با درس

2. براي دانش آموز
 سی دی فعاليت هاي تعاملي مانند 
کار با ابزارهاي��ي برای يادگيري، 
رس��م ش��کل يا جدول يا س��اير 

موارد مرتبط با درس
 فعاليت شبيه س��ازي ش��ده مانند 
مس��اف��رت ع��لم��ي  در قال��ب 
ش��خصيت هاي کارتون��ي )براي 
کاربرد حل مس��ئله ي��ا تجزيه و 
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تحليل اطالع��ات( در درس هاي 
رياضي، علوم و... .

 راهنم��اي انج��ام فعاليت ه��اي 
درس��ي با رايانه، ماشين حساب 

و... در درس مربوط
 راهنم��اي اس��تفاده از مجالت 
الکترونيک��ي مرتبط ب��ا موضوع 

درس

  مالک  ه�ای انتخ�اب عناصر 
بستة آموزشی 

1. تناس��ب تع��داد فراگيرن��دگان 
ب��ا اج��زا و عناصر و وس��ايل 

انتخابی؛ 
2. قاب��ل اس��تفاده ب��ودن فضای 
آموزشی با وس��يلة انتخابی در 

فضای کالسی؛ 
3. تناسب زماني به نحوی که بتوان 
از رس��انة موردنظ��ر در زم��ان 
متناس��ب با س��اعات آموزش 

استفاده کرد؛
4. دسترسی سهل به وسيلة مورد 

نظر؛
5. مق��رون ب��ه صرف��ه ب��ودن به 
کارگيری رس��انة م��ورد نظر از 

نظر اقتصادي.
نتيج��ه آنک��ه معل��م می تواند با 
توجه ب��ه جميع ش��رايط و معيارها، 
اج��زای بس��تة آموزش��ی را ارزيابی 
کن��د و با اولويت بخش��ی به طراحی 
و توليد ي��ا خريد و تهية اين اجزا بر 
اساس معيارهای از پيش تعيين شده، 

گزينه های مناسب را انتخاب کند.

 اصول حاکم بر بستة آموزشی 
1. بستة آموزشی بايد امكانات، 
تفاوت ها و نيازهاي فرهنگي 
و بومي  و محلي را در س��طح 

كشور مورد توجه قرار دهد.
2. بس��تة آموزش��ی بايد شرايط 
اقتصادي جامعه را مورد توجه 

قرار دهد.
3. در توليد بستة آموزشی مربوط 
به يك درس بايد رويكردهاي 
برنامة درسي مالك عمل باشد.

4. در توليد بس��تة آموزشی بايد 
فضاهاي طبيع��ي و امكانات 
و مراكز اقتص��ادي، فرهنگي، 
اجتماعي و چگونگي استفاده 
از آن ه��ا در فراين��د ياددهي � 
يادگيري مورد توجه قرار گيرد.

5. در انتخ��اب اج��زاي بس��تة 
فناوري  های  باي��د  آموزش��ی 
مناس��ب و كارام��د )قديم و 
جدي��د( ب��ه نحو مؤث��ر مورد 

استفاده قرار گيرد. 
باي��د  آموزش��ی  بس��تة   .6
ف��ردي  تفاوت  ه��ای  ب��ه 
دانش آم��وزان، نيازهاي ويژه، 
استعدادهاي برتر و ديرآموزها 

توجه كند.
7. اجزاي بس��تة آموزش��ی بايد 
و  باش��د  ج��ذاب  و  متن��وع 
انگيزه  های دروني براي تعميق 

يادگيري را ايجاد کند. 
8. بس��تة آموزش��ی بايد فرصت 
در  را  ن��وآوري  و  خالقي��ت 

فراين��د ياددهي-يادگيري هم 
براي معلم و ه��م دانش آموز 

ايجاد كند.
9. امكان به كارگيري پژوهش در 
حوزه  های متف��اوت را فراهم 

كند. 
10. ام��كان رش��د مهارت هاي 
ش��ناختي و فراشناختي را در 

يادگيرندگان ايجاد کند.
11. به مش��اركت بيشتر و تعامل 
فراگيرن��دگان ب��ا مدرس��ه و 

جامعه کمک کند.
از  ارزش��يابي  فرص��ت   .12
پيشرفت يادگيري به شكل های 
متنوع و متناسب و با توجه به 
تفاوت  های ف��ردي و اهداف 

برنامة درسي را فراهم کند.
13. برای استفاده از محيط  های 
انعطاف  يادگي��ري  متف��اوت 

داشته باشد. 
14. از كيفي��ت و مرغوبيت الزم 

برخوردار باشد.
15. راهنمايي ه��ا و آموزش  های 
الزم را برای اس��تفادة صحيح 
و بهينه از بس��تة آموزشي دارا 

باشد. 

منابع ..............................................................................................................................
1. ذوفن، شهناز )1389(. كاربرد فناوري هاي جديد در آموزش. انتشارات سمت. تهران.

2. مجدفر، مرتضی)1375(. بسته آموزشی چيست؟. انتشارات چاپار فرزانگان.
3. دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی )1385( ، اصول راهنماي تهية بستة آموزشی، دبيرخانة شوراي هماهنگي علمي

4. دبيرخانه ش��وراي هماهنگي علمي س��ازمان )1388(. بستة آموزشي: پرس��ش ها و پاسخ هايي دربارة چيستي، چرايي و 
چگونگي توليد بستة آموزشي، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي. وزارت آموزش وپرورش.

5. World Bank Institute ,Learning Package on Capacity development ,New York, www.lencd.org
6. Vonderleyen ,Ursula, "The Educational Package, A New start for taking part, Federal Ministry 

of labour and Social Affairs, Germany

پي نوشت ..............................
1. Learning package

2. کتاب راهنمای معلم يك نرم افزار كمكي 
در بس��تة آموزشی اس��ت. هدف عمدة 
راهنماي معلم عرضة رهنمودهايي براي 
تدريس هر ي��ك از بخش  ه��ای برنامة 
درسي است. در راهنماي معلم، هدف از 
مبحث بيان شده و سابقة موضوع درسي 
گفته مي ش��ود. مواد آموزشي تكميلي و 
بخش��ي با عنوان خواندني  های معلم كه 
اطالع��ات علمي فرات��ر از كت��اب را در 
اختي��ار معلم مي گ��ذارد، مجموعة طرح 
درس پيشنهادي را در اختيار معلم قرار 
مي دهد و نيز مجموعه اي از راهبردهاي 
يادده��ي � يادگيري را ارائ��ه مي کند كه 
ب��راي معلم��ان مناطق گوناگ��ون كمك 

بسزايي محسوب مي شود.

بستة آموزشی 
باید به 

تفاوت  های فردي 
دانش آموزان، 

نيازهاي ویژه، 
استعدادهاي برتر 
و دیرآموزها توجه 

کند
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معلم در كالسي با سي چهل دانش آموز درگير است. 
س��روكله زدن با اين تعداد دانش آموز خود به اندازة كافي 
توانكاه است. گاه بر اين مشكل كودكاني اضافه مي شوند 
كه غالبًا در كالس مش��كل مي آفرينند؛ حتی آشوب به پا 
مي كنند.اين شرايط معلم را بيشتر خسته می کند. او بيم دارد 

كه ارزشيابي حرفه اي اش از اين مشكالت تأثير  پذيرد. 

آموزشی
هاینوآوری

زهراآرامون

 مؤلف: چارلز اچ ولفگانگ    مترجمان: ساسان اسدپور� احمد رمضاني واسوكاليي  
 چاپ: اول-        1392 ناشر: انتشارات مدرسه     تلفن ناشر: 021-88800324-9 

معرفيكتاب

يومديريتكالس
حلمشکالتانضباط

نخس��تين ماه س��ال تحصيلي هنوز به پايان نرسيده، 
نگران پايان سال تحصيلي اس��ت. هيچ راهي براي ادارة 
كالس به نظرش نمي رسد و نمي داند با بچه هاي ناسازگار 

و آشوبگر چه بايد كند.
كتاب »حل مشكالت انضباطي و مديريت كالس« با 
معرفي روش هاي مختلف، معلمان را براي برخورد مؤثر 
با انواع مش��كالت انضباطي و مديريت��ي در كالس آماده 
مي كند. اين روش ها كه در مكاتب رفتارگرايي، ش��ناختي 
و انس��ان گرايي ريشه دارند، دامنه اي از مشكالت ساده تا 

پيچيدة انضباطي را در برمي گيرند. 
در واقع اين کتاب، گنجينه اي از روش هاي موجود در 
حوزة آموزش وپرورش براي حل مش��كالت انضباطي و 
حتي محيط خانه است، براي معلمان و داوطلبان معلمي 
در دوره های پيش دبستاني، دبستان و متوسطه نوشته شده 

است و 15 فصل دارد كه عبارت اند از:
انضباط، قدرت معل��م  و نظام هاي مديريت؛ الگوي 
تحليل رفتار؛ ابزار تدريس: )انضباط، آموزش و انگيزش(؛ 
انضباط قاطع؛ انضباط تعامل��ي: )الگوي »آلبرت/ ديكرز 
آدلر(«؛ انضباط با حفظ شأن؛ انضباط براساس عشق و منطق 
)مراحل واقعيت درماني گالسر(؛ الگوي تربيت اثربخشي 
معل��م )الگوي راج��رز(؛ ترجيحات انضباط��ي: )انطباق 
فلس��فه، ارزش ها و عملكرد انضباطي(؛ الگوي انضباطي 
فعال و پيش��گيري؛ الگوي انضباط عقالن��ي؛ گروه بندي 
مهارت ها- آموزش مهارت هاي جامعه پسند؛ اداره كردن 
خشونت دانش آموزان و مقابله با نزاع هاي دانش آموزي؛ 
مديريت كالس: )فرايند انضباطي پيشگيري(؛ دشواري ها 
و مسائل پدر و مادر و روش هايي براي رويارويي با آن ها. 
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برنامهريزیآموزشتفکر
بهكودكان

اين روش را در موارد مش��ابه ديگر 
تکرار کنيد.

 دومين گام در اين مسير، مشاهدة 
دقيق شباهت های چيزهايی است که 
در اط��راف کودکان وج��ود دارد. به 
فرزند يا دانش آم��وز خود ياد دهيد 
ب��ه دقت اطراف خود را بنگرد. با او 
در مورد شباهت های اشيا و پديده ها 
صحب��ت کني��د و از او بخواهي��د 
با توجه ب��ه مواردی نظي��ر کاربرد، 
اندازه، رنگ، قس��مت ها، ش��کل يا 
مادة تشکيل دهندة اشيا، شباهت ها را 
بيان کند. ب��رای مثال، از فرزند خود 
بخواهيد سه ش��باهت ميان گل ها و 
پرنده ها را بنويسد، يا به شباهت های 
ميان مراسم گوناگون مذهبی و ملی 

اشاره کند.
 سومين گام، مشاهدة تفاوت های 
چيزهايی است که در اطراف کودکان 
وجود دارد. به ک��ودکان ياد دهيد به 
دقت اط��راف خ��ود را بنگرند و با 
آن ه��ا درب��ارة تفاوت های اش��يا و 
موجودات بحث کني��د. برای مثال، 
ازآن ها بخواهيد تفاوت های سگ و 
گربه ي��ا تفاوت های اتومبيل و قطار 

را بگويند.
 چهارمي��ن گام، طبقه  بندی کردن 
موضوع��ات با توجه به ش��باهت و 
تفاوت های آن هاست. به کودکان ياد 
دهيد به دقت اطراف خود را بنگرند 
و با آن ها دربارة چگونگی طبقه بندی 
اشيا و موجودات صحبت کنيد. برای 
مث��ال، از ک��ودکان بخواهيد برگ ها 
يا س��نگ هايی را جم��ع و آن ها را 

درسیآموزشی وبرنامه   
ریزی

اشارهرضاعلينوروزي

حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی، صبح روز پنجشنبه 
91/7/20 در دي��دار ه��زاران نفر از معلمان، اس��تادان و اعضای هيئت علمی 
دانش��گاه های استان خراسان ش��مالی، با توجه به نکته ای که يکی از معلمان 
به آن اش��اره کرد، بر آموزش تفکر از دوران ابتدايی به بچه های ايرانی تأکيد 
کردند و فرمودند: »اين خانم به تعبير »فلس��فيدن« اشاره کردند که تعبير بسيار 
درس��تی است. امروزه در کشورهای پيش��رفتة دنيا، يکی از کارهای اساسی و 
يک رشتة مهم، تدريس فلسفه برای کودکان است. خيلی ها در جامعة ما اصاًل 
تص��ور نمی کنند که برای کودک هم فلس��فه الزم اس��ت. برخی تصور می کنند 
فلس��فه به معنای يک چيِز قلمبه سلمبه ای است که يک عده ای در سنين باال به 
آن توجه می کنند. اين نيست. فلسفه شکل دادن فکر است، ياد دادِن فهم کردن 
اس��ت، ذهن را به فهمي��دن و تفکر کردن عادت دادن اس��ت. اين از اول بايد 
به وجود بيايد. قالب مهم است. اگرچه محتوا هم در همين فلسفة کودکان حائز 
اهميت اس��ت، اما عمده شيوه است. يعنی کودک از اول کودکی عادت کند به 
فکر کردن، عادت کند به خردورزی. اين خيلی مهم است. من خوش حال شدم 

از اينکه ديدم در خالل حرف ها اين را متذکر شدند«.
اگر کودکان ما با فرايند درست فکر کردن آشنا شوند، می توانند در زندگی 
علمی و تحصيلی دوران دانش  آموزی و در آينده در زندگی شخصی، اجتماعی 
و شغلی موفق باشند. برای اين کار، الزم است فرايند تفکر را ياد بگيرند و از 
آن برای انديشيدن صحيح استفاده کنند. کودکان بايد چگونگی طرح سؤاالت 
مفيد را ياد بگيرند و هنگام تفکر در مورد مطالب و موضوعات، اين سؤاالت 

را از خود بپرسند. 
آنچه در اين مقاله می خوانيد، براس��اس مندرج��ات کتاب آموزش تفکر 
اس��ت که برای پرورش نيروی تفکر کودکان هش��ت تا چهارده س��اله نگاشته 
شده است. مؤلفان اين کتاب امکان ايجاد تفکر کارامد را در چند گام اساسی 

برشمرده اند و توصيه های الزم برای پرورش تفکر کودکان را ارائه کرده اند. 

 گام های تفکر کارامد
 اولين گام در مس��ير ايجاد تفکر 
کارامد، مش��اهدة دقيق ويژگی های 
چيزهايی است که در اطراف کودکان 
وجود دارد. ب��ه فرزند يا دانش آموز 
خ��ود ياد دهيد به دقت اطراف خود 

را بنگرد و در مورد ويژگی های اشيا، 
پديده ه��ا و اتفاقات ب��ا او صحبت 
کنيد تا تفکر وی بيش��تر رش��د کند 
و منطقی تر فک��ر کند. برای مثال، از 
او بخواهيد س��ه ويژگی برای سکه، 
پرچ��م و درخ��ت بگوي��د و دلي��ل 
انتخاب اين ويژگی ها را برش��مارد. 
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دسته بندی کنند. اين کار را در موارد 
مشابه ديگر تکرار کنيد. 

ک��ردن  مقايس��ه  گام،   پنجمي��ن 
موضوعات��ی اس��ت ک��ه در اطراف 
ک��ودکان وج��ود دارد. اي��ن ام��ر با 
توج��ه به ش��باهت ها و تفاوت های 
موضوع��ات ص��ورت می گي��رد. به 
ک��ودکان ياد دهيد ب��ه دقت اطراف 
خ��ود را بنگرن��د و با آن ه��ا دربارة 
چگونگی مقايسة اشيا و موجودات 
از نظره��ای گوناگون صحبت کنيد. 
برای مثال، از آن ها بخواهيد شباهت 
و تفاوت های بازی شطرنج و فوتبال 

را بيان کنند يا بنويسند. 
 ششمين گام، مرتب کردن مباحث 
و اش��يا و موجوداتی اس��ت که در 
اطراف کودکان وجود دارد. اين کار 
براساس زمان و اندازة اشيا صورت 
می گيرد. به فرزند يا دانش آموز خود 
ياد دهي��د به دقت اط��راف خود را 
بنگرد و اشيا را با توجه به موضوعی 
خ��اص مرتب کند. برای مثال، از او 
بخواهيد فرايند شکل گيری پروانه را 
براساس زمان مرتب کند. يا  اشيای 
مش��ابه از نظ��ر جنس و ش��کل اما 
متفاوت از نظر اندازه را از بزرگ به 

کوچک يا برعکس مرتب کند. 
 هفتمين گام، انديش��يدن دربارة 

مفاهي��م اس��ت. ب��رای اي��ن کار از 
کودکان بخواهيد ويژگی های اشيا يا 
موجوداتی را که می بينند بنويس��ند. 
البته ک��ودک می تواند با کمک برادر 
يا خواهر يا دوس��ت خود فهرست 
جديدی تهيه کند و سپس ويژگی هايی 
را ک��ه در مورد هم��ة مثال ها صدق 
نمی کن��د از فهرس��ت خ��ود حذف 
کند. ويژگی های باقی مانده، مفهوم يا 

عموميت موضوع را بيان می کند.
 هش��تمين گام، تعمي��م دادن )يا 
مفهوم س��ازی( است. در جدول)1(، 
نمونه ای از تعميم دادن را مش��اهده 
می کنيد. به فرزند يا دانش آموزخود 
کمک کنيد چني��ن تعميم هايی را در 

مورد ساير موضوعات تهيه کند. 
 نهمين گام، ترس��يم نقش��ه های 
مفهومی است که به درک بهتر روابط 
و س��اختار مفاهي��م در ذهن کمک 
زي��ادی می کند و موج��ب نظم بهتر 
فکر در ک��ودکان می ش��ود. کودکان 
با ياد گرفتن نم��اد، عالمت يا طرح 
هر نقش��ة مفهومی، می توانند افکار 
خ��ود را زودتر و منس��جم تر تنظيم 
  ) کنند و توسعه بخشند. در جدول)2
نمون��ه ای از يک نقش��ة مفهومی و 
مثال��ی از ي��ک تصوي��ر مفهومی را 
مالحظه می کنيد. شما خود می توانيد 

منبع .....................
رضاعلی نوروزی؛ محمد 
نجفی؛ محمدرضا مرادی؛ 

طاهره بابازاده. )1391(. 
آموزش تفکر به کودکان. 

نشر آموخته. اصفهان.

جدول)1( .نمونة تعميم

مثال
برخي از ويژگي ها

پوست رنگي ميوه
دارد

از درختان 
مي رويد

طعم شيرين 
دارد

دانه 
دارد

بلهبله بلهبلهانواع سيب

بلهبلهبلهبلهانواع ليمو

بلهبلهخيربلهتوت فرنگي

بلهبلهبلهبلهموز

تعميم: ميوه ها معمواًل رنگي هستند و پوست و دانه دارند. 

جدول)2( .نمونه اي از نقشة مفهومي

بعضي از متداول ترين شكل هاي نقشه هاي مفهومي شامل:

دايره اي داراي اشتراك: 
دو مفهوم را با هم مقايسه مي کند.

سلس�له مراتبي: يك مفهوم کلي 
به قسمت هاي کوچك و کوچك تر 

تقسيم مي شود. 

مفهوم ه��اي  ماه�ي:  اس�تخوان 
متع��ددي باعث هدايت ش��دن به 

نتيجه مي شوند.

محوري: جنبه هاي متعددي از 
يك اصطالح اصلي توضيح داده 

مي شود.

نمودار جرياني: مراحلي از يك 
فرايند خطي توضيح داده مي شود.

نقشة دايره اي: مراحلي از يك 
فرايند گردشي را توضيح مي دهد.

جدول: سه ويژگي يا بيشتر از يك 
موضوع را با هم مقايسه مي کند.

نقشة اثر متقابل:اعمال متقابل 
بين انسان يا موضوعات را شرح 

مي دهد.

نمونه های ديگری را براساس نياز يا 
عالقة کودکان طراحی و توليد کنيد.

ب��رای  بخواهي��د  ک��ودکان  از 
متف��اوت مطال��ب  و   موضوع��ات 

  نقش�ه های م�فهومی ت�رسيم کنند. 

درختان 
)دارای(

تنه
)عمودی می ايستد با()دارای بسياری(

)جذب می کند(

)جذب می کند(

)شامل بسياری(

ريشهشاخه

آببرگ

دی اکسیدکربن

مثالی ا ز نقشة مفهومی
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الفبايپژوهشعمليمعلم
دركالسدرس

(Ed.s.) فرخلقارئيسدانا
متخصصتعليموتربيت

برنامه هاي درسي؛ 
 تعمي��ق آموخته ه��اي پيش��ين، 
و  نظ��������ري  دان��ش  توس��عة 
وسعت بخش��ي بين��ش و نگرش 
و ارزش حوزه ه��اي مرتب��ط با 
پژوهش و نقش آن در پيشبرد و 
رشد و پيشرفت امور آموزشي؛ 

 فهم ريش��ه اي و عميق نسبت به 
پژوهش توأم با تدريس به عنوان 
يادگيري  يادده��ي-  الگوي  يك 
مؤث��ر و زيربنايي براي بناي يك 

فرهنگ پژوهشي؛
 ايج��اد ديدگاه ه��ا و نظره��اي 
بصيرانه و نو درب��ارة چگونگي 
رويارويي با مسائل، پيچيدگي ها 
و چالش هاي پيش رو در كالس 

درس. 

پژوهش
ارزشيابی

و

چکيده 

اقدام پژوهی يا پژوهش عملي1 معلم در كالس درس، به مثابه توسعة 
دانِش  آموخته ش��ده توس��ط وي و تجربة نظريه هاي موجود در حوزه هاي 
ياددهي � يادگيري اس��ت. گاهي حتي توس��عة دانش معلمي در كالس به 
جايي مي رس��د كه خود به توليد دانشي نو منجر مي شود. پي گيري فرايند 
پژوه��ش به وس��يلة معلم به ويژه پژوه��ش در فرايند تدري��س، در واقع، 
توسعة مهارت هاي حرفه اي از طريق توليد دانش است. معلمان از طريق 
پژوهش هاي كالسي مي توانند رهبري هوشمندانة گسترش و ساخت دانش 
را به دس��ت گيرند و در محيط كالس درس و مدرسه و در محيط ياددهي 

و يادگيري تغيير معنادار به وجود آورند و به رشد حرفه اي دست يابند. 
به منظ��ور يادآوري به معلم��ان گرامي براي بهره جوي��ي از پژوهش 
 عمل��ی )اقدام پژوه��ي( در كالس درس و برای افزاي��ش كيفيت فرايند 
ياددهي- يادگيري، اين مقاله طوری تهيه و تنظيم ش��ده اس��ت كه ضمن 
ايج��اد انگيزه ه��اي الزم ب��راي اقدام پژوه��ي، الفباي كل��ي انجام چنين 

پژوهشي را نيز در اختيار عالقه مندان قرار دهد. 
ها:

ژه 
 وا

يد
کل

پژوهشعملي
)اقدامپژوهي(،
الفبايپژوهش
كالسدرس،

مشاركتپذيري،
پژوهشعملي
الگوييآموزشي

 مزاياي پژوهش عملي
اج��راي پژوهش در عمل معلم 
در واقع انعكاس��ي از ص��دا، فكر، 
نظ��ر و عم��ِل او در كالس درس 
اس��ت. معلم��ان عموم��ًا هماني را 
آم��وزش مي دهن��د ك��ه مي دانند و 
كار را چن��ان انج��ام مي دهن��د كه 
مي توانن��د. ديدگاه ه��ا، ارزش ه��ا، 
تجربه ه��ا، خاطره ه��ا، گرايش ها و 
فعاليت هاي پيش��ين معل��م، همه  و 
هم��ه در كار او اثرگذارند و هريك 
ب��راي طراحي  مي توانن��د محملي 
پژوهش��ی تازه، عملي نو در كالس 
درس و كس��ب نتيج��ه و تجربه اي 

ن��و باش��ند. بصيرت ه��ا ب��ه همين 
ترتيب حاص��ل مي آيند و ايده ها و 
ابتكارات و نوآوري ها از همين راه 
ش��كل مي گيرند. اقدامات پژوهشي 
در كالس درس مزاياي��ي دارد؛ از 

جمله:
 برانگيختن حس انگيزه، تحسين 
و كنجكاوي نسبت به فهم درست 
پژوه��ِش توأم ب��ا كار تدريس و 
آگاه��ي از بهره وري هاي فراوان 

آن؛ 
 ارائ��ة نظ��ر از طري��ق گزارش 
نتاي��ج كار پژوهش به همكاران، 
مدرسه، و اولياي امور آموزشي 
و ايفاي نقش در تغيير و اصالح 
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 الفب�اي پژوه�ش عملي در 
فرايند آموزش

پژوهش عمل��ي ضمن آموزش 
اگرچه به توانمندي نظري و عملي 
كاف��ي ني��از دارد، اما ب��ه هر حال 
داراي الفبايي اس��ت كه هر معلمي 
بايد يادگي��ري آن را هر چه زودتر 
ش��روع كند. الفباي كل��ي پژوهش 

عملي چنين است:

عمل��ي  پژوه��ِش  م��فه��وم   .1
چيس��ت: پژوهش در عمل نوع 
خاص��ي از پژوه��ش اس��ت كه 
نتاي��ج آن ب��ه تعميم پذي��ري در 
س��طح وس��يع نياز ن��دارد و در 
ح��وزه و مح��دودة كاري خود 
 معل��م قابلي��ت تعمي��م مي يابد. 

