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یادداشت

ان
آب

اگر فناوري را کاربرد یافته هاي علم در عمل معنا کنیم، آنگاه فناوري آموزشي استفاده از دستاوردهاي علومي همچون 
تربیتي، روان شناسي یادگیري و آموزش، ارتباطات و فناوري اطالعات در حل مسائل آموزشي و پرورشي قابل فهم خواهد 
شد. این فهم، به روشني با آنچه به شکل معمول و سنتي از فناوري آموزشي بیان و معنا مي شود، متفاوت است. در برداشت 
معمول، حتي اگر در عرصة نظرورزي هم قائل به آن نباشــیم، در عمل فناوري آموزشــي به ابزارها و وسایل، ولو نوین و 
پیشرفته، فروکاسته شده است. در این دیدگاه، فناوري آموزشي بیش از اینکه روي یادگیرنده و نحوة یادگیري وي متمرکز 
شود، عمده تمرکز خود را بر ابزارهاي جدید و به کارگیري آن ها در آموزش قرار مي دهد. این نگاه به فناوري آموزشي، به 
لحاظ تاریخي و سیر تطور ادبیات علمي این دانش تخصصي، دست کم متعلق به یك سده پیش از این است! یعني دوره اي 

که فناوري آموزشي برابر بود با خدمات سمعي و بصري (دیداري - شنیداري( در نظام هاي آموزشي.
از آن زمان تاکنون دانش فناوري آموزشي تحوالت زیادي به خود دیده و اکنون در جایگاه «حل مسئله» ایستاده 
است. بدین معنا، امروزه از فناوري آموزشي، حل کردن مسئله هاي فرایند یاددهي - یادگیري به کمك یافته هاي علوم 
گوناگون و مرتبط با تعلیم وتربیت انتظار مي رود. این انتظار از طریق برداشتن تمرکز از روي ابزارها و فناوري ها (به معناي 
ابزار( و انتقال آن به یادگیرنده و نحوة یادگیري وي تغییر یافته اســت. به طور طبیعي، انتظار «حل مســئله» کردن از 
فناوري آموزشــي با برداشت فروکاسته شدة آن به ابزارها و وســایل اصاًل قابل جمع نیست. براي تحقق رسالت «حل 
مســئله»، فناوري آموزشي از مرحلة طراحي تا ارزشیابي نظام هاي آموزشي نقش و جایگاه دارد، به شکلي که چنانچه 
روزي پریزهاي برق مســدود یا ابزارهاي فناورانه از دسترس خارج شود، فناوري آموزشي همچنان وجود دارد و ما نیز 
همواره به آن نیازمند خواهیم بود؛ زیرا فناوري آموزشــي به همان گستردگي آموزش وپرورش است. در این برداشت از 
فناوري آموزشي، کل فرایند تدریس و یادگیري به صورت یك نظام واحد آموزشي مورد توجه قرار گرفته است که محور 
اصلي آن را دانش آموزان تشکیل مي دهند. براساس این طرز تفکر، هدف هاي آموزشي تعیین مي شوند، محتواي درسي 
و تجربه هاي آموزشي تنظیم مي شود، توانایي فردي دانش آموزان مشخص مي شود، برنامه هاي آموزشي به طور منطقي 

به اجرا درمي آیند و از کل فرایند آموزشي و یادگیري ارزشیابي به عمل مي آید.
آنچه در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش کشور دربارة «فناوري آموزشي و چیستي و رسالت آن» منعکس شده 
اســت، تا حد زیادي مطابق اســت با معناي جامعي که از فناوري آموزشي در ادبیات علمي این دانش مورد نظر است. 

بخشي از اهداف کالن سند تحول بنیادین عبارت است از:
 گسترش و تأمین همه جانبة عدالت آموزشي و تربیتي.

 بهسازي و تحول در نظام برنامه ریزي آموزشي و درسي.
 ارتقاي اثربخشي و افزایش کارایي در نظام تعلیم وتربیت رسمي عمومي.

ضرورت بازانديشي در معناي 
«فناوري آموزشي» همگام با سند تحول بنيادين
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بي شك، در تحقق هر یك از این هدف ها، فناوري آموزشي به دلیل داشتن جنبه ها و ظرفیت هاي متنوع، مي تواند 
نقش جدي ایفا کند. براي تحقق عدالت آموزشــي به عنوان یکي از آرمان هاي نظام تعلیم وتربیت کشــور، براي ایجاد 
تحول در نظام برنامه ریزي آموزشــي و درسي به عنوان یك ضرورت، و براي ارتقاي اثربخشي و افزایش کارایي در نظام 
تعلیم وتربیت به عنوان امري ناگزیر، هم ظرفیت هاي سخت افزاري و ابزارگونه و هم به خصوص امکان هاي نرم افزاري و 

«حل مسئله» فناوري آموزشي مي توانند تسهیل کننده و زمینه ساز تحقق اهداف باال باشند.
در بخش اهداف عملیاتي سند تحول، هدف عملیاتي ششم موضوع «تنوع بخشي به محیط هاي یادگیري در فرایند 
تعلیم وتربیت رسمي عمومي» را مطرح و راهکارهایي هم براي آن بیان کرده است. اساساً طراحي محیط هاي یادگیري 
متناســب با نیازها، ویژگي ها و عالقه هاي دانش آموزان و با توجه به امکانــات و ضرورت هاي بومي و فرهنگي، یکي از 

جنبه ها و حوزه هاي مهم در فناوري آموزشي است که در نگاه و فهم جدید و جامع از فناوري آموزشي متبلور است.
در هــدف عملیاتي دیگر دربارة نظام تربیت معلم، یعني هدف عملیاتي یازدهم، به «طراحي و ارتقاي نظام تربیت 
حرفه اي معلمان»، تأکید شده است. تجربة داخلي و تجربه هاي جهاني نشان مي دهد، در دوران معاصر، تربیت معلمان 
موفق بدون توجه و تسلط ایشان به موضوع فناوري آموزشي (آن هم با درک جامع و جدید و نه فقط درک ابزارگرایانه( 
دشوار و بلکه محال است. در دوراني که دانش آموزان آن «نسل دیجیتال» یا «بومیان دیجیتال» یا «نسل کلیك» نام 
گرفته  اند، تربیت معلم باید و ناگزیر از مسیر تسلط ایشان به فناوري هاي آموزشي و درک صحیح آن ها از مفهوم جدید 

این حوزه از دانش تعلیم وتربیت مي گذرد.
هدف عملیاتي هفدهم به طور مستقیم و مشخص مختص موضوع فناوري آموزشي است: «ارتقاي کیفیت فرایند 
تعلیم وتربیت با تکیه بر استفادة هوشمندانه از فناوري هاي نوین». و در راهکارهاي عملیاتي این هدف مهم، اشاره هایي 
آمده است دربارة ظرفیت فناوري هاي نوین در پر کردن شکاف دیجیتالي بین مناطق آموزشي، تولید محتواي الکترونیکي 
و الکترونیکــي کردن کتاب هاي درســي، اصالح و روزآوري روش هاي تعلیم وتربیــت و در نهایت تأکید بر بهره وري از 
ظرفیت هاي آموزش هاي غیرحضوري و مجازي در برنامه هاي آموزشــي و تربیتي معلمان و دانش آموزان و خانواده ها. 
این ها همه نشــاني است از فهم درست و جامع از چیستي فناوري آموزشي و ظرفیت هاي آن براي تحقق اهداف مهم 
سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و رفع کاستي و مشکالت نظام آموزشي و در یك کالم و متناسب با تعریف و فهم 

جدید از فناوري آموزشي، یعني «حل مسئله».
با توجه به آنچه در ضرورت نوفهم گرایي از فناوري آموزشي و داللت هاي هوشمندانة این مهم در سند تحول بنیادین 
بیان شد، آنچه همکاران مجلة فناوري آموزشي به آن مي اندیشند و سعي در تحقق زمینه هاي آن دارند، عبارت است از 
«تعریف و تبیین جایگاه فناوري آموزشي در اسناد باالدستي، تبیین چگونگي تحقق اهداف، رسالت ها و آرمان هاي بیان 
شده در این اسناد و راهکارهاي برون رفت از کاستي هاي موجود در نظام تعلیم وتربیت کشور به کمك فناوري آموزشي 

و در کنار سایر دانش هاي تخصصي حوزة علوم تربیتي. 

با احترام
دکتر مهدي واحدي
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محمد هاشمي (کارشناس ارشد تکنولوژي آموزشي)

پدیـده اي  نـوظـهور 
کي  ـ  ..ـ. ـ ...ـترونی ک ـ ..ـ. ـ ...ـوزش ال در آم

مــوک
                                                                                اشاره                                                                                                                                                                               
آیا تاکنون در مقام آموزشــگر یا شــاگرد در دوره های برخط ثبت نام کرده اید؟ کدام ویژگی ها را برجسته ترین ویژگی های این دوره ها 
می دانید؟ پیداســت که دوره های برخط تفاوت هــای زیادی با دوره های حضوری دارند. موك  از جمله دوره هایی اســت که اخیراً برخی از 

سازمان ها، به صورت برخط و غیر حضوری، ارائه می دهند. نگارنده سعی دارد در مقالة حاضر ویژگی های عمدة این دوره ها را معرفي کند.

 كليدواژه ها:     موك، ارزیابی، عملکرد، دوره هاي برخط                                                                                                                         

موک ۱؛ پدیده اي نوظهور
موک نوعــي دورة برخــط با هدف دسترســی 
یادگیرنــدگان بــه منابــع یادگیــری در فضای وب 
اســت. موک ها می توانند فارغ از مالحظات سیاسی، 
اجتماعی، جغرافیایی و فرهنگی بین تعداد زیادی از 

افراد تعامل فعال ایجاد کنند. 
موک پدیده ای به نســبت جدید، با عمری چند 
ساله اســت. اولین موک را در سال 2008 دانشگاه 
«مانیتوبــا» ایجــاد کرد. اما در ســال های 2011 و 
2012 پدیدة موک  چنان فراگیر شد که سال 2012 
به عنوان ســال موک نام گذاری شــده است (پاپانو2، 
2012(. موک ها در حالت اولیه به دو دســته تقسیم 
می شــوند: «ایکس موک ها3 و ســی موک ها»4. این 
دسته بندی وسیع براساس آموزش یا الگویی آموزشی 
اســت که برای ارائة دورة آموزش استفاده مي شود. 
ایکس موک ها از الگوی سخنرانی سنتی هدایت شده 
توسط ارائه دهنده اســتفاده می کنند. ایکس موک ها 
شــامل ســخنرانی های ویدئویــی کوتــاه (3 تا 30 
دقیقه اي( دربــارة موضوعات با آزمون های ترکیبی و 
ارزیابی خودکار و تکرار مطالب هســتند. از آنجا که 
در موک اندازة کالس بســیار گسترده است، تعاملی 
بیــن آموزش دهنده و یادگیرنده وجود ندارد، مگر در 
بعضی دوره ها که دســتیار تدریس و آموزشگران، به 

طور جداگانه، مسئولیت پاســخ به سؤاالت شاگردان 
را بر عهده دارند. در مقابل، ســی موک ها (موک های 
ارتباط گــرا(  بــه حمایــت همتایــان، اجتماع های 
پایة  وابسته اند.  یادگیرندگان  یادگیری و شــبکه های 
اولیة ســی موک ها این اســت که دانش در یك شبکه 
قرار دارد و به همین دلیل آن ها را ســی موک یعني 
مــوک ارتباط گرا می نامند. ســی موک هــا بر مبنای 
نظریة ارتباط گرایی، بر شــبکه های یادگیرندگان برای 
تولید و نشــر دانش با ســاخت و گسترش شبکه های 
دانش موجود و تقویت اســتقالل یادگیرندگان مبتني 
هســتند (پیریز پیا5، 2012(. امــروزه ارائة دوره های 
موک توسط دانشگاه های برتر، توجه زیادی را به خود 
جلب کرده و عامل مهمی برای ثبت نام های گسترده 

در موک هاست.

طراحی و اجرای موک
موک  هــا از جهت طراحی تقریبــاً مانند دوره های 
دانشگاهی، شــروع و پایان مشــخصی دارند. در این 
دوره ها، عالوه بر کاربــرد محتوای درس ها که معموالً 
شامل ویدئو، اســالیدهای آموزشــی، و منابعی برای 
مطالعة بیشــتر آن درس هاســت، مخاطبان می توانند 
از طریق گروه های مباحثه، آموخته ها و ســؤاالت خود 
را مطــرح کنند و از طریق شــرکت کننــدگان دیگر، 

فناوري آموزشي و پداگوژي
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موك، نوعي 
دورة برخط 

با هدف دسترسي 
یادگیرندگان 

به منابع یادگیري 
در فضاي وب 

است

پاسخ سؤاالت خود را به دست آورند. طراحی موک ها 
می توانــد به صورتی باشــد که امــکان نظارت باالیی 
بر عملکرد مخاطب وجود داشــته باشــد، یا برعکس، 
مخاطب از ســطح باالیی از اســتقالل برخوردار باشد. 
معموالً مجری این دوره ها دانشــگاه، سازمان یا نهادي 
دولتی یا غیر دولتی اســت. اجرای موک ها در مواردی 
از قابلیت اجرایی بیشــتری برخوردار اســت، از جمله 
هنگامی که مخاطبان یــك درس یا یك دوره، تعداد 
زیــادی از افراد در مکان های متفاوت باشــند. در این 
موجب  موک هــا  مقیاس پذیری  خاصیــت  صــورت، 
می شود دسترســی به این دوره ها برای تعداد زیادي 
از مخاطبان آموزشی در نقاط مختلف امکان پذیر شود 
(ســلوین6، 2011(. فراهم بودن زیرســاخت هایي از 
جمله دسترســی به اینترنت، از مهم ترین شرایط برای 

اجرای دوره های موک است. 

یادگیرنده در موک
مــوک دربرگیرنــدة یادگیرندگانی اســت که با 
اهــداف متفاوتي بــراي آموزش ثبت نــام می کنند. 
تحقیقات اخیر نشــان داده اســت، از هزاران نفر که 
در مــوک ثبت نام می کنند، کمتر از 10 درصد برای 
به پایان رساندن دوره و کسب اهداف یادگیری قصد 
بودن میــزان تکمیل کنندگان  پاییــن  واقعی دارند. 
دوره، چالشی جدی برای طراحان موک است. اصوالً 
شــرکت کنندگان در موک به چند دســته تقســیم 

می شوند: 
  افراد حاضر7: کســانی که به طور فعال تنها در 
انتخاب موضوعات شرکت می کنند. این مخاطبان 
از محتوای موک تنها برای رسیدن به اهداف خود 
در جای دیگر استفاده می کنند. گاهی اوقات هم به 

منظور ایجاد زیربناهایی برای دانش و مهارت ها و 
تخصص خود در دوره مشارکت می کنند. 

  شــرکت کنندگان منفعل8: شرکت کنندگان 
منفعــل هیچ چیــزی را در گروه هــا منعکس 
نمی کنند یا در فعالیت های یادگیری مشــارکت 
ندارند. آن ها ممکن اســت بــرای الگو برداری از 
مواد یادگیری، ارزیابی ها و سایر مؤلفه های دوره 
و ابزارهایی که ممکن اســت به اهداف درازمدت 
آن ها مرتبط باشــد، در دوره ها شــرکت کنند. 
تفاوت عمــده این گروه با افــراد حاضر در این 
اســت که عمدتاً این گروه براي دریافت گواهي 

دوره مشارکت دارند. 
  شــرکت کنندگان فعال9: افرادي هستند که 
الزامات دوره را برای دستیابی به اهداف یادگیری 
کامل می کنند. شــرکت کنندگان فعال کمترین 
درصد از کل شــرکت کنندگان در موک ها را به 

خود اختصاص می دهند. 
  افراد بدون حضور10: احتماالً این گروه بیشترین 
تعــداد ثبت نــام کنندگان در موک را شــامل 
می شوند. این گروه برای دوره ثبت نام می کنند، 
اما هرگــز در آن درگیر نمی شــوند. هرچند در 
ابتدا انگیزة شــرکت در دوره را دارند، اما شور و 
عالقة آن ها از بین می رود، یا اولویت های دیگري 
برایشــان ایجاد می شــود که زمــان الزم برای 

شرکت در دوره های دیگر را ندارند. 

انوع موک
1. دورة گستردة برخط و باز11(بوک(

2. دورة توزیع شدة آزاد مشارکتی12 (دوک( 
3. دورة برخط و باز محدود13 (لوک(
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4. تحقیق گستردة برخط و باز14 (مور( 
5. دوره های برخط محدود و فردی15 (اسپوک( 

6. دوره های هم زمان گستردة برخط و باز16 (اسموک(

ارزشیابی در موک
در ارزشیابی یادگیرنده در موک ، یکی از مسائلی 
کــه باید بــه آن پرداخته شــود، مطمئن شــدن از 
این مســئله است که شــخصی که در موک شرکت 
کرده، واقعاً همان فردی اســت که قرار اســت برای 
وی مدرک صادر شــود؟ اگر قرار است گواهی صادر 
شود، آیا ارزشــیابی باید به صورت برخط انجام شود 
یا حضوری؟ گواهی اعطا شده به یادگیرندگان موک 
چقدر ارزشــمند و قابل اطمینان است؟ دلیل چنین 
پرســش هایی این اســت که در حال حاضر فناوری 
هیچ راهی ندارد تا مطمئن شود شخصی که دوره را 
ثبت نام کرده، با شــخصی که تمرینات دوره را کامل 
می کند یا در آزمون دوره شــرکت می کند یکســان 

است یا خیر! 
در بعضــی دوره ها بــه تمام افرادی کــه دوره را 
گذرانده اند یك گواهی حضور ساده اعطا می شود و یك 
گواهــی با عنوان «گواهی رهگیری امضا» که تضمینی 
اســت، با هزینــة باال، صادر می شــود. بــرای گواهی 
رهگیری امضا از ســرعت و الگــوی ضربات به صفحه 
کلید، گرفتن عکــس در طی آزمون از طریق وب کم، 

امضایی مخصوص به فرد ایجاد می کنند. 
برخی از دوره ها از مدل تلفیقی استفاده می کنند؛ 
موک و کالس های رســمی. در این دوره ها، در انتهای 
دوره دانشــجویان می توانند بــه انتخاب خود در یك 

آزمون استاندارد حضوری شرکت کنند. 
گزینــه دیگــر به جــای ارزشــیابی از راه دور یا 
ارزشــیابی حضوری، ارزشــیابی همتایان است. یعنی 
ارزشیابی توسط سایر افرادی که در همان موک حضور 

داشته اند. 
بــه طــور کلــی، ارزشــیابی در موک بــه نظر 
برگزارکنندگان دوره، نوع موک مورد استفاده و دالیل 

استفاده از موک بستگی دارد.

 پي نوشت ها  .........................................................................................
1. Mooc
2. Pappano
3. xMOOCs 
4. cMOOCs
5. Perez-Pea
6. Selwyn  
7. Drop-Ins 
8. Passive Participants
9. Active Participants 
10. Ghosts 
11. Big Open Online Course (Booc) 
12. Distributed Open Collaborative Course (Dooc) 
13. Little Open Online Course (Looc) 
14. Massive Open Online Research (Mooc)
15. Small Private Online Course (Spok) 
16. Synchronous Massive Open Online Courses (SMooc) 

موك
 پدیده اي به 
نسبت جدید
 با عمري
 چند ساله
 است

جمع بندي
یادگیرنــدگان در مــوک از گروه های متفاوت 
و از نظر زمینه هــای اجتماعی و فرهنگی، آموزش 
و تجربه هــاي حرفه ای، و موقعیــت جغرافیایی با 
هــم تفاوت دارنــد. با وجود گســترده بودن طیف 
یادگیرنــدگان موک، همة کســانی کــه در موک 
شرکت می کنند، لزوماً قصد تکمیل دوره را ندارند. 
ارائــة مدرک یا گواهی پس از تکمیل دوره، اهمیت 
اســتفاده از تکنیك های ارزیابی برای اندازه گیری 
مشارکت و تعامل یادگیرنده در موک ها را مضاعف 
کرده اســت. با توجه به گسترة موک ها و دسترسی 
آزاد آن برای همة شــرکت کنندگان، ارزشــیابي 
یادگیرندگان در موک بسیار مهم است؛ زیرا نه تنها 
بهبود نتایج یادگیــری را تضمین می کند، بلکه به 
بهبود الگوی طراحی و ارائة موک ها کمك می کند. 

MassiveM OpenO OnlineO CoursesC

 منابع ......................................................................................................
1. Balfour, S. P.(2013). Assessing writing in MOOCS: Auto-

mated essay scoring and Calibrated Peer Review.
2. Research & Practice in Assessment, 8(1), 40–48.
3. Calderwood, B. J.(2013). MOOCs: Examining the Tsunami. 

Journal of Developmental Education, 36(3), 38–40.
4. Calibrated Peer Review.(2012). In Calibrated Peer Review. 

Retrieved from http://cpr.molsci.ucla.edu/Home.
Aspx
5. Pappano, L.(2012, November 2). The year of the MOOC. The 

New York Times.
6. Pérez-Peٌa, R.(2012). Top Universities Test the Online Appeal 

of Free. Retrieved from http://www.nytimes.
7. com/2012/07/18/education/top-universities-test-theonline- 

appeal-of-free.html
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                                                                                اشاره                                                                                                                                                                               
یادگیری غالباً فرایندي ســودمند تعریف می شود که در آن یادگیرنده با نزدیك شدن به اطالعات، مرتبط کردن آن ها با دانش قبلی و 
کنترل و هدایت فرایند یادگیری خود، به صورت فعاالنه عمل می کند. این در حالي اســت که مي دانیم، افراد با شیوه هاي خاص و گوناگوني 
یاد مي گیرند و در موقعیت هاي یکسان یادگیري متفاوتي دارند. از جمله مهم ترین دالیل این امر، سبك یادگیري آن               هاست. سبك یادگیري 
تعیین می کند در برخورد با یك موقعیت، فرد چه مدت، به چه چیز و به چه میزانی توجه مي کند. به بیاني دیگر، ســبك یادگیری شــامل 
باورها، اعتقادات، اولویت ها و رفتارهایی اســت که افراد به کار می برند تا در یك موقعیت معین به یادگیری خود کمك کنند. توجه معلم به 
عنوان طراح آموزشــي به سبك هاي یادگیري دانش آموزان، مي تواند زمینه ساز یادگیري هاي ماندگار،  عمیق و غني شود. نوشتة پیِش رو به 

این موضوع اختصاص دارد.

 كليدواژه ها:     سبك یادگیري،  فرایند یاددهي - یادگیري، طراحي آموزشي                                                                                                          

طراحي و تولید
لیال سلیقه دار (دکتراي برنامه ریزي آموزشي(

من با دیگري تفاوت دارم!
یکــي از دالیل تفاوت هاي فردي، ســبك  یادگیري 
است. سبك هاي یادگیري از جمله متغیرهایي هستند که 
با یادگیري افراد ارتباط مستقیم دارند و شیوة یادگیري را 
موجب مي شوند. به عبارت دیگر، افراد به همان اندازه که 
با هم تفاوت  دارند، شیوه هاي یادگیري متنوع نیز دارند. 
اینکــه هر کدام از ما ترجیــح مي دهیم با چه نوع منابع 
یادگیري در ارتباط باشیم، یا چگونه اطالعات را دریافت 

و پردازش کنیم، به سبك یادگیري ما مربوط است.
برخــی تمایل دارند بر حقایق، محاســبات ریاضی و 
اطالعات مســتند تمرکز کنند. برخی دیگر به الگوهای 
ریاضــی و نظریه ای عالقه دارند. برخی از طریق اشــکال 
دیداری اطالعات مانند تصویرها، نمودارها و نقشه ها بهتر 

مي آموزند. گروهي شنیدن و خواندن را شیوة مناسبي براي 
تفکر و درک مطلب مي دانند. عدة دیگري از بودن در کنار 

دیگران و هم آموزي یادگیري را دنبال مي کنند.
مسئولیت اصلي معلم این است که زمینة مشارکت 
همة دانش آموزان را در فرایند یاددهي- یادگیري فراهم 
کند تا بــه بهره مندي و لذت بــردن از یادگیري کمك 
کنــد. به همین دلیل، درک ترجیح و ســبك یادگیري 
دانش آموزان و توجه به آن در طراحي آموزشــي، بسیار 
اهمیــت دارد تا به عملکرد مثبت و ســازندة یادگیري 
دانش آموزان منجر شــود. شناسایي ســبك یادگیري 
دانش آموزان و توجه به انواع سبك هاي یادگیري مي تواند 
به انتخاب مواد آموزشــي مناسب و طراحي فرصت ها و 

موقعیت هاي یادگیري مؤثر کمك کند. 