لذا مش��كالت، س��خت گيري ها، 
شرايط و الزمه هاي پ�ژوهش هاي 
ت��جرب��ي و نيمه تجرب��ي را دارا 
نيس��ت. ه��ر معلم به س��ادگي با 
كه  انتخ��اب موضوعي خ��اص 
مس��ئله و مورد س��ؤال يا چالش 
اوست به فرضيه سازي مي پردازد 
فرضي��ه اش  آزم��ون  ب��راي  و 
مي كند.  طراحي  و  برنامه ري��زي 
برنام��ة طراحي ش��ده را با دقت 
ب��ه اج��را درم��ي آورد و نتاي��ج 
حاصل در حين اجرا را به دقت 
مش��اهده و ثبت مي كند. س��پس 
ثبت  مكرر  مش��اهدات  برمبناي 
ش��ده به تحليل و تبيي��ن قضايا 
مي پ��ردازد و به نتايجي دس��ت 
مي يابد. اين نتاي��ج، حاصل كار 
پژوهشي منظم و سازمان يافته اي 
است كه به وس��عت دانش او و 

دانش آموزان��ش مي انجامد و بر 
مبناي آن و بازخوردي كه مي توان 
از آن گرفت، پايه هاي پيش��رفت 
بنيان گذاشته مي ش��ود. بنابراين، 
پژوهش توأم با تدريس، در عين 
ظراف��ت و دق��ت و نظام مندي، 
انج��ام  قاب��ل  و  س��هل  س��اده، 
به وس��يلة هر معل��م عالقه مندي 
اس��ت كه درك درستي از مفهوم 

آن به دست آورد. 
2. پژوه��ِش عمل��ي مش��اركت پذير 
است: اين نوع پژوهش همكاري 
گروهي و مش��اركت مدير مدرسه، 
همكاران و اولي��ا و دانش آموزان 
را مي طلب��د. همه بايد با »مس��ئلة 
پژوهش« آش��نا و نس��بت به حل 
آن مس��ئله عالقه من��د باش��ند، در 
به صورت  مس��ئله،  ح��ل  طراحي 
پژوهش��ي، كمك كنند، در اجراي 
آن ش��ريك باش��ند و ب��ه اعتبار و 
رواي��ي داده هاي قاب��ل گردآوري 
اهميت بدهند، نس��بت ب��ه نتايج 
حاصل حس��اس و كنجكاو باشند 
و باالخره در واكنش به بازخوردها 
براي اصالح و ايجاد تغيير آمادگي 

الزم را در خود به وجود آورند. 
3. پژوه��ش عملي معل��م الگويي 
آموزش��ي اس��ت نه روش��ي از 
تدري��س: از آنجا كه پژوهش در 
عمل در واقع پارادايمي است كه 
روش هاي متنوع و گوناگوني را 
مي طلبد، اين فهم بايد درس��ت 
صورت گيرد تا با روشي خاص 
در آموزش اش��تباه گرفته نشود. 
اي��ن پژوه��ش جايگزين روش 
سخنراني يا شيوة فعال ياددهي- 
يادگيري يا ش��يوة ساختن گرايي 
يادگيري  يادده��ي-  فراين��د  در 
نيست، بلكه در فرايند پژوهش، 
معلم به تناسب موضوع پژوهش 
و بن��ا ب��ه ش��رايط، موقعي��ت و 

پژوهش توأم با 
تدریس، در عين 
ظرافت و دقت 
و نظام مندي، 
ساده، سهل و 
قابل انجام 
به وسيلة هر معلم 
عالقه مندي است 
که درك درستي 
از مفهوم آن 
به دست آورد
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موج��ود،  و  فراه��م  امكان��ات 
مي تواند از روش ها و ش��يوه هاي 
يادگي��ري،  يادده��ي-  گوناگ��ون 
رسانه هاي گوناگون و فناوري هاي 
متنوع بهره بگيرد. استفاده از فكر 
و نظر يك تكنولوژيست  آموزشي 
در طراحي كار پژوهش��ي توأم با 
تدريس در كالس درس مي تواند 
مفيد باشد و به سهولت انجام كار 

كمك كند. 
4. پژوه��ش عملي وس��يلة رش��د و 
اس��ت:  معلم  پيش��رفت حرفه اي 
اي��ن ن��وع پژوه��ش عامل رش��د 
حرفه اي معلم به شمار مي آيد. نتايج 
كار پژوهش��ي معل��م در درجة اول 
موجبات رش��د تفك��ر او را فراهم 
مي كن��د، او را نس��بت ب��ه دقت در 
مش��اهدة رفتارهايي كه قباًل به آن ها 
بي توج��ه بود، كنجكاو و حس��اس 
مي كند، دريچه هايي نو از چگونگي 
ط��رز برخورد با مس��ائل، چالش ها 
 و مش��كالت و مس��ئله ها را پي��ش 

او  روي     
مي گش��ايد، صبوري 
و بردباري را به او مي آموزد، 
هم��كاري، همي��اري و مش��اركت 
را در او تقوي��ت مي كن��د، رضايت 
كاري به وج��ود مي آورد، ش��ادي زا 
و نش��اط آور اس��ت و در برقراري 
ارتباطات اجتماع��ي كمك مؤثري 
اس��ت. همة اي��ن تأثي��رات مثبت 
موجبات توس��عة دان��ش نظري و 
عمل��ي معل��م را فراه��م مي كند و 
بس��ياري از اوقات او را به س��وي 
تولي��د دانش نو، ابت��كارات، خلق 
يا كش��ف راه و روش ه��ا و متون 
جديد رهنمون مي شود. همة اين ها 
چيزي نيست جز رشد حرفه اي. به  
اين ترتيب، معل��م پژوهنده، خود 

يك كارگزار تغيير خواهد شد. 
5. تمري��ن پژوه��ش عملي كس��ب 
ورزيدگي در هر نوع كار پژوهشي 
اس��ت: پژوهش معلمي، چون هر 
ن��وع پژوه��ش ديگ��ر، نيازمند به 
تعمق در مس��ئله، مش��اهدة دقيق، 
يادداش��ت برداري، ط��رح س��ؤال، 
گردآوري و پاس��خ به سؤاالت )از 
طري��ق تهي��ه و تدوي��ن ابزارهاي 

الزم مثل پرس��ش نامه يا مصاحبه، 
نقد و بررس��ي داده ه��ا و تحليل و 
جمع بن��دي آن ها( فراين��د پويايي 
اس��ت. لذا معلم از طري��ق تعيين 
مسئلة پژوهش كالس درس خود و 
تعمق و ريشه يابي در حل آن، با 
به كمك  برنامه ريزي نظام مند 
هم��كاران،  دانش آم��وزان، 
و  خان��ه  اولي��اي  و  مدي��ر 
مدرسه، كم كم به پژوهشگري 

ورزيده مبدل خواهد شد. 
كس��ب  ب��ه  عمل��ي  پژوه��ش    .6
و  تحليل��ي  تفك��ر  مهارت ه��اي 
انتق��ادي كمك مي كن��د: پژوهش 
ضم��ن تدري��س در واق��ع آزموني 
قضاوتي دربارة اثربخشي و كارايي 
برنامه ه��ا، روش ه��ا، راهبرده��ا و 
شيوه هاي به كارگرفته شده در فرايند 
اس��ت. چنين  يادگيري  يادده��ي- 
قضاوت��ي نيازمن��د تفك��ر انتقادي 
اس��ت. تفكر انتقادي نقاط قوت و 
ضعف، و صحت و س��قم مس��ئله 
را مش��خص مي كند و تمي��ز ميان 
واقعيت ه��ا و قضاي��اي غيرواقعي، 
انحراف از معيارها و اس��تانداردها 
را ممكن مي س��ازد و اعتبار منابع و 
دقت اطالعات و داده ها را مشخص 
مي كن��د. اين مهم حاص��ل نمي آيد 
مگ��ر ب��ا به كارگي��ري مهارت هاي 
تفك��ر تحليلي كه خ��ود زمينة فهم 
و درك عمي��ق مس��ائل را به وجود 
مي آورد. لذا اجراي دقيق و آگاهانة 
پژوهش هاي كالس��ي، زمينة كسب 
مهارت هاي تفكر تحليلي و انتقادي 

را به خوبي فراهم مي كند. 
7. ه��دف اساس��ي پژوه��ش عملي 
پژوه��ش  يافته ه��اي  كاربس��ت  
به منظور تغيي��ر، اصالح يا تحول 
در برنامه ه��اي درس��ي، محتواي 
آموزشي و چگونگي سازمان دهي 
آن، روش هاي ياددهي- يادگيري 

برنامه ریزي 
پژوهش کالسي 

باید چنان با 
دقت طراحي و 
و اجرا شود که 

نه تنها لطمه اي 
به یادگيري 
دانش آموزان 

نزند، بلکه 
موجبات افزایش 

انگيزه، کنجکاوي، 
کوشش و تالش   

دانش آموزان براي 
یادگيري کيفي و 
عميق و معنادار را 

فراهم کند
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و روش هاي سنجش و ارزشيابي 
اس��ت.  تحصيل��ي  پيش��رفت 
چنانچ��ه پژوهش كالس��ي چنين 
هدفي را پيگير نباش��د، نتيجه اش 
فق��ط ضايع ك��ردن وق��ت خود و 
دانش آموزان اس��ت. هر پژوهشي 
بايد در جهت نوعي تغيير، اصالح 

يا تقويت نتيجه بخش باشد. 
8. قبل از اق��دام به پژوهش عملي 
بايد در موارد زير شناخت كامل 

پيدا كرد: 
 هدف هاي كلي، غايي و نهايي 

نظام آموزشي
آموزش  اساس��ي  هدف ه��اي   

موضوعات خاص درسي
 اط��الع از ديدگاه ها، رويكردها 
در  موردنظ��ر  راهبرده��اي  و 

برنامة درسي 
 انتظ��ارات برنام��ة درس��ي از 

معلمان
 انتظ��ارات برنام��ة درس��ي از 

دانش آموزان

قابليت ه��اي  و  توانمندي ه��ا   
پژوهشي خود به عنوان معلم

قابليت ه��اي  و  توانمندي ه��ا   
مش��اركت در پژوهش توس��ط 

دانش آموزان
 توانمندي در برنامه ريزي براي 
انجام پژوهش  مديريت زم��ان 
و چگونگي بهره گيري از نتايج 

آن.
9. پژوه��ش عملي ب��ازوي كمكي 
معل��م،  كار  ارزش��يابي  ب��راي 
دانش آموز، برنامة درسي و محتوا 
و رو ش  ه��اي آموزش��ي اس��ت. 
معلم��ان با طراح��ي پژوهش هاي 
كالس��ي مي توانن��د چگونگي كار 
آموزش��ي  در طراحي هاي  خ��ود 
در فراين��د يادده��ي، و چگونگي 
فرايند  در  دانش آم��وزان  عملكرد 
يادگيري را به دقت بررس��ي كنند. 
به عالوه، در خالل كار پژوهش��ي 
درس��ي  برنامة  مي توانند  به خوبي 
موضوع مورد آم��وزش، محتوا و 

روش هاي يادده��ي- يادگيري را 
در بوتة تجربه و آزمايش بيازمايند 
و بازخوردهاي مناسب و مفيد را 

فراهم كنند. 
عمل��ي  پژوه��ش  اوج  نقط��ة   .10
بيش��تر«  و  بهت��ر  »يادگي��ري 
دانش آموز اس��ت. هدف اساسي 
پژوهش عمل��ي كمك به يادگيري 
بهتر و بيش��تر يادگيري دانش آموز 
است. بايد مراقب بود كه پژوهش 
خود هدف اساس��ي ق��رار نگيرد. 
پژوهش عملي وس��يله و امكاني 
ب��راي افزاي��ش كيفي��ت فراين��د 
لذا  يادگي��ري اس��ت.  يادده��ي- 
برنامه ريزي پژوهش كالس��ي بايد 
چن��ان با دق��ت طراح��ي و اجرا 
شود كه نه تنها لطمه اي به يادگيري 
بلكه موجبات  نزند،  دانش آموزان 
كنج��كاوي،  انگي��زه،  افزاي��ش 
كوش��ش و ت��الش   دانش آموزان 
ب��راي يادگيري كيف��ي و عميق و 

معنادار را فراهم كند. 

منبع......................
 Pine, Gerald, J. 
Teacher Action 
Research 2008, Sage 
Publications (CA)

پي نوشت  .............
عمل�ي  پژوه�ش  ب�ه   .1
»اقدام پژوه�ي« هم گفته 

شده است.

نکتـهها

معلمگرامیآیامیدانید:
 کتاب درسی به عنوان محتوای آموزش و کتاب راهنمای آموزش به عنوان منبع انتخاب روش ها و راهبردهای 
ياددهی- يادگيری، در واقع ابزارهايی اساس��ی هس��تند که برای تحقق هدف های آموزشی در اختيار شما و 

دانش آموزانتان قرار گرفته اند؟

 محتوا و روش آموزش بر مبنای اهداف و برنامة درس��ی تهيه و توليد می ش��ود که خود کاری تخصصی به نام 
»برنامه ريزی درسی« است؟

 اظهارنظر شما به عنوان يک خبرة آموزشی دربارة برنامة درسی، )در واقع کتاب درسی و راهنمای آموزش(، 
می تواند به اصالح و تغيير برنامه کمک بزرگی کند؟ نظر شما دربارة اينکه کدام هدف ها و کدام روش ها مناسب 
دانش آموزان کالس های شما بوده و کدام  ها مناسب نبوده است و انعکاس آن به برنامه ريزان درسی، زمينه های 
تغيير و اصالح برنامه های درسی را فراهم می کند. شما حتی می توانيد سازوکار تغيير را نيز تشخيص دهيد و 

پيشنهادهای سازندة خود را به مسئوالن ارائه کنيد. حتی نمونه هايی از اصالحات را تهيه کنيد. 
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افزايشانگيزةيادگيری

كبريحاجيمرادخاني
دبيرزبانوادبياتفارسیگرگان

يك��ي از هدف ه��اي آموزش وپ��رورش، ايج��اد انگي��زة يادگيری 
مادام العمر در افراد اس��ت. عوامل گوناگون��ی در ايجاد انگيزش برای 
يادگيری نقش دارند و نقش معلم در اين ميان بسيار مهم است. در اين 
نوشتار می کوشيم ضمن تبيين نقش معلمان در افزايش انگيزة يادگيری 
در دانش آموزان، ويژگی های معلمان شوق انگيز و کارامد را برشماريم.

اشاره   
ها:

ژه 
 وا

يد
کل

يادگيری،
انگيزش،
معلم،

معلمكارامد

      سرآغاز
در حالي ك��ه يك��ي از اه��داف 
برجس��ته و مه��م تعل��م و تربي��ت 
بارآوردن افرادي مس��تقل و متکی 
به خود اس��ت، امروزه بس��ياري از 
نظام هاي تعليمي و تربيتي به داليلي 
از جمله نگرفتن تصميم صحيح در 

چگونگی برخورد با موضوع تعليم، 
نوع��ي بي عالقگ��ي، بي انگيزش��ي 
و بي تحرك��ي براي آموخت��ن را به 

دانش آموزان القا مي كنند. 
»معل��م«  به عن��وان  م��ا       
مهم ترين كمكم��ان به دانش آموزان 
در امر يادگيري اين اس��ت كه آن ها 
را آن چن��ان تحت تأثي��ر قراردهيم 

كه تواناي��ي تفكر خ��الق در آن ها 
پرورش يابد. مهم ترين مسئوليت ما 
دادن اطالعات زياد به دانش آموزان 
نيس��ت، بلكه هدف اصلي ما كمك 
ب��ه رش��د و تربيت آن ه��ا به عنوان 

انساني واقعي است. 
    يادگي��ري ي��ك ويژگي ذاتي 
و نهفته اس��ت. به نظر مي رس��د در 
فرايند رشد و با گذشت زمان انگيزة 
يادگيري كاهش مي يابد. كودكي كه 
در نخس��تين س��ال هاي زندگ��ي با 
كنجكاوي طبيعي از يادگيري لذت 
مي ب��رد، پ��س از ورود به مدرس��ه 
بايد براي يادگيري به طور مرتب به 
او يادآوري ك��رد. چه اتفاقي افتاده 
اس��ت؟ آن انگيزه كجا رفته است؟ 

 و
درسکالس

یادگيری
 مدیریت   
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چ��را به نظر مي رس��د ب��ا ورود به 
مدرسه انگيزة يادگيري كم مي شود؟ 
بي ترديد، كاهش انگيزة يادگيري 
تنه��ا ناش��ی از يك علت نيس��ت، 
بلكه عل��ل گوناگون��ي در اين باره 
تأثيرگذارند. مسلمًا شناخت علل و 
عوام��ل مؤثر بر كاهش انگيزه براي 
يادگيري و بررس��ي آن ها، ما را در 
رفع آن و تالش ب��راي به كارگيري 
راه هاي��ي به منظور افزايش آن ياري 
مي كند. يكي از كارهاي مهم معلمي 

هم همين است.

   عوامل تقويت انگيزة 
يادگيري

ب��ا همكاري  يادگيري  انگي��زة 
و هماهنگ��ي چهار عام��ل تقويت 
مي شود:  فرهنگ؛ خانواده ؛ مدرسه؛ 

خود دانش آموز.
اي��ن ع��وام��ل،  از  ي��ك  ه��ر 
 ک�ارک��رد  خ��اص خ��ود را دارد و از 
روان ش�ناختي،  گوناگون  ديدگاه هاي 
جام�عه شناختي، انسان شناختي قابل 

بحث است. 
  نكت��ة مه��م اي��ن اس��ت كه 
بهترين ش��كل ممكن ب��راي ايجاد 
انگيزة يادگيري، هنگامي  اس��ت كه 
مدرس��ه، خان��واده و فرهنگ با هم 
هماهن��گ باش��ند. اي��ن هماهنگي 
زمان��ي حاص��ل مي ش��ود ك��ه در 
فرهنگ جامع��ه، يادگيري، موفقيت 
و پيش��رفت تحصيلي، يك فضيلت 
محسوب ش��ود.1 يادگيري با تالش 
حاصل مي ش��ود. زمان��ي كه جامعه 
ب��راي ت��الش ارزش قائل ش��ود و 
خانواده و مدرسه با همكاري كامِل 
يكديگر اين ارزش را تقويت كنند، 
دانش آم��وزان ني��ز آن را به عن��وان 
ارزش خواهند شناخت و يادگيري 
را الگ��وي خود ق��رار خواهند داد 

)شوق يادگيري،1376(.

   خانواده ها نيز بايد براي تربيت 
فرزن��دان، آموزش هاي علمي  ديده 
باشند، با معلمان تعامل داشته باشند، 
ب��ه آن ها توجه و از تالش هايش��ان 

حمايت كنند.

   ويژگی های معلمان 
شوق انگيز و کارامد

هر معلمي  شيوة تدريس خاصی 
دارد كه تركيبي از شخصيت، تجربه 
و ميزان تخصص او در كار تدريس، 
م��وض��وع درس و ن��ظري��ه ه��اي 
آموزشي اس��ت. معمواًل معلمان با 
ش��يوة تدريس خود انس مي گيرند، 

اما تدريس صحيح آن است که:
1. به تفكر خالق ارزش بدهد؛ 

2. دانش آموزان را به محرك هاي 
محيطي حساس تر كند؛ 

3. جّو كالس��ي خالق��ي به وجود 
آورد؛ 

4. به طور ج��دي دانش آموزان را 
به كس��ب دانش در رش��ته هاي 

گوناگون تشويق كند؛ 
5. ب��راي رس��يدن ب��ه اطالعات، 
منابعي در دس��ترس آن ها قرار 

دهد؛ 
6. موقعيت هايي را براي فعاليت و 
براي آموزش  را  موقعيت هايي 

فراهم كند؛
7. روحية كنجكاوي و حادثه جويي 

را در آن ها تحريك كند.
اف��رادي  معلم��ان  كاراتري��ن 
هستند كه قادرند شيوة تدريس خود 
را تغيير دهند يا شيوة تدريسشان آن 
قدر انعطاف پذير است كه مي توانند 
خ��ود را با وضعيت هاي آموزش��ي 
گوناگ��ون يادگي��ري تطبي��ق دهند. 
از نظ��ر »ن��د فالن��درز«2 معلماني 
ك��ه به ط��ور غيرمس��تقيم تدري��س 
مي كنند، نس��بت ب��ه معلماني که با 
ش��يوة مس��تقيم تدري��س می کنند، 

كارايي بيش��تري دارند، زيرا قادرند 
به هر دو ش��يوه تدريس كنند و اين 
دليل موفقيت آن هاس��ت. در شيوة 
تدريس مستقيم، معلم مطالب را به 
دانش آموزان مي گويد، اما در ش��يوة 
غيرمس��تقيم، دانش آموزان، شركت 
فعال تري دارند، زيرا معلم مي كوشد 
آنان را به تفكر و جست وجو وادارد 
)آموزش در دورة متوسطه، 1368(.