سبك يادگيري و طراحي آموزشي 

چگونه ياد مي گيرم؟
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سبك یادگیري من چیست؟

چگونگی یادگیری یادگیرنده است

عامل مؤثر یادگیری است

میزان توانایی یادگیری است

در هر فردی متفاوت از دیگری است

به عنوان مکمل رفتارهای ورودی یادگیرندگان
به کار می رود

شیوة  انتخابی تمرکز  یادگیرنده 
بر یادگیری است

راه انتخابی یادگیرنده 
در نگه داری آموخته هاست

روش انتخابی پردازش اطالعات 
برای یادگیرنده است

 در طراحي 
آموزشي الزم است 
موقعیت هاي متنوع 
كه با سبك هاي 
گوناگون یادگیري 
مرتبط هستند 
در نظر گرفته شوند

با وجود تفاوت ســبك هاي یادگیري دانش آموزان و 
اثرگذاري و ارتباط سبك ها بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی 
آنان، ضرورت تنوع محیط یادگیري و غني سازي شیوه ها 
در فرایند یاددهي- یادگیري بیشــتر نمایان مي شود. با 
توجه کردن به تفاوت هاي یادگیري دانش آموزان و ایجاد 
هماهنگي با آن ها مي توانیم در استفادة بهینه از سبك هاي 
گوناگون یادگیري به دانش آموزان کمك کنیم. در چنین 
شرایطي، دانش آموزان مي توانند اولویت روش هاي کسب 
اطالعات، پردازش و تحلیــل و نگهداري از آموخته هاي 
خود را مطابق شــیوة یادگیري خود بیابند و مسئله هاي 

خود را از آن طریق حل کنند.

انواع سبك هاي یادگیري
دســته بندي هاي ســبك هاي یادگیــري متنوع و 
گوناگون اند. از نظر انواع سبك یادگیري، مي توان مجموع 

آن ها را در سه دستة کلي زیر معرفي کرد. 

سبک های
یادگیری
عاطفی

سبک های
یادگیری

فیزیولوژیک

سبک های
یادگیری
شناختی
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وظیفة معلم 
شناسایي سبك هاي 

یادگیري تك تك 
دانش آموزان نیست، 

بلكه مسئولیت 
اصلي او فراهم آوري 
موقعیت هاي متنوع 

یادگیري متناسب 
با هر سبك است
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6. سیف، علي اکبر(1396( روان شناسي پرورشي نوین. تهران: دوران

سبک های یادگیری فیزیولوژیک
اگر بنا باشد محیط مطالعه و یادگیري خود را انتخاب 
کنید، چه مواردي در فهرست انتخاب هاي شما خواهند 

بود؟ 
 محیطي آرام و بدون رفت وآمد و سر و صدا؛

 محیطي در ارتباط با آدم ها و دوستان؛
 محیطي طبیعي همراه با نمادهایي از طبیعت؛

 محیطي همراه با پخش موسیقي مالیم؛
 مکاني پر نور؛ 

 محیطي با نور شب
محیط و شرایط فیزیکي آن با یادگیري ارتباط دارد.  
جنبه هاي زیســت شناختي یا واکنش یادگیرنده به این 
شرایط، سبك یادگیري فیزیولوژیك را تشکیل مي دهد. 
توجه به سبك انتخابي و ترجیح یادگیرنده در خصوص 
محیط فیزیکي براي یادگیــري، به ماندگاري، تعمیق و 

تأثیر بیشتر یادگیري کمك مي کند.

سبک های یادگیری عاطفی
بــا توجه به شــیوة یادگیري خــود، از نظر ارتباط 
با دیگــران و تجربه هاي هم آمــوزي و دیگر جنبه هاي 
یادگیري که به رغبت عاطفي و تشــویق مربوط اســت، 

خود را با چه شرایطي متناسب مي بینید؟
 دوســت دارید در کنار دیگران بیاموزید و با هم 

یاد بگیرید؛
 تنهایي مطالعه کردن و آموختن را ترجیح مي دهید؛

 خودجوش و با پشتکار هستید؛
 به تشویق و ترغیب معلم و اطرافیان نیاز دارید تا 

روي یادگیري متمرکز شوید؛
 بدون نیاز به تشــویق دیگران یادگیري را دنبال 

مي کنید؛
 احساس مي کنید انگیزش دروني الزم براي انجام 

کارها و یادگیري را دارید.

سبک های یادگیری شناختی
تصور کنید معلم مسئله اي را در اختیار دانش آموزان 
قرار مي دهد. او تاکنون راه خاصي براي حل آن مســئله 
ارائه نکرده است. بدیهي است، دانش آموزان به شیوه هاي 

گوناگون و از راه هاي متفاوت مسئله را حل مي کنند. 
ایــن اتفاق، یکــي از ویژگي هاي مرتبط با ســبك 
یادگیري شناختي است. سبك یادگیري شناختي طیف 

وسیعي از زمینه هاي یادگیري را شامل مي شود: 
  طریقی که شــخص موضوع هاي اطراف خود را  

درک می کند واطالعات را به خاطر می سپارد؛
 شیوه اي که دربارة مطالب می اندیشد و مسائل را 

حل می کند؛ 
 روش هــای خاصــی که یــك فــرد در درک و 

مفهوم سازی محیط به کار می برد؛
 فرایندی کــه افراد از طریــق آن اطالعات را از 
محیط مي گیرند، تفسیر مي کنند و برای واکنش 

به محیط از آن استفاده می کنند؛
 چگونگــی پرداختن به حل یك تکلیف توســط 
افراد، فارغ از سطح هوشی یا الگوهای توانایی های 

ویژة افراد؛
 راه هــای ترجیحــی هر فــرد برای پــردازش و 

سازمان دهی اطالعات.

جمع بندي
ســبك هاي یادگیــري از جملــه مؤلفه هاي 
پراهمیت در طراحي آموزشي محسوب مي شوند که 
الزم اســت معلم در هر مرحله از فرایند یاددهي-
یادگیــري به آن ها توجه نشــان دهــد. از جمله 
زمینه هاي ضــروري براي اقدام معلمان در این باره، 
ایجاد فرصت هاي متنوع یادگیري اســت که امکان 
ارتباط هر ســبك یادگیري را بــا موقعیت فراهم 
مي کند. اعطاي آزادي عمــل و حق انتخاب روش 
به دانش آموز مي تواند او را با ســبك یادگیري خود 
بیشــتر آشنا کند و زمینة کسب تجربة مستقیم را 
فراهم ســازد.  به این ترتیب، ممکن است در پایان 
یك دورة تحصیلي، معلم همچنان نتواند تشخیص 
دهد هر دانش آموز به کدام سبك یاد مي گیرد. البته 
ضرورتي هم براي این کار نیست. مهم این است که 
معلم بتواند شرایطي را فراهم آورد تا هر دانش آموز 
با رویارویي در موقعیت هاي گوناگون، امکان انتخاب 
و قرارگیــري در ســبك یادگیري خود را داشــته 
باشــد و از این طریق یادگیري مؤثر و ماندگاري را 
تجربه کند. در این صورت مي توان انتظار داشــت 
دانش آموزان به مرور ســبك هاي یادگیري خود را 

بشناسند.
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نظریــة هوش هاي چندگانه مي گوید: فرد ترکیبي منحصر به فرد از هوش هاي متمایز از یکدیگر 
دارد. بنابــر نظر بنیان گذاران و حامیان این نظریه، یادگیري هــر فرد هنگامي به بهترین وجه صورت 

مي گیرد که مواد یادگیري مطابق با هوش هاي وي باشند. در وجود هوش در افراد شکي نیست، اما ترکیب 
این هوش ها در افراد با یکدیگر تفاوت دارد. بنابراین، تدریس باید با توجه به درجات هوش هر فرد صورت گیرد. 

در درس شیمی کالس دهم، مبحث «قانون بویل» آورده شده است. قانون بویل رابطة معکوس بین حجم و فشار 
گاز در دمــای ثابت را توضیح می دهد. در این مقاله قصد داریم روش تدریس این قانون را با اســتفاده از نظریة هوش های 

چندگانه توضیح دهیم.

  اشاره                                                                                                                                                                               

كاربرد فناوري آموزشي

 كليدواژه ها:     هوش هاي چندگانه، قانون بویل، رابطة حجم و فشار گاز                                                                                                               

 قانون بويل

سمیه مهتدي (دانشجوي دکتراي تکنولوژي آموزشي)

آماده سازي
معلم تصمیــم می گیرد قانــون بویل را 
با اســتفاده از نظریة هوش های چندگانه در 
کالس آموزش دهد. برای این کار شــروع به 
آماده ســازی موارد الزم می کند. ابتدا تصویر 
یك نمــودار در مــورد معرفــی هوش هاي 
چندگانه را آماده می کند. سپس قانون بویل را 
در قالب یك شعر (آهنگین( می نویسد و ضبط 

می کند تا در کالس پخش شود.

معرفی هوش های چندگانه
در ابتدای کالس، معلم نظریة هوش های 
چندگانه و هشت هوش کالمی-زبانی (هوش 
کالمی(، منطقی-ریاضــی (هوش منطقی(، 
بصــری- فضایــی (هوش فضایــی(، بدنی- 

جنبشــی (هوش بدنی(، موســیقی (هوش 
موســیقایی(، طبیعی (هوش طبیعی(، بین 
فردی (هــوش فردی( و درون فردی (هوش 
درون فــردی( را توضیح می دهد و به تصویر 
آن روی نمودار دایره ای هوش هاي چندگانه 
اشــاره می کنــد. ســپس از دانش آمــوزان 
می خواهد دو هوش باالی خود را بیان کنند. 
او توضیح می دهد، هر فردی همة هوش ها را 
در ابعاد متفاوت دارد و هوش ممکن اســت 
در طــول زمان تغییر کند. البته هیچ یك از 
هوش ها بهتر از دیگری نیست. هوش مانند 

ماهیچه، با تمرین رشد می کند.
در حالی که معلــم نام هر هوش را بیان 
می کنــد، دانش آموزاني که یکی از دو هوش 
باالیشان آن هوش اســت، دست هایشان را 

باال می برند. معلم نام آن هــا را روی نمودار 
دایره ای هوش های چندگانه می نویســد. در 
انتها، معلم هوش هاي قوی خود را نیز هوش 
منطقی، هوش کالمی و هوش طبیعی بیان 

می کند. 
معلم مي گوید: «امروز قرار است یك قانون 
گاز را که به نام رابرت بویل نام گذاری شده 
است یاد بگیریم. صادقانه، چند نفر از شما به 

یادگیری این قانون عالقه مند هستید؟»
از 26 دانش آموز، 5 نفر دستشــان را باال 
مي برند. معلم مي پرسد «فکر می کنید چند نفر 
از شما ممکن است در مورد این قانون عالقه مند 
شوید، اگر این موضوع با استفاده از هوش های 
چندگانه تدریس شــود؟» این بــار 22 نفر از 
26 دانش آموز دست هایشــان را باال مي برند. 
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  اشاره                                                                                                                                                                               

شروع      تدریس
معلم توضیــح مي دهد، 
از دانش آمــوزان که هوش  بعضــی 
کالمی دارند، ممکن است با خواندن تعریفي 
از قانون بویل که روی تخته می نویسم، متوجه 
چیستي این قانون شوند. بنابراین، متن قانون 
را می خواند و می پرســد «چند نفر با خواندن 
تعریف یا شــنیدن چیزی که مــن خواندم، 
قانون بویل را متوجه شدند؟» تنها تعداد کمی 

دست هایشان را باال مي برند. 
معلم مي گویــد «برخی از شــما هوش 
منطقی دارید. بنابراین، اگر فرمول را به شما 
بدهــم، متوجه قانون می شــوید.» فرمول را 
می نویسد و آن را به روشنی توضیح می دهد 
و می پرسد «حاال چند نفر از شما فکر می کند 
قانون بویل را متوجه شــده است». چند نفر 

دیگر از دانش آموزان دستشان را باال می برند.
برای اســتفاده از هوش بدنی- جنبشــی 
(هوش بدنی(، معلم از دانش آموزان مي خواهد 
هــوا را وارد دهان خود کننــد و هر دو گونة 
خــود را باد کنند. خودش نیــز این کار را به 

عنوان مدل انجام می دهد. سپس مي گوید هر 
کدامتان همة هوا را در یك گونه  فشار دهید و 
مي پرسد، برای فشار، در یك گونه، چه اتفاقی 
افتاد وقتی حجم کاهش یافت؟ دانش آموزان 
پاسخ مي دهند وقتی حجم نصف شد، یك 

طرف فشار بیشتری تحمل کرد.
برای استفاده از هوش بصری- فضایی 
(هــوش فضایی(، معلــم بادکنك هایی 
را بیــن دانش آموزان تقســیم می کند 
و برای باد کردن و بســتن بادکنك ها 
راهنمایی شــان می کنــد. ســپس از 
دانش آموزان می خواهد برای کم کردن 
حجم بادکنك ها، آن ها را فشــار دهند. 
در حالی که دانش آموزان این کار را انجام 
می دهند، چند بادکنك می ترکد. معلم از 
دانش آموزان می خواهد توصیف کنند چه 
اتفاقی افتاده اســت. پس از توصیف بچه ها، 
معلم با نوشــتن یك حرف V  (حجم( و یك 
حرف P (فشــار( روی تختــه، با یك فلش به 
سمت پایین کنار V و یك فلش به سمت باال 
کنار P، به صورت گرافیکی نشان می دهد که 
اگر حجم گاز کم شــود، فشار افزایش می یابد. 
بعد بادکنکي را که نصفش را با دست فشار داده 
اســت، باال مي برد. وقتی توجه دانش آموزان را 
جلب مي کند، دســتش را آزاد مي کند و فشار 
آزاد مي شــود. حال از دانش آموزان می خواهد 
رابطة بین حجم و فشار را در این حالت حدس 
بزنند. وقتی آن ها به درســتی پاسخ مي دهند، 
برای نشــان دادن اینکــه هنگامی که حجم 
افزایش می یابد، فشار کاهش می یابد، یك فلش 
به سمت باال کنار V و یك فلش به سمت پایین 

کنار P می کشد. 
برای استفاده از هوش طبیعت گرا (هوش 
طبیعــی( در کمــك به دانش آمــوزان برای 
یادگیری قانــون بویل، معلم توضیح می دهد 
چگونه وقتی فرد در آب شیرجه می زند، برای 
جلوگیری از خم شدن، باید میزان زاویه اش را 
با سطح کنترل کنند. او این را با شرایط قانون 
بویل - رابطة معکوس بین فشار و حجم گاز- 

توضیح می دهد. 
برای اســتفاده از هوش موسیقایی، شعر 
قانون بویل را پخش می کند. در همین حین، 
متن شعر را روی تخته می نویسد. دانش آموزان 
یك بار گوش می کنند و همه با هم شعر قانون 

بویل را می خوانند.
معلــم از هوش بین فردی (هوش فردی( 
دانش آموزان در یك فعالیت همکارانة تقسیم 
گروهی تفکر کــه در آن دانش آموزان قانون 
بویل را بــا کلمات خود بــرای یك هم گروه 
توضیح می دهند، اســتفاده می کند و سپس 
فعالیت هایی می دهد که بــرای فهم قانون و 

چرایی آن بیشتر به آن ها کمك می کند. 
برای استفاده از هوش درون فردی (هوش 
معنوی(، معلم از آن هــا می خواهد به زمانی 
فکر کنند که زیر فشــار زیادی هستند. حال 
احســاس خود را بیان کنند که چقدر فضای 
روانی یا فکری (حجم( دارند. سپس به زمانی 
فکر کنند که فشــار کم شده است. حال بیان 
کنند چقدر فضــای روانی (حجم( برای آن ها 
وجود دارد. از دانش آموزان خواســته مي شود 
تفکراتشــان را در دفتر خود بنویســند و در 

جلسة بعد در کالس ارائه دهند. 

اتمام درس
بــرای اتمــام کالس، معلم می پرســد، 
«حاال چه کســی قانون بویل را کاماًل متوجه 
شــد؟» همه، به جز دو دانش آموز، دستشان 
را باال می برند. ســپس می پرسد، «چه کسی 
هوش هــای چندگانــه را در یادگیری قانون 
بویــل مفید یافت؟» همه دست هایشــان را 
باال می آورند. زمانی که معلم می پرســد آیا 
برای  از هوش هــای چندگانه  می خواهنــد 
یادگیــری مباحث دیگر در علوم اســتفاده 
کنند، همه موافقت خــود را اعالم می کنند. 
در چنــد دقیقة باقی مانده از کالس، شــعر 
هوش های چندگانه دوباره پخش می شــود و 

دانش آموزان با هم آن را می خوانند. 

جمع بندی
پس از اتمام کالس، معلم فکر می کند 
بتوانــد از هوش های چندگانه در تدریس 
مباحث دیگــر، برای افزایــش یادگیری 
دانش آمــوزان و ارزیابی آن در درس های 
هفتة آینده هم استفاده کند. به نظر شما، 
در چــه مباحثی می تــوان از این نظریه 
اســتفاده کرد؟  نظرات خــود را با ما به 

اشتراک بگذارید.

هر فردي همة هوش ها را در ابعاد متفاوت دارد. هوش ممكن است در طول زمان تغییر كند

شروع      تدریس 
معلم توضیــح مي دهد، 
از دانش آمــوزان که هوش  بعضــی 

عنوان مدل انجام می دهد. سپس مي گوید هر 
کدامتان همة هوا را در یك گونه  فشار دهید و 
مي پرسد، برای فشار، در یك گونه، چه اتفاقی 
افتاد وقتی حجم کاهش یافت؟ دانش آموزان 
پاسخ مي دهند وقتی حجم نصف شد، یك 

طرف فشار بیشتری تحمل کرد.
برای استفاده از هوش بصری- فضایی 
(هــوش فضایی(، معلــم بادکنك هایی 
را بیــن دانش آموزان تقســیم می کند 
و برای باد کردن و بســتن بادکنك ها 
راهنمایی شــان می کنــد. ســپس از 
دانش آموزان می خواهد برای کم کردن 
حجم بادکنك ها، آن ها را فشــار دهند. 
در حالی که دانش آموزان این کار را انجام 
می دهند، چند بادکنك می ترکد. معلم از 
دانش آموزان می خواهد توصیف کنند چه 
اتفاقی افتاده اســت. پس از توصیف بچه ها، 

معلم با نوشــتن یك حرف 
Pحرف Pحرف P (فشــار( روی تختــه، با یك فلش به 

سمت پایین کنار 
کنار P، به صورت گرافیکی نشان می دهد که 
اگر حجم گاز کم شــود، فشار افزایش می یابد. 
بعد بادکنکي را که نصفش را با دست فشار داده 
اســت، باال مي برد. وقتی توجه دانش آموزان را 
جلب مي کند، دســتش را آزاد مي کند و فشار 
آزاد مي شــود. حال از دانش آموزان می خواهد 

وهوهوش ةمةمة مهمه رفرفردي رهرهر

 هوش فضایی

عی
طبی

ش 
هو

 

ش موسیقایی
  هو

 هوش بدنی

1
2
3
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سؤال هاي چند گزینه اي
 و اندازه گیري 
سطوح باالي تفکر 

                                      اشاره                                                                                                
هر سؤال چندگزینه اي از سه قسمت اصلي تشکیل مي شود: 1)تنه؛ 2) گزینة 
کلید؛ 3) گزینه هاي انحرافي. تنه یا ساقة سؤال شامل مسئله یا موضوعي است 
که سؤال باید آن را بسنجد. گزینة کلید همان پاسخ درست سؤال است که آزمون 
شــوندة مطلع از موضوع سؤال آن را به عنوان پاسخ انتخاب مي کند. گزینه ها ي 
انحرافي گزینه هاي غلطي هستند که نقش آن ها منحرف کردن آزمون شوندگان 
ناآگاه از موضوع سؤال است. از سؤال هاي چندگزینه اي مي توان براي اندازه گیري 
میزان غلبة بازده یادگیري در ســطوح گوناگون (دانش تا ارزشــیابي) استفاده 
کرد. اما در جامعة آموزشي ما این تصور غلط شکل گرفته است که این آزمون ها 
یا سؤال ها براي سنجش ســطوح پایین شناختي مناسب هستند. در این مقاله 
کوشش شده اســت با ارائة رهنمودهاي مطلوب و با ذکر دلیل، به خواننده این 
بینش داده شود که مي توان از این سؤال ها براي سنجش سطوح باالي شناختي یا 

تفکر در سطوح باالي شناختي (فراتر از سطح کاربرد) نیز استفاده کرد. 

پژوهش و نوآوري
نوشتة دارینا اسکالي
ترجمة احمد شریفان (دانشجوي دکتراي سنجش و اندازه گیري(

 كليدواژه ها:       تفکر، سؤال هاي عیني، تهیة سؤال، سطوح باالي شناختي،  پیشرفت تحصیلي 

سؤال هاي چند گزینه اي

سطوح باالي 

2)تنه؛ 2)تنه؛ 2) گزینة  هر سؤال چندگزینه اي از سه قسمت اصلي تشکیل مي شود: 1

پژوهش و نوآوري

سؤال هاي چند گزینه اي

                                      اشاره                                                                                                

پژوهش و نوآوري
نوشتة دارینا اسکالي
ترجمة احمد شریفان (دانشجوي دکتراي سنجش و اندازه گیري(

 مفهوم تفکر ســطح بــاال به طبقه بنــدي بلوم از 
هدف هاي آموزشي مرتبط است (بلوم، انگلهارت، فورست، 
هیل و کاراث هول، 1956(؛ این طبقه بندي شش فرایند 
شناختي را شــامل مي شــود و یادگیرنده را درگیر آن 
مي کند. در سال هاي گذشته، طبقه بندي بلوم بازنگري و 
اصالح شده است، اما زیربنا و فلسفة بنیادي آن همچنان 
پابرجا و دست نخورده باقي مانده و تاکنون نفوذ گستردة 
خود را در تعلیم وتربیت حفظ کرده است. امروزه اهمیت 
تفکر سطح باال در برنامه هاي درسي و سنجش هاي مرتبط 
به آن ها مورد توجه قرار گرفته اســت (لرد، باوســیکار، 
2007؛ ماهســن، النگ، ویز و ایبرت -ســي، 2010(.

در این مقاله دربارة تفکر سطح باال و رهنمودهایي 
در این باره که چرا ســنجش این نوع تفکر در ســطوح 
گوناگون تحصیلي ارزشــمند است، دیدگاهي ارائه شده 

اســت. در واقع، دربارة توانایي سؤال هاي چندگزینه اي 
در سنجش تفکر در ســطوح باالي شناختي بحث شده 
است و همراه با آن، رهنمودهایي براي ساخت سؤال هاي 
چندگزینه  اي و توسعة آزمون هاي مرتبط به آن ارائه شده 

است.

تفكر سطح باال: طبقه بندي بلوم و چارچوب هاي 
مرتبط با آن

تفکر سطح باال بر پایة ابعاد شناختي (دانش ، فهمیدن، 
کاربســتن، تحلیل، ترکیب و ارزشیابي( طبقه بندي بلوم 
تعریف شــده اســت. شــواهد این تعریف را مي توان در 
پژوهش و ســخنراني هاي بارنت و فرانشیز (2012(، 
جنسن، مك دانیال، و ودارد و کومر، (2014( پیدا 
کرد. ســطح پایة این طبقه بندي، دانش است. درون این 
حیطة موضوعي، یادگیرنده مي تواند بر دانش مربوط به 
موضوع مورد نظر تسلط داشته باشد، ولي توانایي خودش 
را هم در سنجش مبتني بر دانش به اثبات برساند. البته 
این نوع سنجش نمي تواند توانایي درک و فهم یادگیرنده 
از دانش مورد نظر را بسنجد. بنابراین، نمي تواند توانایي اش 
را براي کاربرد دانش در سایر موقعیت ها یا ترکیب دانش 
به منظور خلق بینش جدید ثابت کند. این ها توانایي هایي  
هســتند که مي توان در ســطوح باالتر طبقه بندي بلوم 
به آن ها دســت یافــت یا به آن ها پرداخــت (نمودار1(.

اگرچه طبقه بندي حوزة شــناختي بلوم نشان دهندة 
یك ساختار سلســله مراتبي است، یعني هدف هاي طبقة 
دانش در پایین ترین ســطح واقع اند و بعد از آن  هدف هاي 
طبقة  فهمیدن و باالتر از همه هدف هاي طبقة ارزشــیابي 
قرار دارند و به معناي دیگر، دســت یافتن به مرحلة باالتر، 
نیازمند گذر از مراحل پایین تر است، اما بلوم و همکارانش 
(1956( به این موضوع در قالب گذر از تفکر سطح پایین به 
تفکر سطح باال نگاه نکرده اند. هاپسون، سیمیز و کینزیك 
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(2001( تفکر سطح باال را شامل سطوح تحلیل، ترکیب، 
و ارزشیابي مي دانند. در مقابل، فایوز و دي  دونیتو - بارنز 
(2013( نقطة برشي را بین فهمیدن و به کاربستن تعیین 
مي کننــد. ویگینز (2015( نیز فقــط دانش را به عنوان 
تفکر سطح پایین تلقي مي کند. در این مقاله، طبقه بندي 
بلوم به عنوان پیوســتاري در نظر گرفته شده است که هر 
طبقة آن از نظر تفکر کامل تر از طبقة قبل از خودش است.

تاکنون طبقه بندي بلوم به دفعات تجدید نظر شده 
است (اندرسون و همکاران، 2001(. جزئیات طبقه بندي 
تجدیدنظر شــده، همراه با نام و افعال مرتبط به آن، در 

جدول1 ارائه شده است. 

جدول 1.  طبقه بندي تجديد نظر شدة بلوم توسط اندرسون 
و همكاران

افعال مرتبط با سطوح سطح توضیحات

 فراخوان دانش از حافظة بازشناسي، بازخواني
بلندمدت

  به ياد آوردن

  تفسير كردن، مثال آوردن،
 طبقه بندي كردن، خالصه

 كردن، استنباط كردن،
مقايسه كردن، تبيين كردن

  تعيين معناي پيام هاي
 آموزشي شفاهي، كتبي

يا تصويري

فهميدن

  به كارگيري يا استفاده از اجرا كردن، انجام دادن
 روش ها و روندها در موقعيتي

مانند حل مسئله

 به كار بستن

  متمايز كردن، سازمان دادن،
نسبت دادن

  تجزية مطلب به عناصر آن.
 توضيح اينكه چگونه عناصر،

 به هم، ساختار كلي يا به
هدف مرتبط هستند

تحليل

وارسي كردن، نقد كردن   قضاوت كردن بر پاية مالك
 يا معيار

ارزشيابي

 توليد كردن، طرح ريزي،
پديدآوردن

 در كنار هم قرار دادن عناصر
 و خلق يك كليت جديد

  آفريدن
(خالقيت)

در این جدول، به عمل و فعالیتي که یادگیرنده باید 
انجام بدهد، توجه عمیق تر و وسیع تري شده است. با این 
حال، طبقه بندي تجدیدنظر شده، دامنه اي از افعال را که با 
هر سطح ارتباط دارد و درک هر سطح را تسهیل مي کند، 
فراهم آورده است. طبقه بندي تجدید نظر شدة اندرسون 
و همکارانش دو سطح باالي طبقه بندي (یعني خالقیت و 
ارزشیابي( را جابه جا کرده اند و معتقدند، خالقیت از سطح 
تفکر ارزشیابي باالتر است. البته آنان براي این تغییر، شواهد 

تجربي ارائه نکرده اند، اما به آن معتقدند (هویت، 2011(.
عنصر مهمي که در طبقه بندي تجدید نظر شدة اندرسون 
و همکارانش (2001( وجود دارد، این اســت که بازشناسي 
واقعیت دانش، مفهومي یك بعدي نیست. این موضوع ریشه 
در رشد روان شناسي شناختي در نیمة قرن بیستم دارد. در 
این طبقه بندي، بین چهار نوع دانش (امور واقعي، مفهومي، 
روندي و فراشــناختي( تفاوت وجــود دارد. یعني آنان بین 
دانش آموز واقعي (دانش عناصر بنیادي مربوط به یك رشتة 
علمي، یعني اصطالحات و جزئیات و عناصر خاص(، دانش 
مفهومي (دانش درک ارتباط درون عناصر یك ساختار مانند 
طبقه بندي ها و طبقه ها؛ اصل ها و تعمیم ها؛ نظریه ها، الگوها و 
ساخت ها(، دانش روندي (دانش چگونگي انجام دادن کارها 
مانند مهارت ها، الگوریتم هــاي خاص یك موضوع، فنون و 
روش هاي خاص یك موضوع، معیارهاي تعیین زمان استفاده 
از روش هاي مناسب(، و دانش فراشناختي (دانش شناخت 
به طور کلي و آگاه بودن فرد از شناخت خودش مانند دانش 
راهبردها، دانش مربوط به تکالیف شــناختي، دانش خود( 
تفاوت قائل مي شــوند. هر یك از این فرایندهاي شناختي 
مي تواند با هر نوع دانش تعامل داشــته باشد. کاراث هول 
(2002( جدولي تهیه کرده است  (جدول 2( که این مفاهیم 
را آشــکار مي کند. به طوري که مي توان با قرار دادن سطوح 
گوناگون دانش، همراه با ابعاد فرایند شناختي مرتبط با آن، 

مفاهیم مورد نظر را آشکار و بهتر درک کرد.

 نمودار1.  ابعاد شناختى طبقه بندي بلوم                                                                                                            

ارزشیابي

تركیب
داوري

  یا قضاوت
دربارة ارزش

 یا اعتبار
موضوع ها

 و سودمندی
آن ها

تحلیل
 کنار هم گذاشتن

عناصر و اجزا
  براي ایجاد

 اثر یا
 فراورده اي

جدید

كاربستن
 استفاده از آموخته ها

 براي شكستن یك موضوع
 به اجزاي تشكیل دهندة آن،

بازشناسي مفروضات
  و آشكار كردن انگیزه ها

و دالیل زیربنایي آن

فهمیدن
 استفاده از
 آموخته ها

 براي حل مشكالت
دانشدر زمینه هاي جدید

 توضیح، تشریح
 و درك مطالب
 یادآوري یا بازشناسي امور جزئيآموخته شده

 و كلي، روش ها و فرایندها، الگوها،
ساخت ها یا موقعیت ها

طبقه بندي بلوم از هدف هاي آموزشي در حیطة 
شناختي، پیوستاري است كه هر طبقة آن از نظر 
تفكر كامل تر از طبقة قبلي است
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 جدول 2.  جدول طبقه بندي كاراث هول                                                      

ابعاد فرایند شناختي

دن
ری

آف

ي
یاب

زش
ار

یل
حل

ت

ن
ست

ارب
ه ك

 ب

دن
می

فه

دن
ور

د آ
ه یا

ب

ابعاد دانش

دانش واقعي

 دانش مفهومي

دانش روندي

دانش فراشناختي

سنجش و سطوح باالي تفكر
نقش تکویني سنجش در تعلیم وتربیت، بازنگري شده 
است. به این معنا، اطالعاتي  که سنجش دربارة ارزشیابي 
دانش آموز فراهم مي کند مي تواند و باید در خدمت تحقق 
هدف هاي یادگیري باشــد (بالک و ویلیــام، 1998(. لذا 
سنجش باید براي اندازه گیري سطوح باالي تفکر طراحي 
شــود. عالوه بر این، ســنجش به معلم اجــازه مي دهد 
بازخوردهاي خاصي را همراه با جزئیات بیشتري آماده کند 
(مامسن و همکاران، 2010(؛ به طوري که یادگیري را بهبود 
بخشــد و یادگیري هاي بعدي یادگیرنده را هدایت کند.
در دوره هــاي باالتر تحصیلي، عالقه به اســتفاده از 
سنجش مهارت هاي سطوح باال وجود دارد. این مهارت ها 
شامل خالقیت، همکاري براي حل مسئله و تفکر انتقادي 
مي شوند که سطوح باالي طبقه بندي تجدیدنظر شدة بلوم 

را تشکیل مي دهند.

چارچوب  عنوان  به  چندگزینه اي  سؤال هاي 
سنجش

ســؤال هاي چندگزینه اي (به ویژه سؤال هایي با سه تا 
پنــج گزینه( به دالیل متعدد مورد توجه آموزش دهندگان 
و ســازندگان آزمون ها قرار گرفته اند. این نوع سؤال ها را در 
مقایســه با سؤال هایي از نوع غیرعیني (به ویژه از نوع کوتاه 
پاســخ( مي توان در مورد گروه هاي بزرگ آزمودني به اجرا 
گذاشت (مورســین و فري، 2001(. عالوه بر این، این نوع 
سؤال ها حیطة وســیع تري از محتوا و هدف هاي درسي را 
پوشش مي دهند و در تصحیح پاســخ ها از اعتبار باالتري 
برخوردارند (اســکوراث و وندر ولوتن، 2003؛ ینواستید و 
دنیس، 1994؛ و کني وتن، 1996( و روایي بیشتري نیز با سایر 
اندازه گیري هاي پیشرفت تحصیلي دارند (بالک، ریچیك، 
زوگ و وب، 2007(. اســتفاده از سؤال هاي چندگزینه اي 
فرصتي براي توســعه دهندگان  آزمون فراهم مي کند تا از 
این اطالعات براي بهبود سنجش هاي آتي استفاده کنند.
با وجود این مزایا، انتقادها یا ایرادهایي نیز به سؤال هاي 

چندگزینه اي وارد شــده اند. ولوســکي، رابینوتیس، 
روبنیون و یانگ (1999، ص 539( معتقدند، این گونه 
ســؤال ها قادر نیســتند فرایندي شــناختي را که پشت 
فراخواني و بازشناســي نهفته است و ارائة پاسخ درست را 

باعث مي شود، بسنجند.
تعــدادي از مطالعات تجربي، بــه بحث مذکور توجه 
و به این منظــور عملکرد دانش آموزان را در ســؤال هاي 
چندگزینــه اي و غیرعیني با یکدیگر مقایســه کرده اند. 
تعداد زیادي از این مطالعات حاکي از این هستند که این 
نوع سؤال ها دو نوع ســازة متفاوت را مي سنجند (بیکر و 
جانســتن، 1999؛ فردریکسون، 1984؛ هایکسون و رید، 
2011؛ کریــج و اویار، 2001(. معمــوالً این تفاوت را به 
عنوان توانایي سنجش سطوح باالي تفکر تلقي مي کنند. 
به هر حال، این تفسیر بر این فرض استوار است که همة 
سؤال هاي غیرعیني اندازه هایي روا از تفکر در سطوح باال را 
فراهم مي کنند. در مقابل، مطالعات تجربي به عمل آمده اي 
نیز در دســترس هســتند که وجود این تفاوت ها را بین 
سؤال هاي مذکور تأیید نمي کنند (هایکسون، رید و ساندر، 
2012؛ تین، وایز و وانگ، 1994؛ والسند و بیکر، 1994(.

شواهد فراوان نشــان مي دهند، مي توان از سؤال هاي 
چندگزینه اي براي سنجش سطوح فهمیدن، به کار بستن 
و تحلیل بهره  برد. در مقابل نیز شــواهد اندکي حاکي از 
این اند که مي توان از این نوع سؤال ها براي سنجش سطوح 
ارزشیابي و خالقیت استفاده کرد. اندرسون و همکارانش 
بازتاب عمل این ســطوح را توصیف کرده اند. ســؤال هاي 
چندگزینه اي نیز مانند سایر ســؤال ها، محدودیت هایي 
دارند. این سؤال ها شــرایطي فراهم مي کنند که مي توان 
بــر پایة آن هــا: 1. به نیازهــاي دانش  آمــوزان از طریق 
بهبود یادگیري هایشــان به واسطة ســنجش پي برد؛ 2. 
آموزش دهندگان را قادر ســاخت اطالعــات معني داري 
دربارة توانایي دانش آموزان به دست آورند؛ 3. دانشگاه هاي 
عالقه مند به ســنجش مهارت هاي دانشجویان را توانمند 
ساخت و 4. توسعه دهندگان آزمون ها را براي به عمل آوردن 
سنجش هاي معتبر و تصمیم گیري بر پایة آن  ها توانمند کرد.

رهنمودهاي ساخت سؤال هاي چندگزینه اي به 
منظور سنجش سطوح باالي تفكر

1. استفادة درست از فعل
در این بــاره به فعل هــاي مرتبط با هر ســطح از 
طبقه بندي بلوم توجه کنید. در جدول 3 به آن ها اشــاره 

شده است.
وقتي این فعل ها در نگارش یك سؤال به کار مي روند، 
سطحي از شناخت یادگیرنده را نسبت به موضوع یادگیري 

نشان مي دهند.
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 جدول3.  نمونه اي از فعل هــاي مرتبط با طبقات گوناگون 
طبقه بندي بلوم  

به كاربستن فهمیدن دانش

به كار بردن
محاسبه

طبقه بندي كردن
گسترش دادن
امتحان كردن

حل كردن
استفاده كردن

توضيح دادن
تفاوت  قائل  شدن

بحث كردن
شرح دادن
معنا كردن

 به زبان خود
گفتن

بازشناسي
فراخواني

تعريف
تشخيص
 فهرست

كردن
نام بردن

بيان كردن

ارزشیابي تركیب تحلیل

ارزيابي
سنجيدن
ارزشيابي
قضاوت
داوري

ساختن
توليد كردن

طراحي كردن
فرموله كردن

تغيير شكل دادن

تحليل
مقايسه

 هماهنگ
كردن

تشخيص
تعيين
بررسي

در اولین نــگاه، این فعل ها مي توانند با ســؤال هاي 
چندگزینه اي ناسازگار باشند. حتي این ارتباط مي تواند در 
سطوح شــناختي پایین مانند توضیح دادن و شرح دادن 
باشــد. این امر مي تواند شرح بدهد چرا فراواني سؤال هاي 
دانشــي زیاد است. با وجود این، همان طور که ویکینون 
(2011( یادآور مي شود، سؤال هاي چندگزینه اي هنگامي 
سطوح باال را مي ســنجند که از فعل هاي واقعي استفاده 
کنیم. به این معنا که از آزمودني بخواهیم بهترین توضیح 
یا شــرح را انتخاب کند. این راهبرد مي تواند به ســطوح 

خالقیت و ارزشیابي نیز تعمیم داده شود.

2. وارونه کردن سؤال
سؤال هایي که مفهوم یا طبقة باالتري را ارائه مي کنند 
و نیازمند این هستند که امتحان شونده نمونه اي خاص از 
این مفهوم را بازشناسي کند، معموالً مي توانند در سطح 
باالتري در طبقه بندي بلوم قرار گیرند. امتحان شــونده 
مي تواند به این سؤال ها، بدون داشتن درکي از مفهوم مورد 
نظر یا معناي آن، پاسخ درستي بدهد. زیرا مي تواند پاسخ 
آن  را برحســب حفظیاتش بدهد. دیکنیسون (2011( 
پیشــنهاد مي کند که بعضي از این ســؤال ها را مي توان 
وارونــه ارائه کرد. به این صورت که مي توان نمونة خاصي 
را معرفي کرد و از امتحان شونده خواست قانون یا مفهوم 
زیربنایي آن را پیدا کند. پاسخ درست به سؤال هاي وارونه، 
نیازمند این است که سازندة سؤال یا آزمون درک کاملي 
از مفاهیم جایگزین آن داشــته باشد تا بتواند به تناسب 
مفهوم یا پاســخ ارائه شده با پاسخ درست توجه کند. در 
این صورت مي توان ســؤال را از ســطح دانش به سطح 
فهمیدن ارتقــا داد. در این باره به نمونة زیر توجه کنید: 

 سؤال اصلي:  کـدام یـــك از تـــوضیحات زیر معناي 
سنجش تکویني است؟ سنجش تکویني:

الف) مبتنــي بر عالقه هــا، نگرش هــا و ارزش هاي 
دانش آموز است.

ب) ابتدا براي ارزشیابي یادگیري طراحي مي شود.
ج) معموالً شامل تکالیف سطح باالست.

د) اطالعاتي را براي اصالح تدریس و یادگیري فراهم 
مي کند.

 سؤال وارونه:  معلمي بـــه هنگام مـــواجه شـدن بـا 
دانـش آموزانـــش، از راهـــبرد گفتن «خوب است» یـا 
«بد اســت» اســتفاده مي کنــد. از ایــن توضیحات در 

سنجش... استفاده مي شود.
الف) عاطفي               ب) تکویني
ج) تشخیصي               د) تراکمي

 سؤال اصلي:   مـطابق بـا نظـریة رشد شناختي پیاژه، 
انطباق به چه معناست؟

الف) توانایي تفکر منطقي
ب) ضعیف شدن پاسخ به محرک تکراري

ج) اصالح طرح وارة موجود در اثر اطالعات جدید
د) ناتواني کودک در درک ابعاد بدني خود

 ســؤال وارونه:  بعد از اینکه ســارا یاد گرفت پنگوئن 
نمي توانــد پرواز کند، درک خودش از مفهوم پرندگان را 
اصالح کرد. این مطلب بهترین توضیح دربارة ......... است.

الف) انطباق               ب) نگهداري
ج) عادت               د) خود مرکزبیني

3. استفاده از گزینه هاي نادرست با کیفیت باال
با استفاده از گزینه هاي نادرست، بدون توجه به اینکه 
چگونه یك سؤال ساخته مي شود، حتي اگر یك یا بیش 
از یــك گزینه براي دانش آمــوزان ضعیف ناموجه به نظر 
برسد،  سؤال نمي تواند تفکر سطح باال را بسنجد (هانکوک، 
1994(. گزینه هاي نادرســت یــا انحرافي با گزینة کلید 
سؤال مشابه هستند. از سوي دیگر، این گزینه ها قضاوت 
تشخیصي در سطوح باال را مي سنجند. زماني مي توان از 
این گزینه ها استفاده کرد که آزمودني باید بهترین جواب 
را پیدا کند. در این صورت، گزینة کلید باید بهترین جواب 

به نظربرسد.

 تنة سؤال درست، همراه با گزینه هاي نادرست
 کدام یك از یافته هاي ســنجش زیر نشان دهندة 

ویژگي یك مراجع دچار پارکینسون است؟
ب) درد خیلي زیاد الف) شب کوري  

د) بي اختیاري ج) کشیدن پا روي زمین 

بازشناسي واقعیت 
دانش، یك مفهوم 

تك بعدي نیست
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4. طرح سؤال هاي چندگانه
پاسخ به این گونه سؤال ها نیازمند درک ارتباط بین 
سطوح دانش است؛ به ویژه در زمینة گفتار. این سؤال ها 
فرایند سطح باالیي (مانند کاربرد دانش( را مي سنجند. 
زیرا آزمودني براي پاســخ دهي به این نوع از سؤال ها به 
داشتن دانشــي بیش از یك زمینه دربارة مفهوم مورد 
نظر نیاز دارد و براي موفق شدن باید آن ها را با یکدیگر 

ترکیب کند تا پاسخ درست بدهد.
 جیمز دانش آموز پایة چهارم اســت. او در یك 
آزمون سنجش اســتاندارد خواندن شرکت کرده است. 

نتایج آزمون او به این شرح است:
آزمون: خواندن    نمرة استاندارد: 81

نمرة نه بخشي: 2 سطح: 4   
نمرة درصدي: 12 فرم: الف   

معلِم جیمز، آقاي اســمیت، در حــال آماده کردن 
توضیحي از نتیجة آزمون او براي والدینش است. کدام 

یك از تفسیرهاي زیر دربارة نتایج جیمز درست است؟
الف) جیمــز بهتر از 12 درصــد از دانش آموزان 

کالسش است.
ب)   جیمز بهتر از 12 درصد از دانش آموزان پایة 

چهارم در سطح کشور است.
ج)    جیمز بهتر از 81 درصد از دانش آموزان پایة 

چهارم سطح کشور است.
د)     جیمــز بهتــر از 81 درصــد از دانش آموزان 

کالسش است.
آقاي اســمیت چه اطالعات مهم اضافه اي مي تواند 
تهیه کند تا در جلسه اش با والدین جیمز به آنان ارائه کند 
تا آنان بتوانند معناي نتایج آزمون او را کاماًل درک کنند؟

الف)  نمرة خام جیمز در آزمون استاندارد
ب)    معناي نمرة استاندارد در سطح کالس درس

ج)    عملکرد جیمز در فعالیت هاي روزمرة کالس در 
زمینة خواندن

د)    نمرات استاندارد جیمز در سال هاي گذشته
هر یك از رهنمودهایي که از نظر گذشت، این مطلب را 
توضیح مي دهد که هدف نویسندة سؤال، ساخت سؤال هاي 
چند گزینه اي در ســطوح باالي شــناختي است. ساخت 
ســؤال هاي چند گزینه اي در سطح تحلیل، چالش خاصي 
ایجاد مي کند و به پوشش انتزاعي تري نیاز دارد. سؤال هایي 
که در سطح تحلیل مطرح مي شوند، غالباً شامل محرک هاي 
پیچیده اي هستند که باید تفسیر و جایگزین شوند و نیاز است 
آزمودني، اطالعات خودش را در زمینه هاي گوناگون موضوع 
درســي با هم ترکیب کند تا بتواند به جواب درست دست 
یابد. براي مثال، به مهارت هاي حل مســئله در سطح باال، 
مانند مهارت تفسیر اطالعات انتزاعي، بازشناسي تفاوت ها، 

تصمیم گیري، یا علت یابي نیاز دارد (لرد و باویسکر، 2007؛ 
اسمکین و کوچلر، 2005؛ ویس، لوینج، ولوبیك، 2001(.
لیندا و استیو دربارة میوه هایي که هم کالسي هایشان 
دوست دارند، پیمایشــي انجام داده اند. به نمودار 2 نگاه 

کنید و به سؤال ها پاسخ دهید.

انگور              هلو               موز            پرتقال           سیب
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1. پرتقال بیش از انگور مورد عالقة دانش آموزان است.
الف) درست    ب) نادرست    ج) نمي توان نظر داد

2. بچه ها بیشتر موز مي خورند.
الف) درست    ب) نادرست    ج) نمي توان نظر داد

مالحظات مربوط به روایي
آنچه تا اینجا مطرح شد این است که سؤال هاي مورد نظر، 
تفکر در سطح باالي شناختي را اندازه گیري مي کنند. مرحلة 
بعدي این اســت که ببینیم آیا این نوع سؤال ها در عمل نیز 
همین نتیجه را نشــان مي دهند؟ پاسخ به این پرسش بسیار 
اساسي اســت و جواب آن از روایي قضاوت بر پایة نتایج این 
گونه ســؤال ها حمایت مي کند. با این حال، این امر مي تواند 
چالشي ایجاد کند. از آنجا که پاسخ دهي به این گونه سؤال ها 
نیازمند استفاده از اطالعات در سطوح گوناگون شناختي است، 
نیاز داریم موضوعات و هدف ها، توسط گروهي از افراد مطلع 
و متخصص طبقه بندي و مالک هاي موفقیت تعریف شوند. از 
سوي دیگر، اعتبار دروني (هم ساني دروني( سؤال ها باید بررسي 
شود تا در صورت نیاز بتوان به اصالح آن ها پرداخت. البته باید 
همیشه به یاد داشته باشیم که دشواري و پیچیدگي، دو مفهوم 
متفاوت هستند که اولي پارامتري روان سنجي است به معناي 
نسبت افرادي که به سؤال پاسخ درست داده اند به کل افرادي 
است که به سؤال پاسخ داده اند. اما پیچیدگي به سطح تفکري 

مربوط است که پاسخ دهي به سؤال به آن نیاز دارد.

جمع بندي
اندازه گیري تفکر سطح باال به دالیل متعدد اهمیت 
دارد. بسیاري معتقدند، سؤال هاي چندگزینه اي - هر 
چند سودمند - قادر نیســتند سطوح باالي تفکر را 
بســنجند. اما همچنان بســیاري از افراد معتقدند، 
این گونه از ســؤال ها نیز مي توانند سطوح باالي تفکر 
را بسنجند، به شرطي که در طراحي آن ها دقت الزم 
و تغییرات مطلوب (همان طور که دیدید( به عمل آید.

اطالعاتي كه از 
طریق سنجش 
به دست مي آیند، 
زماني مفیدترند
كه در خدمت 
تحقق هدف هاي 
یادگیري قرار 
بگیرند
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اسمکین و کوچلر، 2005؛ ویس، لوینج، ولوبیك، 2001(.

لیندا و استیو دربارة میوه هایي که هم کالسي هایشان 
دوست دارند، پیمایشــي انجام داده اند. به نمودار 2 نگاه 

کنید و به سؤال ها پاسخ دهید.
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1. پرتقال بیش از انگور مورد عالقة دانش آموزان است.
الف) درست    ب) نادرست    ج) نمي توان نظر داد

2. بچه ها بیشتر موز مي خورند.
الف) درست    ب) نادرست    ج) نمي توان نظر داد

مالحظات مربوط به روایي
آنچه تا اینجا مطرح شد این است که سؤال هاي مورد نظر، 
تفکر در سطح باالي شناختي را اندازه گیري مي کنند. مرحلة 
بعدي این اســت که ببینیم آیا این نوع سؤال ها در عمل نیز 
همین نتیجه را نشــان مي دهند؟ پاسخ به این پرسش بسیار 
اساسي اســت و جواب آن از روایي قضاوت بر پایة نتایج این 
گونه ســؤال ها حمایت مي کند. با این حال، این امر مي تواند 
چالشي ایجاد کند. از آنجا که پاسخ دهي به این گونه سؤال ها 
نیازمند استفاده از اطالعات در سطوح گوناگون شناختي است، 
نیاز داریم موضوعات و هدف ها، توسط گروهي از افراد مطلع 
و متخصص طبقه بندي و مالک هاي موفقیت تعریف شوند. از 
سوي دیگر، اعتبار دروني (هم ساني دروني( سؤال ها باید بررسي 
شود تا در صورت نیاز بتوان به اصالح آن ها پرداخت. البته باید 
همیشه به یاد داشته باشیم که دشواري و پیچیدگي، دو مفهوم 
متفاوت هستند که اولي پارامتري روان سنجي است به معناي 
نسبت افرادي که به سؤال پاسخ درست داده اند به کل افرادي 
است که به سؤال پاسخ داده اند. اما پیچیدگي به سطح تفکري 

مربوط است که پاسخ دهي به سؤال به آن نیاز دارد.

جمع بندي
اندازه گیري تفکر سطح باال به دالیل متعدد اهمیت 
دارد. بسیاري معتقدند، سؤال هاي چندگزینه اي - هر 
چند سودمند - قادر نیســتند سطوح باالي تفکر را 
بســنجند. اما همچنان بســیاري از افراد معتقدند، 
این گونه از ســؤال ها نیز مي توانند سطوح باالي تفکر 
را بسنجند، به شرطي که در طراحي آن ها دقت الزم 
و تغییرات مطلوب (همان طور که دیدید( به عمل آید.