 نخستين هدف معلم كارامد، 
اين اس��ت كه به گون��ه اي در 
دانش آموزان انگيزه ايجاد  كند 
كه تالش كنند در يادگيري شان 
از منابع در اختيار استفاده كنند 
و تنها به معلم متكي نباش��ند. 
دانش آموزان��ي ك��ه بتوانند به 
چنين استقالل فكري برسند، 
پ��س از اتمام تحصي��ل قادر 
خواهن��د بود ب��دون معلم نيز 
به تحصي��ل ادام��ه دهند، در 
متكي  دانش آم��وزان  حالي كه 
ب��ه معل��م، قادر ب��ه مطالعه و 
تحصيل مستقل نخواهند بود. 
معل��م باتجرب��ه مي دان��د، اگر 
بنا باش��د در دانش آم��وزان انگيزه 
ايجاد كند، بايد مطالب بس��ياري را 
عالوه بر كتاب هاي درسي، به  آن ها 
آموزش دهد، ولي متأسفانه هميشه 
ب��ا دانش آموزاني مواجه مي ش��ويم 
كه نياموخته ان��د چگونه بخوانند تا 
بفهمن��د. ب��دون درك مطلب عالقه 
نيز ب��ه وجود نخواه��د آمد. چنين 
دانش آموزاني، براي داش��تن انگيزة 
ماندن در مدرس��ه بايد به معلم اتكا 
كنند. راه هاي بس��ياري وجود دارد 
كه معل��م مي تواند اين انگيزه را در 
آن ها به وجود آورد. نمايش صامت، 
ايف��اي نق��ش، بازي و تقلي��د، تنها 
چند نمونه از ش��يوه هايي هستند كه 

مي توان از آن ها بهره جست.
 معل��م باتجربه با كم��ي  ابتكار 

معلم باتجربه 
با کمي  ابتکار 
مي تواند 
حتي از تمایل 
دانش آموزان به 
کجروي به عنوان 
وسيله استفاده 
کند و آن ها را 
به سوي درس 
بکشاند
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مي تواند حتي از تمايل دانش آموزان 
به كجروي به عنوان وس��يله استفاده 
كن��د و آن ه��ا را ب��ه س��وي درس 
بكشاند. اگر معلم باحوصله باشد و 
سعي كند دانش آموزان را بشناسد، 
مي تواند بي حوصلگي و بي عالقگي 
آنان را به شور و اشتياق و انگيزش 
براي يادگيري بيش��تر كند. توجه به 
اين نكت��ه حائز اهميت اس��ت كه 
دانش  آموز در اين سن حساس ترين 
دورة زندگي خود را سپري مي كند؛ 
چرخ��ش  مي توان��د  ك��ه  دوره اي 
بالق��وه اي را در تحصيالت��ش ب��ه 

وجود آورد )همان(.
اگر معلم خبره باش��د و روحية 
در  را  كنج��كاوي  و  يادگي��ري 
دانش آم��وزان تحري��ك كن��د و به 

آنان بياموزد چگونه مش��اهده، فكر 
و اكتش��اف كنند و اين احساس را 
در آن ه��ا به وجود آورد كه تحصيل 
و مدرسه برانگيزاننده هستند، همه 

چيز به خوبي پيش خواهد رفت. 
از ديگ��ر ويژگي ه��اي معلمان 
شوق انگيز و كارامد مي توان به اين 

موارد اشاره كرد: 
يادگيري  براي  مديران خوبي 
هس��تند و كالس را پرتحرك 
مي كنند، ضمن اينكه از عهدة 
ادارة كالس ني��ز ب��ه خوب��ي 

برمي آيند. 
از دانش آموزان انتظار موفقيت 
در يادگيري دارند و براي همة 
فراهم  يادگيري  فرصت  آن ها 
مي كنن��د. دانش آم��وزان ني��ز 

مي دانن�د ك���ه م�علم آن ها را 
ب���ه حال خود ره��ا  نمي كند 
و حتم��ًا ب��ه تكالي��ف آن ها 

رسيدگي مي كند.  
چيزهايي  دانش آم��وزان  ب��ه 
را ارائ��ه مي دهن��د كه در حد 
ت��وان آن هاس��ت. ب��ه همين 
دليل دانش آموزان مي دانند كه 
مي توانند ياد بگيرند. پس، از 

عهدة تكاليفشان برمي آيند. 
همواره به عن��وان يك راهنما 
رون��د  از  را  دانش آم��وزان 
يادگيري ش��ان آگاه مي كنند و 
اشتباهات و نكات قوت آنان 

را يادآوري مي كنند. 
تهي��ه  مناس��بي  آزمون ه��اي 
مي كنن��د و دانش آموزانش��ان 
ب��راي نش��ان دادن مهارت يا 
دانش مورد نياز به اندازة كافي 

فرصت دارند. 
م�ي دهن���د  ك��ه  نم�ره ه��ايي 
آگ��اه كنن��ده اس��ت، يعن����ي 
دانش آم��وزان مي دانن��د چرا 

چنين نمره اي گرفته اند. 
دانش آموزان را بر مي انگيزانند 
و فعال مي كنند تا آن ها بتوانند 
به گونه اي جديد و متفاوت از 

ذهن خود استفاده كنند. 
به دانش آموزان كمك مي كنند 
اس��تعدادهاي خ��ود را بارور 

سازند و به مهارت برسند. 
ب��ه  گوناگ��ون  راه ه��اي  از 
دانش آم��وزان مي فهمانند  ك��ه 
يادگيري نتيج��ة تالش، اراده، 
صبر و خالقيت خود آن هاست 
و به دانش آموزان می باورانند 
كه كم كم به چيزهايي مي رسند 
كه براي آن ها ارزش قائل اند. 
و  همدل اند  دانش آم��وزان  با 
به نظ��ر آنان اهميت مي دهند. 
ب��اور دارند  نيز  دانش آموزان 

  نقش معلم در 
ارتقاي انگيزش 
یادگيري بسيار 

متفاوت است؛ 
هرچند نفوذ او 

بر دانش آموزان 
بيش از والدین 

نيست
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كه معلمان نس��بت به نيازها و 
ديدگاه هاي ايشان حساس اند. 
براي دانش آموز بيش از نمره 
ارزش قائل اند و دانش آموزان 
نيز مي دانن��د كه معلمان آن ها 
را به خاطر نمره هاي كمتر از 

ديگري طرد نمي كند.
از ح��س  كار  بهب��ود  ب��راي 
كنجكاوي، غرور، بازيگوشي، 
تمايل به موفقيت و عالقه های 
بهره  اجتماعي دانش آم��وزان 
مي جوين��د، زيرا بهره مندي از 
ايده آل ها،  عالقه ها،  انگيزش، 
هدف ه��ا و طرز فكر آن ها در 

پيشبرد آموزش مؤثر است. 
يكن��واخت��ي  و  تك����رار  از 
مي پرهيزند و مطالب متنوع و 
جديدي را بيان مي كنند، زيرا 
يكنواختي و خستگي حاصل 
ش��دن  ك��م  موج��ب  آن،  از 
عالقة دانش آموزان به مطالعه 

مي شود. 
مطال��ب تازه را با وس��ايل و 
ش��يوه هاي جدي��د آم��وزش 
ب��راي  آن  از  ت��ا  مي دهن��د 
برانگيختن عالقة دانش آموزان 
و به وجودآوردن انگيزة خالق 

در آن ها استفاده كنند. 
در تابل��وي اعالنات تصاوير 
جديدي نصب و از موس��يقي 
كالس  در  فيل��م  نماي��ش  و 

استفاده مي كنند. 
 هنگام تدريس به دانش آموزان 
شخصيت مي دهند. آن ها را با 
اس��م كوچك ص��دا مي زنند. 
دربارة عالقه هاي ش��خصي و 
فعاليت ه��اي ف��وق برنامه اي 
ك��ه در خ��ارج از كالس بايد 
انج��ام دهند، با آنان گفت وگو 

مي كنند. 
اعتماد كالس را جلب  مي كنند. 

بدين منظور، مطالب آموزشي 
را با دقت انتخاب مي كنند. 

احت��رام  دانش آم��وزان  ب��ه 
مي گذارند و توانمندي آنان را 

باور مي كنند.
با همة دانش آموزان با انصاف 

و عدالت رفتار مي كنند. 
از فن��ون صحي��ح آموزش��ي 

استفاده مي كنند. 
رواب����ط  داش��ت��ن  ضم���ن 

مهربانان��ه و ماليم، ب��ا آن ها 
خيل��ي خودمان��ي و صميمي  

نمي شوند. 
در كار خود جدي هستند.

 
    سخن آخر

  نقش معلم در ارتقاي انگيزش 
يادگي��ري بس��يار متفاوت اس��ت؛ 
هرچند نفوذ او بر دانش آموزان بيش 
از والدين نيست، اما معلم مي ت�واند 
كالس را م�الل انگيز يا خوش��ايند 
كن��د. معلماني ك��ه كالس درس را 
از شور و اشتياق و اميد پر مي كنند 
و انگيزة يادگي��ري دانش آموزان را 
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پي نوشت ..............
1. نمونة آن فرهنگ ژاپن است

2. Ned Flanders
ــداد دانش آموزان،  ــرا تع 3. زي
مالک تخصيص متصدی به 

مدرسه است.

ارتقا مي بخشند، م�ردمي  معمولي اند 
ك��ه خصوصياتش��ان ت��ا ح�دي در 
كنت��رل خ�ودش��ان اس��ت. آنچه را 
آموزش مي دهند ج���دي مي گيرند 
مي خواهن��د  دانش آم��وزان  از  و 
در م��ورد اهمي��ت و كارب��رد آنچه 
ي��اد مي گيرند صحب��ت كنند. چنين 
معلمان��ي الگوهاي مناس��بي براي 
اله��ام بخش��ي ش��ور و ش��وق در 
يادگيري اند. اين اشتياق ارثي نيست 
و از احس��اس مسئوليت سرچشمه 
مي گيرد؛ لذت از آم��وزش، افتخار 
 به حرف��ه و آمادگ��ي دانش آموزان 

است.
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پاركهايفناوري
نوآوريدرآموزش

گردآوري:
تهمينهحدادي

در ي��ك تعري��ف كل��ي، 
فن��اوري«  و  عل��م  »پ��ارك 
س��ازماني اس��ت كه با هدف 
افزاي��ش ث��روت در جامعه، 
توس��ط متخصصان حرفه اي 
مديري��ت مي ش��ود و جريان 
دان��ش و فن��اوري را مي��ان 
دانشگاه ها، مؤسسات تحقيق و 
توسعه، شركت هاي خصوصي 
و بازار به جريان مي اندازد. در 
اين گونه پارك ه��ا، واحدهاي 
تحقيقاتي مستقل يا وابسته به 

سازمان ها و صنايع گردهم مي آيند تا 
به خالقيت و نوآوري بپردازند.

س��ابقة احداث اي��ن پارك ها به 
دهة 1950 در آمريكا برمي گردد. پس 
از آن كش��ورهاي اروپاي��ي نيز اقدام 
به ساخت چنين پارك هايي كردند و 
اين ض��رورت تا آنجا پيش رفت كه 
هم اكنون در اكثر كشورها پارك هاي 
علم و فناوري يا پارك هاي مس��تقل، 
علمي يا فناوري، مشغول به فعاليت 
هستند. در واقع، پارك هاي علمي را 
معمواًل دانشگاه ها در فضاي مناسبي 
در مجاورت دانشگاه  ايجاد مي كنند و 
همكاري متقابلي بين صاحبان صنايع 
مستقر در پارك ها و دانشگاه ها وجود 

دارد. اما پارك هاي فناوري معمواًل در 
مجاورت قطب ه��اي صنعتي ايجاد 
مي شوند و با نيت گسترش ارتباطات 
تحقيقاتي صنايع موجود در منطقه با 
واحدهاي تحقيقاتي و دانشگاه هاي 
منطقه ش��كل مي گيرند. هم اكنون 25 
پارك علم و فناوري در ايران احداث 

شده و در حال فعاليت است.
»پارك فناوري پرديس« يكي از 
پارك هاي مهم فناوري در ايران است. 
از آنجا ك��ه بخش��ي از فعاليت اين 
نوع پارك ها به ك��ودكان و نوجوانان 
معطوف اس��ت، ضروري اس��ت هر 
كدام از ما با فعاليت آن ها، اهداف و 

امكاناتشان آشنا شويم.

   هدف اصلي هر پارک
     فناوري چيست؟ 

تش��كيل  از  ه��دف 
افزاي��ش  فن��اوري  پ��ارك 
تعداد ش��ركت هاي كوچك 
و متوس��ط دانش مح��ور و 
كارآفرين اس��ت كه به عنوان 
پش��توانة بخش خصوصي، 
براي كمك به تنوع اقتصادي، 
فعاليت مي كنند. ممكن است 
كشورهايي كه تجربة چنداني 
در زمينة فن��اوري ندارند، از 
به منظور جذب  فن��اوري  پارك هاي 
س��رمايه گذاري خارجي براي ايجاد 
شغل و همچنين افزايش درامدهاي 

مالياتي استفاده كنند.

   جايگاه پارک علم و فناوري
 امروزه پارك هاي علم و فناوري 
نق��ش بس��ياري در پيش��برد اقتصاد 
جهان ايفا مي كنن��د. عالوه بر ايجاد 
امكان فعاليت ش��ركت هاي كوچك 
و متوس��ط دانش محور و كارآفرين 
در يك محيط اقتصادي، بس��تر الزم 
را ب��راي انتقال و توس��عة فناوري، 
تولي��د با ارزش اف��زودة باال، جذب 
ورود  و  خارج��ي  س��رمايه گذاري 

آموزشی
هاینوآوری
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كارآفرين��ان و واحدهاي صنعتي به 
بازارهاي جهاني فراهم مي كنند.

   وظاي�ف پارک ه�اي عل�م و 
فناوري

كم��ك ب��ه ارتق��اي دان��ش فني 
واحدهاي فن��اور به منظور رقابت 

در عرصة جهاني؛
س��ازمان دهي ارائة خدمات مؤثر 
و م��ورد نياز ب��ه واحدهاي فناور 

به منظور كمك به رشد آن ها؛
 سازمان دهي توانايي ها و امكانات 
موجود در منطقه براي ايجاد پيوند 
بين امكانات و منابع دانش��گاه ها 
و مراكز علمي، فناوري و صنعتي 
منطقه و توانايي ه��اي واحدهاي 
فناور به منظور كمك به رشد آن ها؛
سازمان دهي توانايي ها و امكانات 
موجود در منطقه براي ايجاد پيوند 
بين امكانات و منابع دانش��گاه ها 
و مراكز علمي، فناوري و صنعتي 
منطقه و توانايي ه��اي واحدهاي 

فناور؛
ايجاد فضاي مناسب فعاليت علمي 
و مهندسي براي جذب دانشمندان 
و متخصصان داخ��ل و خارج از 

كشور؛

ايجاد بستر مناسب براي فعاليت 
واحدهاي تحقيق و توسعة دولتي 

و غيردولتي در پارك؛
ايجاد بس��تر مناسب براي حضور 
و هم��كاري واحده��اي فناوري 
خارج��ي در پارك براي توس��عة 

فناوري شركت هاي بومي؛
ايجاد بستر مناسب براي فعاليت 
مشترك واحدهاي فناور داخلي و 

خارجي؛
 تشويق پژوهش با هدف توسعة 
محصوالت، فرايندها و دستيابي به 

فناوري.

   انجمن بين المللي پارک هاي 
علمي IASP چيست؟

»IASP«1 ش��بكه اي بين الملل��ي 
و  متخصص��ان  از  متش��كل  اس��ت 
سازمان هايي كه از طريق آن در زمينة 
فعاليت پارك هاي علمي و تحقيقاتي 
و موضوع��ات مرتب��ط با ه��م تبادل 
اطالعات دارند و جلس��ات گوناگون 
برگ��زار مي كنن��د؛ IASP يك انجمن 
بين الملل��ي غيرانتفاع��ي اس��ت كه 
پارك هاي علم و فناوري موجود و در 
حال ايجاد، دانش��گاه ها و مؤسسات 
تحقيقاتي، پروژه هاي در حال رش��د، 

مشاوران و تصميم گيرندگان را گردهم 
م��ي آورد. انجمن علم��ي پارك هاي 
علم��ي ق��ادر اس��ت دانش فن��ي در 
زمينه هاي مرتبط با مديريت نوآوري، 
تجاري س��ازي،  و  فن��اوري  انتق��ال 
مديريت پارك ه��اي علمي و فناوري 
و پروژه هاي علمي مراكز رش��د را در 
اختيار همگان قرار ده��د. از اهداف 
اصل��ي IASP مي توان ب��ه اين موارد 
اشاره كرد:  تسهيل در برقراري روابط 
ش��خصي بين متخصصان در سراسر 
جهان با اس��تفاده از نظام شبكه بندي، 
كم��ك به ايج��اد پارك ه��اي علمي، 
پارک های فناوري و توسعة پروژه هاي 
جديد، حمايت از فعاليت ها و رشد و 
پيشرفت اعضا با نگرش ارائة خدمات 
ارزش اف��زوده و باالخ��ره حض��ور 
فعال در سازمان هاي معتبري از قبيل 
رواب��ط  و   2»UNO« و   »UNIDB«

بين المللي ممتاز و برگزيده.

   پارک فناوري پرديس
ب��ا  پردي��س  فن��اوري  پ��ارك 
مس��ئوليت معاونت علمي و فناوري 
رياس��ت جمهوري در 20 كيلومتري 
شمال ش��رق تهران واقع شده است. 
پرديس نوآوري )فاز يك( به مساحت 

 »IASP« 
شبکه اي 
بين المللي 
است متشکل 
از متخصصان و 
سازمان هایي که 
از طریق آن در 
زمينة فعاليت 
پارك هاي علمي 
و تحقيقاتي و 
موضوعات مرتبط 
با هم تبادل 
اطالعات دارند
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20 هكتار و پردي��س دانش )فاز دو( 
به مساحت 18 هكتار و پرديس هاي 
توسعه،  هم افزايي، خالقيت، تحول، 
كارآفريني، به��ره وري و... كه فضاي 
توس��عة آتي پارك را شكل خواهند 

داد، در مراحل بعد قرار دارند.
اي��ن پ��ارك به عن��وان مهم ترين 
و نزديك تري��ن پ��ارك فن��اوري ب��ه 
مراكز علم��ي، سياس��ي و اقتصادي 
كشور، در ش��اهراه اصلي فيبر نوري 
جنوب � ش��مال و مراكز تحقيقاتي و 
علمي و دانشگاهي معتبر بين المللي، 
موقعيتي ممتاز و منحصربه فرد براي 
تجاري سازي نتايج تحقيقات و تحقق 
ارتباط بخش هاي تحقيقاتي، توليدي 
و خدمات��ي در منطق��ة خاورميانه و 
كشورهاي اكو دارد و قادر است زمينة 
رشد ش��ركت هاي متكي بر دانش و 
ن��وآوري را از طري��ق ارائة خدمات 
با ارزش افزودة باال به وس��يلة تقويت 
قدرت رقابت شركت ها، مراكز رشد، 
فرايندهاي زايشي و نيروي كارامد و 
متخص��ص فراهم آورد. اين پارك در 
مقايس��ه با ساير پارك ها و قطب هاي 
براي  منطق��ه  پژوهش��ي  تحقيقاتي � 
تبديل ش��دن به ي��ك منطق��ة بزرگ 
تحقيقاتي  اقتص��ادي و  فعاليت هاي 
و علمي مزيت هاي نس��بي و قانوني 
بيشتري دارد. در اين راستا، زمينه هاي 
الزم براي پيوند با بازارهاي بالفعل و 
بالقوة جهان و گس��ترش آن از طريق 
فن بازار بين المللي كشور را دارد. اين 
پ��ارك از نظر غالب مزايا و امتيازات 
وي��ژه، فرصت هاي جذب دانش فني 
نوي��ن و س��رمايه گذاري مناس��ب را 
در اي��ن مركز فراهم كرده اس��ت و با 
توج��ه به اس��تقرار آن در قلب مراكز 
دانش��گاه هاي  تحقيقات��ي، علمي و 
معتبر )و نزديكي به دو منطقة صنعتي 
خرمدش��ت و فيروزك��وه با امكانات 
وي��ژه  براي توليد صنعت��ي( و نيروي 

انس��اني متخص��ص ارزان و فراوان، 
 محيطي مناس��ب ب��راي اس��تقرار و 
حضور حرفه اي شركت هاي فناوري 
كوچك و متوسط، واحدهاي تحقيق 
و توسعة صنايع و مؤسسات پژوهشي 

و تحقيقاتي فراهم آورده است.

   برخي از اهداف و برنامه هاي 
کلي پارک فناوري پرديس

تجاري س��ازي نتايج تحقيقات و 
تحقق ارتباط بخش هاي تحقيقاتي 
و تولي��دي و خدمات��ي كش��ور، 
به منظور رشد و توسعة اقتصادي 
و فن��ي، افزاي��ش فرصت ه��اي 
شغلي تخصصي، جذب و توسعة 
فن��اوري، ايده پ��ردازي، باالبردن 
س��طح مهارت ه��اي مديري��ت، 
ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و 
افزايش توان صادراتي كشور در 
امور خدماتي، تحقيقاتي و توليدي 

مبتني بر فناوري  پيشرفته؛
 تس��ريع روند تبادل دانش فني و 
فناوري هاي نوين و برتر بين داخل 

و خارج از كشور؛
 حمايت از توس��عة ش��ركت هاي 
كوچك و متوس��ط فناور و نوآور 
با هدف توس��عة صناي��ع نوين و 

كارآفريني؛
 حمايت از همكاري هاي بين المللي 
و اس��تفاده از تجربه ه��اي جهاني 
به منظور زمينه سازي براي حضور 
مؤثر شركت ها در بازارهاي جهاني؛
 بهره گيري مطلوب و اس��تفاده از 
تمام��ي ظرفيت هاي موج��ود در 
دس��تگاه هاي دولت��ي، عموم��ي و 
خصوصي كش��ور ب��راي كمك به 
شركت هاي فناور به منظور توسعه و 

دستيابي به بازارهاي جهاني؛
 برنامه ريزي و تدارك شرايط الزم 
براي انج��ام مالقات ها و برگزاري 
جلسات با مراكز تحقيقاتي علمي و 

دانشگاهي و سازمان ها و مؤسسات 
صنعتي و توليدي؛

 فراهم ك��ردن زمينه هاي الزم براي 
آشنايي صاحبان ايده و فناوري با 
سرمايه گذاران، براي تسهيل روند 
تجاري س��ازي نتايج تحقيقات از 

طريق فن بازار؛
 ايجاد ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با 
ديگر پارك هاي فناوري دنيا با هدف 

ايجاد جريان سيال اطالعات؛
فراهم كردن بس��ترهاي الزم براي 
تبادل فن��اوري، از جمل��ه تدوين 
فناوري،  ارزش گ��ذاري  نظام هاي 
استانداردس��ازي، ارائ��ة خدمات 
مش��اوره درخص��وص مالكي��ت 
فكري، تدوي��ن دانش فني، تأمين 

مالي و مواردي از اين دست؛
 ارتقاي فرهنگ نوآوري و رقابت 
سازنده ميان شركت هاي حاضر در 
پارك و مؤسسه هاي متكي بر علم 

و دانش.

       ض�رورت آش�نايي فع�االن 
آموزشي با پارک هاي فناوري

يكي از بخش هاي مهم اين گونه 
پارك ه��ا توليداتي اس��ت ك��ه براي 
كودكان و نوجوانان مهيا شده است. 
در اين پارك ها شركت هايي فعال اند 
كه دست به توليد و طراحي ابزارهاي 
كمك آموزشي مي زنند. همان طور كه 
در عكس ه��ا مش��اهده مي كنيد، اين 
ابزاره��ا در آموزش��گاه ها و مدارس 

قابل استفاده اند.

پي نوشت ...............................
1. IASP: International Association 

of Scientific Parks
2. United Nation Organization

...............................................
پارك فناوري پرديس:

 http://www.techpark.ir/

یکي از بخش هاي 
مهم این گونه 

پارك ها توليداتي 
است که براي 

کودکان و 
نوجوانان مهيا 
شده است. در 

این پارك ها 
شرکت هایي 
فعال اند که 

دست به توليد و 
طراحي ابزارهاي 

کمک آموزشي 
مي زنند
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روش استفاده
اين دس��تگاه در واق��ع يك همزن برقي اس��ت. اگر يك 
ظرف آب را زير پره هاي پالستيكي همزن قرار دهيد و در آن 
مقداري جوهر، ش��كر يا نمك بريزيد، با وصل كردن دو س��ر 
سيم موتور الكتريكي به جريان برق باتري، محلولی يكنواخت 

و همگن ايجاد مي شود.

وسايل مورد نياز
1. ي��ك تخت��ه چوب س��فيد و صيقلي به ابع��اد 10×20  
س��انتی متر به عنوان پايه؛  2. يك عدد موتور الكتريكي؛           3. 
ي��ك قطعه نوار حلبي؛       4. يك عدد پ��رة دوچرخه يا يك 
ميلة آهني نازك؛       5. دو قطعه صفحة پالس��تيكي؛  6. قطعة 
كوچكي از مغزي خودكار؛  7. مقداري چس��ب چوب يا 

چسب بيرنگ.
روش ساخت

1. ابتدا در يكي از دو سر تخته سوراخي ايجاد كنيد. ميلة آهني يا 
پرة دوچرخه را با زاوية 90 درجه )مطابق شكل( داخل آن قرار 

دهيد و با چسب چوب محكم كنيد. 
2. قطعه اي حلبي را با قيچي ببريد و به صورت نواري به دو موتور 
الكتريكي ببنديد و پشت آن را به صورت لوله اي به هم متصل 

كنيد.
3. موتور الكتريكي را در قس��مت جلويي ميله كه به شكل قالب 
درآمده است قرار دهيد و با ميخي آن را از قسمت نوار حلبي 
لوله اي ش��كل به پرة دوچرخه وصل كنيد. باز هم براي محكم 

شدن آن از چسب چوب استفاده كنيد. 
4. از پالستيك در قوطي هاي شيرخشك دو صفحة مستطيل شكل 

درآوريد و روي آن چند سوراخ )مطابق شكل( ايجاد كنيد.
5. اين دو صفحة پالستيكي را با نوار حلبي )مطابق شكل( به هم 
وصل كنيد و قسمت انتهايي نوار حلبي داخل يك قطعة كوچك 
مغزي خودكار قرار دهيد. سر ديگر پالستيك مغزي خودكار را 

به آرميچر موتور الكتريكي وصل كنيد. 
وسيله آمادة كار است. 

چگونه همزن 
الكتريكي بسازيم
      مخاطبان: دانش آموزان دوره های متوسطه و دانشجويان 

مراكز تربيت معلم
      موضوع: فيزيك

    چگونگي استفاده از خاصيت مغناطيسي جريان برق
مشخصات وسيله 

ه��رگاه دو س��ر س��يم موتور 
الكتريكي هم��زن را به جريان برق 
باتري وصل كني��م، بر اثر خاصيت 
مغناطيسي جريان برق، آرميچر آن 
ش��روع به حركت مي كند و همزن 

متص��ل به آرميچر را كه به س��ر 
آن تعبيه شده است مي چرخاند. 
به کمک اين وسيله می توان هر 

مخلوطي را به صورت همگن و 
يكنواخت در آورد.