یادگیري الكترونیكي

نرم افزار «مهد قرآن» نرم افزاري 
آموزشــي ویژة دانش آموزان ردة 
ســني 5 تا 9 سال اســت. آقاي 
دانشــجوي  محمودي،  عبداهللا 
دانشگاه  ابتدایي  آموزش  رشــتة 
فرهنگیان پردیس دکتر شریعتي 
ســاري، آن را بــا رویکرد مبتني 
بر بــازي طراحي کرده اســت. با 
توجه به نقش بازي هاي آموزشي 
در ایجــاد موقعیت هاي یادگیري 
تعاملي، این نرم افزار با هدف ایجاد 
انگیزه در دانش آموزان و ترغیب به 
یادگیري قرآن کریم، با رویکردي 
بر سرگرمي طراحي شده  مبتني 
است. با در نظر گرفتن ردة سني 
مخاطب، در طراحي این نرم افزار، 
اولویت  در  زیبایي شناختي  اصول 
قرار گرفته انــد تا دانش آموزان در 
محیطي جذاب به یادگیري قرآن 

کریم برانگیخته شوند.
در محیط نرم افــزار مهد قرآن 
13 ســورة قرآن کریم، با اقتباس 
از کتاب قــرآن پایه هــاي اول و 

دوم ابتدایي، در چهار بخش ارائه 
شده اند:

 آموزش
 سرگرمي

 شبکة پویا
 آزمون

آموزش قرآن در ایــن نرم افزار 
به صــورت پودمانــي و مرحله اي 
جلوه کرده است تا مخاطبان ابتدا 
به صوت زیبــاي آیات قرآن گوش 
دهند، سپس آن ها را تکرار کنند و 

در نهایت بلند بخوانند.
در بخش شــبکة پویا، فضایي 
مشــابه خانه طراحي شده است تا 
دانش آموزان به تناســب هر سوره، 
برنامة تلویزیوني سورة مد نظر خود 
را نظاره کنند. تشابه فضاي آموزش 
با فضاي خانه کمك مي کند توجه 
دانش آمــوز در محیــط خانه، به 
برنامه هایي که جنبة آموزشي دارند، 
بیشتر شود. تداعي فضاي خانه با 
فضاي آموزشــي، محدود نشــدن 
فضاي آمــوزش را نیز در پي دارد.

در طراحي بخــش آزمون، این 
نگرش مد نظر است که ارزشیابي 
براي یادگیري اســت، نه صرفاً از 
یادگیري. لذا در این بخش، توجه 
بر آن اســت کــه دانش آموزان از 
اشتباهات خود یاد بگیرند و سعي 
در اصالح آن ها داشــته  باشــند. 
با توجــه به این نگــرش، تمامي 
بازخوردها کالمي و به شکل مثبت 

و سازنده ارائه شده اند.
هــر چهار بخش ایــن نرم افزار 
تغییر خواهند  تناسب ســوره  به 
کرد. لذا کاربر با سرگرمي، آزمون 
و برنامه هاي متناســب با ســورة 

انتخابي خود سروکار دارد.
از دیگر ویژگي هاي این نرم افزار 
مي تـوان به مـوارد زیـر اشـاره کرد:

گویندگــي  و  صدا گــذاري   
متناسب با ردة سني کودکان

 قابلیت تعقیب موقعیت ماوس 
(به جز بخش هاي آموزشي(

)Full Screen) قابلیت تمام صفحه 
 راهنماي کاربري

طراحي نرم افزار مهد قرآن چهار 
ماه به طــور انجامید. از نرم افزارهاي 
زیر بــراي پدیــد آوردن این برنامة 
آموزشــي اســتفاده شــده است.
 Articulate Storyline
 Adobe photoshop
 Adobe lllustrator
 Adobe Flash
 JavaScript

این نرم افزار توانسته است در 
سومین جشنوارة تولید محتواي 
الکترونیکي دانشــگاه فرهنگیان 
نظــر داوران را جلب کند و حائز 

رتبة برتر شود.

نرم افزار
 آموزشي 
مهد قرآن
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یادگیري الكترونیكي
سوسن بالغي زاده  (دکتراي تکنولوژي آموزشي(

آموزش گشتاور نیرو  از مفاهیمی است که بسیاری 
از دانش آموزان در درک آن مشکل دارند. اما می توان قبل 
از آموزش این مبحث از تجربه هایي که کودکان خارج از 
محیط کالس کسب کرده اند استفاده کرد. به این ترتیب 
که قبل از شروع درس، از دانش آموزان بپرسید آیا تا به 
حال با االکلنگ بــازی کرده اید؟ معموالً اغلب کودکان 
تجربــة بازی با االکلنگ را دارند. از آن ها بپرســید چه 
موقع یکــی از بچه ها در پایین االکلنگ قرار می گیرد و 
دیگری در باال ؟ چه موقــع االکلنگ می تواند به تعادل 
برسد؟ اگر شما با خواهر یا برادر کوچك ترتان االکلنگ 
بازی کنید، چه اتفاقی می افتد؟ معموالً کودکان از طریق 
تجربه دریافته اند که وزن نقش بســیار مهمی در تعادل 
االکلنگ دارد. به طوری که اگر یکی از کودکان ســبك 
باشد و دیگری ســنگین، ممکن است کودک سبك تر، 
به علت فشــار نیرویی که به یك سمت از االکلنگ وارد 
می شود، سقوط کند. در حین بحث و گفت وگو در مورد 
نقش وزن در تعادل االکلنگ، به آن ها خاطر نشان کنید 
اگر اختــالف وزن آن ها با طرف مقابل در االکلنگ زیاد 

باشد، باید بسیار محتاط باشند. 

 شكل 1                                                                             

پس از این گفت وگو می توانید از دانش آموزان بخواهید 
با وسایلی ساده مانند چوب  و خط کش االکلنگ بسازند و 
با آن بازی کنند. از دانش آموزان بپرسید فکر می کنید چه 
زمانی االکلنگ به حالت تعادل می رسد؟ اغلب دانش آموزان 
به عامل وزن اشــاره می کنند. از آن ها بپرسید آیا امکان 
دارد که دو جســم با وزن مختلف در روی االکلنگ قرار 
گیرند و تعادل در دو ســر االکلنگ ایجاد شــود؟ پس از 
آنکه دانش آموزان آزمایش های مختلف را انجام دادند، به 
آن ها آموزش دهید با برنامة شبیه ساز گشتاور کار کنند. 

                                                                                اشاره                                                                                                                                                                               
با توسعة فناوری های شبیه ساز، برنامه های بسیاری تولید شده اند که معلمان و دانش آموزان می توانند به صورت رایگان به آن ها دسترسی داشته 
باشند. یکی از و ب گاه هایی که برنامه های شبیه ساز آموزشی را در اختیار کاربران قرار می دهد، وب گاه فت1 است. در این مقاله، عالوه بر ارائة روش های 
آموزش گشتاور نیرو با استفاده از تجربه هاي دانش آموزان در سوار شدن به االکلنگ، برنامة شبیه ساز گشتاور نیرو و چگونگی استفاده از آن را توضیح 

مي دهیم.  

 كليدواژه ها:      فناوري آموزشي، شبیه ساز آموزشي، آموزش گشتاور نیرو، سایت هاي آموزشي                                                                                                                                 

شبيه ساز االکلنگ
و آموزش گشتاورنيرو
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 شكل 2                                                                             

برنامه های شبیه ساز به دانش آموزان امکان می دهند 
آزمایش هــای متنوعی را انجام دهند و مفهوم فیزیکی 
گشــتاور در ذهن آن ها ساخته شود. در ادامه، یکی از 
برنامه های شبیه سازســایت فت را شرح می دهیم. در 
شماره های قبل سایت فت معرفي و یکی از برنامه های 
شبیه ســاز آن شرح داده شد. برای یادآوری خالصه ای 

از آن را مي آوریم.
ســایت فت حاوي نرم افزارهای شبیه ساز در علوم 
تجربی و ریاضی اســت که کاربران می توانند آن ها را به 

صورت رایگان دانلود کنند.  نشاني آن چنین است:
https://phet.colorado.edu/fa/simulations/category/physics

البته ابتدا باید در این ســایت ثبت نــام کرد.  برای 
ثبت نــام روی گزینــة register در باالی صفحه کلیك 
کنید. پس از ثبت نام، برای وارد شــدن به سایت کافی 
است نشاني ایمیل و رمز ورودتان را وارد کنید (شکل 3(.

یکی از مزایای سایت فت قابلیت تبدیل محتوای آن 
به زبان فارسی اســت. لذا دانش آموزان و معلمان ایراني 
می توانند به راحتی از برنامه های آن استفاده کنند. برای 
آنکه محتوای برنامه را به زبان فارسی تبدیل کنید، کافی 
است در پایین صفحه، گزینة «Choose One» را انتخاب 

و روی Persian کلیك کنید (شکل 4(.

 شكل 3                                                                                                                                                                              

 شكل 4                                                                                                                                                                              

استفاده از 
شبیه سازها در 
فرایند آموزش، 

به یادگیري عمیق 
یادگیرندگان و 
ساخت دانش 

توسط آنان كمك 
مي كند

ابتدا
ثبت نام
 کنید

اگر قباًل
ثبت نام کرده اید

 می توانید
 با وارد کردن
نشانی ایمیل
و رمز ورود 

وارد سایت شوید

در انتهای صفحه در
choose one
زبان فارسی
(persion)

را انتخاب کنید

persion

choose one
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پس از آنکه زبان ســایت فارســی شد، روی برنامة 
«قانون گشتاورها» کلیك کنید (شکل 5(.

براي اجراي برخی از برنامه های شــبیه ساز سایت 
فت الزم اســت قباًل برنامة جاوا3 یا فلــش پلیر4 روی 
سیســتم شما نصب شده باشد، ولی برای اجرای برنامة 
«قانون گشــتاورها» نیاز به برنامه هــای جاوا یا فلش 
پلیر ندارید. محیط این برنامه از ســه بخش ( مقدماتی، 
آزمایشگاه گشتاور و بازی ( تشکیل شده است ( شکل 6( .

در قســمت مقدماتــی، دانش آمــوزان می توانند 
وزنه های مختلف را روی االکلنگ قرار دهند و نتیجه را 
مشاهده کنند. ابتدا به دانش آموزان بگویید روی قسمت 
«مقدماتی» کلیك کنند. سپس از آن ها بخواهید در یك 
طــرف االکلنگ وزنة 5 کیلوگرمی و در طرف دیگر وزنة 

10 کیلوگرمــی قرار دهند. از آن ها بپرســید چه اتفاقی 
می افتد ؟ چرا؟ ( شکل 7(. دانش آموزان به راحتی پاسخ این 
سؤال را خواهند داد. حال از آن ها بپرسید، آیا امکان دارد 
یك طرف االکلنگ جسم 10 کیلو گرمی قرار دهیم و در 
طرف دیگر جســمي 5 کیلوگرمی، اما االکلنگ به حالت 
تعادل قرار گیرد؟ از آن ها بخواهید خط کش را فعال کنند 
و مکان اجسام را تغییر دهند. پس از چند بار جابه جاکردن 
اجســام، در می یابند اگر جسم ســنگین تر به محل اتکا 
نزدیك شود، االکلنگ به حالت تعادل می ایستد (شکل 8(.   

 شكل 7                                                                                       

 شكل 8                                                                                       

حال به دانش آمــوزان بگویید، عواملی را که موجب 
گشــتن جســم به دور محور می شوند، گشــتاور نیرو 
می نامند. تــا این مرحله، دانش آموزان متوجه شــده اند 
عواملی که موجب گشتن االکلنگ می شوند وزن و مکان 
قرار گرفتن جسم در االکلنگ هستند. برای آنکه در این 
زمینه تجربه هاي بیشتری به دست آورند، از آن ها بخواهید 
روی بخش «آزمایشگاه گشتاور» کلیك کنند ( شکل 6(. 
در این قسمت، اشــیا و تصویرهاي متنوع تری قرار دارد 
( مانند وزنه هــای مختلف، تصویر پدر و پســر و مادر و 
دختر(. براي مثال، از دانش آموزان بخواهید در یك طرف 
االکلنــگ پدر 80 کیلویی را قرار دهند و در طرف دیگر 
پســر 20 کیلویی را بنشانند. چه اتفاقی می افتد؟ واضح 
است که االکلنگ در طرفی که پسر نشسته است به باال 
گردش می کند. از دانش آموزان بخواهید مکان پدر و پسر 

طیف جسم سیاه

قانون اهم

مدار باتری ـ مقاومت

مدل های اتم 
هیدروژن

قانون گشتاورها

فرود روی ماه

قانون فارادی

مدار جریان

مدار متحرك

المپ های نئون 
و دیگر المپ های 
تخلیه الکتریکی

فشار مایع

قانون هوك

مدار طبیعی

مقاومت یك سیم

لیزر

 شكل 5                                                                                                                             

 شكل 6                                                                                                                             

قانون گشتاورها

مقدماتی

آزمایشگاه گشتاور بازی

نمایان شدن 
خط کش برای 

اندازه گیری فاصله 
جسم تا تکیه گاه

پس از کلیك روی این قسمت 
االکلنگ راه می افتد

متر

نشان بده
برچسب جرم ها
نیروی ناشی از اجسام
تراز

نشان بده
برچسب جرم ها
نیروی ناشی از اجسام
تراز

موقعیت
هیچ
خط کش
نشانه

موقعیت
هیچ
خط کش
نشانه

متر
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را طوری تنظیم کنند که االکلنگ به حال تعادل بایستد. 
دانش آموزان بعد از چند بار جابه جایی پدر و پســر روی 
االکلنگ، نقطة تعــادل را پیدا می کنند. براي مثال، اگر 
پدر 80 کیلوگرمی درنیم سانتی متری تکیه گاه قرار گیرد 
و پسر 20 کیلو گرمی در 2 سانتی متری تکیه گاه نشسته 

باشد، االکلنگ به حال تعادل می ایستد (شکل 10(.

 شكل 9                                                                             

 شكل 10                                                                             

از دانش آموزان بپرسید آیا می توانند محل نشستن 
پدر و پســر را روی االکلنگ طوری تنظیم کنند که پدر 

سبك تر به نظر برسد؟! (شکل 11(. 

 شكل 11                                                                             

پس از آنکه دانش آموزان با اجسام مختلف کار کردند، 
از آن ها بخواهید قانونی برای به تعادل درآوردن االکلنگ 
ارائه دهند. معموالً دانش آموزان پس از کار با اجسامی با 
وزن هــا و مکان های  مختلف روی االکلنگ، در می یابند 
که برای به تعادل رســاندن االکلنگ، باید حاصل ضرب 
وزن اجسام در فاصلة آن ها تا تکیه گاه مساوی شود. براي 
مثال، اگر پدر 80 کیلوگرمی در فاصلة نیم  سانتی متری 

از تکیه گاه قرار گیــرد، حاصل ضرب وزن وی در فاصلة 
او تا تکیه گاه االکلنگ برابر می شــود با :  40=80 × 0/5 
حال در طرف دیگر االکلنگ، اگر پسر 20 کیلوگرمی در 
فاصلة 2 سانتی متری قرار گیرد، حاصل ضرب وزن وی تا 
فاصله اش از تکیه گاه االکلنگ برابر می شود با 40=20 × 2.
چون مقــدار حاصل ضرب وزن جســم در فاصلة آن تا 
تکیه گاه در هر طرف برابر با 40 شده است، لذا االکلنگ 

به حالت تعادل می ایستد. 
پس از آنکه دانش آموزان به اندازة کافی روی بخش 
آزمایشگاه گشتاور کار کردند، می توانید از آن ها بخواهید 
وارد مرحلة بازی شوند (شکل 6(. در این قسمت، مسائل 
پیچیده تري مطرح می شــوند. براي مثال، دانش آموزان 
می توانند در هر طرف اشــیاي گوناگون را قرار دهند و 
فاصلة هر یك را تا تکیه گاه االکلنگ طوری تنظیم کنند 
که به حال تعادل برسد. یا یك طرف االکلنگ سنگین تر 
از طرف دیگر شود. این قسمت طوری طراحی شده است 
کــه برنامه به دانش آموزان بازخورد می دهد و در صورت 

لزوم پاسخ آن ها را اصالح می کند. 
بــه این ترتیب، دانش آموزان ضمــن بازی و  کار با 
وزنه هــا، قوانین مربوط به گشــتاور نیرو را خودشــان 
می ســازند. توجه کنید اگر قبل از آنکه به دانش آموزان 
فرصتی بــرای تجربه کردن مفاهیم آموزشــی بدهیم، 
ذهن آن هــا را درگیر فرمول های پیچیده کنیم، نه تنها 
سردرگمی و اضطراب آن ها را سبب می شویم، بلکه عالقه 
و انگیزة آن ها را برای مطالعة بیشــتر و تعمیق یادگیری 

نابود می کنیم. 

جمع بندی
یکی از چالش هایی که معلمان در تدریس علوم 
تجربی با آن مواجه هستند، نبود امکانات برای انجام 
آزمایش های علمی است. انجام بسیاری از آزمایش های 
درس علــوم به هزینه و فضای آزمایشــگاه نیاز دارد. 
از طرف دیگر، بــدون انجام آزمایــش، دانش آموزان 
نمی توانند به یادگیری عمیق و ســاخت دانش دست 
یابند. اســتفاده از برنامه های شبیه ساز می تواند این 
مشــکل را تا حد زیادی حل کند. شبیه سازها عالوه 
بر کاهش هزینه هــا، از خطرات انجــام آزمایش نیز 
مي کاهند. مفهوم گشتاور نیرو از جمله مفاهیمی است 
که دانش آموزان در فهم آن با مشکل مواجه می شوند. 
استفاده از برنامة شبیه ساز راهي است تا به جای آنکه 
معلم به طور مستقیم  فرمول ها و قوانین علمی مربوط 
به گشــتاور نیرو را در اختیار دانش آموز قرار دهد ، به  

آن ها کمك کند خود به قوانین گشتاورها پی ببرند. 

 پي نوشت  ها ...................
1. Phet
2.Java
3. Flash Player

 منابع ..............................
1. Balanced torques:  htt-

ps://www.brightstorm.
com/science/physics/
circular-motion-and-
rotational-mechanics/
balanced-torques.

2. https://phet.colorado.
edu/fa/simulations/
category/physics

روی فلش 
کلیك کنید

نشان بده
برچسب جرم ها
نیروی ناشی از اجسام
تراز

نشان بده
برچسب جرم ها
نیروی ناشی از اجسام
تراز

نشان بده
برچسب جرم ها
نیروی ناشی از اجسام
تراز

موقعیت
هیچ
خط کش
نشانه

موقعیت
هیچ
خط کش
نشانه

موقعیت
هیچ
خط کش
نشانه

آدم
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طراحي و تولید
احمدرضا اعرابي (کارشناس ارشد فیزیك(

                                                                                اشاره                                                                                                                                                                               
براي آموزش بهتر، ابتدا باید دانش آموزان جذب درس شوند و سپس تدریس انجام شود. فرایند جذب را مي توان با وسایل بسیار ساده اي انجام 
داد. معلم هنرمند با تمهیداتي، فضاي کالس را آمادة تدریس مي کند. عملکرد او در انجام آزمایش ها بسیار مهم است. از آن مهم تر، هدایت کالس با 

پرسش هایي است که آن ها را نسبت به موضوع عالقه مند و در مسیر آموزش صحیح هدایت کند.   

 كليدواژه ها:    روش کاوشگري، انگیزة یادگیري، آموزش علوم                                                                                                                                

معلم وارد کالس شد. پس از نشستن بچه ها، وسایل 
ســاده اي را روي میز قرار داد و از دانش آموزان پرسید: 
این وســایل به چه کار مي آیند؟ (تصویر شــمارة 1(. 
هر دانش آموز با توجه به درس کتاب پاســخ هایي 
داد. یکي از بچه ها به نیروي چسبندگي بین شیشه و 
آب اشــاره کرد که بي ربط به آزمایش معلم هم نبود. 
وســایل روي میز بسیار ساده بودند؛ یك بشقاب پر از 
آب رنگــي (مثاًل آب لبو(، دو قطعه شیشــه، یك تکه 

ورقة آلومینیوم و یك کش اسکناس.
معلــم در مقابــل چشــمان دانش آمــوزان ورق 
آلومینیومــي را لوله کرد و بین دو شیشــه قرار داد، 
به طوري که بین دو شیشــه یك مثلث ایجاد شــد و 
توضیــح داد که تمام اهمیت ایــن آزمایش، در تغییر 
فاصلة بین دو شیشــه از صفر تا مقداري معین است 

(تصویر شمارة 2(.
 یکــي از دانش آموزان گفت: آقا، فکر مي کنم این 
سمت شیشه را با کش ببندید تا تکان نخورد. معلم او 

را تشویق کرد (تصویر شمارة 3(.
بعــد از آماده شــدن شیشــه ها، معلــم دوباره از 
دانش آموزان پرســید: «اکنون اگر این شیشه را در آب 
رنگي قرار دهیم، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ هر دانش آموز 
پاسخي داد. دانش آموز باهوش کالس که قباًل به نیروي 
بین مولکولي اشــاره کرده بود، گفت: آقا، فکر مي کنم 

آب به شیشه خواهد چسبید و باال خواهد رفت.
معلم قسمت پاییني شیشه را در آب قرار داد. آب 
به شــکل بسیار جالبي بین دو شیشه قرار گرفت و باال 

رفت (تصویر شمارة 4(.
اینك نوبت سؤاالت بچه ها بود و پاسخ هاي هدایت 

کنندة معلم.
 یکي از بچه ها پرسید، آقا، اگر قسمتي از شیشه را 

چرب کنیم، چه اتفاقي خواهد افتاد؟
 این ســؤال بــراي معلم هــم تازگي داشــت. با 

دانش آموزان مشغول آزمایش این نکته شدند.
معلم اجازه داد بچه ها کمي لذت ببرند. بعد پرسید، 

نيروي
 بين مولكولي  
(خاصيت مويينگي)

اهاااهاهاهاااهاهههااا لقلللقلقلقلللقلقققللل دحدددحدحدحدددحدحححدددااا ابااابابابااابابببااا شزشششزشزشزشششزشزززششش زوزززوزوزوزززوزووو وموووموموموووموممم آآآ



بچه ها، فکر کنید چه جاهایي نمونه هاي این آزمایش را 
دیده بودید و از علمي بودن آن مطلع نبودید؟

بچه ها هنوز حدســي نزده بودنــد. معلم از آن ها 
خواســت چشم هایشــان را ببندند و فــرض کنند در 
جنگل هــاي آمازون، میان درختان بــا بلندي بیش از 
50 متر قدم مي زنند. چگونه است که برگ هاي باالیي 
درخت ها از بي آبي خشك نمي شــوند؟ چگونه آب به 

آن ها مي رسد؟
چند نفر از بچه ها، هم زمان با هم پاسخ دادند، بله، 

آب از ریشه باال مي رود؛ در اثر همین خاصیت.
اسم این خاصیت چیست؟

معلم گفت: «خاصیت مویینگي». 
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فناوري  آموزشي و پداگوژي
منیژه  مشیري (دکتراي زبان شناسي)

 آموزش زبان هاي خارجي با روش
 

« ايفاي نقش »
٢

                                                                                اشاره                                                                                                                                                                               
در شمارة قبل گفتیم، با استفاده از روش ایفاي نقش مي توان زبان را در فضایي شاد و خالقانه آموزش داد. در این شماره، به مواردي مي پردازیم 

که الزم است در مورد ایفاي نقش و نحوة اجراي آن بدانیم.

 كليدواژه ها:      ایفاي نقش، فعالیت مشارکتي، قوة تخیل، برگة هویت، کارت نقش                                                                                                                                 

هیــچ معلمي دوســت ندارد کالســش 
بي نظم باشــد. ایفاي نقش نیز مانند بسیاري 
از فعالیت هاي مشارکتي، اگر درست مدیریت 
نشود، ممکن اســت به هرج و مرج بینجامد. 
البته باید بین سر و صدا و هرج و مرج تفاوت 
قائل شــد. ســروصدا موقعی مســئله آفرین 

می شود که معلم کالس پهلویی شاکی شود.
چند نکته براي شروع فعالیت هاي کالسي 

به روش ایفاي نقش:
1. ابتدا باید به جای کار گروهی، با فعالیت 
دونفره شــروع کرد. بــرای این کار یك 
دلیــل منطقی وجــود دارد و آن اینکه 
چیدمان کل کالس به هــم نمي ریزد. 
مزیت دیگر شروع با فعالیت دونفره این 
اســت که از نظر روان شناسی، اگر افراد 
در ارتباط مســتقیم یك نفر به یك نفر 
قرار گیرند و شخص دیگری به آن ها نگاه 

نکند، کارشان را بهتر انجام می دهند و 
کمتر احساس خجالت می کنند.

2. فعالیت را باید با ایفای نقش های کوتاه 
شروع کرد تا شاگردان به آن عادت کنند.
3. نقش ها باید به گونه ای انتخاب شوند که 
تعداد افراد الزم با تعــداد دانش آموزان 
مطابقت داشته باشد؛ به این معنی که نه 
بعضی دانش آموزان بدون نقش بمانند و 

نه برای نقش ها تعداد کم باشد.
4. قبــل از شــروع بایــد مطمئن شــد 
دانش آمــوزان موقعیــت و آنچه را روی 
کارت نقششــان نوشــته اســت کاماًل 

فهمیده اند.
5. برای ایفــای نقش، اگر تعــداد اندکی 
همکاری نمی کننــد، نباید به زور آن ها 
را وادار کــرد. باید به آن ها فرصت داد تا 
کم کم خودشــان به این فعالیت رغبت 

نشان دهند. 
6. تــا دانش آموزان به ایــن فعالیت عادت 
نکرده انــد، نبایــد از ایفــای نقش های 
مشکل و آن هایی که بار هیجانی زیادی 
دارند، اســتفاده کرد، زیرا احتمال دارد 
دانش آموزان ناخــوداگاه از زبان مادری 
خود استفاده کنند. البته اگر این اتفاق 

افتاد، باید صبور بود.
7. اگر دانش آموزان به زبان مادری متوسل 
می شــوند، باید فعالیت را از آســان به 
سخت پیش برد. ابتدا باید فقط با ایفای 
نقش های دونفره که ســاده هســتند و 
دانش آموز فقط بایــد بعضی از جاهای 

خالی را پر کند، شروع کرد. 
8. برای آن دسته از دانش آموزان که فعالیت 
را زودتر از دیگران تمام می کنند، باید از 

قبل فعالیت بیشتری تدارک دید.
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9. بــرای ایفای نقش از همــان ابتدا باید 
محدودة زمانــی قائل شــد و آن را به 
دانش آموزان اعالم کرد و به طور جدی 

به آن پایبند بود.

نقش های متفاوت برای دانش آموزان متفاوت
نقش ها انــواع متفاوت دارند. برای مثال، 
بعضی نقش ها با نیازهای واقعی زندگی روزانة 
دانش آموزان ارتباط مستقیم دارند. این دسته 
عبارت انــد از نقش هایی ماننــد گفت وگوی 
دکتر با بیمارش، یا بازرگانی که به خارج سفر 
می کند. در این موارد، تعیین نقش مناســب 
هر دانش آموز، با توجه به نوع عملکرد رفتاری 

او در کالس درس، آسان است. 
دســتة دوم نقش هایــی هســتند که 
دانش آموزان ممکن است در مورد آن ها تجربة 
مستقیم داشته یا نداشته باشد. خریداری که 
شاکی است یا مسافری که به اطالعاتی نیاز 
دارد، در این دســته قرار می گیرد. این ها به 
هیــچ تخصص حرفــه ای خاص یــا ویژگی 
شــخصیتی به خصوصي نیاز ندارند، چون هر 
کسی می تواند دراین موقعیت ها قرار بگیرد. 
این نوع نقش ها برای بیشتر شاگردان انگیز ة 
زیادی ایجاد می کنند؛ به خصوص اگر با این 

موقعیت ها آشنا باشند. 
نوع دیگر، نقش هایی هســتند که تعداد 
اندکی از شــاگردان ممکن است در زندگی 
خودشان به طور مستقیم تجربه کرده باشند، 
اما برای ایفا کردن آسان هستند؛ چون بچه ها 
تجربة غیر مستقیم وســیعی از این نقش ها 
دارند. نقش گزارشگر تلویزیون مثال خوبی از 
این نوع نقش های خیلی مفید است، چون از 
زندگی روزمرة دانش آموزان گرفته شده است. 
دستة آخر، نقش های تخیلی هستند که 
زاییدة قوة تخیل و افسانه وارند؛ حتی ممکن 
است پیش پا افتاده به نظر بیایند. بسیاری از 
معلمان احساس می کنند دانش آموزان هدف 
این نوع نقش هــا را درک نمی کنند، چون با 
زندگی واقعی آن هــا هیچ ارتباطی ندارد. اما 
زمانی که شــاگردان آنچه را در نقش برایش 
تــالش می کنند، بفهمند، اغلــب اوقات قوة 
تخیلشــان آزاد و تجربة زبان شناختی مفید 
و پرباری نصیبشان می شــود. متأسفانه قوة 
تخیل مدت زیادي است که در کالس درس 

کنار گذاشته شده است.
قوة تخیل را می توان در چند جلسة اوِل 
ایفای نقش، با دادن «ورقة هویت شخصیت» 
که در پی می آید، تقویــت کرد. این ورقه ها 
را باید همــراه «کارت ایفای نقش» داد و از 
دانش آموز خواســت آن ها را برای اســتفادة 
شــخصی، بعد از آنکه «کارت ایفای نقش» 
خــود را خواندند، پر کنند. باید دانش آموزان 
را تشــویق کرد تا آنجا که امکان دارد از قوة 
تخیل خود اســتفاده کنند. بــه این ترتیب، 
درک قابل لمس و روشــنی از نقشی که باید 

ایفا کنند پیدا خواهند کرد.

برگة هویت شخصیت
 نام: 

 شغل: 
 سن:  

 قد: 
 وزن: 

 رنگ چشم: 
 رنگ مو: 

 عالئم مشخص كننده:
 
  
 

معلم می تواند به تدریج به این فهرســت 
سؤال های دیگری اضافه کند تا دانش آموزان 
را به تفکر در بارة شخصیت مورد انتخاب خود 
تشویق کند؛ سؤاالتی مانند: رنگ، موسیقي و 

کتاب مورد عالقة شما چیست؟

کارت نقش
معلمان غالباً شــکوه دارنــد که ایفای 
نقش فعالیتی بدون روح است، چون در آن 
دانش آموزان به کارت نقش وابسته هستند. 
این مشــکل می تواند دو علت داشته باشد: 
یا اطالعــات روی کارت بیش از اندازه برای 
فهم سریع دانش آموز پیچیده است یا از قبل 
به طور شــفاف به دانش آموزان گفته نشده 
اســت که آن ها باید اطالعات روی کارت را 
قبل از شروع فعالیت به طور کامل یادگرفته 
و به آن ها مســلط شده باشــند. کارت های 
نقش باید دقیــق و فقط در بر دارندة نکات 
اصلی باشــند. اگر ســاختارهای زبانی برای 
استفاده در آن ها پیشنهاد شده باشند، باید 
مواردي باشــند که دانش آموز قباًل با آن ها 
آشنا شده اســت. وقتی دانش آموزان کارت 
نقش خــود را می خواننــد، می توانند آن  را 
یا به معلم برگردانند یا به پشــت برگردانند 
و فقــط مواقعی که کامــاًل گیر می کنند به 

ایفاي نقش فعالیتي جدا از درس نیست، بلكه بخش منسجمي از درس 
است و به معلم بستگي دارد كه چگونه به درستي از آن استفاده كند
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آن مراجعــه کنند. به این ترتیب، آن ها آزاد 
خواهند بود به طور طبیعی تر امکانات نقش 

خود را کشف کنند.
در بعضی از کارت ها چنین نوشته شده 
است: «شــما محسن هستید. شما عصبانی 
هستید.» تحمیل چنین گفته های هیجانی 
بــه دانش آمــوزان ممکن اســت بازدارنده 
باشد. اگر معلم می خواهد آن ها یاد بگیرند 
چگونه هیجان های شــدید خود را نشــان 
دهنــد، بهتر اســت موقعیــت را به نحوی 
طراحی کنــد که مطمئن باشــد آن ها به 
طور طبیعی این هیجانات را از خود نشــان 

خواهند داد. 
کارت ها  توزیــع  بــرای  تصمیم گیری 
غالباً مشــکل به نظر می آید. معلم می تواند 
خود انتخاب کند چه کســی چه نقشــی 
را بــازی کند. می تــوان انتخــاب را یا به 
عهــدة دانش آموزان گذاشــت، یا تصادفی. 
در کالســی که معلم مي کوشــد بخشی از 
مسئولیت یادگیری را به دوش دانش آموزان 
بگذارد، به طور قطع راهکارهاي دوم و سوم 
بهتر از اولی هستند. با انتخاب راهکار دوم، 
ممکن اســت خوِد بحث دربــارة اینکه چه 
کســی چه نقشــی را بازی کند، به فرصت 
خوبی بــرای تعامــل واقعی منجر شــود؛ 
رویدادی کــه به نــدرت در کالس درس 
اتفاق می افتــد. اگر راهکار ســوم انتخاب 
شود، ممکن است یك نقش کلیدی به یك 
دانش آموز ضعیف بیفتد و ایفای نقش با بن 
بســت مواجه شود. معلمان در اندک زمانی 
به این درک خواهند رســید کــه بهترین 

راهکار کدام است. 

با خطاهای زبانی چگونه باید برخورد کرد؟
بیشتر معلمان به شــدت به این دیدگاه 
بخــش جدایی ناپذیري  پایبندند که خطاها 
از رونــد یادگیــری زبان هســتند و فرصت 
آزادانــة روی دادن آن هــا در هــر مرحله از 
درس، فرصتــی بــرای پیشــرفت یادگیری 
دانش آموز اســت، نه مانع آن. بعضی خطاها 
برای همیشــه ماندگار می شوند، ولی بیشتر 
خطاها مرحلة مشــخصی از یادگیری زبان را 
نشــان می دهند و به تدریج که دانش آموزان 
اعتماد به نفسشــان  و  می شــوند  مســلط تر 

افزایــش پیــدا می کنــد، از بیــن می روند. 
گاهي ممکن است دانش آموزان در مورد 
فایدة این تمرین از شــما بپرسند، یا از شما 
بخواهنــد خیلی نزدیك آن ها باشــید تا هر 
بار که مرتکب اشــتباهی می شوند، آن ها را 

تصحیح کنید. 
الزم است به چنین دانش آموزاني توضیح 
دهید که به این اشــتباهات نیز رســیدگی 
خواهد شد و شما حواستان به اشتباه بچه ها 

هست و این موارد را فراموش نخواهید کرد.
در ایفای نقش نیز، مانند سایر فعالیت های 
یادگیرِی زبان، اشتباهات دانش آموزان در هر 
سطحی شبیه به هم اســت. به زودی شما، 
به عنوان معلم، توانایی پیشگویی اشتباهات 
آن ها را، با توجه به نوع عملکرد، ســاختار و 
واژگانی که در ایفای نقش برایشــان انتخاب 
کرده اید، کسب خواهید کرد. شما می توانید 
راه حل دیگری را، به عنوان یك روش مکمل، 
نه به عنوان روش جایگزین، انتخاب کنید. در 
کالس راه بروید و به شــاگردان، در حالی که 
صحبت می کنند، گوش فرا دهید و اشتباهاتی 
را که مایلید به آن ها رسیدگی شود، یادداشت 
کنید. بعد از اتمام ایفای نقش، شما می توانید 
بالفاصله اشتباهات را به صورت های گوناگون 
تصحیــح کنید، یا از خــود کالس بخواهید 
جواب صحیح را بدهند، یا جواب های صحیح 
را روی تخته بنویسید، یا تمرین های جبرانی 
را کــه از قبــل پیش بیني کــرده بودید، به 
آن ها بدهید. همچنین، به آســانی می توانید  
تمرین هــای جبرانی مربوط به اشــتباهات 
را بــا درس جلســة آینده تلفیــق کنید. در 
این صورت، بهتر است به دانش آموزان اطالع 
دهید کی و چگونه قصد دارید اشــتباهات را 
تصحیح کنید، چون به اعتقاد بعضی از آن ها 
تصحیح اشــتباهات امری حیاتی است. هر 
شــیوه ای که انتخاب می کنید، اجازه ندهید 
توجه به اشتباهات، جریان ایفای نقش را به 

هنگام اجرا دچار وقفه کند.

جمع بندی فرایند اجرا
جمع بندی در مورد بحث و تحلیلی که 
امــکان دارد بعد از ایفای نقش اتفاق بیفتد، 
به کار می رود. ســؤاالتی که ممکن اســت 

مطرح شوند، از این قرارند:

1. چه کسانی مشارکت کردند؟
2. چه کسانی مشارکت نکردند؟

3. چرا مشارکت نکردند؟
4. چه کسی خیلی خوب بود؟

5. چه کســی می توانست عملکرد بهتری 
داشته باشد؟

در بسیاری از حوزه های آموزش و پرورش 
که از این فنون اســتفاده می شوند، مرحلة 
ســؤال در مورد اجرای فعالیــت، به اندازة 
خود فعالیت مهم اســت. در یادگیری زبان، 
دانش آموزاِن ســطح متوسط یا پیشرفته که 
اعتماد به نفس بیشــتری دارنــد و به ایفای 
نقش عادت کرده اند، از جلســة جمع بندی 
که فرصت واقعــی و خود جوش تبادل نظر 
را به آن ها می دهد، ســود فراوانی می برند. 
تأکید معلم باید بیشــتر بر ارزیابی باشد تا 
نقد. معلــم باید اطمینــان حاصل کند که 
دانش آموزان، قبل از آنکــه در بارة آنچه بد 
انجام شد بگویند، در بارة خوب انجام شده ها 
بگویند. این کار تفکر مثبت را در مورد این 

تجربه تقویت می کند.
در بــارة  دانش آمــوزان  کــه  زمانــی 
قســمت هایی کــه بــازی کرده انــد بحث 
می کننــد، متوجه می شــوند یك یا دو نفر 
در گفت وگوها کمتر مشارکت کرده اند. این 
واقعیت ممکن است بازتابی از نقش های به 
نسبت منفعلی باشــد که این دانش آموزان 
در زندگی واقعی بازی می کنند، و یا امکان 
دارد دلیلــی بر نداشــتن اعتماد به نفس یا 
نبود مهــارت در زبان هدف باشــد. دلیل 
هر چه باشــد، الزم است دربارة این مشکل 
بــا تفاهــم بحث شــود؛ البتــه به گونه ای 
که دانش آموزان ســاکت احســاس نکنند 

زیرفشار قرار گرفته اند. 
اگر از فرایند ایفــای نقش فیلم برداری 
شــده اســت، می توان درطی ایــن مرحله 
آن را نمایــش داد. البته بــراي جلوگیري 
از کســالت آور بودن، معلم باید بتواند فقط 
بخش های مهم و مربــوط به موارد بحث را 
انتخاب کند. دانش آموزان باید ترغیب شوند 
در مورد تأثیر گذاری بعضی از نقش ها اظهار 
نظر کنند. همچنین، راهکارهایی پیشــنهاد 
کنند بــرای اینکه بعضی از نقش ها واقعی تر 

به نظر بیایند.

اگر دانش آموزان به زبان مادري متوسل مي شوند ، باید فعالیت را از آسان به سخت پیش ُبرد
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نشــان دادن فیلــم، به خصــوص برای 
اینکه بتــوان نظرها را به بعضی از خطاهای 
خاص و کژفهمی ها جلــب کرد و تعامالت 
را تجزیه و تحلیل و اســتفاده از جنبه های 
فرازبانــی را برجســته کرد، مفید اســت. 
اما این اقــدام باید با دقــت نظر و بصیرت 
انجام شــود، چــون دانش آموزانــی که به 
خوبــی از عهدة اجــراي نقش خودشــان 
برنیامده انــد، هنگامی که خــود را در فیلم 
می بینند، شکست تلخی را تجربه می کنند. 
با این حــال، جمع بنــدی، یك بخش 
اساســی و مطلق بعد از اجرای ایفای نقش 
نیســت، زیر ذره بین گذاشــتن اجرا، تأثیر 
بازدارنده ای روی بســیاری از دانش آموزان 

خواهد گذاشت. 
چــون مرحلــة جمع بنــدی بــه زبان 
انگلیسی است، دانش آموزانی که در سطوح 
پایین زبان آموزی هســتند، زبان مورد نیاز 
برای تحلیــل و بحث در بــارة ایفای نقش، 
برایشــان به مراتب پیچیده تر از زبان خود 
ایفای نقش است. قضاوت اینکه جمع بندي 
در چه سطحی، با چه دانش آموزانی و در چه 

موقعیتی مفید است، با معلم است.

کالم آخر
ایفــای نقش فعالیتي جــدا از درس 
نیست، بلکه بخش منســجمی از درس 
اســت و به معلم بستگی دارد که چگونه 
به درستی از آن استفاده کند. ایفای نقش 
می تواند در اوج درس اســتفاده شود، در 
صورتی کــه در فعالیت هاِی قبلِی درس، 
مهارت های الزم برای اجرای آن یاد داده 
شده باشند. همچنین، می توان از آن فقط 
به صورت بخش کوچکی از یك درس، به 
منظور دســتیابی به هدف عام تر دیگری، 
اســتفاده کرد. ســاختارهای زبانی مفید 
را می توان قبــل از آغاز ایفای نقش ارائه 
کــرد، یا در طول یــك کار ترمیمی بعد 
از آن. نقــش معلم در طــول این فعالیت 
زبانی، اداره کردن و مشــاهده است. معلم 
به دانش آموزان کالس اجازة کشف زبان 
را، همان گونه کــه در دنیای واقعی عمل 

می کند، می دهد.

هر ساله ســازمان ها، نهادها و مؤسسات جشــنواره هاي متعددي در زمینة تولید 
محتواي الکترونیکــي برگزار مي کنند. مخاطبان اصلي این جشــنواره ها غالباً افرادي 
هستند که دغدغة آموزش دارند؛ مانند معلمان، دانشجومعلمان و حتي دانش آموزان. با 
چنین جامعة مخاطبي، مي توان گفت هدف عمدة این جشنواره ها کشف استعدادهاي 
برتــر در زمینــة تولید محتوا و ترغیب افراد توانمند بــه یادگیري و خلق اثر در حوزة 
آموزش است. جشــنوارة تولید محتواي الکترونیکي رشــد (وزارت آموزش وپرورش(، 
جشنوارة سرگرم آموز (دانشگاه عالمه طباطبائي( و جشنوارة تولید محتواي الکترونیکي 

(دانشگاه فرهنگیان( تعدادي از این جشنواره ها هستند.
در اغلــب این جشــنواره ها، محتــواي الکترونیکي مي توانــد در قالب هایي مثل 
نرم افزارهاي چندرسانه اي، اپلیکیشــن هاي موبایل، واقعیت مجازي و واقعیت افزوده، 
بازي هاي رایانه اي و... طراحي و تولید شــود. محتواهاي ارسال شده در دو بعد فني و 

آموزشي داوري و در نهایت تعدادي اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب مي شوند.
قصــد داریــم در هر شــماره آثار برگزیــدة ایــن جشــنواره ها را در زیر بخش 
«یادگیري الکترونیکي» معرفي کنیم. اگر شــما یا حتي دانش آموز شــما هم محتواي 
الکترونیکــي آموزشــي طراحي و تولیــد کرده  اید که در جشــنواره هاي معتبر تقدیر 
شــده اســت، موضوع را با مــا در میان بگذارید تا بــا نام خودتــان در مجله معرفي 

شود.

توليد  محتواي 
آموزشي الكترونيكي

ما و خوانندگان
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كاربرد فناوري آموزشي
مصطفي سهرابلو (دبیر علوم تجربي، شهرستان بیجار، استان کردستان(

                                                                                اشاره                                                                              
آموزش اثربخش نتیجة چند فعالیت کلیدي توسط معلم است. از 

جملة این فعالیت ها عبارت اند از:
1. آموزش را به سمت مسائل زندگي واقعي هدایت کند؛

2. یادگیرنده را در فرایند یادگیري درگیر کند.
طبیعي اســت که اگر توجه دانش آموزان در مباحث درسي به 
زندگي روزانه جلب شود و آن ها بتوانند بین مطالب درسي و زندگي 
روزمرة خود  ارتباط مناسب چالشي برقرار کنند، دیگر یادگیري شان 
به حفظ کردن مطالب و فرمول ها محدود نخواهد شد. برعکس، در این 
وضعیت، آن ها با مطالب آموخته در کالس، به صورت عملي و همچنین 
علمي و تعاملي زندگي خواهند کرد، چرا که در زندگي روزمرة خود، 
در برخورد با هر وسیله یا شيء داخل خانه یا حتي پدیده هاي کوچك 
و بزرگ، محتواي کالس ها و درس ها را خواهند یافت و به صورت عملي 

و ملموس با آن ها روبه رو خواهند شد.
در ادامه، فعالیتي براي نمونه مي آید که در کالس علوم تجربي 

هشتم اجرا شده است.

 كليدواژه ها:    آموزش علوم تجربي، آینه هاي کروي، یادگیري اثربخش، 
آینة کاو و کوژ، مشارکت فعال 

آموزش آینه ها
در تدریس مبحث نور در کالس علوم تجربي هشتم، مرتضي کنار 
تختة وایت برد در حال رسم و توضیح خورشیدگرفتگي و تفاوتش با ماه 
گرفتگي بود. قرار بود بعــد از آن، ادامة مطالب مربوط به بازتاب نور و 
آینه ها تدریس شــود. در ادامه، وقتي از او پرسیدم راستي مرتضي، آیا 
مي تواني تصویر خودت را در وایت برد ببیني، بعد از کمي جلو و عقب 
رفتن، گفت: «آره آقا، دیده مي شود، ولي برعکس! آینه واضح نیست و 

نمي توانم جزئیات صورت و بدنم را ببینم» (شکل 1(.

 شكل 1                                                                                                   

باز پرســیدم که روي دیوار چطور؟ آیا مي شود تصویر خودمان را 
ببینیم؟ پاســخ بچه ها منفي بود. از آن ها خواستم دلیل آن را توضیح 
دهند. باالخره، با انجام فعالیت هاي کتاب و به کمك چراغ قوه و تاباندن 
نور به وایت برد و دیوار و آینه، مفاهیم بازتاب منظم و نامنظم نور و علت 
این پدیده ها، از جمله دیده نشــدن تصویر روي دیوار را بررسي کردند 

(شکل هاي 2 و 3(.

 شكل 2                                                                                                   

 شكل 3                                                                                                   

براي افزایش دقــت آزمایش، کاغذ ســفیدي را مقابل چراغ قوه 
چسباندند و چهار سوراخ هم اندازه و به فاصلة یکسان از همدیگر ایجاد 
کردند تا باریکه هاي نور بازتاب شده (منظم و نامنظم( از سطوح دیوار و 

وایت برد و آینه را با دقت مشاهده و بررسي کنند (شکل 4(.

تجربة زیستة آموزشي

 

 در   وسايل آشپزخانه
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 شكل 4                                                                                                   

بازتاب چهار باریکة نور بازتاب شده از سطح آینه منظم و از سطح 
وایت برد نسبتاً  منظم بود. بازتاب نور دیوار واضح نبود.

بعد از آن، امیرحســن جلوي وایت برد آمد و پرسش بعدي مطرح شد: 
تصویر روي وایت برد و آینة تخت چه ویژگي هایي دارد؟ امیرحســن به همراه 
بچه ها و با حرکت دادن دست ها و بدن، ویژگي هایي را بیان کرد، از جمله: وقتي 
دست راســتمان را تکان مي دهیم، روي وایت برد سمت چپ تکان مي  خورد 
(تصویر برعکس(. مثل اینکه تصویر ما درون وایت برد تشــکیل مي شود، در 
حالي که این طور نیست (تصویر مجازي( و اندازة تصویر ما با خودمان برابر است.

در این حال، از آن ها پرسیدم: آیا همة آینه هایي که تا االن دیده اید، 
فقــط این ویژگي ها را دارند؟! یکي از بچه ها گفت: خیر، مثاًل بعضي از 

آینه ها در اسباب بازي ها صورت ما را بزرگ تر نشان مي دهند. 
دو آینــة کــروي کاو و کوژ بــه آن ها دادم تا ضخامــت آینه ها و 

تصویرشان را در آن ها بررسي کنند.
بعد از مدتي کار با آینه هاي کروي در گروه ها، یکي از بچه ها گفت: 
«آقا، فقط آینه ها این طوري نیستند» (حرکت دانش آموزان به سمت بسط 
آموخته ها و کشف مفاهیم دیگر(، بلکه مثالً وقتي من در آشپزخانه به سماور 
نــگاه مي کنم، تصویرم را بزرگ و کوچك مي کند و گاهي هم خنده دار!
علتش را پرســیدم. بعد از گفت وگو در گروه، پاســخ دادند، چون 
سطح ســماور تقریباً مثل آینه صاف و صیقلي است. همان دانش آموز 
اجازه خواست از خانة خودشان که نزدیك مدرسه بود، تعدادي وسیله 
مانند قاشــق و کف گیر بیاورد. این بار بچه ها با وســایل آشپزخانه به 
یادگیري چگونگي کار آینه هاي کروي در وســایل آشــپزخانه و بازي 

آموزشي مشغول شدند (شکل هاي 5 و 6(.

 شكل 5                                                                                                   

 شكل 6                                                                                                   

قسمت برآمدة قاشق و وسایل دیگر آشپزخانه، مانند آینة کوژ عمل 
مي کند و قسمت فرورفتة آن ها مانند آینة کاو.

***
در فراینــد یاددهي - یادگیري هنگامــي که دانش آموزان 
بتواننــد براي آنچه آموزش داده مي شــود دلیــل و معنایي در 
محیط اطراف خود بیابنــد، یادگیري راحت تر صورت مي گیرد. 
به عبارت دیگر براي یادگیري بهتر الزم است زمینه و بافت هر 
نکته آموزشــي شناسایي و شناسانده شــود تا یادگیرنده بتواند 
بــراي آنچه مي آموزد دلیل و جایي در زندگي روزمره خود پیدا 
کند. در رویکرد زمینه محور، زندگي روزمره یادگیرندگان اساس 
آمــوزش مفاهیم علمي قرار مي گیرد و به همین علت یادگیري 
جذاب تر مي شــود. در این رویکرد چون زمینه هاي یادگیري از 
زندگي روزمره گرفته مي شــوند، یادگیرندگان با مفاهیم علمي 
احســاس نزدیکي و آشنایي بیشتري مي کنند و انگیزه بیشتري 
براي یادگیري خواهند داشت. با به کارگیري علوم و موضوعات 
و مفاهیــم علمي در موقعیت ها و مکان هاي آشــنا و مناســب، 

یادگیري براي یادگیرندگان معنادار و ملموس مي شود.