بخش
هایاميدگام

فاطمهشهزادی
مدرسودبيربازنشسته

جریانبرقباتري

موتورالكتریكي

مغزيخودكار
نوارحلبينگهدارنده

صفحاتپالستیكيهمزن

میخنگهدارنده

پرةدوچرخه

نوارحلبينگهدارندهموتورالكتریكي

تختةپایةوسیله
آرمیچر
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پرورشمهارتهاي
مقايسهواستنتاج

        کی از همه بيشتر می پرد؟
ام��روز بي��ش از روزهای قبل 
منتظر واکنش همکارانم در مدرسه 
بودم. تمام اتفاقاتی را که تا آن روز 
در مدرس��ه افتاده بود، به حس��اب 
جدي��د بودن ش��يوة درس دادنم و 
غري��ب بودن��ش ب��رای همکارانم 
گذاش��ته بودم. البته زمزمه هايی نيز 
ش��نيده ب��ودم که مث��اًل: »اين معلم 
رياض��ی جدي��د با اي��ن کارهايش 
باعث ش��ده اس��ت تدريس ما سر 
کالس جلوه ای نداش��ته باش��د. يا 
اگر ايش��ان بخواهند اي��ن طوری 
به تدريسش��ان ادام��ه دهند، ما هم 
دوب��اره باي��د يک بار ديگ��ر دورة 
تربيت معلم را با ش��يوه های نوين 

ببينيم«. 
البته هيچ کدام از اين حرف ها 
نه مرا در انج��ام کاری که در پيش 
گرفت��ه بودم، سس��ت می ک��رد و نه 
تقويت. آنچه مرا به تدريس رياضی 
با ش��يوة مش��ارکتی کش��انده بود، 
ارزشي بود که برای فکر کردن قائل 
بودم؛ نعمتی که خداوند به واس��طة 
آن انسان را اش��رف مخلوقات نام 
نه��اد و تاج کرامت را از آن پس بر 

سر او گذاشت. 
دوست داشتم دانش آموزانم در 
زندگی خود موفق و سربلند شوند؛ 
تنها کاری که از يک معلم رياضی 
با اين آرزو برمی آمد، اين بود که 

کاری کنم آن ها فکر کردن، منطقی 
فکر کردن، مس��تدل و بر اس��اس 
ش��واهد و قرائن فکر کردن را ياد 
بگيرند و از همه مهم تر نتيجه گيری 

درست را تمرين کنند. 
بيش��ترين چيزی که در رياضی 
ب��ه معلم کم��ک می کند ت��ا بتواند 
مس��تدل با دانش آم��وزان صحبت 
کن��د و آن ه��ا را درگي��ر فکر کردن 
و نتيجه گيری کن��د، اعداد و کمّيت 
اس��ت. اينکه خود اع��داد به دليل 
به  می توانند  ترتيبی ش��ان  ماهي��ت 
اف��راد کمک  اولويت بن��دی ذهنی 
کنن��د، اينک��ه به واس��طة خاصيت 
می توانند  بزرگی ش��ان  و  کوچ��ک 
باز هم به طبقه بندی و ترتيب بندی 
ذهنی افراد کمک کنند، ابزار خوبی 
آم��وزش مش��ارکتی در  ب��رای  را 

کالس به من می داد. 
دغدغه هايم ب��رای آنکه از چه 
راهی وارد بحث مقايس��ة اعداد و 
اعشار ش��وم، مرا به خلق شيوه اي 
جديد کشاند. هرچند اين شيوه در 
آموزش اعداد اعش��اری و مقايسة 
آن ها بس��يار مؤثر بود و اين مفهوم 
را در ج��ان بچه ها نش��اند، چندان 
ب��ه مذاق مش��اور محترم مدرس��ه 
خ��وش نيام��د؛ گوي��ا از نظر وی 
هدف از تش��کيل مدرسه، مفهومی 
غي��ر از آموزش مان��دگار و پايا به 

دانش آموزان است! 

 آن روز ب��ا کم��ی تش��ويش و 
نگرانی، ابزاری را که برای آموزش 
درست کرده بودم سر کالس بردم. 
چيز خاصی نبود، فقط با کاغذهای 
س��فيدی به عرض 10 س��انتی متر 
که با چس��ب مايع به هم چسبانده 
ب��ودم، نوارهاي��ی به ط��ول 2 متر 

درست کرده بودم. 
دانش آموزان��م پس��ر بودن��د و 
خواستار جنب و جوش. به سختی 
می ش��د هم��ه را متقاع��د ک��رد که 
تمام س��اعت کالس، ساکت و سر 
جای خ��ود بنش��ينند؛ آن هم برای 
درس��ی مثل رياضی. خوب بچه ها 
را می ش��ناختم.کمی ک��ه از درس 
پرس��يدن و پای تخته بردنش��ان و 
ديدن تکاليفش��ان می گذشت، بايد 
ي��ک هيج��ان يادگي��ری را تجربه 
می کردن��د. آخر آن قدر آن ها را در 
يادگي��ری درگير کرده ب��ودم که از 
اينکه خودش��ان يک��ی از پايه های 
اصلی گرداندن کالس نباشند، زود 

حوصله شان سر می رفت. 
س��ؤال  ي��ک  ب��ا  ه��م  ب��از 
هيجان انگي��ز به آن ه��ا گفتم: »کی 
امتي��از می خواهد؟« همه با هيجان 
دستش��ان را ب��اال می بردن��د و من 
م��ن می کردند. گفت��م: »صبر کنيد! 
امتياز را بر اس��اس مسابقه به شما 

می دهيم. قبول؟«
تع��داد اندک��ی از بچه ها بدون 

كتايونرجبیراد
سعيدهمقدسي

آموزشی
هاینوآوری
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تأم��ل قب��ول کردند و ع��دة زيادی 
هم وارد چانه زنی ش��دند که: »بايد 
ديد مسابقه  چيست؟« به نظرم کار 
گروه دوم حاصل تفکری بود که از 
اول سال می خواستيم تمرين کنند: 
»يعن��ی بدون فکر ک��ردن کاری را 

انجام ندادن«.
در تهيي��ج بچه ها ب��رای انجام 
مسابقه کافی بود آن ها را به رقابتی 
وادارم که نسبت به حرف های من 
واکنش نشان دهند: به سؤاالتی که 
از بچه ه��ا پرس��يدم و جواب های 
آن ها دقت کنيد: »خب بچه ها! کی 

تا به حال مسابقة پرش داده؟«
- خانوم! ما...

- به نظر ش��ما کی از همه بيشتر 
می پرد؟

- خان��وم! عب��دی ک��ه از هم��ه 
تپل تره!

- يعن��ی هرک��ی تپل تره بيش��تر 
می پرد؟

- نه خان��وم! هرکی قدش بلندتر 
باش��د بيش��تر می پ��رد! مث��ل 

سماواتی.
- يعنی اگر هم تپل باشد و هم قد 

بلند، اول می شود؟
- بله. 

- امتحان می کنيم!
با ه��م امتح��ان کردي��م. خود 
بچه ه��ا عبدی و س��ماواتی را اول 
از همه آوردن��د و کانديدای پرش 

کردند. 
س��ؤال بچه ها اين بود: »خب، 

چگونه بايد اندازه گيری کنيم؟« 
مقايس��ه ها  اي��ن  ب��ا  دقيق��ًا 
می خواس��تم بچه ه��ا به اي��ن نقطه 
برسند که بدانند نياز به اندازه گيری 
چگونه شکل می گيرد و اساسًا نياز 
ب��ه اندازه گيری از نياز به مقايس��ه 
ش��کل می گيرد. دو نوار کاغذی را 
به دو رديف کالس دادم. قرار ش��د 

بچه ه��ا آن نوارها را وس��ط کالس 
ب��ه موازات هم و رو ب��ه تخته، در 
راس��تای نيمکت ها و ک��ف زمين 
بچس��بانند. برای هر گروه يک داور 
هم به ط��ور داوطلبی تعيين كردم تا 
ميزان پرش بچه ها را اندازه بگيرد. 

به هر کدام هم يک ماژيک دادم. 
طب��ق ق��راری ک��ه ب��ا بچه ها 
گذاشتم، برای آنکه بشود راحت تر 
مقايس��ه را انج��ام داد، عددهاي 1 
و 2 را درس��ت سر عدد يک متر و 
دو متر نوش��تم. حاال بايد بچه های 
هر گروه يکی يکی پشت نوار رديف 
می پريدند  و  می رفتن��د  خودش��ان 
و داور هر گ��روه، روی ن��وار را با 
ماژيک مش��کی مانن��د چوب خط 
عالمت می گذاشت و البته گزارش 

ميزان پ��رش را پای تخت��ه به اين 
ترتيب اعالم می کردند: »معصومی 
از يک بيش��تر، حس��ن زاده از يک 
کمتر، آهن��ی از دو کمتر، منصوری 
از دو بيش��تر، عليپور از يک بيشتر، 

عبدی از دو کمتر و...« 
نوبت پرش همه که تمام ش��د، 
طبق قاعده بايد س��راغ امتيازدهی 
می رفتي��م. اس��امی و امتي��ازات را 
داوران بلند می خواندند و قرار شد 
ب��ا نظر بچه ه��ا اولويت بندی کنيم. 
کمی ک��ه جلو رفتيم، خ��ود بچه ها 
ب��ه اعتراض گفتند: »اين طوری که 
نمی شود نفر اول را مشخص کرد«. 
اکثر بچه ها بيشتر از يک پريده 
بودن��د و کمت��ر از دو. نفر اول اين 
فاصل��ه - بين يک مت��ر و دو متر- 

بيشترین چيزی 
که در ریاضی به 
معلم کمک می کند 
بتواند مستدل 
با دانش آموزان 
صحبت کند و 
آن ها را درگير 
فکر کردن و 
نتيجه گيری کند، 
اعداد و کميت 
آن هاست
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هنوز قابل شناس��ايی نبود؛ چرا که 
نمی ش��د به صورت ع��ددی ميزان 
پرش او را پای تخته يادداشت کرد. 
قرار  بچه ه��ا  تصميم گيری  ب��ا 
ش��د که بين يک مت��ر و دو متر را 
درجه بندی کنيم. حاال بحث بر سر 
اين بود که چند قس��متش کنيم. از 
آن جا که ذهن بچه ها روی سيستم 
ده دهی شکل گرفته بود، بيشتر افراد 
عدد 10 را پيش��نهاد دادند. من هم 
از قب��ل دو نوار کاغ��ذی دومتری، 
مانند نوار قبلی، آماده کرده بودم که 
هر بخش آن به ده قس��مت مساوی 
تقسيم شده بود. نوارهای جديد را 
بچه ه��ا کنار نوار قبلی چس��باندند 
و حاال ش��روع کردن��د به نظر دادن 
دربارة مي��زان پرش همديگر. حاال 
می گفتن��د: »معصومی يک و س��ه 
قسمت از ده قسمت، عليپور يک و 

دو قسمت از ده قسمت،...«

تا اين جا مقايس��ه کمی راحت 
شد. اما دوباره کار به جايی رسيد که 
سه نفر همه روی يک نقطه ايستاده 
بودند، نقطة يک و شش قسمت از 
ده قسمت. اين بار انتخاب نفر برتر 
از ميان اين س��ه نفر، شيوة ديگری 
برای مقايس��ه می طلبي��د. از خود 
بچه ها کم��ک گرفتم. اي��ن بار نيز 
به سياق تقس��يم بندی ده تايی، قرار 
ش��د هر قس��مت از آن ده قسمت 
را به ده قس��مت مس��اوی تقس��يم 
کنيم. دو نوار ديگر را که نوار سوم 
هر گروه محس��وب می شد، با اين 
ويژگ��ی از قب��ل آماده ک��رده بودم. 
اين نوار را ه��م بچه ها به موازات 
نوارهای قبلی خودشان چسباندند 
و ش��روع به اصالح مقايس��ه ها و 
رتبه بندی های پای تخته کردند. اين 
ب��ار اين طور نوش��تند: »معصومی 
يک و سه قس��مت از ده قسمت و 
دو قس��مت از صد قسمت، عليپور 
يک و دو قس��مت از ده قسمت و 

هشت قسمت از صد قسمت...« 
تا امروز بچه ها اعداد مخلوط را 
فقط با شکل آموخته بودند، نه روی 
آن ها پريده بودند، نه برای رسيدن 
به عدد بزرگ تر نفسی اضافه خرج 
کرده بودند و نه برايشان اصاًل مهم 
بود که چني��ن کنند. اما از امروز نه 
تنها تصوير جنبشی حرکتی و زندة 
جديدی از اعداد مخلوط پيدا کرده 
بودند، بلکه دريافته بودند که اعداد 
اعشار، اعداد ترس��ناکی نيستند که 
نش��ود آن ها را با هم مقايسه، جمع 
يا تفري��ق کرد، بلکه هم��ان اعداد 
مخلوطی هس��تند که اجزايش��ان با 
شيوة دس��ته بندی ده دهی به وجود 
آمده اند. پيون��د زدن مفهوم جديد 
عدد اعش��اری با مفه��وم يادگرفته 
ش��ده و آس��ان قديمی به نام عدد 
مخل��وط، اعتماد به نف��س الزم را 

برای مش��ارکت در کالس، تعميق 
و تثبيت يادگيری به بچه ها می داد. 
در واقع، گوي��ا ذهن بچه ها را 
مانند اين نوارها تقس��يم بندی کرده 
بودم و حتمًا خوب می دانيد، جايی 
که خبری از تقس��يم ش��دن هست، 
تسهيم، مقايس��ه، کم و زياد شدن، 
ک��م ک��ردن و اضافه ک��ردن هم در 
كار خواه��د ب��ود. دانش آموزان با 
اي��ن روش تقس��يم بندی تجربی و 
خوداکتسابی فهميدند، روی محور 
اعدادی که تاکن��ون به راحتی فقط 
اعداد صحيح را می نوشتند، چقدر 
اع��داد خردت��ر و ناپيداتری وجود 
دارن��د که می ش��ود ج��ای آن ها را 
روی محور اعداد شناخت، از آن ها 
به عنوان ابزار مقايسه استفاده کرد، 
برای باالبردن دقت مقايسه به آن ها 
متوسل ش��د، و خالصه با خواندن 
اي��ن اع��داد نامرئ��ی روی محور 
اعداد صحيح، خواندن بين خطوط 
زندگی را از هم اکنون تمرين کرد. 
ش��ايد اگر همکاران ديگرم نيز 
می دانس��تند اين اعدادی که امروز 
بچه ها آم��وزش می بينند، فراموش 
می ش��ود و فقط ش��يوة يادگيری و 
استدالل و اس��تنتاج است که برای 
آن ه��ا می مان��د، مفاهي��م درس ها 
جز اندک��ی از آن ها، در ذهن افراد 
نمی ماند و فق��ط پارادايم يادگيری 
اس��ت که زندگی کردن را به آن ها 
می آموزد، ديگر برای همهمه ای که 
در کالس بابت مسابقة پرش اتفاق 
افتاده بود، طعم شيرين يادگيری را 
در کام من و بچه ها تلخ نمی کردند. 
به هر حال، م��ن کاماًل مطمئنم 
با وج��ود تنش هايی ک��ه به خاطر 
ش��لوغ ش��دن فضای کالس ايجاد 
ش��د، تأثير، ماندگاری و قدرت اين 
باقی  آموزش همچنان س��رجايش 

است.

من کاماًل 
مطمئنم با وجود 

تنش هایی که 
به خاطر شلوغ 

شدن فضای 
کالس ایجاد شد، 
تأثير، ماندگاری 

و قدرت این 
آموزش همچنان 
سرجایش باقی 

است
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 كتاب »مغز تربيت يافته « حاصل كار دانشمنداني 
اس��ت كه آثارشان را به كارگاه آموزشي »ذهن، مغز، و 
تربيت« ارائه كرده بودند. از ديدگاه آن ها، تربيت هنری 
است که نيازمند درهم تنيدن دانستنی های علمی درباره 
ذهن، مغز و س��اير ابعاد اجتماعی، سياس��ی و اخالقی 
ب��رای پی گيری هدفی پيچيده-يعن��ی ارتقاي کودک به 
جايگاه بزرگ سالی کامل در مقام شخصی آگاه و تربيت 

يافته- است.
اكنون، دس��تاوردهای علوم اعصاب شناختی برای 
درک بهتر مبانی يادگي��ری، نويدهای روزافزونی را به 
ارمغان آورده است. بنابراين، پژوهش های بين رشته ای 
بايد مربيان را نيز کمک کند تا ش��يوه های تربيتی خود 
را بهبود بخشند. براي مثال، اخيرًا پژوهشگران به اين 
موضوع پ��ی برده اند که توانايی های ش��ناختی در مغز 
ک��ودکان از قبل موجودند و به مراتب بيش از آنچه در 

گذشته تصور می شد، هستند. 
از اين رو، امروزه وظيفة بايس��تة نظام های تربيتی، 
انباشته کردن ذهن کودکان با محتوای کتاب های درسی 
نيس��ت. بلکه آگاه کردن 
آنان از توانايی هايش��ان 
و کمک به اس��تفاده از 
اين ظرفيت ها برای گذر 
از شرايط انفعالی ورود 
اطالعات ب��ه حافظه به 
يادگيری  فعال  ش��رايط 
از طريق تجربة مستقيم 
ويژگی  آخرين  اس��ت. 
يادگيری فعال، ريشه در 
مدارهای قش��ر تازة مخ 
دارد که به وفور از زمان 
تولد رش��د می کنند و به 
وس��يلة پيام های محيط 

بيرونی برانگيخته می شوند.
بدين ترتيب، به نظر مي رسد قلمرو ميان رشته اي و 
در حال تكامل مطالعات عصب��ی- تربيتی که با تعامل 
بين ذهن، مغز، و تربيت سر و کار دارد، بهبود وضعيت 
نظام ه��ای تربيتی در سراس��ر دنيا را نوي��د می دهد. از 
جمله مهم ترين دشواري هاي فراروي اين دانش نوين، 
تفسير تربيتي نادرست از يافته هاي علوم اعصاب است 
كه به ظهور برخي ادعاهاي نامعتبر منجر ش��ده است؛ 
آنچه كه به آن ها افس��انه های عصبی اطالق می ش��ود. 
از اي��ن رو، ب��ا توجه به اهميت بالق��وة پژوهش علوم 
اعصاب ب��رای دانش و عمل تربي��ت، ارائة اطالعات 
دقيق، معتبر و مهم تر از همه قابل دسترس برای مربيان 
و دانشمندان عالقه مند، ضروری است. کتاب مفيد مغز 
تربيت يافته، نمونه ای مناس��ب از چنين منابعی اس��ت 
که به ش��کلی جامع و دقيق کاربردهای تربيتی پژوهش 
عل��وم اعصاب را با اس��تناد به يافته ه��ای علمی معتبر 

منعکس می کند. 
مباحث اساسي كتاب در سه بخش تنظيم شده است:  
بخش نخست به تبيين مسائل تاريخی و معرفت شناختی 
مرتبط با مس��ئلة ذهن/ مغز، و ح��دود و قلمرو جنبش 
علمي ذهن، مغز و تربيت اختصاص يافته است؛ بخش 
دوم ب��ه معرفی نقش و جايگاه دانش و پژوهش دربارة 
يادگيري و رش��د مغز و داللت ها و كاربردهاي تربيتي 
برخاسته از آن مي پردازد؛ و بخش سوم به مبانی عصبي 
زيربناي زب��ان و خواندن و فراگيری مفاهيم رياضياتی 
پايه اختصاص دارد. همکاری پژوهش��گران برجس��تة 
اين حوزه در نگارش بخش ها، کتاب حاضر را در دستة 
يک��ی از جديدترين و معتبرترين يافته های پژوهش در 
حوزة علوم اعصاب شناختی و تربيتي قرار می دهد. از 
ديگر امتيازات اين کتاب آن است که به زبانی ساده به 
نگارش درآمده اس��ت تا خوانندگان در هر سطحی از 

آن بهره مند شوند. 

آموزشی
هاینوآوری

زهراآرامون

 مؤلف:  آنتونيو ام. باترو، كورت دبليو. فيشر و ژير جي. لنا    مترجمان: دکتر محمود تلخابی-  دکتر علی نوری  
 چاپ: اول-        1391 ناشر: انتشارات پژوهشكدة علوم شناختي و كوروش چاپ    

 تلفن ناشر: 021-66649098 

معرفيكتاب
مغزتربيتيافته
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چارچوبي
براينوشتن

گزارش
اقدامپژوهي

مطالعه عالقه مند شويد؟
 سؤال هاي اصلي مطالعة شما چه بوده است؟

        مطالعة پيشينه
 چه پيشينه اي دربارة موضوع مورد مطالعة شما وجود 
دارد و چ��را مطالع��ة آن ب��راي درك موضوع اهميت 

دارد؟
 تاكنون دربارة موضوع مورد مطالعة شما چه مطالعاتي 

انجام شده است؟
 به چه دليل اين مطالعات به موضوع مورد مطالعة شما 

ارتباط دارند؟
 مطالعة شما در بين مطالعات انجام شده چه جايگاهي 

دارد؟
 چارچ��وب نظري مطالعة ش��ما چيس��ت؟ نظريه يا 
نظريه هاي��ي ك��ه پژوه��ش )مطالعة( خ��ود را بر پاية 
آن ها ق��رار داده ايد، توصيف و معرف��ي كرده ايد؟ در 
چارچوب نظري، اصطالحات و مفاهيم پايه و اصلي 

مطالعة خود را توضيح داده ايد؟ 
 در مطالعة شما چه حيطه هايي بررسي مي شوند؟

 منابع نظري و تجربي مربوط به مطالعة شما چيست؟

        توصيف زمينة پژوهش )مطالعه(
 مطالع��ه در چه محيطي )مدرس��ه، كالس درس و...( 
انجام مي شود و داده هاي آن از چه محيطي جمع آوري 

مي شوند؟ 
 آيا ويژگي هاي محيطي را كه مطالعة شما در آن انجام 
مي ش��ود توصيف كرده ايد؟ اي��ن ويژگي ها مي تواند 
ش��امل توصيف مدرس��ه، كالس درس، برنامة درسي 

يا... باشد. 

نوشتةكتيشورت
ترجمةاحمدشريفان

كارشناسارشدسنجشواندازهگيري

پژوهش
ارزشيابی

و

اشاره 

در اي��ن مقال��ه، چارچ��وب نوش��تن گزارش 
اقدام پژوهي ارائه ش��ده اس��ت. براي استفادة بهتر 
از اي��ن چارچوب، ابتدا س��ؤال ها ي��ا رهنمودهاي 
ارائه ش��ده در هر بخش را به دقت بخوانيد، سپس 
جواب هر س��ؤال را جداگان��ه تهيه كنيد. در مرحلة 
بع��د، جواب ها را بر پاية هر بخ��ش به دنبال هم و 
به ط��ور منطقي تدوي��ن و تنظيم كني��د. بدين طريق 
براساس مطالعه اي كه انجام داده ايد، قادر خواهيد 

بود گزارش مناسبي از اقدام پژوهي تان تهيه كنيد. 
 

ها:
ژه 

 وا
يد

کل

اقدامپژوهي،
رشدحرفهاي،

گزارش
اقدامپژوهي،
تهيةگزارش

        صفحة اول
 عنوان، تاريخ و نام همكاران را در صفحة اول گزارش 

نوشته ايد؟

        فهرست مطالب
 ج��دول محتوا يا فهرس��ت مطالب گ��زارش را تهيه 

كرده ايد؟

        مقدمه
 مطالعة شما بر چه موضوعي متمركز بوده است؟

 دليل اصلي انتخاب اين موضوع براي مطالعه چه بوده 
است؟

 در اين مطالعه براي يادگيري يا فهميدن چه موضوعي 
تالش كرده ايد؟

 هدف شما از اين مطالعه چه بوده است؟
 چه عوامل تجربي و... باعث شد كه شما به انجام اين 
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 در كالس درس بر پاية مطالعة شما چه فعاليت هايي 
انجام شده است؟

 در اي��ن مطالع��ه دانش آموزان در چ��ه فعاليت هايي 
شركت كرده اند؟

 چه كس��اني در مطالعة ش��ما مش��اركت داشته اند و 
چگونه آن ها را انتخاب كرده ايد؟

 در مطالعة ش��ما روابط بين مشاركت كنندگان چگونه 
بود و بر پاية طرح مطالعه، نس��بت به هم چه رفتاري 

داشتند؟
 مش��اركت كنندگان در مطالعة ش��ما، چه ويژگي هاي 

جمعيت شناختي داشتند؟
 در اي��ن مطالعه، اطالعات از چه اف��رادي )والدين، 
معلمان، دانش آموزان، مدير، راهنمايان و...( جمع آوري 

شد و چگونه از صحت اطالعات  مطمئن شديد؟

        جمع آوري و تجريه و تحليل داده ها
 از چه رويكرد يا طرح پژوهش��ي )آزمايشي، مطالعة 
موردي، كيفي، كمي و...( براي مطالعه استفاده كرديد؟

 به چه دليل از اين رويكرد يا طرح پژوهش��ي استفاده 
كرديد؟

 در اي��ن مطالعه، چه داده هاي مهم��ي را جمع آوري 
كرديد؟

 از چه روش هايي )يادداشت برداري ميداني، مشاهدة 
تدريس، پرسش نامه، دست نوشته هاي آموزشي معلم 

و...( براي جمع آوري داده ها استفاده كرديد؟
 در چه زمان هايي از ابزاره��اي جمع آوري داده هاي 

پژوهش استفاده كرديد؟
 چگون��ه از ابزارهای جم��ع آوری داده های پژوهش 

)مطالعه( استفاده کرديد؟
 چگونه داده هاي جمع آوري ش��ده را تجزيه و تحليل 

كرديد؟
 چگونه داده هاي تجزيه و تحليل شده را تفسير كرديد؟

 چگونه صحت و درستي داده هاي جمع آوري شده را 
اثبات كرديد؟

 چگونه برنام��ة زماني اجراي پژوه��ش را تدوين و 
تنظيم كرديد؟ برنامة زمان��ي را از ابتدا تا انتهاي مطالعه 

به ترتيب بنويسيد. 

        يافته ها
  چه چي��زي از انجام اين مطالعه ياد

 گرفتيد؟
 يافته هاي اصلي مطالعة شما چه بود؟

 آيا ش��واهدي را كه از يافته هاي مطالعة شما حمايت 
مي كنند ارائه كرده ايد؟

 آي��ا يافته هاي مطالعه را همراه با ش��واهد آن به طور 
منطقي طبقه بندي، تفسير و تدوين كرده ايد؟

        توصيه ها
 چگونه س��اير همكاران آموزشي ش��ما مي توانند از 

مطالعه اي كه انجام داده ايد، استفاده كنند؟
 از انجام اين مطالعه چه احساسي به شما دست داد؟

 ب��راي س��اير همكاراني ك��ه بخواهن��د از يافته هاي 
مطالع��ه اي ك��ه انج��ام داده ايد اس��تفاده كنن��د، چه 

پيشنهادهايي داريد؟
 اين مطالعه چه عالقه هايي را در شما ايجاد كرد؟
 از يافته هاي مطالعة شما چه كساني سود مي برند؟

 آي��ا از مطالع��ة ش��ما مي توان در س��اير ش��رايط يا 
موقعيت ها استفاده كرد؟

 آيا در انتهاي مطالعه، به س��ؤال  جديدي رسيديد؟ در 
صورت مثبت بودن، آن سؤال چه بود؟

 چگونه مي خواهيد اين مطالعه را بر پاية سؤال جديد، 
مجددًا، اجرا نماييد. 

                نتيجه گيري
 خالصة پژوهش و نتايج آن را نوشته ايد؟

        منابع
 فهرس��ت منابع مورد اس��تفاده در مطالعه را تنظيم و 

تدوين كرده ايد؟

        پيوست ها
 آيا سؤال هاي مصاحبه، پرسش نامه و... را كه با استفاده 
از آن ها داده هاي موردنياز مطالعه جمع آوري شده اند 

در پيوست گزارش ارائه كرده ايد؟
منبع.................................................................................................................................................

Short, Kathy. (2004). Writing a Report of Action Research/ Teacher Research. Retrieved september 
14, 2013, From http://uaco.arizona.edu/short/syllabi/ Research%20 Report %20Format.pdf.
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فناوری
آموزشی،

اطالعاتو
ابزاريمناسببراييادگيريمشاركتيارتباطات

چکيده 

در ساية پيشرفت های فناوری، رسانه های اجتماعی گسترش فراوانی يافته اند. رويکرد اصلی اين گونه رسانه ها 
مشارکت کاربران در توليد محتواست. ويکی به عنوان رسانه اي اجتماعی، اين امکان را برای افراد فراهم می کند تا 
در محيطي فرامتن محتوايی را توليد و به طور مستمر آن را ويرايش كنند. تحقيقات نشان می دهد کاربرد اين فناوری 
در آموزش فايده هايي داشته است. در اين مقاله، ضمن بررسی مفهوم و خصوصيات ويکی، کاربرد آموزشی آن نيز 

شرح داده می شود.

ها:
ژه 

 وا
يد

کل

رسانههای
اجتماعی،
ويکی،
يادگيری

مبتنیبروب،
يادگيری
مشاركتی

دكترسيدعباسرضوی
عضوهيئتعلمی

دانشگاهشهيدچمراناهواز

        سرآغاز
به منظ��ور يادگي��ری مادام العمر، الزم اس��ت افراد 
اطالعات و مهارت های مورد نياز را از طريقی دريافت 
کنند. روز به روز ابزارها، روش ها و فناوری های جديدی 
ارائه می ش��وند که امکان اس��تفاده از آن ها در يادگيری 
و آم��وزش مداوم نيز وج��ود دارد. اين گونه فناوری ها 
يادگيرندگان را بيشتر مستقل تر و خودگردان تر1  می کنند. 
يادگيری الکترونيکی و فناوری های مبتنی بر وب )2( از 

جملة اين روش ها و ابزارها هستند.
کاربرد رس��انه های اجتماعی امکان ايجاد ارتباط 
بين افرادی را که تمايالت و عالقه هاي مش��ابه دارند 
فراهم می سازد. از آنجا که يادگيری فرايندي اجتماعی 
اس��ت، لذا نرم افزارها و رسانه های اجتماعی نيز برای 
يادگيری سودمند هستند. با بهره گيری از اين رسانه ها، 
دان��ش در حي��ن فعالي��ت و عم��ل توليد می ش��ود و 
يادگيرندگان مسئوليت يادگيری فعال خود را عهده دار 
می شوند. در اين شرايط يادگيری فعال می شود، چرا که 
 محتوا در محيط های آموزشی مشارکتی توليد می شود

 .(Kerbs, Ludwig, and Muller, 2010:1469)
ويکی از جملة رس��انه های اجتماعی است که در 
توليد محتوای مش��ارکتی نقش مهمی  ايفا می کند. يکی 
از رايج تري��ن م��وارد کاربرد ويکی ه��ا در پروژه های 
گروهی يا موضوعاتی اس��ت که با محتوای يک دورة 

آموزش��ی س��روکار دارد(Fountain, 2005). در چنين 
مواردی، ويکی ها به ايجاد، مديريت و ويرايش محتوا 

به صورت مشارکتی کمک می کنند. 

        مفهوم ويکی
يک��ی از فناوری ه��ای ش��ناخته ش��دة ارتباط��ی، 
»ويکی« اس��ت. واژة ويکی)Wiki( که از چند واژة 
هاوايی )wee kee wee kee( گرفته ش��ده است، به 
معنای »سريع و تند« است. اين واژه در حوزة فناوری 
اطالع��ات به نوعی ابزار توليد فرامتن اش��اره دارد که 
بر وب مبتنی اس��ت و امکان توليد محتوا توسط افراد 
 (Biasutti & EL-Deghaidy,متعدد را فراهم می سازد

.2012:862)
ويکی را اين گون��ه تعريف کرده اند: »مجموعه ای 
به هم پيوس��ته از صفحات وب که گروهی از کاربران 
به ط��ور مش��ارکتی مي س��ازند  و ويراي��ش مي كنند«. 
فرانكلين و ون هارملن2  )2007( »ويكي« را اين گونه 
تعريف كرده اند: »سيس��تمي  اس��ت كه به افراد اجازه 
مي دهد يك مجموعه نوشته را در صفحات وب متصل 
ب��ه يكديگر قرار دهند و ضمن ايج��اد اين صفحات، 

آن ها را ويرايش هم بكنند« )ص5(.  
ب��ر اس��اس تعريف��ي ديگ��ر، ويک��ی مجموعه ای 
اس��ت از صفحات وب که به کارب��ران امکان می دهد 

ويکي،
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بتوانن��د در تولي��د و اص��الح محتوا مش��ارکت کنند. 
 بدين منظور از روش بس��يار ساده ای استفاده می شود

(Ramanau & Geng, 2009:2620). بنابراي��ن، ويكي 
محيطي اس��ت كه در آن كارب��ران مي توانند به صورت 
مشاركتي محتوايي را توليد كنند. ويکی نمونة ساده ای 
از ابزاره��ای »وب2« اس��ت که ايج��اد و کارکردن با 
آن ب��ه نرم افزار خاصی نياز ن��دارد. ويكي تا حدودي، 
همانن��د ي��ک واژه پرداز اس��ت و برای ايج��اد محيط 
 (West & West, فعالي��ت مش��ارکتی ب��ه کار م��ی رود
(2009. ويكي پديا3 يكي از معروف ترين ويكي هاست 

كه دايرئ المعارفي مبتني بر وب است. 
سابقة کاربرد واژة ويکی در محيط اينترنت به سال 
1995 برمی گردد. وارد کانينگهام4 وب س��ايتی ساخت 
ک��ه محت��وای آن برای کارب��ران قاب��ل ويرايش بود و 
عنوان »ويک��ی ويکی وب5« را برای آن انتخاب کرد. 
از آن پس، اصطالح ويکی به وب سايتی با اين ويژگی 

اطالق می شود. 
ويکی ها س��اختاری متفاوت از س��اير رسانه های 
مبتنی ب��ر وب )از قبيل وبالگ و پس��ت الکترونيکی( 
دارن��د. در واق��ع، ويک��ی بس��تری برای گ��ردآوری 
اطالع��ات از طريق فعاليتي جمعی و قرار دادن آن در 
صفحات وب است. با استفاده از اين فناوری، هرکس 
می توان��د مطالب مورد نظر خ��ود را درج کند، مطالب 
 (Alexander,موج��ود را تغيير دهد يا آن را حذف كند
(2006. البته هنگامی که مطالب تغيير می کند، امکاناتی 
در ويکی وج��ود دارند که تغييرات ثبت می ش��وند و 
نس��خه هايی از مطالب ثبت ش��ده در ويکی نگهداری 
می ش��وند. در واق��ع، ام��کان برگردان��دن تغييرات و 
بازيابی محتوای نسخه های قبلی وجود دارد. از سوی 
ديگر، ويرايش مطالب در ويکی ممکن و آسان است. 
اين دو قابليت نس��بتًا س��اده و در عين ح��ال کارامد، 
موجب می ش��وند که فناوری ويکی برای فعاليت های 
 جمعی و همياری در توليد محتوا، محيط مناسبی باشد

 .(Kane and Fichman, 2009)

        ويژگی های اصلی ويکی
برخی از مهم ترين ويژگی های ويکی عبارت اند از:

الف( ايجاد محيط مشارکتی: ويکی ها تنها توسط 
يک شخص اداره نمی ش��وند. افراد متعددي در توليد 

محتوای آن مشارکت دارند. 
ب( داش��تن زبان س��اده: برای ايجاد و تغييرات 

محت��وای ويکی اس��تفاده از زبان های برنامه نويس��ی 
توسط کاربر نياز نيست. استفاده از ويکی تا حد زيادی 
به اس��تفاده از يک واژه پرداز شباهت دارد و کار با آن 

آسان است. 
ج( محتوا محورب��ودن: اصلی ترين قابليت ويکی 
تأکيد آن بر محتواست. در واقع، بيش از آنکه شکل و 
ظاهر مطلب اهميت داش��ته باشد، محتوای آن اهميت 

دارد. 
د( داش��تن ام��کان رديابی: با اس��تفاده از ويکی، 
امکان مش��اهدة تغييراتی که روی مطالب و صفحات 
وب ايجاد شده اس��ت وجود دارد. هر کاربر می تواند 

اين تغييرات را دنبال کند. 
ه�( قابليت نظارت عمومی: از آنجا که فرايندهای 
محي��ط ويکی را اجتماع��ی از افراد ش��کل می دهند، 
بنابراي��ن، اف��راد فرايندها را مش��اهده می کنند. به اين 
 ترتيب، سرعت و کارايی بااليی در نظارت وجود دارد

 .(Gokcearslan & Ozcan, 2011:482) 

        مزايای کاربرد ويکی در آموزش
ويک��ی در فرايند آموزش و يادگي��ری فايده هايي 

دارد، از جمله: 
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ويکی به عنوان يكي از فناوری هاي ارتباطی نوين، 
ابزاری است که می توان آن را به آسانی ياد گرفت 
و مورد اس��تفاده قرار داد. هر شخص می تواند در 
صورت داش��تن اجازه، مطالب جديدی به ويکی 
بيفزاي��د ي��ا مطالب موج��ود را ويراي��ش کند. با 
اس��تفاده از ويکی، آخري��ن تغييراتی که در محتوا 
 انجام ش��ده است ثبت می شود و به اطالع ديگران 

می رسد. 
امکان فعاليت گروهی و مشارکتی را ايجاد می كند. 
بدين ترتيب که افراد حت��ی در صورت پراکندگی 
از لحاظ جغرافيايی، می توانند در محيطی مشترک 
ب��ه فعاليت بپردازن��د و در انجام ي��ک کار واحد 

همکاری کنند. 
هنگامی که يادگيرندگان در محيط ويکی به صورت 
مشارکتی فعاليت می کنند، مسئوليت پذيری آنان نيز 

جمعی می شود. به عبارت ديگر، همة افراد در برابر 
فعاليتی که در محيط ويکی انجام می دهند پاسخگو 
هس��تند و اگر محص��ول کار مش��ارکتی ضعف يا 
ايرادی داشته باشد، همة افراد گروه مسئول هستند. 
 نمونه ای از کاربرد ويکی در پشتيبانی کالس های 
درسي، هنگامی  است که افراد تشويق می شوند تا در 
ويکی يادداشت های کالسی خود را درج و مطالب 
ديگران را اصالح كنند. در اين صورت، يادداشت ها 
ب��رای همة اف��راد قابل اس��تفاده اس��ت و امکان 
جست وجو در مطالب وجود خواهد داشت. نمونة 
ديگر نيز زمانی است که صفحة خاصی به سؤاالت 
(FAQs) 6 متداول اختصاص می يابد. بدين منظور، 
سؤاالتی که يادگيرندگان غالبًا می پرسند و اطالعاتی 
که شاگردان برای انجام فعاليت های يادگيری خود 
به آن ه��ا نياز دارند در ويکی ق��رار می گيرد. افراد 
می توانن��د س��ؤاالت جديدی ب��ه مجموعه اضافه 
کنند يا در صورتی که توانايی پاسخ دادن به برخی 
 سؤاالت را دارند، انجام اين کار را بر عهده گيرند

 .(Bozarth, 2010:120) 

        کاربردهای آموزشی ويکی
ويکی گرچه از ابت��دا به منظور يادگيری و آموزش 
ايجاد نشده اس��ت، ليکن قابليت های قابل توجهی در 
تس��هيل يادگي��ری و ايجاد محيط يادگيری مش��ارکتی 
دارد. داف��ی و برن��ز7 )2006( تع��دادی از کاربردهای 

نمونهاياز
فناوريویكي
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ويکی در آموزش و يادگيری را ذکر کرده اند: 

 شاگردان می توانند از ويکی برای انجام پروژه های 
تحقيقاتی خود اس��تفاده کنند. در اين مورد، ويکی 
به عنوان ابزاری برای مستندس��ازی مستمر پروژه 

استفاده مي شود. 
 از ويکی  می توان برای تدوين يادداشت شاگردان 
درب��ارة مطلبي خواندنی يا درج نقطه نظرات آن ها 

استفاده کرد. 
 در محيط های يادگيری از راه دور، مربی می تواند 
منابع آموزشی )از قبيل سرفصل، بخشی از مطلب 
يا يادداش��ت های خود( در ويکی ق��رار دهد و از 
ش��اگردان بخواهد مطال��ب را ويرايش کنند يا در 

مورد آن ها نظر دهند و يادداشت بگذارند. 
 از ويک��ی  می توان به عن��وان محيطی برای فراهم 
کردن دانش پاية مورد نياز معلمان استفاده كرد. در 
اين صورت، معلمان قادر خواهند بود انديش��ه ها 
و تفک��رات خ��ود را در خص��وص فعاليت ه��ای 
آموزشی با ديگران در ميان بگذارند و از اين طريق 

تجربه های خود را مستند، ثبت و مکتوب كنند. 
 از ويکی می توان به عنوان نقش��ة مفهومی  استفاده 
ک��رد. از آنجا که مطالب ويکی ب��ه يکديگر پيوند 
می خورند، افراد می توانند ارتباط بين موضوعات 

را بهتر درک کنند. 
عالوه بر م��وارد فوق، می توان کاربردهای ديگری 

را نيز برای ويکی در محيط های آموزشی ذکر کرد: 
 با استفاده از محيط ويکی، دانش آموزان می توانند 
نوش��ته های يکديگر را بخوانند و با س��رعت و به 
س��ادگی آن را ويرايش کنند. آن ها می توانند بدون 
آنک��ه به دانش و مه��ارت رايان��ه ای چندانی نياز 
باش��د، در محيط فناوری ويک��ی فعاليت و محتوا 

توليد كنند. 
 با اس��تفاده از ويکی، ش��اگردان ضم��ن افزودن 
مطالب جديد و ويراي��ش آن ها،  فرصت می يابند 
که با مقايس��ة مطال��ب )قبل و بع��د از تغيير(، در 
خص��وص فراين��د س��اخت و ايج��اد دان��ش به 
بينش دس��ت يابند. بنابراين، ويکی ها، زمينه س��از 
فعاليت هايی هس��تند که يادگيرندگان را در فرايند 
 س��اخت دان��ش ف��ردی و جمعی درگي��ر می کنند

 .(Biasutti & EL-Deghaidy, 2012:862) 
 ويک��ی اب��زاری مؤثر ب��رای فعاليت های گروهی 
اس��ت، چرا که ب��ه افراد گروه اج��ازه می دهد کار 

گروه��ی خود را انج��ام دهند. ويکی ه��ا با ايجاد 
اجتم��اع يادگي��ری8، فرص��ت اش��تراک دانش و 
تجربه ها را ب��رای يادگيرندگان فراهم می س��ازند 

 .(Beyer,2012:68)

        يادگيری مشارکتی در محيط ويکی
ويكي ها ابزارهاي بس��يار مناس��بي براي آموزش 
و يادگيري هس��تند. س��اخت دانش، حل مسئله، شرح 
نظرات متن��وع، تركيب مفاهيم، پرسش��گري، و تفكر 
دربارة موضوعات و مطالب ، برخي از كاربردهاي اين 
فناوري در امر آموزش و يادگيري هستند. ويژگي هاي 
فناوري ويكي )از جمله ايجاد دانش و مشاركت افراد( 
با نظرية يادگيري س��اختن گرايي و رويکرد مشاركتي9  
همخوان��ي دارد، چ��را كه در نظرية س��اختن گرايي بر 
مش��اركت فع��ال يادگيرنده در س��اخت دان��ش تأكيد 
مي ش��ود و يادگيري حاصل فرايندي مش��اركتي است 
(Cole,2009:142). فرانک��و10 )2008( در پژوهش��ی، 
از فناوری ويکی برای آموزش زبان خارجه اس��تفاده 
کرد. وی از شاگردان خود خواست كه در قالب گروه، 
فعالي��ت هم گروه��ی خود در ويکی را بررس��ی و در 
صورت لزوم آن را تصحي��ح کنند. نتايج اين پژوهش 
نش��ان داد ک��ه دانش آم��وزان از کار ک��ردن ب��ا ويکی 
احس��اس خوبی دارند و اين فعاليت سبب می شود که 

آن ها در زبان خارجه پيشرفت کنند. 
از جمله موارد کاربرد ويکی در آموزش و يادگيری، 
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يادگيری مشارکتی به کمک رايانه است. در اين صورت، 
تکليفی در اختيار گروهی از دانش آموزان قرار می گيرد 
و آن ها بايد ب��رای انجام دادن آن با يکديگر کار کنند. 
استفاده از ويکی در اين زمينه مهارت های سطح باالي 
تفک��ر و يادس��پاری طوالنی را تقوي��ت مي كند که در 
مقايس��ه با روش های يادگيری انفرادی مؤثرتر اس��ت 
اس��اس  ب��ر   .(Gokcearslan & Ozcan,2011:483)
مفهوم يادگيری مش��ارکتی، يادگيرن��دگان در گروه های 
کوچ��ک قرار می گيرند و برای دس��تيابی به هدف های 
آموزش��ی يکديگر را ي��اری می کنن��د و از اين طريق 
ي��اد می گيرن��د(Johnson & Johnson,2006). از اين 
روش، برای افزايش و بهينه س��ازی يادگيری شاگردان 
و فعال نگه داش��تن آن ها در خالل فرايند يادگيری نيز 
استفاده می ش��ود، چرا که در يادگيری مشارکتی، افراد 
 باي��د با هم کار کنن��د تا گروه به موفقيت دس��ت يابد

جري��ان  در   .(Carlan, Rubin, and Morgan,2005)
يادگيری مش��ارکتی تبادل اطالع��ات صورت می گيرد 
و فرصت تفکر و انديش��يدن در گروه فراهم می شود. 
در چنين ش��رايطی، دانش آموزان به ج��ای رقابت، با 

يکديگر همکاری می کنند. 
فراتحليل پژوهش های انجام  ش��ده در خصوص 
کاربرد ويکی ها نش��ان می دهد ک��ه ويکی ها می توانند 
از رويکردهای يادگيری مش��ارکتی و س��اختن گرايانه 
پشتيبانی کنند. همچنين اس��تفاده از اين فناوری برای 
انج��ام فعاليت هاي��ی نظير پروژه های نوش��تن مطالب 
که اف��راد متع��ددی انجام می دهند، س��ودمند اس��ت 
(Grant,2009). رامانائ��و و گن��گ11 )2009( ني��ز در 
خص��وص کاربرد ويکی به منظور تس��هيل کار گروهی 
در بين دانش��جويان پژوهش��ی انجام دادند. نتايج اين 
پژوه��ش نش��ان داد که از نظ��ر يادگيرن��دگان، کاربرد 
اي��ن فن��اوری جديد مفيد و س��ودمند بوده اس��ت. به 
وي��ژه اينک��ه يادگيرندگان می توانن��د از طريق فعاليت 
 مش��ارکتی با افراد هم گروه خود به يادگيری بپردازند

 )ص2625(. 

البته بايد توجه داشت که فناوری و ابزار به تنهايی 
ضام��ن اثربخش آم��وزش نخواهد ب��ود، بلکه در اين 
باره طراحی آموزشی اثربخش فعاليت ها و محيط های 
يادگيری مهم اس��ت. پيفار و لی12 )2012( با بررس��ی 
تعامل معلم � شاگرد در محيط يادگيری مبتنی بر ويکی، 
دريافتن��د ک��ه قابليت ها و امکانات فن��اوری ويکی به 
تنهايی محيط يادگيری مناسب برای دانش آموزان دورة 
ابتداي��ی را ايجاد نمی کنند، بلکه آنچه باعث می ش��ود 
امکان يادگيری مش��ارکتی به بهترين وجه فراهم شود، 
طراحی آموزش��ی اثربخش است. بر اين اساس، الزم 
است فعاليت های يادگيری به گونه ای طراحی شوند که 
در آن ها به نقش موضوع آموزشی و تعامل بين معلم و 
شاگردان توجه شود. همچنين، آن ها اظهار می دارند که 
برای دستيابی به نتايج آموزشی مؤثر، الزم است معلم 
و ش��اگردان قبل از انجام فعاليت مش��ارکتی در محيط 
ويکی، با آن به خوبی آش��نا ش��وند؛ چرا که آش��نايی 
ناکافی با اين فناوری ممکن است فايده های بالقوة آن 

را در عمل محدود سازد. 