نتیجه
دانش آموزان از قبل هم با چنین پدیده هایي، مثل نگاه کردن 
به برخي آینه ها و بزرگ یا کوچك شــدن تصویرشــان، مواجه 
شده اند، اما بعد از انجام این فعالیت در کالس علوم تجربي که در 
ارتباط با مباحث کتاب انجام شــد، به احتمال زیاد از این به بعد 
وقتي جلوي آینة بزرگ خانة خودشــان قرار مي گیرند و موها و 
لباس هایشان را مرتب مي کنند، یك بار دیگر جلو عقب مي روند 
و دست ها را تکان مي دهند و این بار ویژگي هاي تصویر در آینة 
تخت را مرور خواهند کرد. یا وقتي با قاشق براق غذا مي خورند، 
چند بار قاشــق را پشت و رو مي کنند و تصویرشان را با توجه به 
مفاهیم آینه هاي کروي مقایسه مي کنند. به بیان دیگر، متفاوت تر 
از گذشته مي بینند و مي فهمند. البته با مرور این مفاهیم در اشیا 
و وســایل و پدیده هاي روزمــره، خالقیت هایي نیز بروز خواهند 

کرد.  

بعد از این آزمایش هر وقت بچه ها با قاشق براق غذا مي خورند چند بار قاشق را زیر و 
رو مي كنند و تصاویر خود را با توجه به مفاهیم آینه هاي كروي مقایسه مي كنند
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پژوهش و نوآوري

                                                                                اشاره                                                                                                                                                                               
همان طور که مي دانیم یکي از مهارت هاي پایه در آموزش دورة ابتدایي، مهارت خواندن است. بر این پایه انتظار داریم کودکاني که در دورة 
ابتدایي به تحصیل مشــغول هستند بعد از گذشت دورة زماني خاصي از عهدة این امر برآیند؛ اما گاهي با کودکاني مواجه مي شویم که علیرغم 
گذراندن آموزش کافي، داشــتن هوشبهر طبیعي، نداشتن ضعف جسماني و... قادر به خواندن درست متون سادة فارسي نیستند و یا به هنگام 
خواندن با مشــکل روبه رو مي شوند. روان شناسان، این گروه از کودکان را با برچسب نارساخوان مشخص مي کنند. مقالة حاضر که حاصل تالش 

نویسندگان آن در راستاي نگارش یك مقالة پژوهشي است، به این امر پرداخته است.

 كليدواژه ها:     نارساخواني، ناتواني یادگیري، تفاوت هاي فردي، اختالل یادگیري                                                                                                              

نوشتة احمد شریفان (دانشجوي دکتراي سنجش و اندازه گیري(
زهره عالمین (کارشناس ارشد برنامه ریزي آموزشي(

مقدمه
کــودکان مبتال بــه ناتواني یادگیــري گروهي از 
کودکان هســتند که از نظر هوشــي بهنجار و از لحاظ 
ظاهــر طبیعي اند. این کودکان حــدود 2 تا 10 درصد 
از جمعیت کودکان را شــامل مي شوند و معموالً تعداد 
پســران سه برابر دختران است. آن ها با ورود به مدرسه 
(به ویژه در پایه هاي اول و دوم ابتدایي( به مرور مشکالت 
خود را در زمینة خواندن، نوشتن و درک دریافتي نشان 
مي دهند. همین عامل باعث مي شود عملکرد تحصیلي 

ضعیفي در یك درس یا چند درس نشان دهند. 
این مقاله نحوة برچسب زني به این گروه از کودکان 
را بررسي مي کند و نشان مي دهد اطالق عنوان «تفاوت 
فردي در خواندن»، به جاي برچسب «ناتواني یادگیري 

در خواندن»، مي تواند ابعاد مثبتي را از نظر ذهني و... در 
کودک و وابســتگان او ایجاد کند، به طوري که آنان نیز 
مانند ســایر کودکان از امید الزم براي رشد و پیشرفت 

برخوردار شوند.

طرح موضوع اصلي
گاهــي به عنوان والدیــن یا معلــم، کودکاني را 
دیده ایم که ظاهري عادي (طبیعي( دارند و از رشــد 
جسماني، عاطفي و شناختي بهنجاري برخوردارند. در 
واقع، به خوبي صحبت مي کنند، در بازي هاي متناسب 
با سن خودشــان (فردي یا گروهي( شرکت مي کنند، 
مانند هم ســاالن خودشان با دیگران ارتباط اجتماعي 
برقرار مي کنند، امور  مربوط به خودشــان را به خوبي 

در خواندن تفاوت هاي فردي نارساخواني يا
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عقب ماندة ذهني

اختالل یادگیري

ناتواني یادگیري

تفاوت هاي فردي
؟

؟

انجام مي دهند، در موقع نیاز قادر به کمك رســاني به 
دیگران هســتند، رفتار و اخالقشان متناسب با عرف 
اســت، از هوش کمابیش عادي برخوردارند و از هیچ 
نوع مشکل رواني، جســماني و عاطفي رنج نمي برند، 
اما وقتي به ســن مدرســه مي رســند و وارد مدرسه 
مي شوند تا به تحصیل بپردازند، دچار مشکالت جدي 
در خواندن، نوشــتن یا حساب کردن مي شوند. همین 
امر، در صورتي که به آن رســیدگي و توجه نشــود، 
ممکن است مشکالت عدیده اي را براي کودک (مانند 
بي عالقگي بــه یادگیري، ســرخوردگي از یادگیري، 
بیزاري از درس و مدرســه و معلم، مشکالت رفتاري( 

ایجاد کند. 
در گذشتة دور، این گروه از کودکان را با برچسب 
اختالل یادگیري از ســایر کودکان جدا مي کردند. این 
نوع برچسب زني در ابتدا شاید مورد توجه متخصصان، 
آموزشــگران و والدین قرار گرفت، اما با گذشت زمان، 
مشکالت بغرنج تري را براي کودکان و والدین آنان فراهم 
آورد. زیــرا غالباً از ریشــه ها و دالیل اختالل یادگیري 
فرزندانشان مطلع نبودند و در نتیجه، به منظور تسلط 
آنان بر موضوعات مورد آموزش، فشــارهاي مضاعفي 
را بــه کودک وارد مي کردند تا به قول خودشــان آنان 
یاد بگیرند و هم پاي ســایر دانش آمــوزان به یادگیري 

موضوعات درسي و مهارت هاي تحصیلي بپردازند.

سابقة تغییر نگاه مفهومي
در ســال 1963 در همایشــي که صندوق کودکان 
معلــول ادراکي برگزار کــرده بود، بیان شــد: «در این 
جلسه، موضوع بحث ما کودکاني هستند که یا به لحاظ 
سبب شناسي (براي نمونه نقص کار مغز، نقص جزئي در 
کار مغز، یا اختالل عصبي - رواني( یا به سبب جلوه هاي 
رفتــاري (براي نمونــه اختالالت ادراکــي، فعالیت هاي 
حرکتي بیش از حد، نارســاخواني( نامي یا برچسبي بر 

آنان گذارده شده است.»
کرک در ضمن اظهاراتش پیشــنهاد کرد، به خاطر 
پرهیز از معماي دشوار کار ناقص مغز، از اصطالح «ناتواني 
یادگیري» که شامل تمام مشکالت افراد مورد نظر است، 
اســتفاده شــود. عالوه بر این، به راه صحیح تشخیص و 

چاره جویي آموزشي آن نیز اشاره کرد.
از آن زمان به بعد، به تدریج اصطالح ناتواني یادگیري 
به جــاي اختالل یادگیــري مورد قبــول متخصصان، 
آموزشگران و والدین قرار گرفت. والدیني که فرزندانشان 
دچار این گروه از مشکالت بودند، شاد شدند، زیرا بر پایة 
نگرش هاي گذشته نسبت به این گروه از کودکان، کودک 
خود را عقب ماندة ذهني یا دچار اختالل یادگیري تلقي 

مي کردند و امیدي به رشد و پیشرفت فرزندشان نداشتند 
و احتمال داشت دست از تالش بردارند. اما با تغییر نوع 
برچســب به این گروه  از کودکان، آنان نیز امیدوار شدند 
و به این باور رســیدند که مشکل چندان بزرگ نیست و 
مي توان آن را از ســر راه برداشت و به درمان آن ها اقدام 

کرد.
معلمان نیز از این گمان که براي موفق نشــدن این 
گروه از کودکان ســرزنش شوند، رهایي یافتند. زیرا آنان 
به واژه اي دست پیدا کرده بودند که مي توانست کودکان 
را شایستة بهره گیري از خدمات ویژه بداند. از این رو، در 
آن زمان، تعدادي از کودکاني که برچســب عقب مانده 
یا اختالل به آن ها زده شــده بود و توجه کمتري به آنان 
مي شد، به عنوان ناتوان در یادگیري شناخته شدند و در 
نتیجة آن مورد توجه خاص قرار گرفتند (به نقل از نلسون 

و ایزرایل، 1371(.
اصطالح ناتواني یادگیري به نوعي نارسایي شناختي 
در یك یا چند فرایند ذهني در حوزة درک صحیح زبان 
گفتاري، نوشــتاري، شنیداري، فکر کردن، هجي کردن، 
خواندن، نوشــتن و محاســبات ریاضي مربوط مي شود 

(افروز، 1381(.
تــا این تاریخ، برچســب زني بــه ایــن ویژگي هاي 
رفتاريـ  شناختي را مي تـوان در قالب نمودار زیر نشان داد.
همان طور که اشاره شد، به کارگیري اصطالح ناتواني 

نارساخواني
 ناتواني نیست، 

بلكه نوعي تفاوت 
است و باید به آن 

به چشم تفاوت فردي 
نگاه كرد
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خواندن (کودک در درک مطالب نوشــته شده مشکل 
دارد، به طوري که به هنگام خواندن دچار اشــتباهات 
متعددي چون حــذف، افزودن یــا وارد کردن کلمات 
مي شــود(، به جاي اختالل یادگیــري خواندن، که بار 
منفي در پي داشــت، توانســت امید تازه اي در والدین، 
مربیان، متخصصــان و دانش آموزان ایجــاد کند که با 
قدرت بیشتري به دنبال غلبه بر آن باشند. شواهد نشان 
مي دهد، این نوع تغییر در نگاه بــه دانش آموزان دچار 
نارساخواني، به شکل گیري شرایط و باورهایي منجر شده 
است که مي تواند به پرورش مناسب این گروه از کودکان 

و افراد مرتبط با آنان کمك کند.

طرح نگاه جدید
امروزه نیز ضرورت دارد به جاي به کارگیري اصطالح 
ناتواني خواندن، از اصطالح تفاوت در خواندن اســتفاده 
شود که بر روان کودکان و وابستگان آنان بار مثبت بر جا 
مي گذارد. به این ترتیب، همان تأثیري که کرک بر اذهان 
متخصص و دســت اندرکار باقي گذاشت، به شکل دیگر، 
در قالب اصطالح تفاوت ادامه یابد (شریفان، 1392(. این 
شــرایط مانع از تحقیر یا ســرزنش کودک مي شود و به 
افزایش خودباوري، عزت نفس و ســالمت روان او کمك 

مي کند. 
دانش آموزان نارســاخوان به حمایت هاي ویژه نیاز 
دارند؛ آن دســته از حمایت هایي که به آنان کمك کند 
لغات را پیدا کنند. آنچه امروزه شــاهد آن هستیم، این 
است که حتي مغز دو دانش آموز مانند هم عمل نمي کند. 
به این معنا که هر کودکي، به طور متفاوتي از توانایي هاي 
شــناختي اش براي دسترسي به اطالعات، مفهوم سازي، 
ساختن معنا، ارســال پیام، عقاید و باورهایش استفاده 

مي کند.
حتماً تاکنون بسیاري از دانش آموزان نارساخواني را 
دیده ایم که از ما عمیق تر فکر مي کنند و از توانایي هایشان 

براي هدایــت تحصیلي و رهبري گروهــي که عضو آن 
هســتند، بهره مي گیرند. بنابراین، ایــن تفاوت  فردي در 
یادگیــري خواندن نمي تواند عاملي باشــد که از آنان به 
عنوان افراد ناتوان یاد کنیم؛ به ویژه، هنگامي که مي بینیم 
آنان مي توانند در فعالیت هاي مدرسه اي به خوبي خودشان 
را نشــان دهند و از عهدة وظایف و تکالیف تحصیلي به 

شکل مطلوبي برآیند.
در مدرسه  ها، بسیاري از این دانش آموزان را دیده ایم 
که وقتي تحت حمایت قرار بگیرند، سخت تر و بیشتر کار 
مي کنند تا به سطح ســایر هم کالسي هایشان در زمینة 

مهارت هاي خواندن برسند (ردفرد، 2017(.
این گروه از کودکان در فعالیت هاي مربوط به خواندن 
به زمان بیشــتري نیــاز دارند. حتي زمانــي که تکالیف 
نوشتاري به آنان واگذار مي کنیم، آنان زمان بیشتري براي 
انجام آن نیاز دارند. زیرا در فرایند نوشــتِن آنچه به زبان 

مي آورند، دچار مشکل هستند.
بنابراین، توصیه مي کنیم به جاي به کارگیري کلمه 
یا اصطالح ناتواني، هدف ها و شــیوه هایي حمایتي براي 
این گروه از کودکان فراهم کنید. بزرگ ترین خدمتي که 
مي توان به آنان کرد، حذف اصطالحاتي نظیر «عقب ماندة 
ذهني، اختالل یادگیري در خواندن و ناتواني در خواندن» 
دربارة آنان اســت که به جاي آن هــا مي توان از اصطالح 

«تفاوت فردي در خواندن» استفاده کرد.
بــر پایة این تعریف، این گــروه از دانش آموزان، در 
صورت وجود حمایت ها ي الزم و آموزش خوب مي توانند 
بــه تدریج در زمینــة یادگیري خواندن رشــد کنند و 
خود را به اهداف آموزشــي مرتبط با خواندن برســانند. 
به کالم دیگر، آموزش بیشــتر ایــن گروه از کودکان در 
زمینــة یادگیري خواندن نمي تواند توانایي خواندن آنان 
را به یکباره افزایش دهد، زیرا رشد توانایي خواندن آنان 
آهسته است. بنابراین، نارساخوانان غالباً براي یادگیري 
خواندن بــه برنامه هــاي ترمیمي کمکي نیــاز دارند؛ 
برنامه هایي آموزشي که به آنان کمك کند بخوانند، تلفظ 

کنند و بنویسند.
باید این گروه از دانش آموزان را به طور انعطاف پذیر و بر 
پایة دانش و مهارت هایشان در خواندن، درگیر فعالیت هاي 
آموزشي کنیم. اگر چنین عمل کنیم، قادر خواهیم بود بر 
پایة تفاوت هاي فردي موجود بین دانش آموزان تدریس و 
از برچسب زدن به آنان حذر کنیم. زیرا برچسب زدن باعث 
مي شــود به یادگیري و آموزش این گروه از دانش آموزان 

کمتر توجه شود. 
باید به خاطر داشته باشیم، نارساخواني ناتواني نیست، 
بلکه نوعي تفاوت است و باید به آن به چشم تفاوت فردي 

نگاه کرد.
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فاطمه شهزادي (مدرس و دبیر بازنشستة منطقة 6 تهران(

طراحي و تولید

هوية برقي بسازيم
نام وسیله: هویة برقي

مخاطبان: دانش آموزان دوره هاي دبیرستان
موضوع: فیزیك

هدف: شــناخت یکي از خاصه هاي جریان برق (اثر گرمایي( و همچنین شناسایي بخش 
گرماده و کاربرد آن در زندگي

 وسایل مورد نیاز
1. یــك قطعــه چوب ســفید و صیقلي 

(به عنوان نگهدارندة هویه(
2. یك قطعه سیم فرونیکل یا نیکروم

3. مقداري سیم رابط
4. دو عدد باتري

5. کلید قطع و وصل جریان

 روش ساخت
1. ابتــدا قطعه چوب را به شــکل عامل 
گیرنــده یــا نگهدارنــده درمي آوریم 

(مطابق شکل(.
2. ســیم فرونیکل یا نیکروم را به وسیلة 
دو میــخ کوچــك به دو لبة وســیلة 
نگهدارنده وصــل مي کنیم و آن را به 
وسیلة سیم هاي ارتباطي و کلید قطع 

و وصل به باطري متصل مي کنیم.

تذکــر: از قبــل روي دســتة 
نگهدارندة هویه، شیارهایي براي 
قــراردادن ضمائم مثــل کلید و 
باطري ایجاد مي کنیم و آن ها را 
در شیارها مي چسبانیم تا وسیله 

ساخته شود (مطابق شکل(.

تذکــر: از قبــل روي دســتة 
نگهدارندة هویه، شیارهایي براي 
قــراردادن ضمائم مثــل کلید و 
باطري ایجاد مي کنیم و آن ها را 
در شیارها مي چسبانیم تا وسیله 

ساخته شود (مطابق شکل(.

 روش استفاده
با وصل کلید قطع و وصل، جریان برق 
به سیم فرونیکل مي رسد و حرارت زیاد ایجاد 
مي کند و داغ مي شود. بنابراین مي تواند به 

راحتي قطعات یونولیت را برش دهد.

با آزمایش این وسیله، به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
1. خاصه هاي جریان برق کدام اند؟ این وسیله نشانگر کدام خاصة جریان برق است؟

2. به وسایلي چون هویه در اصطالح فیزیکي چه مي گویند؟
3. آیا از این وسایل (مثل هویه( در زندگي روزمرة خود استفاده مي کنید؟ چند تایي را نام 

ببرید؟
اکنون شما مي توانید خودتان سازندة بعضي وسایل گرمازا باشید.

دستة چوبي هویه (به عنوان نگهدارندة هویه)

سیم  فرونیکل یا نیکروم
 به عنوان بخش گرمازا

کلید قطع و وصل

باتري ها

سیم هاي ارتباطي

+

--

+

سیم هاي ارتباطي
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محمدحسین دیزجي

                                                                                 اشاره                                                                                              
دانش آموختة رشــتة طراحــي صنعتــي در دوره هاي کارشناســي و 
کارشناسي ارشــد از دانشــگاه علم و صنعت و دانشــگاه هنر است. دکتراي 
برنامه ریزي درسي از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي دارد. سابقة تدریس و 
آموزش را در کارنامة فعالیت هاي خود دارد و برخالف برخي افراد که اسباب بازي 
را تنها وسیله اي سرگرم کننده براي بچه ها مي دانند، او به این ابزار نگاه آموزشي 
دارد. اعتقاد دارد اســباب بازي به اندازه اي قدرت دارد که بتواند خالقیت را در 

وجود دانش آموزان کشف و شکوفا کند.
اگر معلم نگاه خود را نســبت به اسباب بازي وســعت دهد و از محدودة 
صرف بازي و ســرگرمي خارج شود، با روشي روبه رو مي شود که جالب، جذاب 
و شگفت انگیز خواهد بود. امروز، در فضاي آموزشي، ابزارها و اسباب بازی ها در 
جهان یکی از قدرتمندترین اهرم های یادگیری هســتند. اسباب بازی در نگاه 
نخست به کودکان محدود می شود، اما این کارشناس و متخصص حوزة آموزش 
و اسباب بازی، این ابزار را فراتر دیده و حتی معتقد است برای آموزش در دوران 

نوجوانی و بزرگ سالی هم می توان از این وسایل بهره گرفت. 
آیـدین مـهدیزاده تـهراني، متولد 1358 در تهران است و در کارنامة خود 
ویراستاری و تألیف چند عنوان کتاب را هم دارد. عضو انجمن مطالعات برنامة 
درسي ایران و مدیرمســئول و صاحب امتیاز فصلنامة تخصصي هنر و طراحي 
صنعتي چهارباغ نیز هســت. با او به گفت و گو نشستیم تا در باب اسباب بازی و 

نقش آن در آموزش بیشتر بدانیم.

اسباب بازي
 اهرم قدرتمند 

يادگيري

 كليدواژه ها:     جشنوارة دانش آموزي، خالقیت، توانمندي                                                                                                        

خبر و اطالع رساني

با توجه به اشرافی که نسبت به حوزة اسباب بازی 
و سرگرمی دارید، لطفاً بفرمایید نگاه کلی جامعة 
ما نســبت به این حوزه چگونه است و معلمان و 
همکاران آموزشــی از چه منظری به این موضوع 

نگاه می کنند؟

 واقعیت آن اســت که امروزه، در فضای آموزشــی، 
ابزارهــا و اســباب بازی ها یکــی از قدرتمندترین 
اهرم های یادگیری هســتند. این ابزارها به معلمان 
کمك می کننــد بتوانند مفاهیــم و برنامه ها را به 
خوبــی مطرح کننــد و احتمال یادگیــری را باال 
ببرند. از منظــر دیگر، حضور اســباب بازی ها در 
فضاهای آموزشــی، ضمــن آنکه باعــث پویایی و 
نشــاط می شــود، می تواند محیط های آموزشی را 
آمــادة پــرورش خالقیت و نــوآوری دانش آموزان 
کنــد. به نظر می رســد حضــور اســباب بازی در 
کالس هــای درس، ضمــن پوشــش برنامه هــای 
درسی آشــکار، می تواند برنامه های درسی پنهان و 
ضمنی را هم در الیه های خود داشــته باشد؛ مانند 
آموزش فرهنگ و آداب و رســوم، و محیط زیست.
آنچه در این میان مهم است، غنی سازی محیط 
یادگیری است که اصلي بنیادی در آموزش و پرورش 
محسوب مي شود. این مهم با حضور اسباب بازی ها 

به بهترین نحو میسر است.

آیا اسباب بازی می تواند ابزاري آموزشی به حساب 
آید و در خدمت آموزش و یاددهی و یادگیری قرار 
گیرد؟ اگر پاسخ شما مثبت است، بفرمایید چگونه 

و چطور؟

 بلــه. حتماً. ما همیشــه در محیط های آموزشــی 
به دنبــال ایجاد فضایی برای به حداکثر رســاندن 
یادگیری هســتیم و همان طور که همه می دانیم، 
برای تعمیق هر مطلبی، باید از روش های گوناگون، 
مطالــب را بازگو کــرد که در این شــرایط ابزارها 
نمود پیدا می کننــد تا معلم را در محیط یادگیری 
کمك کنند و به اصطالح محیطی غنی تر داشــته 
باشــیم. اســباب بازی ها هم به عنــوان ابزاری در 
خدمت آموزش می توانند به محیط های آموزشــی 
فراخوانده شــوند و عالوه بر کمك بــه یادگیری، 
فرایندهایی چون مشارکت، همراهی و فعالیت های 
دانش آمــوزان را با خود همراه آورند. پیشــنهاد ما 
در این باره اســباب بازی هایی هســتند که سطح 
درگیــری و فعالیــت دانش آموزان را بــاال ببرند. 

گفت و گو  با
 دکتر آیدین مهدي زاده

 طراح صنعتي و متخصص برنامه ریزي درسي
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امــا دقــت بفرمایید کــه ابزارهای آموزشــی، 
همچون ماشــین ها، به دنبال ســاده کردن کارها 
هســتند. اصوالً ابزار زمانی به کار می آید که جایی 
از فرایند متوقف شده باشــد، وگرنه، در شرایطي 
کــه فرایند یادگیری خود به خــود در حال وقوع 
باشد، نیازی به ابزار نیست. می خواهم بر این نکته 
تأکید کنم که نباید دچــار ابزار زدگی و افراط در 

این حوزه شد.

اصوالً چه نوع اســباب بازی هایی این قابلیت را 
دارند که از زاویة فناوري آموزشی به آن ها نگاه 

کنیم؟
 

 همه نوع اســباب بازی می تواند در این دســته قرار 
گیرد. آنچه در این مقوله مهم است، خالقیت معلمان 
در استفاده از اسباب بازی است. گاهي حتی معلمان 
می توانند از منظرهای گوناگون به اسباب بازی نگاه 
و برنامه هــای خود را تدوین کننــد. همان طور که 
گفتم، معلمان در هر لحظه که احساس کنند فرایند 
یادگیری یا آموزش دچار توقف یا حتی کند شــده 
اســت، می توانند بنا بر خالقیت خود، این ابزارها را 
به خدمت بگیرند. این اســت که امروزه می توان با 
تنوع و گســتردگی محصوالت این صنعت، مفهومی 
شبیه به سواد اسباب بازی و سرگرمی را مطرح کرد. 
بــه این مفهوم که معلمان بایــد مفاهیم کدگذاری 
شده توسط طراحان اســباب بازی را خوانش کنند 
تا بتوانند با ایــن محصوالت مفاهیم مدنظر خود را 

کدگذاری کنند.

نمایشــگاه  در  وقت،  آموزش و پــرورش  وزیر 
جشنوارة اســباب بازی سال 97، از این وسایل 
بازی به عنوان یکی از تجهیزات آموزشــی نام 
برد و بر داشتن اتاق بازی در مدرسه تأکید کرد. 
در این باره نگاه معلم بســیار مهم است. چگونه 
می توان نگاه معلمان را به اسباب بازی، به عنوان 
ابزاري در حوزة فناوري آموزشي تغییر و آن را 

گسترش داد؟

 به نظر می رســد معلمان دورة اول ابتدایی کاماًل با 
این موضوع درگیرند و به خوبی هم از اسباب بازی 
در فرایندهای آموزشــی خود اســتفاده می کنند. 
حتی بســیاری از این بزرگــواران برای کالس های 
درس خود مشــغول خلق و توســعة اسباب بازی 
هســتند. چه بسا در تمام این سال ها که ما معموالً 

رویدادهای ایــده پردازی در حوزة اســباب بازی 
را هدایت کرده ایم، بخشــی از این جشــنواره ها و 
مسابقات با حضور این عزیزان رنگ و بوی دیگری 
به خود گرفته اســت. حضور اسباب بازی به عنوان 
یك محرک در مدرســه، باعث ترغیب معلمان به 
اســتفاده از آن ها خواهد شد. در ضمن، با برگزاری 
ســمینارها، کارگاه هــا و دوره های آموزشــی در 
خصوص بهره گیری از ایــن ابزار، می توان اهمیت 
این مســئله را برای دیگر معلمان نیز آشکار کرد. 
به هر ترتیب، برای حضور اســباب بازی در کالس 
درس، ما باید مشــارکت معلمان را داشــته باشیم 
و این محقق نمی شــود مگر با مداومت و استمرار 

جریان اسباب بازی و بسترسازی مناسب. 
در جلسه ای که سال گذشــته به همین منظور 
در وزارتخانه تشــکیل شده بود، تأکید کردم بدون 
آمــوزش معلمان این طــرح نتیجــه نخواهد داد. 
معلمــان رکن اساســی جریان آموزش و توســعه 
هســتند. بدون وجود آن ها هر برنامه ای، نه تنها در 
آموزش و پرورش، بلکه در جریان توسعه نیز محکوم 

به شکست است.