        جمع بندی 
يک��ی از فناوری ه��ای ش��ناخته ش��دة ارتباطی و 
اطالعاتی »ويکی« است؛ نوعی فناوری مبتنی بر وب2 
که امکان مش��ارکت کاربران در تولي��د محتوا را فراهم 

می آورد. 
در ويک��ی کاربران اج��ازه دارند محتوای صفحات 
س��ايت را ويرايش کنند، صفحات جديد ايجاد و حتی 
صفحات موجود را حذف کنند. با استفاده از اين ويژگی، 
کاربران می توانند به س��رعت و بدون نياز به دانش فنی 
خاص، دربارة موضوعات  صفحاتی را ايجاد کنند و با 

کمک کاربران ديگر آن ها را به مرور زمان کامل کنند.
ويكي ها ابزارهاي بس��يار مناس��بي ب��راي آموزش 
و يادگيري هس��تند. س��اخت دانش، حل مسئله، شرح 
نظرات متنوع، تركيب مفاهيم، پرسشگري و تفكر دربارة 
موضوعات و مطالب ، برخي از كاربردهاي اين فناوري 
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پي نوشت ها ..........
1. self-directed
2. Franklin & Van 
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6. frequently asked 

questions 
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8. learning community
9. collaborative
10. Franco
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Oblinger
14. net generation

در امر آموزش و يادگيري هستند.
يکی از عوامل��ی که کارب��رد موفقيت آميز ويکی و 
ساير رس��انه های اجتماعی در موقعيت های آموزشی و 
يادگيری را ممکن می س��ازد، توانايی و مهارت کاربران 
در استفاده از آن هاس��ت. گاهی اوقات ممکن است به 
س��بب نبود يا ضعف مهارت های اس��تفاده از رايانه و 
شبکه، کاربران نتوانند به خوبی از محيط وب2 استفاده 
کنند. ب��رای مثال، ابلينگر و ابلينگر13 )2005( گوش��زد 
می کنند، مراکز آموزش��ی نبايد اين گونه فرض کنند که 
ش��اگردان به عنوان »نس��ل ش��بکه14« مهارت های الزم 
برای استفاده از فناوری های جديد را دارند. به عبارت 
ديگر، زندگی در عصر اطالعات و ش��بکه، در اس��تفاده 
از فناوری ه��ای نوين مبتنی بر وب نمی ش��ود مهارت 
ايجاد نمی کند، بلکه تجربه های گذشتة فرد در استفاده از 
فناوری های اطالعاتی و شبکه است که ميزان توانايی، 

دانش و مهارت او را در اين زمينه رقم می زند. بنابراين، 
باي��د قبل از کاربرد فناوری های مبتنی بر وب2، مهارت 
و دانش الزم در اختيار کاربران قرار گيرد تا آن ها بتوانند 

به خوبی از عهدة وظايف خود برآيند. 
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   سرآغاز
در دنياي پيچيدة امروز تغييرات 
زي��ادي در زندگي بش��ري در حال 
وقوع اند و جوامع  رقابت های بسيار 
فش��رده ای در دس��تيابي به فناوري 
برتر شاهدند. در ميان اين تغييرات، 
ايجاد تحول در نظام آموزش��ي نيز 
از اين قاعده مس��تثنا نيس��ت، چرا 
ك��ه دانش آم��وز قرن بيس��ت و يكم 
نمي تواند عنصري بي اختيار باشد كه 
حتي چگونه يادگرفتن هم از اختيار 
او خارج باش��د و هيچ گونه دخل و 
تصرفي در آنچه مي آموزد نداش��ته 
باشد. برنامه های از پيش تعيين شده 
و بي چون و چرا، جوابگوي مسائل 
او نيستند و معلم تنها منبع اطالعاتي 
دانش آموز محسوب نمي شود. چرا 
كه با پيش��رفت فناوری، افراد ساكن 
در ه��ر نقط��ه از جه��ان در ان��دك 
زم��ان ممك��ن می توانن��د از طريق 

سيستم هاي پيش��رفتة اطالع رساني، 
به حجم وسيعی از اطالعات دست 
يابند. با در دس��ت داشتن اطالعات 
وسيع گوناگون دربارة  موضوعي كه 
اهميتی قابل مالحظه دارد، چگونگي 
بهره برداري از اين اطالعات مطرح 
می شود و اين خود به تفكر انتقادي 
نياز دارد. زيرا تفكر انتقادي بر مبناي 
تجزيه و تحليل )پردازش( اطالعات 
عرصه ه��ای  در  آن ه��ا  كارب��رد  و 
گوناگون دانش و حتي موقعيت های 
مختلف زندگي انسان پايه ريزي شده 

است. 
ايجاد تفكر انتقادي را مي توان 
يك��ي از اه��داف اساس��ي نظ��ام 
تعليم و تربي��ت در س��طح جهان��ي 
ج��زء جدايی ناپذير  كه  انگاش��ت 
هر نظام آموزش��ي اس��ت. زيرا در 
فرايند آم��وزش بايد ضمن تقويت 
روحي��ة انتقادپذي��ري در معلمان، 

روحية انتقاد كردن و زمينة بررسي 
و تحقيق را در ش��اگردان به وجود 
آورد. ام��ا متأس��فانه مدرس��ه های 
امروز عمدتًا به دليل پيشرفت های 
علوم و فنون و ب��ا توجه به بعضي 
از رويكردهاي روان شناختي، توجه 
خود را بيش��تر به انتقال اطالعات 
و حقاي��ق معط��وف كرده ان��د و از 
تربيت انس��ان هاي متفكر و خالق 
فاصل��ه گرفته ان��د. در حالی که هر 
نظام آموزش��ي براي موفق شدن به 
تواناي��ي افراد خ��ود در تحصيل و 
تصميم گيري متفكرانه نيازمند است. 
از اي��ن رو يك��ي از هدف هايي كه 
آموزش وپرورش بايد به آن بپردازد، 
پرورش توانايي تفك��ر انتقادي در 

دانش آموزان است. 

        ماهيت تفکر انتقادي
ج��ان ديوي��ي ماهي��ت تفك��ر 
انتق��ادي را »قض��اوت معل��ق« يا 

آموزش،
مبانی

حرفةمعلمی

ضرورتآموزشتفکرانتقادي
درآموزشوپرورش

چکيده 

در س��ال های اخير، عالقة زيادی به تفکر انتقادی  در  روان شناسان و متخصصان تعليم و تربيت به وجود آمده 
است. در اين نوع تفکر، سازندگی، عمق و همچنين ارزشيابی شواهد مشهود چشم گير است. باوجود اين در تعداد 
بس��يار کمی  از مدارس، اين نوع از تفکر به دانش آموزان آموخته می ش��ود و بيش��تر معلمان همچنان انتظار شنيدن  
يک پاس��خ درس��ت و تقليدی  را از دانش آموزان خود دارند. کمتر اتفاق می افتد که دانش آموزان به جس��ت وجوی 
راه های جديد و ارائة ايدة تازه وا داشته شوند. در بيشتر موارد، معلمان فقط به يادآوری، تعريف کردن، توضيح دادن 
و فهرس��ت کردن توج��ه می کنند و کمتر به تحليل، تفکر، ارزيابی، اس��تنباط ، ربط دادن، ترکيب ک��ردن، انتقاد کردن و 
خلق کردن می پردازند. با توجه به اهميت اين مسئله، هدف مقالة حاضر بررسی ضرورت پرداختن به تفکر انتقادی 

در آموزش وپرورش است.

ها:
ژه 

 وا
يد

کل

تفکر
انتقادی،
آموزش،
چارچوب
ذهنی،

نظريههای
علمی

حميدهزارعي
كارشناسارشدروانشناسيتربيتي
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عينی به درک يا فه��م امور انتزاعی 
است.

پي��اژه  س��اخت های  نظري��ة   
چارچوبی برای درک چگونگی رشد 
تفک��ر انتزاعی بر اس��اس تجربيات 
عينی ارائه می دهد. اگر چه پياژه در 
بحث خود درب��ارة عمليات ذهنی، 
کلمة انتقادی را به کار نمی برد، ولی 
ميان مقولة تفکر انتزاعی و صوری او 
و آنچه تفکر انتقادی ناميده می شود، 
يعن��ی توان تنظيم کلي��ات، پذيرش 
احتم��االت جديد، و توقف داوری، 
مش��ابهت های واضحی وجود دارد. 
الزم��ة تطبيق اصول بني��ادی نظرية 
يادگيری پي��اژه با آموزش در کالس 
درس، ايج��اد نوعی محيط فراگيری 
فعال اس��ت و ايجاد چنين محيطی، 
ب��ه عالقه و انگي��زش دانش آموزان 
نياز دارد؛ چون يکی از اساسی ترين 
و در عين حال فّرارترين عوامل در 
آم��وزش، عالقه و انگيزش ش��اگرد 

است. 
در آموزش ممکن اس��ت معلم 
ب��ر موض��وع درس��ی خود تس��لط 
کام��ل و از چارچوب تفکر انتقادی 
آگاهی داش��ته باشد، ولی اگر شاگرد 
عالقه مند نباش��د، تم��ام اين ها پوچ 
و ب��ی ارزش خواهد بود. برای درک 
اينک��ه چ��را دانش آم��وزان بيش��تر 
اوقات عالقة چندانی از خود نشان 
نمی دهند، کافی اس��ت به دو سابقة 
ذهنی معمول که بسياری از شاگردان 
آن ه��ا را از مدرس��ه و اجتم��اع با 
خود همراه دارند، توجه شود: يکی 
گرايش به انفعال ذهنی يا رهايی از 
قيد و بند؛ و ديگری تعصبات منفی 

دربارة رشتة تحصيلی. 
اي��ن  از  جلوگي��ری  ب��رای   
انديشه ها بايد به دانش آموزان اجازه 
داد تعصب��ات و نگرانی ه��ای خود 
را بيان کنند. وقت��ی که معلمان اين 
طرز برخوردها را آش��کارا تصديق 

»ترديد س��الم« تعري��ف می كند. او 
تفكرانتقادي را شامل بررسي فعال، 
پاي��دار و دقيق هر عقي��ده يا دانش 

می داند )لطف آبادي، 1384(. 
 »سازمان روان شناسي آمريكا« 
در زمين��ة ماهيت تفكر انتقادي بيان 
داشته است: »ما تفكر انتقادي را اين 
گون��ه درك مي كنيم كه بايد قضاوت 
خودساخته و هدفمندي باشد كه به 
تفس��ير، تحليل، ارزيابي و استنباط 

منجر شود« )هاشميان، 1380(. 
انتقادی  نقکر  بنابراين، آموزش 
ش��امل ايجاد عمدی ج��و جديدی 
است تا شاگردان بتوانند فرايندهای 
فک��ری خود را تعوي��ض يا اصالح 
کنند، يا آن را دوباره بسازند. يکی از 
راه های اساسی آموزش موفق تفکر 
انتقادی آن است که به طور هم زمان 
به شيوه ای تدريجی تفکر شاگردان 
زير س��ؤال قرار گي��رد و از آن ها در 
ايجاد شيوه های جديد حمايت شود. 
در مراح��ل ابتدايی آم��وزش تفکر 
انتقادی به ش��اگردان، معلم مجرب 
از درگيری بيش از حد دانش آموزان 
با موارد پيچي��ده اجتناب می ورزد. 
در ع��وض توجه خود را به آموزش 
قالب ه��ای بني��ادی رش��تة مربوط، 
مانند واژه ها، مفاهيم، مش��کالت و 

روش ه��ا معطوف می دارد و به تهية 
راه ه��ای کلی ب��رای س��ازمان دهی 
دانش مربوط و پرسش در آن زمينه 
می پردازد. بسياری از معلمان، ايجاد 
مدل های تجس��می  را ب��رای درک 
فرايندهای فکری خود بسيار مفيدتر 
از تمرين های نوش��تاری و شفاهی 
می دانن��د. اين ط��رز تفک��ر، کاماًل 
مطاب��ق با نظرية پياژه اس��ت که در 
آن يادگي��ری پيش از آنکه به حالت 
مطل��ق در آي��د، به ص��ورت تجربة 
واقعی شروع می ش��ود )حبيبي پور، 

 .)1385
فراگيری تفکر انتقادی، ش��امل 
توس��عة فرايندهای فکری از طريق 
س��ير ک��ردن در م��اورای نگرش ها 
و تص��ورات خود مح��ور و تجربة 
حسی بی واسطه است. توانايی های 
زدن  دس��ت  ب��رای  تصميم گي��ری 
تجربيات جديد و تجس��م امکانات 
فرات��ر از تجربي��ات آنی ش��خص، 
از عناص��ر مه��م تفکر انتق��ادی به 
حساب می آيند. ش��اگردانی قادر به 
تفکر انتقادی خواهند بود که بتوانند 
تصور و برداشت خود را از واقعيت 
دست کم به طور موقت کنار بگذارند 
و به واقعيت ه��ای جايگزين ديگر 
بينديشند. اين همان انتقال از تجربة 

آموزش نقکر 
انتقادی شامل 
ایجاد عمدی جو 
جدیدی است تا 
شاگردان بتوانند 
فرایندهای فکری 
خود را تعویض 
یا اصالح کنند، 
یا آن را دوباره 
بسازند
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معلمان بايد جنبه های رفتاری تفکر 
انتقادی، مانند مراجعه به منابع فطری 
و داشتن عالقه، اعجاب و کنجکاوی 
را در ش��اگردان پ��رورش دهند. به 
کمک اي��ن راهبردها، آموزش تفکر 
انتقادی به شاگردان می تواند به بهبود 

و سالم سازی آموزش بينجامد. 

موج�ود  علم�ي          نظري�ات 
دربارة  تفکر انتقادي

نظريه های شناختي، فراشناختي 
و  تقوي��ت  از  س��اختن گرايي،  و 
پرورش تفك��ر انتق��ادي در فرايند 
آموزش حمايت مي كنند )ش��عباني، 
1382(. نظريه پردازان ش��ناختي، به 
شاگردان در فرايند يادگيري همچون 
اطالعات  فع��ال  پردازش كنن��دگان 
می نگرند؛ كساني كه تجربه مي كنند 
و براي حل مسائل به جست وجوي 
اطالع��ات مي پردازند، در س��اختار 
ذه��ن خ��ود آنچه را كه ب��راي حل 
مسائل جديد مفيد تشخيص مي دهند 
ب��ه كار مي گيرن��د و به ج��اي اينكه 
به ط��ور انفعالي تح��ت تأثير محيط 
قرار گيرند فعاالنه انتخاب، تمرين، 
توجه ي��ا چشم پوش��ي مي كنند. به 
همين دليل، شناخت گرايان موقعيت 
يادگيري را يكي از مهم ترين عوامل 

در فرايند يادگيري مي دانند. 
از ديد فراش��ناختي، دانش آموز 
باي��د بر فرايند ذهن��ي خود نظارتي 
فعال داشته باشد و فعاليت های ذهني 
خود را تنظيم و بازسازي كند. حتي 
برخي بر اين باورند كه توانايي ها و 
مهارت هاي ش��ناختي و فراشناختي 
در حدود سنين پنج تا هفت سالگي 
شروع به رش��د می كنند و در تعداد 
زي��ادي از ش��اگردان از رش��د قابل 

مالحظه اي نيز برخوردارند. 
نظريه ه��ای  از  ديگ��ر  يك��ي 
حام��ي تفك��ر انتق��ادي، »نظري��ة 
ساختن گرايي« است كه خود ريشه 

در تفك��ر ش��ناختي دارد. پايه های 
فلس��في چنين رويكردي بر »اصل 
خطاپذيري معرفت شناسي« استوار 
اس��ت. س��اختن گرايان نيز همچون 
روان شناس��ان ش��ناختي يادگي��ري 
را فراين��د ادراك حاص��ل از تجربه 
مجري��ان  معتقدن��د،  و  می دانن��د 
برنامه ه��ای درس��ي باي��د موقعيتي 
فراهم س��ازند كه در آن، ش��اگردان 
از طريق مباحثة اس��تداللي كه عمل 
تعامل و تحليل را تس��ريع و تسهيل 
می كن��د، به تفكر انتق��ادي بپردازند 

)شعباني و مهرمحمدي، 1379(. 

        نتيجه گيري
برای بحث و آموزش و گسترش 
تفک��ر انتق��ادی در نظام آموزش��ی 
کشورمان، ابتدا بايد معلمان در نقش 
خود بازنگ��ری کنند. و فعاليت های 
خ��ود را ب��ر آم��وزش مهارت ه��ا 
و روش هاي��ی متمرک��ز س��ازند که 
ش��اگردان ب��رای تحقي��ق مس��تقل 
ب��دان احتياج دارن��د. فرايند واقعی 
تعليم و تربيت را بايد فرايندی فکری 
بپندارن��د که ن��ه از طريق اطالعات 
جمع آوری شده، بلکه از مطالعة يک 

رشته به وجود می آيد. 
بنابراين، ش��رط ضروری برای 
پرورش اف��کار دانش آموزان، دانش 
و آگاه��ی معلم��ان در ارتب��اط ب��ا 
توانايی های شناختی سطح باالست. 
معلم س��ازنده گرا به عنوان واس��طة 
مي��ان برنام��ه و دانش آم��وز عم��ل 
می کند ت��ا موجب معنی دار ش��دن 
برنامه برای يادگيرنده ش��ود. رابطة 
دانش آموزان  ب��ا  معلم س��ازنده گرا 
»قدرت-اطاع��ت«  رابط��ة  نباي��د 
باش��د، بلکه  بايد رابط��ه ای مبتنی 
بر همکاری باش��د و معل��م بتواند 
فرصت و ام��کان گفت وگو و تبادل 
فکر و انديش��ه در بين دانش آموزان 
را فراه��م کند. او بايد امكان چالش 

کافی نيست که 
پاسخ درست 

به مسائل را به 
دانش آموزان 

بياموزیم. آنان 
باید چگونگی 

درست اندیشيدن 
و قضاوت مبتنی 
بر تفکر انتقادی 

را نيز بياموزند

کنن��د، کالس درس می تواند فضای 
صميمي��ت و واقعيت به خود بگيرد 
که اين امر خود باعث پرورش تفکر 
انتقادی و تحريک عالقة ش��اگردان 
می شود. بسياری از استادان از اينکه 
بيش��تر وقت کالس را صرف جلب 
عالقة شاگردان و چالش فرايندهای 
فکری آن ه��ا کنند، خرس��ندند، اما 
برنامه ه��ای  چ��ون  واقعيت هاي��ی 
کالس ه��ای  فش��رده،  آموزش��ی 
پرجمعي��ت، زمان مح��دود کالس 
درس، و محتويات متراکم و پيچيدة 
درس��ی مانع کوش��ش ب��رای ايجاد 
چنين محيط های يادگيری می شوند 

)ابيلي، 1383(. 
پ��س تواناي��ی تفک��ر انتقادی 
شاگردان طی دوران تحصيل و بدون 
کمک معلمان و صرفًا با گوش دادن 
به سخنرانی ها و خواندن کتاب های 
درس��ی و امتح��ان دادن ب��ه وجود 
نمی آيد. معلمان بايد فرصت هايی را 
برای تمرين مهارت ها و روش های 
تفکر انتقادی برای شاگردان تدارک 
ببينند. عالوه بر آموزش مهارت های 
واض��ح و چارچوب ه��ای تحليلی، 
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را ب��رای دانش آموز مهيا س��ازد. در 
چنين شرايطی، يادگيری برنامه های 
آموزش��ی را تس��هيل خواه��د کرد. 
معلم��ان باي��د ويژگی ه��ای تفک��ر 
انتق��ادی يعن��ی اس��تقالل ذهن��ی، 
کنج��کاوی ذهن��ی، تعهد ب��ه ارائة 
دالئل، فکر باز جرئتمندی را داشته 
باشند، تنها در اين صورت است که 
دانش آم��وزان از خود تفکر انتقادی 

بروز خواهند داد. 
در  باي��د  م��ا  دانش آم��وزان 
کالس های خود با جوانب مختلف 
و متضاد مس��ائل گوناگون، از جمله 
انديش��ه های اقتص��ادی، سياس��ی، 
اجتماعی و فرهنگی روبه رو ش��وند 
و به تمري��ن تفکر انتق��ادی دربارة 
آن مس��ائل بپردازند. کافی نيس��ت 
که پاس��خ درس��ت به مس��ائل را به 
دانش آم��وزان بياموزي��م. آنان بايد 
انديش��يدن و  چگونگ��ی درس��ت 
قضاوت مبتنی بر تفک��ر انتقادی را 
نيز بياموزند. مهم ترين مسئله در اين 
فرايند آن است که فضايی در کالس 
ايجاد شود که شاگردان هر مسئله ای 
را که با آن مواجه می شوند، به چالش 
بکشند و ديدگاه های خود را وسعت 
و غنا بخش��ند. چنين کاری مستلزم 
انتقادی  تفکر  مهارت های  فراگيری 
همچون تش��خيص واقعه های قابل 
اثب��ات، تعيين درس��تی واقعی يک 
اظهارنظ��ر، تعيي��ن معتبربودن يک 
منبع اطالع، تشخيص سوگيری ها، و 
تعيي��ن نقاط قوت يک بحث يا يک 
ادعاست. اين مهارت ها در صورتی 
در دانش آموزان ايجاد خواهد ش��د 
که به طور مس��تمر به آن��ان آموخته 
ش��ود به آن ها عادت کنند و بتوانند 
در انديشه ها و قضاوت های خود در 
حوزه های گوناگون، از تفکر انتقادی 

بهره بگيرند. 
البت��ه آم��وزش تفک��ر انتقادی 
تنها ب��ا يک معل��م و در يک درس 
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نمی تواند با موفقيت به پايان برسد. 
اين آموزش بايد در تمامی  درس ها 
صورت بگيرد. چون تنها با پرورش 
تفک��ر انتقادی توس��ط ي��ک معلم، 
مش��خصی  چارچوب  دانش آم��وز 
از آن ب��ه دس��ت نخواه��د آورد. او 
برای ارتباط دادن و تجزيه و تحليل 
مس��ائل نيازمند آن است که در تمام 
زمينه ها، ب��ه تمرين تجزيه و تحليل 
بپردازد تا به رشد همه جانبه برسد. 

در واق��ع، تفکر انتقادی نيازمند 
سيری اس��ت که به طور مداوم ادامه 
داشته باش��د، نه اينکه دانش آموز با 
انتق��ال از يک پايه ي��ا دوره به پايه 
ي��ا دورة باالتر تحصيلی، در مطالبی 
که يادگرفته است، بريدگی احساس 
کن��د. در ضم��ن، ب��رای به دس��ت 
آوردن چارچوب��ی مش��خص برای 
تفکر انتقادی، آموزش بايد از همان 
س��ال های ورود به دبس��تان شروع 
شود تا دانش آموزان ساختاری برای 
درک امور و س��ازمان دهی تجربيات 
خود به دس��ت آورند. اما معمواًل در 
نظام آموزش��ی ما برای هر مس��ئله 
پاسخ هايی از پيش تعيين شده  وجود 
دارد و شاگردان بايد همان پاسخ ها 
را ي��اد بگيرند. اي��ن روش مغاير با 
روش��ی اس��ت که در آن ش��اگردان 
از طري��ق تفکر مج��دد دربارة امور 
مختل��ف و دس��تيابی ب��ه ايده های 
جدي��د، به رش��د و توس��عة تفکر 
خود می پردازند. معلمان بايد توجه 
داشته باشند، که کافی نيست فقط از 
دانش آموزان بخواهند گزارش دهند، 
تعريف کنند، شرح دهند و بيان کنند. 
بلکه همچني��ن بايد از دانش آموزان 
خواس��ته ش��ود ک��ه تحلي��ل کنند، 
استنباط کنند، ارتباط بدهند، ترکيب 
کنند، انتقاد کنند، ايجاد کنند، ارزيابی 

کنند، بينديشند و بازانديشی کنند. 
بنابراي��ن، تدريس بايد مش��وق 
تفکر انتقادی باشد و اين شيوة تفکر 

به درون کالس درس مدارس آورده 
شود.  

   پيشنهاد
دانش آم��وزان  باي��د  مدرس��ه 
را متفکران��ی موف��ق خ��وب ب��ار 
آورد و همة معلم��ان با اين هدف 
موافق اند، اما راه های رس��يدن اين 
هدف يکسان نيست. در اين زمينه، 
معلم��ان می توانند ب��ه راه های زير 

عمل کنند:
در پرس��ش های خ��ود، به جز 
و  »چگون��ه؟«  ب��ه  »چ��ه؟«، 

»چرا؟« هم توجه کنند. 
واقعيت ه��ای فرض ش��ده را 
برای تعيين اينکه آيا شواهدی 
آن ه��ا را تأييد می کنن��د يا نه، 

مورد آزمايش قرار بدهند. 
 به دانش آموزان اجازه ندهند، با 
کوته فکری به مسائل بپردازند. 
 دانش آم��وزان خود را وادارند 
ک��ه تحقيق کنند، بپرس��ند و به 
آزمايش دست بزنند. واداشتن 
ب��ه تش��خيص  دانش آم��وزان 
مس��ائل و تضاده��ا ني��ز خود 
جنب��ه ای از اين ن��وع تفکر و 

کنجکاوی است. 
 در کمک کردن به دانش آموزان 
ب���رای ي��افت��ن راه درس���ت 
راهنما  نقش  فقط  انديش��يدن، 
داش��ته باش��ند. معلمانی با اين 
ويژگ��ی باي��د به پرس��ش های 
زي��ادی  ارزش  دانش آم��وزان 
را  دان�ش آم���وزان  ب��دهن���د. 
متفکران��ی بدانند ک��ه نظريات 
ت��ازه ای دربارة دني��ای اطراف 
خود دارند و واکنش های اولية 
دانش آم��وزان را در جهت بهتر 

شدن هدايت کنند. 
 خ��ود معل��م م��دل خوبی از 
لحاظ عادت به فکر کردن برای 

دانش آموزان باشد. 