اسباب بازی چگونه می تواند در شکوفایی خالقیت 
بچه ها نقش آفرین باشــد؟ نحــوة انتخاب، نوع 
اسباب بازی و سن و ســال مخاطب را هم در نظر 

بگیرید.

 ببینید، ســاختار ذهن که از آن با عنوان ســاخت 

حضور اسباب 
بازی در 

کالس های درس، 
ضمن پوشش 

برنامه های درسی 
آشکار، می تواند 

برنامه های درسی 
پنهان و ضمنی را 

هم در الیه های 
خود داشته باشد
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شناختی یاد می شود، ساختاری است که به دنبال 
تعادل و آسایش اســت. بنابراین، به طور طبیعی، 
در برابــر یادگیری که در تعریف، کارش برهم زدن 
این تعادل است، مقاومت نشان می دهد. تجربه هاي 
گذشــتة کــودکان در زندگــی نیز کــه لزوماً هم 
تجربه هاي موفقی نبوده اند، ایشــان را به مقاومت 
در برابر خلق کارهای نو و ابتکاري سوق می دهند. 
دنیای بازی و به طبع آن ها اســباب بازی ها، فضایی 
را در ذهــن ایجــاد می کنند که کــودک و حتی 
بزرگ ســال می تواند در آن به خلق و تجربه های نو 
اقدام کند، بدون اینکه دغدغة شکست وجود داشته 
باشــد. این موضوع جریاني جدی و بســیار کارامد 
برای نحوة برهم زدن تعادل های ذهنی اســت که 
کودک بعد از به دســت آوردن تعــادل مجدد، به 
ســادگی و با کمترین دغدغه بتواند این تجربه ها را 
به زندگی واقعی خود انتقال دهد. به همین منظور، 
شعار چهارمین جشنوارة ملی اسباب بازی «تمرین 

زندگی» گذاشته شد.

اســباب بازی تا چه اندازه مي تواند در ترغیب و 
تشویق بچه ها به یادگیری مفید و مؤثر باشد؟

 همان طــور کــه عــرض کــردم، بــازی یکی از 
محسوب  کودک  زندگی  جنبه های  اساســی ترین 
می شــود. در واقع، به کودک فرصت می دهد خود 
را برای ورود به دنیای بزرگ ســالی آماده کند. از 
این لحاظ، شــرایط محیطی بازی، آزادی کودک 
در بازی، نوع اســباب بازی مورد استفاده و مدت 
زمانــی که صرف بــازی می کند، در روند رشــد 
شــخصیت و آموزش های تربیتی کودکان اهمیت 
بســیار شــایانی دارد. به این نکته توجه کنید که 
آزادی کودک در جریان بازی با اســباب بازی ها تا 
چه اندازه می تواند فضای یاد شده را ممکن کند تا 
کودکان بدون دغدغه به یادگیری اموری بپردازند 
که شــاید در زندگی واقعی جرئت روبه رو شدن با 
آن ها را ندارند یا اصوالً ذهنشــان نسبت به آن ها 
مقاومت نشــان می دهد. مرحــوم استاد نیرزاده 
در مصاحبه ای گفته بــود، یادگیری واقعی وقتی 
اتفاق می افتد که کودکان متوجه نباشند در حال 
یادگیری هســتند! اسباب بازی ها این فرایند را به 

بهترین نحو محقق می سازند. 

شــما ســابقة تدریس و معلمی دارید. لطفاً به 
تجربه های عینی خودتان در اســتفاده از اسباب 

بازی در آموزش اشــاره کنید و از نتایجی که به 
دست آورده اید، بگویید.

 اســتفاده از بازی و اسباب آن در آموزش این کمك 
را به من کرده اســت که دانش آموزانم را به شناخت 
بهتری از مهارت هایشان برسانم. آن ها توانسته اند کار 
گروهی را با هم تجربه کنند و خالقیت بیشتری در 
فهم مسائل داشته باشند. البته همان طور که متوجه 
شدید، بحث ما بسیار به این موضوع نزدیك شد که 
اســباب بازی به مثابة ابزاری برای آموزش است. اما 
شخصاً به اسباب بازی  بیشتر از این ها اعتقاد دارم. ما 

نباید از وجوه دیگر اسباب بازی  غافل شویم. 
بگذارید ســؤالی بپرسم تا توجه معلمان به اعماق 
پنهان اســباب بازی ها بیشــتر جلب شود. چقدر به 
جریان رســوب فکری و ســاعات توقف و استراحت 
بین جریــان تدریس اعتقاد داریــد؟ ذهن کودکان 
ماشینی نیست که از یك طرف ورودی داشته باشد 
و ورقــة امتحانی محل خروجی آن باشــد. مطالب 
درســی به تعمیق نیاز دارند. نیم ساعت بازی کردن 
با یك اســباب بازی ساده مثل منچ، پس از ساعتی 
آموزش عدد نویسی، معجزة یادگیری صحیح را رقم 
خواهد زد. اما بگذارید عمیق تر شــویم. تا کنون به 
این فکــر کرده اید که تا چه میــزان کیفیت پایین 
اســباب بازی هــاي ایرانی در ســال های دور باعث 
سرخوردگی نسل حاضر از مفهوم تولید شده است؟ 
تــا چه میزان تعلق ملی را کاهش داده اســت؟ این 
اســت که معتقدم امروز جریان تولید اسباب بازی 
در کشــور باید یك نهضت ملی باشد؛ همان طور که 

روزی سوادآموزی بود.

در صورتی که بازی و سرگرمی محور آموزش معلم 
باشد، کدام یك از مهارت هاي دانش آموزان افزایش 

پیدا می کند؟ 

 در فضای آموزش، معلم باید طوری برنامة آموزشی 
را پیش ببرد که بتواند در نهایت تمام ابعاد رشــدی 
دانش آموزان خود را تقویت کند. اســتفاده از بازی 
و ســرگرمی می توانــد ابعاد شــناختی، اجتماعی، 
عاطفــی، مهارتی و گاهي حرکتــی دانش آموزان را 
تقویت کند. اســباب بازی به یك بعد یا یك مهارت 
اختصاص ندارد. در دســته بندی های متفاوتي که 
برای اســباب بازی ها در نظر گرفته شده است، ابعاد 
متفاوتی از هوش های چندگانه، مهارت ها و ســطوح 
رشدی پوشش داده شده اند. گاهی یك اسباب بازی 

ابزار زمانی به کار 
می آید که جایی 
از فرایند دچار 
توقف یا مانع شده 
باشد، وگرنه، در 
شرایطي که فرایند 
یادگیری خود به 
خود در حال وقوع 
باشد، نیازی به 
ابزار نیست
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هم زمــان در چند دســته قرار می گیرد. لــذا واقعاً 
نمی توان اســباب بازی ها را بــه یك یا چند مهارت 

محدود کرد.

برخی کارشناســان معتقدند استفاده از اسباب 
بــازی در آموزش می توانــد هم زمان دو عامل 
حرکــت و تفکر را فعال کنــد. در این باره چه 

نظری دارید؟

 بله. قطعاً چنین اســت. حتی معتقدم اسباب بازی 
در عمیــق ترین الیه های نگرشــی و بینشــی نیز 
بی تأثیر نیست. البته در این میان اسباب بازی ها در 
ســطوح متفاوتي این تأثیر را مي گذارند. بسیاری از 
اســباب بازی ها در الیه های بسیار سطحی مخاطب 
را درگیــر می کنند که این مهــم از طریق معرفی 
مربیــان می تواند مورد توجه قــرار گیرد تا والدین 
متوجه باشند هر اسباب بازی تا چه میزان می تواند 

مؤلفه های رشدی را تحت تأثیر قرار دهد.

چه پیشنهادی برای معلمان و همکاران آموزشی 
دارید که بتوانند از نقش اسباب بازی در آموزش 
بیشتر بدانند و با شناخت بیشتری به استفاده از 

آن بپردازند؟

 حضــور در جشــنواره ها و برنامه هــای مرتبط با 
اســباب بازی و ارتباط با ادارة کل ســرگرمی های 
ســازندة کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
و همچنین، شرکت در کارگاه ها و نشست های این 
حوزه می تواند بســیار راه گشا باشــد. خوشبختانه 
جشــنوارة ملی اســباب بازی که هر ساله در پاییز 
برگزار می شــود، فرصت مغتنمی است که می تواند 
برای حضور مربیان و همکاران معلم بســیار مفید 
باشــد. این جشــنواره ابعاد متفاوتــی دارد که از 
جمله می توان به نمایشــگاه تخصصی، نشســت ها 
و کارگاه های تخصصی و نمایشــگاه ترویجی اشاره 

کرد.

در صحبتی که قبل از این باهم داشــتیم، شما 
جملــه ای را بیان کردید بدین مضمون که بازی، 
فضایی برای غلبه بر ناتوانی بشــر است. در بارة 

این جمله بیشتر بفرمایید.

 قابلیــت تمرین، تکــرار و خطا پذیــری در بازی و 
اســباب بازی یکی از مهم ترین ویژگی هاي اسباب 
بازی هاســت. این فضای تمرین گونه باعث می شود 

انســان ها بتوانند برای تغییــر و غلبه بر ضعف های 
خــود اعتمادبه نفس پیدا کنند. همان طور که گفتم، 
شــرایط بازی، فضایي در ذهن پدیــد می آورد که 
ادوارد دبونو، از متفکران مهارت های خالق، از آن 
به عنوان تفکر جانبی یاد می کند. با وجود اســباب 
بازی، یاری گرفتن از این فضای جانبی بسیار آسان 
خواهد بود. در چنین فضای ذهنی غلبه بر ناتوانی ها 
بســیار ســهل خواهد بود. کودکان بعد از به دست 
آوردن اعتماد به نفس الزم، بــه آرامی این تجربه ها 
را به زندگی واقعی منتقل خواهند کرد. شــما بازی 
کردن با عروسك را در نظر بگیرید که کودک چطور 
مهارت های بزرگ ســالی و اجتماعی را در خالل آن 

تمرین می کند.

اگر نکتــه ای در این باره وجــود دارد که من در 
سؤاالتم به آن اشاره نکردم، بفرمایید.

 موضوعی که به نظر می رســد بایــد در اینجا بر آن 
تأکیــد کرد، موضوع اســباب بازی هــاي مخرب و 
ممنوعه است. خوشــبختانه، در کشور ما، با وجود 
شورای نظارت بر اســباب بازی، این نظارت و دقت 
بر انتخاب اسباب بازی بسیار مطمئن اتفاق خواهد 
افتاد و وجود تمام نگاشــت (هولوگرام( این شورا و 
کد درج شــده روی آن، در انتخاب اسباب بازی به 

معلمان، مربیان و اولیا کمك شایانی خواهد کرد.

با تشکر از شما که برای این گفت وگو وقت گذاشتید.

استفاده از بازی 
و اسباب آن 

در آموزش این 
کمک را به من 
کرده است که 

دانش آموزانم را 
به شناخت بهتری 
از مهارت هایشان 

برسانم
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كاربرد فناوري آموزشيكاربرد فناوري آموزشي
روح ا... مالمیر (کارشناس ارشد هنرهاي نمایشي(

 كليدواژه ها:     فیلم آموزشي، فیلم رشد، فناوري آموزشي، یادگیري                                                                                                        

گزیده فیلم هاي جشنوارة 
بین المللي رشد

 و چشمان مشتاق دانش آموزان

زنگفيلم

دهقان فداکار 
کارگردان : سامان مراد حسینی
قالب : مستند (بخش بین الملل(

مدت زمان : 16 دقیقه

ë خالصة فیلم: روایتی مســتند از عمل قهرمانانــة پیرمردی مهربان به نام 
ازبرعلی خواجوی (ریزعلی خواجوی) از زبان خودش و اطرافیانش که در این 
فیلم روزهای پایانی عمر شریف خود را می گذراند. نام و خاطرة فداکاری او 
در دوران جوانی اش، بیش از نیم قرن است تحت عنوان «دهقان فداکار» در 
سینة کتاب فارسی دانش آموزان ایران زمین ثبت شده است و برای همیشه 

در قلب مردمان این مرز و بوم ماندگار خواهد بود. 
ë مخاطب : این فیلم برای تماشای دانش آموزان پایه های سوم تا ششم ابتدایی 

(با تأکید بر پایة سوم ابتدایی)، پیشنهاد می شود.

2

                                                                                مقدمه                                                                                                                                                                               
فیلم یکي از رســانه هاي اثربخش در آموزش محتواي درسي اســت. در کالس درس، به کمك فیلم مي توان دنیاي خارج از کالس را 
مشاهده کرد. براي ایجاد انگیزه، دقت و عالقه به موضوع درس، فیلم وسیله اي بسیار مناسب است که مي توان در اول، وسط یا آخر درس از 
آن استفاده کرد. با این هدف که فیلم مي تواند فرایند یاددهي و یادگیري را فعال و اثربخش کند و کیفیت یادگیري را ارتقا دهد، به معرفي 

فیلم هاي جشنوارة بین المللي فیلم رشد پرداخته ایم.

 ... و هرکس انسانی را از مرگ رهایی 
بخشد، چنان اســت که گویی همة 

مردم را زنده کرده است (مائده/32(.
«همیشــه انســان های بزرگ و فداکاری 
هستند که برای نجات جان دیگران یا کمك 
به هم نوعان جان خود را به خطر می اندازند. به 
همین سبب، نام و یاد این افراد فداکار در ذهن 
مردم جاودانه می ماند. از این گونه انســان های 
بزرگ و افتخار آفرین، در هر کشوری، بسیارند. 
در کشــور بزرگ ایران نیز مردان و زنان، حتی 
کودکان و نوجوانــان فداکار، فراوان اند. زندگی 

این انسان ها سرمشق و چراغ راه ماست.» 
این جمالت و عبارت های آشــنا، مقدمة 
درس ششــم کتاب فارسی پایة سوم دبستان 
اســت که دانش آموزان ایران زمین با آن آشنا 
می شــوند و متن آن را بارها و بارها در کالس 
و منــزل می خواننــد. دانش آمــوزان کالس 
ســوم ابتدایی در ایــن درس با چنــد تن از 

عنوان فیلم: 
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قهرمانان ملی همچون شهید سهام خّیام، شهید 
و  ریزعلی خواجوی  فهمیده،  محمد حسین 
حسن امیدزاده آشنا مي شــوند و حماسه های 
آن هــا را برای همیشــه بــه خاطر می ســپارند.
بدون شــك یکی از رســالت های رسانه های 
شنیداری و دیداری از جمله فیلم کوتاه، پرداختن 
به موضوعاتی از این قبیل، برای زنده نگهداشتن نام 
و خاطرة قهرمانان ملی هر کشوری است. اَزبرعلی 
خواجوی معروف به ریزعلــی خواجوی و دهقان 
فداکار، پنجم اسفندماه 1309 در شهرستان میانة 
آذربایجان شرقی به دنیا آمد و یازدهم آذرماه 1396 
چشــم از جهان فرو بست. داســتان تالش او برای 
جلوگیری از برخورد قطار با ســنگ های فروریخته 
از کوه، ســال ها با عنوان «دهقان فداکار» در کتاب 

فارسی سوم دبستان چاپ شده است. 
اَزبرعلی خواجوی در آبان 1340، در سن سی و 
دو سالگی، شب هنگام، در حالی که در کنار ریل قطار 
حرکت می کرد، متوجه مسدود شدن مسیر قطار به 
علت ریزش کوه شد. در آن هنگام برای نجات قطار 
و مسافران آن، ُکت خود را آتش زد و به سمت قطار 
حرکت کرد. این کار نتوانست مسئوالن قطار را آگاه 
سازد. در نهایت، با شلیك گلوله از تفنگ شکاری خود، 
توانست باعث توقف قطار شود و جان مسافران قطار را 
از مرگ نجات دهد. سال 1385، در سومین همایش 
اعطای «تندیس ملی فداکاری»، از وی تجلیل شــد 
و یکی از تندیس های ارزشــمند فــداکاران ملی در 
مراسم تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران به او اهدا شد. 
اولین کارگردانی که نخســتین بــار به طور 
غیرمستقیم به موضوع دهقان فداکار در سینمای 
ایران پرداخته است، کامران شیردل است. شیردل 
در سال 1347 فیلمی مستند به نام «اون شب که 
باران اومد» تولید کرد که روایتی است از اتفاقی که 
نقل می شود مشابه حادثة دهقان فداکار در روستایی 
در شــمال کشــور اتفاق افتاده و تحلیلی است بر 
گزارش واقعیت و جنبة نسبی و اسطوره سازی از آن.
فیلم مستند «دهقان فداکار» یکی از فیلم های 
راه یافته به بخش مسابقة چهل و هشتمین جشنوارة 
فیلم رشد اســت که با موضوع معرفی شخصیت 
ریزعلی خواجوی در سال 1396 تولید شده است. 
پخش این فیلم در زنگ فارسی کالس سوم دبستان، 
همراه با درس ششم این کتاب، یادگیری و آموزش 
را برای دانش آموزن بهتر و لذت بخش تر خواهد کرد 
و دانش آموزان را به شــناخت عمیق تری نسبت به 

این شخصیت فداکار خواهد رساند.  

  این جهان کوه است و فعل ما ندا ...
آیا تا به حال به گوش های بسیار شنوا و چشمان بسیار تیزبین کودکان خود در داخل 
و خارج از خانه توجه کرده اید؟ و یا اینکه آیا جمله یا رفتاری از کودک چهار پنج ســالة 
خود، برای لحظاتی شــما را با حیرت و شــگفتی دچار نکرده است؟ شاید برای شما هم 
اتفاق افتاده باشــد که کودک شما سال ها قبل جمله ای را از فردی شنیده و یا صحنه ای 
را حتی به صورت غیر مســتقیم دیده باشد؛ به ناگاه آن جمله و یا آن رفتار را در گفتار و 
حرکات کودک خود مشــاهده می کنید و متوجه می شوید که حافظة فرزند شما چقدر 
قوی و دقیق اســت! آری، حقیقت این اســت که کودکان آیینة تمام نمای رفتار و گفتار 

اطرافیان خود هستند.
کودکان آن چیزي را یاد می گیرند که والدینشــان انجام می دهند. هر کاری را که 
در مقابل چشمان فرزند خود انجام می دهید؛ ناخواسته بر تفکر و رفتار او اثر می گذارد 
چون شــما الگوهای کودک محســوب می شــوید. کودکان از طریق تقلید کردن یاد 
می گیرند. پتانسیل کودک برای مشاهده و تقلید کیفیت شگفت انگیز است. دانشمندان 
به این ویژگی کودک « الگوپذیری» می گویند. کودکان حرف زدن را از طریق مشاهده 
و تقلید کردن یاد می گیرند. همچنین نگرش ها، ارزش ها، ترجیحات شــخصی و حتی 
برخــی از عادات را از این طریق می آموزند. بنابراین، والدین بر یادگیری کودکان نفوذ 

زیادی دارند و الزم است که در رفتار خود دقت داشته باشند.
همیشه به یاد داشته باشید که کودکان از گفتار و کردار والدین تقلید می کنند. آن ها 
بســیاری از رفتارها را از طریق والدین شان یاد می گیرند. بنابراین بکوشیم برای فرزندان 
خود الگوی خوبی باشــیم و برای آن ها تجربه هایي را فراهم کنیم که ارزش ها را به آن ها 

یاد دهد و مشوق مسئولیت پذیری و خویشتن داری آن ها باشد.
فیلم «انعکاس» یکی از فیلم های راه یافته به بخش مسابقة چهل و هفتمین جشنوارة 
فیلم رشد در گروه دانش آموزان فیلم ساز است که تأثیر مخرب رفتار و گفتار بزرگ تر ها را 

بر کودکان به خوبی نشان می دهد.

انعکاس 
کارگردان : عذرا عیدی زاده

قالب : داستانی(بخش دانش آموزی)
مدت زمان : 4/30 دقیقه

ë خالصــة فیلم: مادر خانــواده با تلفن 
همراهش در حــال گفت وگو با یك خانم 
خیاط  خانــم  حرف های  اســت.  خیاط 
اعصاب مادر خانــواده را به هم مي ریزد 
و باعث می شــود او رفتار نامناســبی با 
دیگر اعضای خانواده اش داشته باشد. تا 

اینکه ...

ë مخاطب : این فیلم برای پخش در جلسات 
اولیا و مربیان محترم پیشــنهاد می شود.

عنوان فیلم: 
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ترجمه و تلخیص: پرنیان جاللي (کارشناس ارشد تکنولوژي آموزشي(

                                                                                اشاره                                                                                                                                           
گاهي ممکن است کالسي داشته باشید که به نظر جذاب نباشد. مهم نیست چه کاري انجام مي دهید، اما به نظر 
مي رسد همة دانش آموزانتان خسته شده اند. اگر دانش آموزان توجه نکنند و ذهنشان سرگردان باشد، دانشي را که 
مي خواهید به آن ها انتقال دهید، جذب نمي کنند. در اینجا پنج راهبرد تدریس وجود دارد که مي توانید براي جذابیت 

و گیرا شدن کالس خود از آن ها استفاده کنید.
این مقاله ترجمه اي از پیشــنهادهاي ژانل کاکس، کارشناس ارشد علم آموزش از دانشگاه ایالتي نیویورك، در 

خصوص روش هاي جذاب تر کردن کالس درس است. 

 كليدواژه ها:     بازي هاي کالسي، کالس تعاملي، فناوري آموزشي                                                                                                              

۱. بازي هاي كالسي به عنوان راهبردهاي تدریس
مهم نیست هشت ساله یا هجده ساله باشید، همه 
بازي کردن را دوســت دارند. بازي راهــي عالي براي 
درگیر کردن افراد اســت. در حین بازي، دانش آموزان 
چنان غرق در بازي مي شوند و زمان مي گذرد که حتي 
متوجه نمي شــوند در حال یادگیري هستند. مي توانید 
براي هر درس بازي هاي متفــاوت و منحصر به فردي 
بیابیــد. هر نوعي از بازي ها به شــما کمك مي کند در 
حالي کــه دانش آموزان را درگیر مي کنید، کالس خود 

را جذاب تر کنید. 

۲. ارتباط مطالب كالس با زندگي واقعي
زماني کــه با آنچــه دانش آموزان یــاد مي گیرند 
ارتباط واقعي برقــرار کنید، به آن ها درک بیشــتري 
مي دهیــد از اینکه چــرا نیاز دارنــد آن را یاد بگیرند. 
اگر دانش آموزانتــان به طور مداوم مي پرســند: «چه 
احتیاجي به یادگیري چیزي دارند» و شــما همیشــه 
جــواب مي دهید: «زیرا باید یــاد بگیرید»، اعتبار خود 
را در برابر آن ها از دســت مي دهیــد و آن ها همچنان 
به چیزي که آموزش مي دهیــد بي عالقه مي مانند. در 
عوض، به آن ها پاســخ واقعي بدهیــد. مثاًل اگر ریاضي 

پنج راهبرد 
داشتن 

كالس جذاب

كاربرد فناوري آموزشي
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یاد مي گیرنــد و مي خواهند بدانند چــه زماني به آن 
نیاز خواهند داشت، به آن ها بگویید براي نوشتن چك 
پرداخت صورت حساب، خرید مواد غذایي، و فهم اینکه 
چگونه چیزهایي را که مي خواهند محاســبه کنند، به 
ریاضي نیاز دارند. این کار به آن ها کمك مي کند دلیل 
یادگیري چیزي را که مي آموزند، با آینده شــان مرتبط 

کنند. 

۳. تعاملي كردن كالس
کالس درس ســنتي که در آن معلم جلوي کالس 
در حال ســخنراني اســت و دانش آمــوزان در حال 
یادداشت برداري، خســته کننده است. اگر مي خواهید 
دانش آموزانتان به چیــزي که به آن ها درس مي دهید 
عالقه مند شــوند، باید کالس را تعاملي کنید. آن ها را 
در همة چیزهایي که آمــوزش مي دهید درگیر کنید. 
روش یادگیري مشــارکتي پــازل را امتحــان کنید؛ 
شیوه اي که دانش آموزان براي یادگیري مانند یك تیم 
با هــم کار مي کنند و یك تکلیــف را کامل مي کنند. 
هر دانش آموزي براي ســهم خود مســئول اســت، و 
بــراي تکمیل تکلیف باید به عنوان عضوي از گروه کار 
کند. با درگیر کردن دانش آموزان و کنشــي کردن آن، 
مي توانید آن ها را مشــغول و بــه محتوایي که باید یاد 

بگیرند عالقه مند کنید.