تدریس باید 
مشوق تفکر 
انتقادی باشد و 
این شيوةتفکر 
به درون کالس 
درس مدارس 
آورده شود
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مبانیروانشناختی
برنامهريزیدرسی

رحمتاهللخسروی
دانشجویدكترایمطالعاتبرنامةدرسی

دانشگاهتربيتمدرس
ريتاعباسی

دبيرآموزشوپرورش

درسیآموزشی وبرنامه   
ریزی

ها:
ژه 

 وا
يد

کل

مبانی
برنامهريزی

درسي،
اصوليادگيری،

ابعاد
روانشناختي
برنامةدرسی

اشاره 

مبانی برنامه ريزی درسی به دانش هايی اطالق می شود که روی تصميم های برنامه ريز درسی در فرايند برنامه ريزی 
تأثير می گذارند. اين مبانی عبارت اند از:

1. فلسفه ای که در تصميم گيری های تربيتی مورد استفاده واقع می شود؛
2. جامعه و نيروهايش که تعليم و تربيت را تحت تأثير قرار می دهند؛ 

3. يادگيرنده و اينکه چگونه او ياد می گيرد. 
مبانی ديگری از قبيل مبانی زيبايی ش��ناختی، تاريخی، انسان شناختی، فناوری، سياسی  و فرهنگی نيز در متون 
تخصصی اين حوزة مطالعاتی مورد اشاره واقع شده اند. در مقالة حاضر با توجه به هدف و اقتضای نوشتار، مبانی 
روان شناس��ی برنامه ريزی درس��ی از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت. نگارندة آن با اس��تفاده از روش 
»جس��تار نظرورزانه«، مبانی روان ش��ناختی برنامة درسی را بررس��ی و تحليل کرده است. در اين راستا، مؤلفه هايی 
از قبي��ل يادگيری و يادگيرنده، يادگيری و تجربه، اصول يادگيری مبتنی بر مبانی روان شناس��ی برنامه ريزی درس��ی، 
نظريه ه��ای يادگي��ری و کاربرد آن ها در برنامه ريزی درس��ی، و در نهايت، بحث الگوهای برنامة درس��ی متمرکز بر 

يادگيری مورد مالحظه قرار می گيرند. 

     سرآغاز
تربيت ش��ونده  برای  برنامه ريزی 
مستلزم شناخت احساسات، نيازها، و 
آرزوهای اوست. دانشی که امکان آن 
را فراهم می آورد تا ويژگی های فردی 
يادگيرنده ها شناخته شود، روان شناسی 
اس��ت. بنابراين مبانی روان شناس��ی، 
دانشی است که امکان شناخت رشد، 
انگيزش، يادگيری، يادداری، خالقيت 
 (zais,1976: و... فرد را فراهم می کند
(16. ب��ه طور کل��ی، ام��روزه عوامل 
روان شناختی، پايه و اساس بسياری از 
تصميم گيری ها در برنامه ريزی درسی 
محسوب می ش��ود. زيرا روان شناسی 
يک��ی از علوم مادر اس��ت و تعليم و 
تربي��ت بس��ياری از مبان��ی و اصول 

بنيادی خود را از آن دريافت می دارد. 
روان شناس��ی و به ويژه روان شناس��ی 
تربيتی به پژوهش در زمينة يادگيری، 
تفکر، ب��ه خاطر س��پردن، آموزش و 
عناوين مربوط به موقعيت های تربيتی 
تماي��ل دارد. همچني��ن به توس��عه و 
کارب��رد برنامه ه��ای يادگي��ری برای 
دانش آم��وزان توس��ط برنامه ري��زان 
درس��ی ياری می رس��اند. بسياری از 
مش��کالت آموزشی و افت تحصيلی 
که در نظام آموزشی وجود دارد، ناشی 
از کاف��ی نبودن ش��ناخت طراحان و 
مجريان برنامه های درس��ی از مبانی 
روان ش��ناختی و مفه��وم يادگيری و 
عدم ارزيابی و بررسی دقيق چگونگی 
بهره گيری از نظريه ه��ای يادگيری به 

هنگام تهيه و توليد برنامه های درسی 
است. 

يک��ی از مناب��ع اطالعات��ی مهم 
ک��ه اس��اس کار برنامه ريزان درس��ی 
به ش��مار می رود، »يادگيرنده« است. 
يادگيرندگان، به عنوان محور يادگيری و 
آموزش، دارای ويژگی ها و خصايصی 
هس��تند که برنامه ري��زان را در هرچه 
اثربخش ترکردن برنامة درسی هدايت 
می کنن��د. اطالعاتی چ��ون چگونگی 
رش��د و نمو فراگيرندگان شامل ابعاد 
جسمانی، عاطفی، عقالنی و اخالقی- 
معنوی است. همچنين نيازها، عالقه ها، 
و مش��کالت فراگيرندگان در مراحل 
گوناگون رش��د را علم روان شناس��ی 
در اختي��ار برنامه ري��زان قرار می دهد 
ت��ا از اين طريق فرايند برنامه ريزی و 
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محصول آن، يعنی برنامة درس��ی، با 
يادگيرنده تناسبی مطلوب  خصايص 

پيدا کند. 
به طور کلی، علم روان شناسی که 
مطالعة رفتار انس��ان را در برمی گيرد، 
برنامه ري��زان درس��ی را در کس��ب 
اطالعاتی پيرامون مفهوم رفتار، اجزای 
رفتار و عوامل مؤثر بر تغيير رفتار ياری 
می کند. لذا برنامه ريزان درسی با کسب 
چنين اطالعاتی می توانند تجربه های 
يادگي��ری را به گونه ای س��ازمان دهی 
کنند ک��ه به صورت مؤث��ری به تغيير 
رفتار مطلوب در يادگيرندگان که همانا 
هدف نهايی برنامة درسی است، منتهی 

شود )يارمحمديان، 1379(. 

     م��فه�وم و ابع�اد م�بان�ی 
روان ش�ناختی برنامه ري�زی 

درسی
برنامة درسی  مبانی روان شناسی 
در واقع فهم به دس��ت آم��ده از علم 
روان شناسی است که با فرايند يادگيری 
 (Johnson,1968:  در ارتب��اط اس��ت
(39. برنامه ريزی برای تربيت شونده 
مستلزم ش��ناخت احساسات، نيازها، 
و آرزوهای اوس��ت. دانشی که امکان 
آن را فراهم م��ی آورد تا فرد به عنوان 
فرد شناخته شود، روان شناسی است. 
هدف هر اقدام آموزش��ی نائل ش��دن 
ب��ه يادگي��ری اس��ت. ب��دون هدف 
يادگيری، هيچ آموزش��ی وجود ندارد 

  .(keneth,19680: 261)
جانس��ون به منظور نش��ان دادن 
ارتباطات بين تجربة يادگيری و مبانی 
روان شناسی، هفت سؤال مطرح کرده 
اس��ت. در اينجا ضمن بررس��ی اين 
س��ؤاالت بحث مختصری نيز دربارة 

آن ها خواهيم داشت:
1. آيا رشد فيزيولوژيکی يادگيرنده بر 

برنامة درسی تأثير می گذارد؟ 
در اينجا دو نکته مورد بحث است: 

نخست اينکه بين وضعيت جسمانی 
ب��دن و يادگيری ارتباط وجود دارد، و 
دوم اينکه اعصاب حس��ی و حرکتی 
ابزارهايی هس��تند که در س��اختمان 
روان شناختی و فيزيولوژيکی يادگيرنده 

مورد استفاده قرار می گيرند. 
2. آيا س��ن يادگيرنده برنامة درسی را 

تحت تأثير قرار می دهد؟
فهم قابليت های روان شناختی و 
تربيتی فراگيرندگان در گروه های سنی 
خاص، به اين موضوع منجر می شود 
که ساختاربندی برنامة درسی بر مبنای 

مراحل سنی صورت گيرد. 
3. آيا رش��د شناختی يادگيرنده برنامة 
درسی را تحت تأثير قرار می دهد؟

شواهد موجود نش��ان می دهند، 
رش��د ذهنی فراگيرنده همانند رش��د 

جسمانی وی دارای مراحلی است که 
در طراحی و اجرای برنامة درسی بايد 

مورد مالحظه قرار گيرد.
4. آيا مس��ائل  ناش��ی از ويژگي هاي 
فردي يادگيرنده برنامة درس��ی را 

تحت تأثير قرار می دهد؟
تدوين برنامه های درسی اثربخش 
برای م��دارس حاصل فهم مس��ائل 

يادگيرندگان است. 
5. آيا عالقه ه��ای يادگيرنده بر برنامة 

درسی تأثير می گذارد؟
يافته ه��ای روان شناس��ی نش��ان 
می دهن��د ک��ه عالق��ة فراگيرن��ده در 
اثربخش شدن يادگيری نقش حياتی 
دارد. مطالعات ديگر نيز نشان می دهند، 
کودکان غالبًا در س��طوح سنی خاص 
مستعد عالقه مند شدن به انواع خاصی 

مبانی 
روان شناختی 
برنامة درسی 
در واقع فهم به 
دست آمده از 
علم روان شناسی 
است که با فرایند 
یادگيری در 
ارتباط است
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از فعاليت ها هستند. 
6. آيا نيازهای يادگيرنده برنامة درسی 

را تحت تأثير قرار می دهد؟
می ده��د،  نش��ان  روان شناس��ی 
نيازهايی وجود دارند که همة کودکان 
در آن ها مشترک هستند؛ اگرچه ممکن 
اس��ت اين نيازها ب��رای آن ها به يک 

اندازه نباشد. 
7. آيا برنامة درسی برای تعيين اينکه تا 
چه اندازه پاداش ها يا تنبيه هايی را 
برای فراگيرندگان فراهم می آورد، 

بايد مورد تحليل قرار گيرد؟ 
به طور کلی، فراگيرنده وقتی پاسخ 
بهتری می دهد که پاداش ها مورد تأکيد 
 (Johnson, 1968: قرار گيرد نه تنبيه ها

.40-44)

     يادگيری و تجربه 
به زعم ُبود1 و همکارانش )1993(، 
غالبًا آنچه دربارة يادگيری نوشته شده، 
از منظر معلمان يا محققانی است که 
فرض می کنند مجموعة دانشی وجود 
دارد که بايد تدريس و ياد گرفته شود. 
در اينجا آنچ��ه مغفول مانده، اهميت 
نقش يادگيری از طريق تجربه است. 
تجاربی که ما در آن دربارة احساسات، 
انديش��ه ها، اعمال و عکس العمل ها 
تأم��ل می کنيم، تجربه ه��ای يادگيری 
 .(Dewey , 1938 : 139) هس��تند
دس��ت درکاران آموزشی بايد برای آن 
ن��وع تجربة يادگيری ت��الش کنند که 
کنجکاوی را برانگي��زد، ابتکار عمل 
را تقويت کند و عالئق و مقاصد فرد 
را، وقت��ی که او در مکان های س��اکن 
 و بی روح قرار می گي��رد. تقويت کند

.(Dewey,1938: 38) 
بود و همکارانش )1993( پنج بعد 
برای يادگيری از طريق تجربه مطرح 

می کنند:
1. تجربه: اس��اس و محرک يادگيری 

است؛

2. دانش آم��وزان: ک��ه فعاالن��ه ب��ه 
س��اخت تجربة خ��ود می پردازند 

)بازتاب پذيری(؛
3. يادگيری: که فرايندی کل گراست؛ 

4. يادگيری: که از ساختی مشخص و 
بافت اجتماعی و فرهنگی خاص 

برخوردار است؛
5. يادگي��ری: ک��ه ب��ه وس��يلة زمينة 
اجتماعی- عاطفی تحت تأثير قرار 

می گيرد. 
اين گزاره ها خيلی به اصول کارل 
راجرز2 )1983( شبيه هستند. راجرز 
تأکيد می کند ک��ه تعليم و تربيت بايد 
فردمحور باش��د. او عبارت »مشاورة 
فردمح��ور« را ابداع کرد و اين مفهوم 
را ب��ه ح��وزة تعليم و تربيت کش��اند. 
مفروضات زيربناي��ی راجرز )1983( 
درب��ارة يادگيری تجربی بدين ش��رح 

است:
1. انس��ان ها ظرفيت��ی طبيعی برای 

يادگيری دارند. 
2. يادگي��ری معن��ی دار وقتی اتفاق 
می افتد که دانش آموز تصور کند 
موضوع يادگيری با مقاصد خاص 

خودش ارتباط دارد. 
از طري��ق  يادگي��ری معن��ی دار   .3

انجام دادن حاصل می شود.
4. وقت��ی دانش آم��وزان ب��ه ط��ور 
مس��ئوالنه در فراين��د يادگي��ری 
مشارکت می کنند، يادگيری تسهيل 

می شود. 
5. »يادگيری خود آغاز« که س��بب 
درگي��ر س��اختن کامل ش��خص 
يادگيرنده و احساسات و عقل او 
با موضوع يادگيری می شود، بسيار 

فراگير و بادوام است. 
و  خودانتق��ادی  ک��ه  وقت��ی   .6
اول  درج��ة  در  خودارزش��يابی 
اهمي��ت، و ارزش��يابی توس��ط 
ديگ��ران در درجة بعدی اهميت 
قرار بگيرد، خالقيت در يادگيری 

به بهترين وجه تس��هيل می شود. 
بدي��ن ترتي��ب، خودس��نجی و 
سنجش توسط گروه های همسال 
در برنامه ه��ای تربيت��ی اهمي��ت 

می يابد.
7. از لح��اظ اجتماع��ی، يادگي��ری 
مفي��د در دنيای م��درن، يادگيری 
»فرايند يادگيری«، برخورداری از 
آزادی مداوم برای تجربه کردن و 
ممزوج شدن با فرايند تغيير است. 
ب��ا توجه ب��ه مفروض��ات فوق 
می توان گف��ت که تجربه اصلی ترين 
عام��ل يادگيری اس��ت. بنابراين هر 
فراين��د تربيتی که مدع��ی پرورش، 
خلق و ارزيابی تجربيات شود، بايد 

اين معيار را برآورده کند. 

     اصول يادگيری
به اعتقاد راب��رت زايس، اصول 
يادگيری زير می توانند به عنوان مبنايی 
برای برنامه ريزی درسی مورد استفاده 

قرار گيرند: 
1. فراگيرنده بايد فعال باش��د، نه يک 

شنونده يا بينندة منفعل و پذيرا. 
2. فراوان��ی تک��رار در کس��ب يک 
مهارت، مانند تايپ کردن، نواختن 
پيانو، يا صحبت ک��ردن يک زبان 

خارجی، مهم است. 
3. تکرار بايد تحت ش��رايطی اتفاق 
افتد که در آن، پاس��خ های صحيح 

تقويت شوند. 
4. شرايط انگيزش��ی برای يادگيری 

ضروری هستند. 
5. الزم است تضادها و نااميدی ها در 
موقعيت های يادگيری تش��خيص 
داده شوند و تدابيری برای مواجهه 

با آن ها در نظر گرفته شود. 
6. مس��ائل يادگيری بايد به شيوه ای 
ارائه ش��وند که ساختارشان برای 

يادگيرنده روشن باشد. 
7. س��ازمان دهی محت��وا بايد عامل 

روان شناسی 
نشان می دهد، 

نيازهایی وجود 
دارند که همة 

کودکان در آن ها 
مشترك هستند؛ 

اگرچه ممکن است 
این نيازها برای 

آن ها به یک 
اندازه نباشد
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مهمی در يادگيری محسوب شود 
و دغدغه ای اساس��ی برای طراح 

برنامة درسی باشد. 
8. يادگيری توأم با فه��م، پايدارتر و 
قابل انتقال تر از يادگيری طوطی وار 

است. 
9. تعيين هدف به وس��يلة يادگيرنده، 
در ايجاد انگيزه برای يادگيری مهم 

قلمداد می شود. 
10. توانايی های فراگيرندگان را بايد 
مدنظر ق��رار داد و تدارکاتی برای 
توانايی های اختصاصی و متمايز 

هر فرد در نظر گرفت. 
11. فراگيرنده را بايد برحسب اينکه 
در کدام مرحلة رش��د ق��رار دارد، 

درک کرد. 
12. سطح اضطراب فراگيرندة خاص 
عاملی اس��ت که يادگي��ری او را 

تحت تأثير قرار می دهد. 
13. س��ازمان دهی انگيزه ه��ا در فرد، 
يادگي��ری او را تح��ت تأثير قرار 

می دهد. 
14.ج��و و فضايی ک��ه در گروه های 
يادگيری حاکم اس��ت )رقابت در 
براب��ر هم��کاری، اقتدارگرايی در 
برابر دموکراسی، و...( بر رضايت 
از يادگيری و محص��والت آن اثر 
.(zais, 1976: 191-192) می گذارد
ب��ه اعتقاد نگارن��ده، به کارگيری 
اصول ذکر شده در طراحی و اجرای 
برنامه های درسی، موجب اثربخشی 
برنامه های درسی به ويژه در مؤلفه های 

تدريس و يادگيری می شود.

            نتيجه گيري
با توجه به آنچه در اين مقاله مورد 
مطالعه ق��رار گرف��ت، در بحث مباني 
روان شناختي برنامه ريزي درسي توجه 
به سه عامل زير براي تصميم گيرندگان، 
طراحان، و مجريان برنامه هاي درس��ي 

ضروري است: 
1. يادگيرنده و مقتضيات يادگيري 

او از منظر روان شناختي؛
2. ي�اد دهن���ده و ظ�رفي��ت هاي 

حرفه اي او؛
3. زمينه  و محيطي ك��ه يادگيرنده 
و ياددهن��ده در آن ق��رار مي گيرن��د. 
بدين ترتي��ب، در طراح��ي و اج��راي 
برنامه ه��اي درس��ي ضم��ن توجه به 
مقتضيات روان ش��ناختي يادگيرندگان، 
بايد تدابيري براي كفايت صالحيت هاي 
علمي و حرفه اي ياددهنده ها )معلمان( 
جهت كاربرد اصول، قواعد و نظريه هاي 
روان شناس��ي تربيتي و يادگيري در امر 
تدريس انديش��يده شود. عالوه بر اين، 
محيط و موقعيت يادگيري بايد متناسب 
ب��ا آمادگي، اس��تعداد، ني��از و گرايش 
شاگردان باشد. محيط هاي تربيتي منظم 
توأم با محبت و احترام متقابل، نسبت 
به محيط هاي خشك و تهي از عواطف، 
تأثير بيشتري در يادگيري خواهد داشت. 
همچنين، عوامل روان ش��ناختي نظير 
عدم امنيت، ترس، اضطراب، نوميدي، 
شك و ترديد مي توانند در فعاليت هاي 

آموزشي تأثير منفي داشته باشند.
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ويژگيهاي
ق فردخالاّ

چاشنیـ 
سرگرمی

آموزشی

انتخاب:
حسيناحمدي

افراد خالق نيز مثل ساير مردم ويژگي هايي مخصوص 
ب��ه خود دارن��د كه با آن ها قابل تش��خيص اند. عمدة اين 
ويژگي ها از اين قرارند: اس��تقالل، ريسك پذيري معقول، 
كنجكاوي، عالقه به انجام كارهاي پيچيده، انعطاف پذيري، 
اعتماد به نفس باال، پشتكار، تخيل قوي، حساسيت و توجه، 

زيبايي دوستي، شوخ  طبعي، تحمل ابهام و ترديد. 
راس��تي آيا مي خواهيد بدانيد دانس��تن اين ويژگي ها 

براي معلمان چه فايده  اي دارد؟ 
با دانس��تن ويژگي هاي افراد خ��الق مي توان از آن ها 
به عنوان الگوهاي رفتاري براي پرورش رفتارهاي خالق 

در دانش آموزان استفاده كرد. 
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اشاره 

در شمارة گذشته، قسمتی از گفت وگويی را که با تعدادی از معلمان شهر گرگان در خصوص فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات د رکالس درس انجام ش��د، خوانديد. در ادامة اين گفت وگو که بر اس��اس مقاله ای با عنوان پرورش 
خالقيت با استفاده از فاوا شکل گرفته است، سؤاالت ديگری طرح و به بحث گذاشته شده است. پيشنهاد می شود 
پيش از مطالعة گزارش حاضر، مقالة ياد شده را که در نسخة شمارة شش )اسفند ماه( 91، چاپ شده است بخوانيد 

و بكوشيد براي هر سؤال، نظر و پاسخ خود را نيز مطرح كنيد و در مورد نظرات ارائه شده به قضاوت بنشينيد.

درگفتوگوبامعلمان


بااستفـادهازفـاواـ2

پرورش خالقیت
تهيهواجرا:

مهرنوشويزواری
سرگروهآموزشي

سرگروههايآموزشيشهرگرگان

هدايتوتنظيم:

دكترليالسليقهدار
دكترايبرنامهريزيآموزشي

آموزشی
هاینوآوری

در جلسة قبل، در مورد گستردگی اثرگذاری فاوا در کالس درس كلياتي بيان كرديم.  در اين جلسه، نمونه های گوناگونی از 
کالس درس را معرفي مي كنيم تا نمودهای عينی حضور فاوا در کالس بيشتر بررسی شود. برای اين منظور، حاضران را در برابر 

پرسش زير قرار می دهيم:
در مقاله از تجربة ش��خصی پاپرت ياد ش��ده است. او و ژان پياژه به ساختن گرايی اعتقاد داشتند. بر اين اساس استفاده از 
فاوا را به شکلی مناسب خواهد بود که آموخته های دانش آموز مبتني بر تئوری يا مدلی ارائه شود. در اين صورت، کدام يک از 

کالس های زير را در راستای هوشمندسازی کالس درس مناسب تر می دانيد؟ چرا؟
الف. کالسی که در آن معلم به منظور بهره گيری از هوشمندی کالس خود، از تختة هوشمند استفاده می کند و مطالب تدريس 

خود را روی آن می نويسد.
ب. معلمی که با استفاده از تختة هوشمند، از شيوة اکتشافی استفاده می کند و دانش آموزان برای يادگيری به تعامل با يکديگر 

دعوت می شوند.
ج. معلمی که از فناوری نوين، از جمله از تختة هوش��مند، به گونه ای اس��تفاده می کند که دانش آموزان وادار می شوند برای 
يادگي��ری، در تعامل با برنامه قرار بگيرند. لذا معلم درس خود را با به کارگيری برنامه های رايانه ای و نرم افزارهايی که 

محيطي تعاملی را با کاربر فراهم می کنند ارائه می دهد.

معصوم��ه انصاری مهياری، کارش��ناس ارش��د رش��تة 
رياض��ی، گزينة ج را از ميان گزينه ه��ای باال انتخاب می کند 
و دلي��ل اي��ن انتخاب را اين طور ش��رح می دهد: »در س��ند 
تحول آمده اس��ت: »هدف آموزش و پرورش در کش��ور ما 
رش��د و پرورش همه جانبه )رشد عقالنی، جسمانی، عاطفی 
و اجتماعی( دانش آموزان به گونه ای  است که ضمن التزام به 
ارزش های اس��المی، ملی و اخالقی، به کمال بالقوة خويش 
نائل آيند، به مسائل روز جهان آگاه شوند و در جهت مسائل 
و مش��کالت خود و جامعه و س��اختن آين��ده ای مطلوب تر 
مبتکر و توانمند باشند. در همين راستا، ايدة مدرسه هوشمند 
در صورت��ی که بتواند ما را در رس��يدن ب��ه اين هدف ياری 
كند ارزش��مند خواهد بود. رش��د جوانان، توسعة آموزش و 

پرورش و توسعة ملی در گرو توجه خاص به نيروی انسانی 
در آموزش و پرورش است. اگر می خواهيم آموزش معنا پيدا 
کند، خالقيت ها بارور گردد، بهره وری نيروی انسانی باال رود 
و اه��داف و معيارهای بااليی از عملکرد به دس��ت آيد، بايد 
تحولی فکری و تعهدی اخالقی در آحاد مسئوالن و مجريان 
آموزش و پرورش کش��ور به وجود آيد.« بر اين اس��اس، تنها 
داش��تن تختة هوشمند در کالس نمی تواند راهگشا باشد. در 
حالت اول، صرفًا تابلوی سنتی جای خود را به تختة هوشمند 
داده اس��ت. در حالت دوم، روش مناس��ب است، اما استفادة 
خاصی از تختة هوش��مند نمی ش��ود و در حالت سوم است 
که تغيير در نگرش با به کارگيری مناس��ب از تختة هوشمند و 
داشتن شيوة فعال، به کالس رنگ و روی فعال تری می دهد.«
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زيبنده ماللو، با نظر انصاری موافق است. او که دبير زبان 
انگليسی در مدرسة دوازده فروردين است، برای تشريح نظر 
خود می گويد: »من ترجيح می دهم از روش س��وم در کالس 
اس��تفاده کنم که تختة هوش��مند به عنوان ي��ک ابزارارتباطی 
عمل کند و دانش آموز با اس��تفاده از آن بتواند افکار خود را 
ب��ه نمايش بگذارد و به ديگ��ران در کالس انتقال دهد. حتی 
دانش آموز و معلم بتوانند در برنامه های نرم افزارهای آموزشی 

دخل و تصرف کنند و ايده های جديد خود را به کار ببرند«.
کارش��ناس فناوری اطالعات ادارة آموزش وپرورش شهر 
گرگان نيز با نظرات مطرح ش��ده همراه اس��ت. سارا محمدنيا 
دليل اي��ن همراهی را چنين توضيح می ده��د: »آن فناوری که 
معلم استفاده می کند، نقش رسانه را دارد و مطمئنًا در ارتباط با 
رس��انه، دانش آموز نيازمند هوش، ذکاوت و دقت بيشتری الزم 
دارد ت��ا در ارتباط با فردي مانند معلم. همچنين، با اس��تفاده از 
ف��اوا دانش آموزان به يادگيری ملموس ت��ر و به ياد ماندنی تری 
نائل می ش��وند و جذابيت اين روش آن ها را بر آن می دارد كه 
توانايی های فردی خود را برای اس��تفادة بهتر از اين رسانه باال 
ببرند. معلم نيز با اس��تفاده از اين رسانه امکانات بيشتری برای 
آموزش به تمامی دانش آموزان با سطح درک هاي متفاوت دارد.«
نازنين س��ليمانی، دبير شيمی مدرسة ايثار، برتری گزينة 
سوم را در ايجاد شرايطی برای پذيرش و شناخت تفاوت های 
ف��ردی می داند و می گوي��د: »در اي��ن روش، دانش آموز ياد 
می گيرد همه مثل هم فکر نمی کنند و به تعداد انس��ان ها ايدة 
جدي��د و ناب وج��ود دارد. پس همه باي��د بتوانند به راحتی 
نظ��رات خود را ارائه کنند و نظ��رات متفاوت ديگران را نيز 
بپذيرند و روحية انتقادپذيری داشته باشند. همچنين، برقراری 

ارتباط با ديگران را ياد می گيرد و تمرين می کند«.
در بين نظرات مطرح شده، سعيده شاهينی، متفاوت فکر 
می کند. او 21 سال سابقة تدريس در آموزش وپرورش دارد و 
می گويد:« »مورد دوم از نظر من مناس��ب تر و عملی تر است. 
در مدارس، يکی از مهم ترين مشکالت، کمبود زمان است. با 
اين توجه، گريزی نيست که معلمان از وقت خود به گونه ای 
بهره بگيرند که هم در تعامل با دانش آموزان باش��ند و هم از 
فاوا س��ود ببرند. در حالت دوم، بيشتر بر روش تأكيد مي شود 
و ب��ه نظر می رس��د در جايی که زمان کافی ب��رای بهره گيری 
از رس��انه های نوين نباشد، خوب است حداقل معلم کالس 
خ��ود را از ش��يوة مناس��ب بی نصيب نگ��ذارد و اجازه دهد 
دانش آموزان به صورت فعاالنه تری مانند ش��يوة اکتشافی در 

يادگيری سهيم باشند«.
فاطم��ه تقی زاده هم با نظر ش��اهينی موافق اس��ت. او 
دارای 24 س��ال سابقة تدريس اس��ت و معتقد است: »هر 
تغييری باي��د بر واقعيت ها، محدوديت ها و ش��رايط مبتنی 
باش��د. اگر من بتوانم از کالسی که تختة هوشمند دارد بهره 
بگيرم، در صورتی موفق هس��تم  که از ابزار و ش��رايط آن، 

با اس��تناد بر تخصص الزم، نهايت بهره را ببرم. اما داشتن 
تخصص از يک سو  و داشتن زمان الزم برای اجرايی كردن 
برنامه از سوی ديگر، محدود کننده هايی هستند که گريزی از 
آن ها نيس��ت. اين به معنای نپذيرفتن و شانه خالی کردن از 
انجام کار درس��ت نيست. اما منطقی است که معلم بكوشد 
با توج��ه به زمان، عملی ترين ش��يوه را برای تدريس خود 
در نظر بگيرد. ش��ايد در برخی موارد ناچار شود حتی مثل 
حالت اول، تنها از تختة هوشمند برای نوشتن بهره بگيرد«.
منيژه صادقي، کارش��ناس مديريت، با يادآوری نظرات 
فاطم��ه جب��اري، مديرآموزش��گاه، و زهرا فداي��ي، معاون 
آموزشي مدرسه، که پيش از حضورش در اين جلسه، با آن ها 
به همفکری نشسته است، با افرادی که در ابتدا به اين پرسش 
پاسخ داده اند بيشتر هم عقيده است و می گويد: »ما مورد ج را 
مناسب مي دانيم، زيرا اگر استفاده از تختة هوشمند به صورت 
تعاملي باش��د، دانش آموز به طور مس��تمر در فرايند آموزش 
درگير مي ش��ود و استفادة معلم از نرم افزارها و تسلط وي در 
اي��ن زمينه به دانش آموزان آرامش خاطر مي دهد که با معلمي 
زبده ومسلط روبه رو هستند و بدين ترتيب آن ها هم به کوشش 

بيشتر ترغيب مي شوند«.
سميه کوهس��اری کارشناس ارش��د تحقيقات آموزشی 
است. او نظر صادقی و همکارانش را تأييد می کند و با تأکيد 
بر برتری گزينة س��وم، می گويد: »بايد توجه داش��ت، ويژگی 
اصلی و اساس��ی آم��وزش الکترونيکی، عالوه بر دسترس��ی 
آس��ان به اطالعات، ويژگی ارتباطی و تعاملی آن است که از 
نقطه نظر فلس��فی بر ديدگاه ساختن گرايانه و مشارکتی مبتنی 
است. محيط های يادگيری ساختن گرا به گونه ای سازمان دهی 
می ش��وند که فرصت کافی برای يادگيرندگان به منظور تعامل 
با همکالس��ی ها، معلمان و ساير عوامل آموزشی فراهم آيد. 
بدون برقراری تعامل، نه تنها يادگيرندگان انگيزه ای برای ادامة 
دوره در خود نمی بينند، بلکه يادگيری نيز به وقوع نمی پيوندد. 
اما بحث تعامل در محيط آموزش الکترونيکی، بسيار پيچيده تر 

از آموزش سنتی است.
با وج��ود اينک��ه يادگي��ری الکترونيکی قادر اس��ت از 

مسئوليت 
گریزناپذیری 
پيش روی 
معلمان قرار دارد: 
اینکه دانش 
خود را به روز 
کنند و خود را در 
معرض کانال های 
ارتباطی مدرن 
قرار دهند 
تابتوانند 
بر مبنای 
فناوری های 
نوین، احساس 
خوبی از 
تحقق اهداف 
در یادگيری 
دانش آموزان خود 
داشته باشند.
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روش های موجود نظير س��خنرانی حماي��ت و حتی آن ها را 
تقويت كند، اما تأثير اصلی و واقعی اين پديده، کمک به ايجاد 
رويکردهای جديدی اس��ت که توانايی های تعاملی يادگيری 
الکترونيکی را به رسميت مي شناسند و از آن به شكل درست 
بهره می برن��د. فناوری های ارتباط��ات الکترونيکی، به دليل 
برخورداری از ظرفيت های رسانه ای متنی، تصويری و صوتی 
مخص��وص به خود قادرند تعامالت بين اف��راد را در عرصة 
زمان و مکان توس��عه دهند و فعاليت های ياددهی و يادگيری 

را متحول سازند.
در رويکرد آم��وزش الکترونيکی، اس��تفاده از امکانات 
تعاملی بودن بس��ياری از اطالعات، باعث تحليلی و انتقادی 
فکر کردن فراگيرندگان ش��ده و آن ها را به کار و يادگيری های 
گروهی و هم زمان - بدون داشتن قيد مکانی- متمايل می کند.«

معصومه مسعودی، که سابقة کمک داوری در مسابقات 
آزمايشگاهی فيزيک در استان گلستان را در کارنامة خود دارد، 
با برتری گزينة سوم موافق است، اما تذکراتی را در همين باره 
الزم می داند و می گوي��د: »هر چند در اين حالت دانش آموز 
با موضوع درس��ی تعامل بيش��تری پيدا می کن��د و می تواند 
آزمايش و خطای بيشتری داشته باشد، اما تکيه کردن صرف 
بر چنين روش��ی می تواند در دروس��ی مانند فيزيک موجب 
شود دانش آموز به اندازة الزم از قابليت انجام عملی کارهای 
آزمايش��گاهی برخوردار نشود. به همين دليل، الزم است اين 
نوع روش آموزش در کنار روش های ديگر به صورت تلفيقی 
به کاربرده ش��ود ت��ا نتايج کامل تر و مناس��ب تری از آموزش 

به دست آيد«.
برای جمع بندی نظرات ارائه ش��ده به اين سؤال، فاطمه 
قره داغی، مس��ئوليت اين کار را بر عه��ده می گيرد و توضيح 
می دهد: »در مجموع، اگر معلم بكوش��د تا به هر شيوه شرايط 
را ب��رای بهره گي��ری از ف��اوا در کالس درس فراه��م کند و 
دانش آموزان با استفاده از فناوری نوين، به گونه ای درگير بحث 
يادگيری ش��وند، راه پرورش خالقي��ت و تعميق و ماندگاری 
بيشتر يادگيری را برای آنان فراهم كرده است. اين امر موجب 
می ش��ود روحية يادگيری تقويت شود. بنابراين، بهتر است در 
گام های نخس��تين، بهره مندی از فاوا در کالس درس، در کنار 

شيوه های يادگيری فعال، مورد توجه و تأييد قرار گيرد«. 
س��ؤال پايانی به توصيه ه��ا، انتقادات، موان��ع، اميدها و 
انتظارات در خصوص هوشمندسازی مدرسه و کالس درس، 
ف��ارغ از محدوديت های س��خت افزاری در برخی مدارس، 

مربوط می شود. 
طاهره نوروزی، دبير رياضی مدرسة ابن سينا، پاسخگوی 
اول به اين س��ؤال است و او می گويد: »با توجه به اينکه اين 
فناوری از س��ال های خيلی دور در کشورهای ديگر استفاده 
ش��ده و آنان پيشرفت زيادی داش��ته اند، به نظر می رسد بايد 
س��رعت عمل خود را افزايش دهيم و از فاوا در کالس خود 

استفادة بيشتری داشته باشيم. اما در اين راه موانعی نيز داريم 
که از آن جمله می توانم به موارد زير اشاره کنم: 

کمبود امکانات و تجهيزات مناس��ب با فاوا در مدارس، 
کمبود نيروی انس��انی متخصص، ناهماهنگی برنامة درسی و 
ساختار کتاب های درسی، کمبود زمان و همچنين عادت کردن 

برخی معلمان به روش های سنتی درتدريس.
برای حل اين مشکالت پيشنهاد می شود:

قوانين استفاده ازامکانات و تجهيزات مدارس تغيير يابد؛
نيازهای مراکز آموزش��ی در کوتاه ترين زمان مش��خص و 
نرم افزارهای متناس��ب با آن مراکز تهيه ش��ود و در اختيار 
معلمان قرار گيرد و نحوه و ميزان استفاده از اين نرم افزارها 

نيز پی گيری شود؛
س��اختار برنامه ريزی درس��ی و محت��وای دروس با فاوا 

متناسب شود؛
از معلمان متخصص در زمينة توليد محتوای الکترونيکی 

در هر درس استفاده شود؛
کالس های آموزش��ی هدفدار در زمين��ة تلفيق روش های 
تدريس با فاوا برای آشنايی معلمان و کارکنان برگزار شود؛
مدارس روستايی نيز به اين فناوری مجهز شوند تا معلمان 

شهري و روستايي در اين زمينه با هم همگام شوند«.
نقش فرهن��گ و خانواده ها در اين امر، از نظر معصومه 
انصاری مهياری، مهم و اساسی است. او که کارشناس ارشد 
رش��ته رياضی است، در تش��ريح اين نظر می گويد: »بخشی 
از ش��رايط فرهنگی و اجتماعی جامعه ب��ه درون خانواده ها 
و ميزان اس��تقبال ايش��ان از مدارس هوش��مند باز می گردد. 
والدينی که خود با رايانه و اينترنت بيگانه هستند، نمی توانند 
مرتب به پورتال اطالعاتی مدرس��ة هوش��مند سر بزنند و با 
مديران و کارشناس��ان مدارس ارتب��اط برقرار كنند. به عالوه، 
دانش آموزان��ی که در مدارس هوش��مند تحصي��ل می کنند، 
همواره با س��ؤاالت زيادی روبه رو می شوند و به علت اينکه 
به منابع اطالعاتی زيادی دسترس��ی دارند، از لحاظ دانش از 
والدين خود پيشی می گيرند.لذا والدين نمی توانند به تقاضاها 
و خواسته های دانش آموز پاسخ دهند و در اين صورت، ارتباط 
 والدين با فرزندان کاهش می يابد و بين ايش��ان شکاف ايجاد 

می شود.
در اين زمينه بهتر است مديران مدارس نوعی ارتباط را 
که می تواند به صورت تهيه و ارائة کتاب هاي آموزش��ی برای 
والدين يا دوره های آموزش��ی کوتاه مدت باشد ايجاد کنند تا 

والدين با نحوة فعاليت مدرسة هوشمند آشنا شوند.
از جمله تهديدهای ديگر در حوزة فرهنگی و اجتماعی، 
می توان به ديدگاه منفی والدين نس��بت به مدارس هوش��مند 
اش��اره کرد. والدين انتظار دارند در مدرسه مانند نظام سنتی، 
معل��م با گ��چ و ماژيک ب��ه تدريس بپ��ردازد و ب��ا برگزاری 
امتحان های مداوم و ارائة تکاليف به دانش آموزان، به ارزيابی 

تغيير در نگرش 
با به کارگيری 
مناسب از فاوا 

و داشتن شيوه 
فعال تدریس، به 

کالس رنگ و روی 
فعال تری می دهد.



  شمارة 4 

   دی1392 

   دورة بيست ونهم

47

ايش��ان بپردازد. در نهايت، معلم بيشتر در نقش متکلم وحده 
کلية مطالب را به دانش آموز منتقل  کند. 

اما در مدارس هوش��مند، معلم بيش��تر نق��ش راهنما را 
برعهده دارد و دانش آموز با تحقيق و پژوهش مفاهيم درسی 
را فرا می گيرد. ارزيابی دانش آموزان نيز بيشتر برمبنای ميزان 
پژوهش گری صورت مي گيرد. همين موضوع، تکاليف والدين 
را افزايش می دهد و آن ها مجبور می شوند زمان بيشتری را به 
فرزندان خود اختصاص دهند. لذا نقش مربيان و معلمان در 
اين بخش بسيار کليدی است، به طوری که  بايد درک و تفاوت 
اين دو روش را به  طرق گوناگون برای والدين پردازش كنند«.
خال��ی بودن ج��ای برنامة آموزش��ی رايانه ب��رای تمام 
دانش آموزان در هر رش��تة تحصيلی، يک��ی از موانع مهم در 
پيشبرد اهداف به کارگيری فاوا در کالس از نظر زيبنده ماللو 
اس��ت. او که بيست سال سابقة تدريس درس زبان انگليسی 
را دارد، می گويد: »عالوه بر اينکه الزم است آموزش استفاده 
از فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامة درسی لحاظ شود، 
ج��ای خالی رايانه و تجهيزات مورد نياز هم بايد در مدارس 
پر ش��ود. در برخی مدارس ب��ه بهانة دوری کردن از خطرات 
رويارويی دانش آم��وزان از محيط های مجازی، اس��تفاده از 
رايانه را به ط��ور کل تعطيل می کنند. برای ب��ه وجود نيامدن 
چنين رفتارهايی، الزم است فرهنگ سازی شود و آگاهی های 
ضروری در اختيار همه از جمله مسئوالن مدارس داده شود. 
ام��ا کمبود هرگز نمی تواند مان��ع انجام کاری که به نظر معلم 
مهم و مؤثر است ش��ود. برای مثال، در درس زبان انگليسی، 
بهره گيری از فناوری ارتباطات و اطالعات بسيار ضروری و 
مفيد اس��ت و من هرگاه که در مدرس��ه امکان استفاده از فاوا 
برايم مقدور نباش��د، آن را به خانه ه��ا هدايت می کنم. مانند 
وقتی که امکانات مدرس��ه اين اجازه را به ما نمی دهد که در 
همان مکان و فضا کار را اجرا کنيم، ما به عنوان تکليف روی 
اين موضوع کار می کنيم. به اين ش��کل که من موضوع درس 

را با پيش خوانی از روی کتاب به بحث و گفت وگو می گذارم. 
وقتی هدف درس تعيين شد، گروه ها تقسيم کار می کنند و هر 
کدام قسمتی از مباحث يک درس را برای به تصوير کشيدن 

در رايانه به عهده می گيرند.
هرکدام از بچه ها کارش��ان را به نش��اني الکترونيکی من 
می فرستند و در صورت تمايل براي يکديگر هم می فرستند. 
بعد در کالس نظرسنجی می شود و از روی نمونه های کامل تر 
برای مرور و رفع اش��کاالت درس استفاده می شود. در آخر، 
همة افراد نمونه س��ؤاالتی را که طرح کرده اند به عنوان آزمون 
آن درس، ارائ��ه می کنن��د و هم��ه در اتاق رايانه مدرس��ه، به 

سؤاالت پاسخ می دهند.
ط��ی اي��ن روش، زمان آموزش کم مي ش��ود، س��رعت 
يادگيری باال می رود و خستگی در دانش آموز ديده نمی شود.« 
نقطه نظر مشترک ماللو با سعيده شاهينی، توجيه نبودن 
برخی از مديران در خصوص بهره گيری مدارس از فاواست. 
او ضم��ن اين تأييد ادامه می ده��د:  »مانع اصلی در رابطه با 
رواج فناوری ه��ا در م��دارس، کمبود فرصت های آموزش��ی 
برای دبيران اس��ت. بر اين اساس، الزم است ارتقاي آگاهی 
معلم��ان در قالب برنامه های آموزش��ی در زمان مناس��ب در 
دس��تور کار مدارس و ادارات آم��وزش و پرورش قرار گيرد. 
همچنين، امکان دسترسی به اينترنت در مدارس برای معلمان 

و دانش آموزان فراهم شود«.
به نظ��ر منيژه صادقی و همکاران��ش فرجی و جباری، 
آموزش معلم��ان و دانش آموزان، اصلی ترين راه برای تحقق 
اهداف مربوط به هوشمندس��ازی م��دارس و اثرگذاری فاوا 
در کالس درس اس��ت. او ب��ه نمايندگ��ی از همکارانش در 
ادامه می افزايد:  »اختصاص بودجة مناس��ب برای اين امر به 
مدارس و تجهيز همة کالس ها در اين خصوص، می تواند در 
کن��ار آموزش، موجب بهره مندی کامل تر کالس های درس از 

فاوا شود«.
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در ادامة نظ��رات تأکيدکننده بر اهميت آموزش معلمان، 
فاطم��ه قره داغی قهرمان��ی و معصومه مس��عودی در گروه 
موافقان قرار می گيرند و مسعودی در تکميل اين نظر می گويد: 
»گاهی مقاومت برخی معلمان به ويژه افراد باس��ابقة باالتر، 
مانع گس��ترش بهره مندی کالس های درس از فاوا می شود که 
اين امر نيز در کنار س��اير آموزش ها، به رس��يدگی نياز دارد. 
همچنين، اتکای صرف بر يک ش��يوه نمی تواند همة اهداف 
متصور در فرايند ياددهی و يادگيری را پوشش دهد. به همين 

سبب، نگاه فراگير توصيه می شود«.
س��خن پايانی از نظر نازنين س��ليمانی، غافل نشدن از 
شيوه های س��نتی و حضور معلم در کالس درس است که به 
نوعی با نظر مسعودی هماهنگی دارد. او که کارشناس ارشد 
شيمی است می گويد: »با وجود هوشمندسازی کالس درس 
و در صورت هر پيشرفتی در اين زمينه، نبايد از تأثير عاطفی 
معلم در کالس و نياز دانش آموزان به ارتباط با او و با يکديگر 
غافل ش��د. بر اين اساس، ش��ايد نگاه تلفيقی در همه جا از 

بهترين و مؤثرترين گام ها باشد«.
همراهی تجهيزات و ش��يوه ها، پيش��نهاد سارا محمدنيا 
برای رسيدن به شرايط مطلوب تر در استفاده از فاوا در کالس 
درس اس��ت. او به عنوان مدرس رايانه و رياضی در مدرسه، 
پيش��نهاد خود را به اين شکل توضيح می دهد: »خوب است 
در آيندة نزديک شرايطی فراهم شود تا دانش آموزان بتوانند به 
جای کتاب و دفتر از تبلت و لپ تاپ استفاده کنند تا بتوانند با 
مفهوم شهر الکترونيکی ارتباط برقرار کنند. در اين وضعيت، 
می توان از معلمان انتظار داشت تا تکاليف درسی را به صورت 
پژوهش های الکترونيکی تعيين و از همين طريق نيز دريافت 
کنند. همچنين، نرم افزارها و برنامه های متعدد ومتنوعی مبتنی 
بر دروس و نيازهای آموزش��ی م��دارس و دانش آموزان تهيه 
و به روز ش��ود و به آسانی در اختيار معلمان و دانش آموزان 

قرار گيرد«. 

در سؤال پايانی، سميه کوهساری، مسئوليت جمع بندی 
و خالص��ة گفت وگو در اين پرس��ش را ب��ر عهده می گيرد و 
می گوي��د: »اش��تباهی که در اکثر منابع و نظريه ها در کش��ور 
ما ديده می ش��ود، اين اس��ت که گاهی تصور افراد از رسانة 
آموزشی، تنها به سخت افزارهای آموزشی معطوف مي شود. 
اين در حالی اس��ت که بخش اعظمی از فناوري آموزشی به 
برنامه و محتوا و ش��يوه های نوين يادگي��ری و تفکر مربوط 

است.
از طرفی، هرچند پيش��رفت های عصر حاضر مشکالت 
آموزشی را تا حدودی کاهش داده است، ولی نتوانسته است 
موجبات رفاه و آس��ايش را برای معلم��ان فراهم آورد، زيرا 
اهداف آموزش وپرورش پيچيده تر ش��ده است و ديگر فقط 
آم��وزش دادن بخش��ی از مهارت ها کافی نيس��ت. دانش به 
سرعت در حال گسترش است و بخش عظيمی از آن هم زمان 
برای معلمان و دانش آموزان در دسترس است. اين واقعيت، 
مس��ئوليت گريزناپذيری را پيش روی معلمان قرار می دهد تا 
دانش خ��ود را به روز کنند و خ��ود را در معرض مجراهاي 
ارتباطی مدرن قرار دهند تا بتوانند بر مبنای فناوری های نوين، 
احس��اس خوبی از تحقق اهداف يادگي��ری در دانش آموزان 

خود داشته باشند«.
برای همة حاضران در جلس��ة گفت وگو و شما دوستان 
همراه که به صورت غيرحضوری به سؤاالت ما پاسخ داده ايد، 
آرزوی موفقيت هرچه بيش��تر در رس��يدن به درجات باالی 
بهره گيری از فن��اوری اطالعات و ارتباطات، به منظور تحقق 

اهداف آموزشی و پرورشی در کالس درس را داريم.
اگ��ر می خواهيم آموزش معنا پيدا کند، خالقيت ها بارور 
شود، بهره وری نيروی انسانی باال رود و اهداف و معيارهای 
بااليی از عملکرد به دس��ت آيد، بايد تحولی فکری و تعهدی 
اخالقی در تک تک مس��ئوالن و مجري��ان آموزش وپرورش 

کشور به وجود آيد.
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خوب است در 
آینده نزدیک، 

شرایطی 
فراهم شود تا 
دانش آموزان 

بتوانند به جای 
کتاب و دفتر از 

تبلت و لپ تاپ 
استفاده کنند تا 

بتوانند با مفهوم 
شهر الکترونيکی، 

ارتباط برقرار 
کنند.