۴. دادن حق انتخاب
انتخاب تنها براي دانش آموزان دوره هاي ابتدایي و 
متوسطة اول نیست. دانش آموزان باالتر و متوسطة دوم 
هم وقتي فرصت انتخاب محتوا و نحوة یادگیري آن را 
داشته باشند همان قدر خوش حال مي شوند. گزینه هاي 
انتخاب پایان ناپذیرند. شما مي توانید براي هر موضوع، 
عنوان یا مفهومي که بخواهید، یك فهرســت بسازید. 
شما مي توانید فهرســت هاي انتخابي متفاوت براساس 
باشــید. دانش آمــوزان ضعیف  دانش آموزان داشــته 
مي توانند روي یك فهرســت کار کننــد، در حالي که 
دانش آموزان پیشــرفته تر مي توانند روي منوي دیگري 
کار کنند. این کار تنهــا راه عالي براي متفاوت کردن 
یادگیري نیست، اما مي تواند دانش آموزان را عالقه مند 

و درگیر کند.

۵. استفاده از فناوري
فناوري چیزي اســت که دانش آمــوزان هر روز با 
آن زندگي مي کنند و نفس مي کشــند. اگر مي خواهید 
کالس خود را آن قدر جذاب کنید که هر فردي دوست 

هر قدر كالستان 
تعاملي تر باشد و 
از فناوري بیشتر 

استفاده كنید، 
دانش آموزان 

از آموخته هاي 
خود بیشتر لذت 

مي برند

 منبع ...............................
https://www.teachhub.com  

داشــته باشــد به آن وارد شــود، بایــد از برخي انواع 
فناوري کمك بگیرید. به جاي سخنراني کردن و اجبار 
دانش آموزان به یادداشــت برداري، از تختة هوشــمند 
استفاده کنید و بخواهید دانش آموزان پاي تخته بیایند 
و ارتباط برقرار کنند. به جاي گرفتن آزمون روي برگه، 
از رایانه یا تبلت اســتفاده کنید. به جاي مجبور کردن 
دانش آموزان بــه کار گروهي روي یك پروژه، از آن ها 
بخواهید به وســیلة ویدئو کنفرانس با یك کالس دیگر 
روي یــك پروژه کار کننــد. از فناوري در کالس خود 
اســتفاده کنید تــا دانش آموزانتــان در چیزي که یاد 

مي گیرند عالقه مند و درگیر شوند.
به طــور کلــي، کمتر صحبــت کنید و بیشــتر 
دانش آمــوزان را درگیــر کنید. هر قدر کالســتان را 
تعاملي تر کنید و هر چه از فناوري بیشــتر اســتفاده 
کنید، دانش آموزانتان از چیزي که یاد مي گیرند بیشتر 

لذت مي برند.

جمع بندي
شــما چگونه کالس خود را جذاب مي کنید؟ آیا 
هیچ کدام از پیشنهادهاي باال را انجام مي دهید؟ این 
راهبردها و راهبردهــاي دیگر مي توانند براي جذاب 
کردن کالس هایتان به شما کمك کنند. راهبردهایي 
را کــه از آن ها اســتفاده مي کنید با ما به اشــتراک  

بگذارید.
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محمدحسین دیزجي

                                                                                 اشاره                                                                                              
شبکه هاي اجتماعي فرصت هستند. این ابزار هم مثل هر وسیلة دیگر دو 
وجه دارد. میان ما در دفتر نشریه در شهر تهران با معلمي در وسط کالس درس 
یك مدرسة روستایي در استان کرمانشاه، چند صد کیلومتر فاصله است. یك 
معلم خالق از وسایل آموزشي سادة ریاضي گذر مي کند و با رنگ آمیزي جالب 
و جذاب فضاي مدرســه، کالس درس خود را وسعت مي دهد. خط کش و نقاله و 
گونیا را روي زمین کالس و در زاویه هاي گوناگون نقاشي مي کند تا بچه ها درس 
را با شکل و فرم دیگري فرا بگیرند. سپس از کارهایي که در فضاي مدرسه انجام 
داده اســت تصویرهایي تهیه مي کند و آن ها را در شبکه هاي اجتماعي منتشر 
مي کند تا دیگر معلمان و همکارانش هــم در صورت نیاز بتوانند از این ایده ها 

بهره ببرند.
دیدن همین تصویرها در یکي از شبکه هاي اجتماعي باعث شد با ارسالن 
محمدي تماس بگیریم. معلم جواني که تنها هشــت ســال سابقة تدریس در 
مدرسه هاي روســتایي را دارد. او معلم «دبستان نصر» روستاي «میله سر» در 
منطقة «حمیل» شهرستان «اسالم آباد غرب» در استان کرمانشاه است. مدرك 
کارشناسي مشــاوره و راهنمایي دارد  و کارداني را در شاخة آموزش ابتدایي 
پشت ســر گذاشته است. در دبیرستان هم رشتة ریاضي خوانده است. او براي 
رسیدن به مدرسه هر روز باید حدود 100 کیلومتر راه را طي کند تا دانش آموزان 
بتوانند از تجربه هایش بهره مند شــوند. همة این اطالعات دست به دست هم 

دادند تا با این معلم گفت وگو کنیم. ماحصل این مصاحبه پیش روي شماست. 

تدريس رياضي
 از كف كالس 
تا ديوار مدرسه

 كليدواژه ها:     تدریس ریاضي، نقاله، گونیا، تکالیف مهارت محور                                                                                                        

خبر و اطالع رساني

گفت و گو  با
 ارسالن محمدي

معلمي کرمانشاهي که با تصویر آموزش مي دهد

من تصویرهایي از فعالیت شــما دیدم که روي 
زمیــن کالس، ورودي در کالس و کنــار راهرو 
نقاشي هایي کشیده اید. در مورد این کار توضیح 

بدهید.
 در ســال تحصیلي گذشته، مدیر مدرســة ما، آقاي 
علیدادي، براي زیباسازي مدرسه مقداري رنگ تهیه 
کرد. او ما را آزاد گذاشــت با رنگ ها ایده هاي خود را 
به اجرا درآوریم. در ابتدا به همراه دوســت و همکارم، 
آقای نیکو، در راهروی ورودی مدرســه، یك نقاشی 
کشیدیم که از آن اســتقبال شد و مورد توجه فراوان 
قرار گرفت. وقتی کار نقاشــی به پایان رسید، تصمیم 
گرفتم با رنگ های باقی مانــده در راهروی کالس هم 
طرح هایی بکشم که جذاب باشند و فضا را از یکنواختی 
خارج کنند. در همین راســتا، عکسی را که قباًل دیده 
بودم، مالک کار خودم قرار دادم و یك نقاله در قسمت 
ورودی کالس کشیدم. با توجه به اینکه از تصویر نقاله 
استقبال فراواني شد، مدیرمان مرا تشویق کرد ایده های 
دیگری نیز اجرا کنم که هم جنبة آموزشــی داشته و 
هــم از زیبایی برخوردار باشــند. پس از آن، خط کش 
اندازه گیری قد و خط کش روی زمین و گونیا را نیز به 

آن ها اضافه کردم.

چطور شد این فکر به ذهن شما رسید؟
 فکر اولیة کار را که همان نقاله بود، از یك عکس مشابه 
همین کار گرفتم.  باقی کارها نیز ایده هایی بودند که 
بعد از آن، با توجه به محتوای کتاب های درســی، در 

موردشان فکر کردم و آن ها را به اجرا درآوردم.

بچه ها چه مشــکلی داشتند که فکر کردید این 
کار می تواند به یادگیری بهتر آنان کمك کند؟

در اندازه گیــری زاویه، بچه ها این مشــکل را دارند که با 
بزرگ تر شدن ضلع های زاویه، اندازة زاویه نیز بزرگ تر 
می شود! ما با کشیدن نقاله این مشکل را تقریباً برطرف 
کردیم. مشــکل دیگر، که بیشتر در پایه هاي پنجم و 
ششــم وجود دارد، بحث تبدیل واحدهاســت. اغلب 
دانش آموزان در تبدیل واحدهایی مثل ســانتی متر و 
دسی متر و متر به همدیگر مشکل دارند. در خط کش ها 
هر ده ســانتی متر را که معادل یك دسی متر است، با 
رنگ متفاوتي رنگ کردم تا مفهوم تبدیل واحد راحت تر 
براي دانش آموزان جا بیفتد. از طرف دیگر، زاویة قائمه 
نیز با توجه به گونیایی که کشــیده بودم، در ذهنشان 

تثبیت شد.
 بعد از این کار چه تغییری در یادگیری دانش آموزان 

شما رخ داد؟ مدرسه چقدر با شما همکاري کرد؟
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 همان طور که اشــاره کــردم، مفاهیم زاویــه و زاویة 
قائمه و تبدیل واحدهای ریاضی با اســتفاده از آن به 
راحتی در ذهن دانش آموزان ماندگار شــد. مدرسه و 
همــکاران و مدیر هم در این کار مرا همراهی کردند و 
آزادم گذاشتند هر ایده ای را که به نظرم جالب به نظر 

مي رسد، به اجرا در بیاورم. 

این نوع فعالیت شما به نوعی استفاده از فناوري 
آموزشی محسوب می شود. تاکنون برای آموزش 
و یادگیری بهتر بچه ها چه کارهای دیگری انجام 

داده اید؟
 سال گذشته در مدرسه فعالیت هایی با عنوان تکالیف 
مهارت محور اجــرا کردیم. در آن ها بــه جای دادن 
تکالیف تکراری و خســته کننده سعی کردیم با دادن 
کاردستی های مرتبط با آموزش، عالوه بر جذاب کردن 
تکالیف، مسیر آموزش را نیز هموارتر کنیم. در سال های 

گذشته نیز کارهایی در این باره انجام داده بودم.

به یك نمونه از این کارها اشاره کنید.
  مثاًل برای آمــوزش فصل ها، یك درخت در کالس 
درست کردیم که هر شاخة آن نماد یك فصل بود. 
همچنین، برای آموزش ساعات بعدازظهر، به کمك 

تدریس یکنواخت 
و پای تخته ای 
برای هر کسی 
خسته کننده 

است. تدریس باید 
جذاب و متنوع 

باشد
بچه ها یك ساعت 24 ساعته درست کردیم. ماکت 
روســتا را هم برای پایة چهارم ساختیم. ماکت های 
دیگــري مانند مدل کرة زمین و آتشفشــان، و نیز 
اجــرای نمایش تاریخــی مرتبط با کتاب درســی 
مطالعات، ساخت توربین آبی و مواردی از این دست 

را هم داشتیم.
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این ایده ها چطور به ذهن شما می رسند؟
 در بعضی موارد با مشــاهدة کارها و فعالیت هاي دیگر 
همکارانم در فضای مجازی یا هرجای دیگر، از کار آن ها 
ایده می گیرم. اما بیشتر این ایده ها بر اساس نیاز ایجاد 
می شوند و در ذهن من و همکارانم شکل می گیرند. وقتی 
در حین آموزش با مشــکلی روبه رو می شویم و سؤالی 
برای ما پیش می آید، باید به فکر حل آن باشیم. این نیاز 
سبب می شود گاهی چند روز و گاه چند ماه روی مسئله 
فکر کنم. گاهی موضوع را با همکارانم در میان می گذارم 
و درصدد یافتن راه حل هســتیم.  در اکثر مواقع هم به 

نتیجة مطلوب می رسم و آن را اجرایی می کنم.

عکس العمل دانش آموزان شما در این باره چطور 
است. از اینکه فقط پای تخته سیاه درس بدهید 
تا اینکه با چنین روش های متنوعي تدریس کنید؟

 تدریــس یکنواخت و پای تخته ای برای هر کســی 
خســته کننده اســت؛ به خصوص برای دانش آموزان 
ابتدایی که همواره دوست دارند در حال جنب و جوش 
و بازی باشند. آموزش آن ها باید به صورت بازی صورت 
بگیرد. برای همین، باید بیشتر سعی شود تدریس را 
به صورت بازی و نمایــش و جذاب اجرا کرد. کالس 
من تقریباً پر جنب و جوش و پویاست و دانش آموزانم 
تا حدودی آزادند و همــواره و در همه حال در حال 
یادگیری و پرسشگری اند. این شرایط باعث می شود 
هم یادگیری بهتر انجام شــود و هم دانش آموزان با 
عالقه و اشتیاق بیشتر به مدرســه بیایند و از درس 

خواندن لذت ببرند.

چقدر مطالعه مي کنید تا بــه روش های تازه در 
آموزش برســید و آن ها را در کالس درس اجرا 
کنید؟ اســتفاده از فناوري آموزشــی چقدر در 

تدریس بهتر به شما کمك می کند؟
 به دلیــل اینکه من بیشــتر در پایه هــای چهارم، 
پنجم و ششــم تدریس می کنم، مطالعاتم بیشــتر 
در زمینه های علمی اســت و براي افزایش اطالعات 
دربــارة علوم پایــه. دانش آموز در این ســن حس 
کنجکاوی زیاد و ســؤاالت زیادی در ســر دارد که 
بایــد جواب منطقــی به آن ها داده شــود. از طرف 
دیگــر، برای آموزش و آشــنایی با روش هاي جدید 
تدریس نیز باید همیشــه به روز بود و با روش های 
جدید آشنا شد. فناوری های آموزشی در این راه کار 
را هموارتر می کنند. مثاًل هوشــمند بودن کالس و 
وجود پروژکتور به سهولت آموزش و یادگیری بهتر 
کمك زیادی کرده است. من هر زمان احساس کنم 
کالس خســته کننده و تکراری شده است، یك روز 
را به عنوان روز بدون کیف اجرا می کنم. در آن روز 
فعالیت هاي جذابی انجام مي دهیم تا شادابی کالس 
حفظ شود. تأثیر روز بدون کیف را به شخصه دیده ام 
و روز بعد از آن دانش آموازان را با انرژی بیشــتر از 

قبل مشاهده کرده ام.

دربارة روز بــدون کیف که ظاهــراً از ابتکارات 
شماست، بیشتر برایمان بگویید.

 هــر چند وقت یك بار، یــك روز در هفته به بچه ها 
اعــالم می کنم کیف به مدرســه نیاورند. ما آن روز 
فعالیت های مهارت محوري مثل کاردســتی انجام 
مي دهیــم. ایــن فعالیت ها بــا درس مرتبط اند، اما 
آن قدر مســتقیم نیســتند که بچه ها احساس کنند 
در حال درس خواندن هســتند. در واقع، کارهایی 
را دنبال می کنیم که آن ها عالقه دارند. برای مثال، 
فیلم های آموزشی تماشــا می کنیم و من به صورت 
غیرمستقیم فیلم را به مباحث درسی ربط می دهم. 
بچه ها همیشه بعد از روز بدون کیف تا مدتی بسیار 
پرانرژی و سرحال به مدرسه می آیند. این شادابی و 

نشاط بچه ها در یادگیری بهتر درس ها تأثیر دارد.

اگر تجربة خوبی در زمینة تدریس دارید که بتواند 
به سایر معلمان کمك کند، بفرمایید.

 من به شــخصه این تجربه را دارم که با زور و اجبار 
نمی تــوان مطلبی را به دانش آمــوز یاد داد. اگر هم 
یاد بگیرد، این یادگیری ماندگار یا حداقل دلنشین 
نخواهــد بود. اما یادگیری متنــوع و جذاب نه تنها 
شــیرین و دلنشین، بلکه ماندگار است. ممکن است 
با روش های ســنتی کار معلم راحت تر باشــد و در 
واقع کتاب را سریع تر بتوان به پایان رساند ( که این 

دانش آموز 
دبستانی در  سن 
کنجکاوی قرار 
دارد. سؤاالت 
زیادی در سر دارد 
که باید جواب 
منطقی به آن ها 
داده شود
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دغدغة اکثر معلمان اســت(، اما برای دانش آموزان، 
به خصــوص دانش آمــوزان ابتدایــی، قطعاً روش 
مناسبی نیست. البته با کارهای ساده ای مثل انجام 
آزمایش های علوم یــا اجرای درس های مطالعات با 
نمایش یا پخش فیلم می توان در تدریس و آموزش 

تغییرات بزرگی ایجاد کرد.

چطور شــد به فکر افتادید که در شــبکه های 
اجتماعی فعالیت های آموزشی تان را منتشر کنید؟

 من اوایــل تدریس هــم کارهای متنوعــي انجام 
مــی دادم، ولی بیشــتر آن ها را برای لــذت بردن 
دانش آموزان و   آموزش بهتــر آن ها انجام می دادم 
و منتشرشــان نمی کردم. وقتــی در کالس و کنار 
بچه ها هســتم، مــوارد جانبي را بــه کل فراموش 
می کنم و بیشتر به عکس العمل آن ها دقت می کنم. 
وقتــي از بعضی کارها عکس گرفتــم و آن ها را در 

فضای مجازی منتشــر کــردم و دیــدم همکارانم 
خیلی اســتقبال کردند، انگیزه پیدا کردم از طریق 
شبکه های اجتماعی ایده هایم را به اشتراک بگذارم 

تا دیگران هم بتوانند از آن ها استفاده کنند.

این کار چه تأثیری در حوزة کار شما داشته است؟ 
مثالً تبادل تجربه با ســایر معلمان یا اســتفادة 
دانش آموزان یا اطــالع پیدا کردن خانواده ها. اگر 

تجربه ای دارید بفرمایید.
 خب، تبادل تجربه ها از یك طرف باعث گسترش و 
نشر کارها در بین معلمان و همکاران دیگر می شود، 
چون ممکن اســت آن ها هم با این مشکالت درگیر 
باشــند! از طرف دیگر والدین با دیدن این کارها به 
اطمینان خاطر می رسند که در مدرسه فعالیت های 
مثبتی صورت می گیرد و آموزش در مســیر درست 

پیش می رود.

برای آموزش 
و آشنایی با 

روش هاي تدریس   
جدید باید 

همیشه به روز 
بود. فناوری های 
آموزشی در این 

راه کار را هموارتر 
می کنند  
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آموزه هاي تربیتي و فرهنگي

كار كوچك نتايج بزرگ
«اگر کاري کوچك با دقت و از روي محبت انجام شود، دیگر کوچك نیست»

مردي در ساحل دورافتاده اي قدم مي زد. کسي را در فاصله اي دور دید که 
مدام خم مي شــد و چیزي را از روي زمین برمي داشت و در دریا پرت مي کرد. 
نزدیك تر که شــد، دید مردي بومي صدف هایي را که به ســاحل افتاده اند، در 

آب مي اندازد.
- صبح به خیر آقا، خیلي دلم مي خواهد بدانم چه مي کني؟

- ایــن صدف ها را در داخل دریا مي اندازم. االن موقع مد دریاســت و دریا 
این صدف ها را به ســاحل آورده اســت و اگر آن ها را در آب نیندازم، از کمبود 

اکسیژن خواهند مرد.
- دوســت من! حرف تو را مي فهمم، ولي در این ساحل هزاران صدف این 
شــکلي وجود دارد. تو که نمي تواني آن ها را بــه آب برگرداني! خیلي زیادند و 
تازه همین یك ســاحل نیســت. نمي بیني کار تو هیچ فرقــي در اوضاع ایجاد 

نمي کند؟
مرد بومي لبخندي زد و خم شــد و دوباره صدفي برداشت و به داخل دریا 

انداخت و گفت:
«براي این یکي اوضاع فرق کرد.»

نتیجه: ما نمي توانیم روي این کرة خاکي کارهاي بزرگي را انجام دهیم، اما 
مي توانیم کارهاي کوچك را با عشــق زیاد انجام دهیم و کارهاي کوچکي که با 
عشــق زیاد صورت مي گیرند، دیگر کار کوچك نیستند، بلکه بزرگ اند و کارهاي 

بزرگ نتایجي بزرگ در پي دارند.

خوانندگان محترم مجلة فناوري آموزشي سالم.
در پي معرفي فیلم هــاي مربوط به بخش «زنگ 
فیلم» در مجله، شماري از همکاران فرهنگي به منظور 
نمایش فیلم ها در کالس خود درخواست کرده بودند 
فیلم ها را از راه هاي عنوان شــده در مجله برایشــان 

ارسال کنیم.
با تشکر از این دبیران که به منظور غنا بخشیدن 
بیشــتر به کالس درس و مدرســه، اقدام به تهیة 
فیلم ها کرده اند، اســامي همکاراني که غیرحضوري 
تماس گرفته اند و فیلم ها را برایشان ارسال کرده ایم، 

عبارت  است از:
 علیرضا تنهایي، مدیر دبیرســتان تیزهوشــان 

متوسطة اول، خراسان جنوبي؛
 ابوالفضل اسدیان، مدیر دبستان شهید عربزاده، بیجار؛

 خانم مراتب، معاون آموزشي دبستان بیرجندي، 
اصفهان؛

 خانم جلیل زاده، مدیر دبستان شقایق، آذربایجان 
غربي (ارومیه(؛

 خانم نظري، معاون دبستان غیردولتي فردوسي، 
مازندران، بهشهر؛

 آقاي واعظي، مدیر مدرسة خیان، زنجان، ابهر؛
 خانم اسکندري، آموزگار دبستان نگاه نو، اصفهان؛

 خانم یحیوي، معاون دبستان هیئت امنایي زهرا 
دامغاني، آذربایجان شرقي؛

 خانم موزون، مدیر دبستان ابرار نو، تهران.
 الهام صبوري، تهران؛

 مصیب ترکي، زنجان، ابهر؛

شما نیز مي توانید براي سفارش فیلم ها از راه هاي 
گفته شده ارتباط داشته باشید.

 عزیزاني که فیلم ها به دستشــان نرسیده است، 
دفتر مجله را در جریان قرار دهند.

با  خوانندگان
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خبر و اطالع رساني

هوش هاي چندگانه 
و تكنولوژي آموزشي

نویسنده: والتر مك کنزي

مترجم: حسین زنگنه، مصطفي شیري پور

انتشارات: آییژ

سال نشر: 1391

تلفن: 66414374 ـ 021

هر یــك از هوش هایي که گاردنر در نظریة هوش هــاي چندگانه مطرح کرد، به 
طور جداگانه مســیري مناســب و مجزا براي یادگیري اســت. مسیرهاي دانستن 
مي توانند به طور مســتقل از هم یا به کمك هم به کار گرفته شــوند. انواع هوش 
نباید با توانایي هاي ذاتي، موهبت ها، شایســتگي ها یا ســبك هاي یادگیري اشتباه 
گرفته شوند. هدف این کتاب، کمك به معلمان براي کندوکاوهاي عمیق تر و درک 
مفاهیــم نظریة گاردنــر در جهت 
متنوع ســاختن روش هاي تدریس 

در کالس است.

این کتاب در ده فصل، دیدگاه هایي 
را نســبت به رابطة هوش انســاني، 
فناوري و آموزش مؤثر ارائه مي کند 
و بــا ارائة راهبردهــاي عیني در به 
کارگیري نظریة هوش هاي چندگانه 
و فناوري در کالس درس، مي کوشد 
خــأل بین دیدگاه گاردنــر و اجراي 
موفقیت آمیــز نظریه اش در آموزش 

را پر کند.

***

مخاطبــان ایــن کتــاب معلمان 
پیش دبســتاني تا پیش دانشــگاهي 
و تمامي اســتادان عالقه مند به این 

حوزه اند.

نباید با توانایي هاي ذاتي، موهبت ها، شایســتگي ها یا ســبك هاي یادگیري اشتباه 
گرفته شوند. هدف این کتاب، کمك به معلمان براي کندوکاوهاي عمیق تر و درک 
مفاهیــم نظریة گاردنــر در جهت 
متنوع ســاختن روش هاي تدریس 

فناوري و آموزش مؤثر ارائه مي کند 

کارگیري نظریة هوش هاي چندگانه 

خــأل بین دیدگاه گاردنــر و اجراي 
موفقیت آمیــز نظریه اش در آموزش 

حوزه اند.



ë هرکـدام از مناسبـت  های این ماه می تواند بهـانه ای باشـد بـرای گـسترش ۱۳۹۸
نگاه بچه ها به دنیـای اطـراف و شناخـت عمیق تر رویـدادها و شخصیت ها.

روزها و اشاره هاآبان

۸ آبان

 ۴

 واژة کاپيتوالســيون در درون خــود 
محتوايــی پنهان دارد کــه معلمان و 
دبيران تاريخ و علوم اجتماعی می توانند 
ســاعتی از وقت کالس درس خود را 
به تشريح آن بپردازند. اين روز فرصتی 
است تا دانش آموزان با توضيحات معلم 
بهتر بتوانند با كاپيتوالسيون آشنا شوند. 
مرور عکس ها و روزنامه های آن ايام و 
حتی پخش فايل صوتی سخنرانی های 
مرتبط، يکی از پيشــنهادهاي ما برای 

اين روز است.

 ۱۹

آبانآبان ۸۸

 رحلت حضرت رسول (ص)   شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع)

 آغاز هفته وحدت؛
 روز جهانی علم 

درخدمت صلح و توسعه

  شهادت حضرت امام 
حسن عسکری (ع)

 میالد حضرت رسول (ص)
 میالد حضرت امام جعفر صادق (ع)  

 روز کتاب، کتاب خوانی و کتابدار 
 روز بزرگداشت عالمه سیدمحمد حسین طباطبایی

 قصه گويی شــيوه اي جالب و جذاب در حوزه فعاليت های آموزشی است. معلمان پايه های 
ابتدايی در روزهای آخر ماه صفر می توانند داستان هايی از زندگانی پيامبر گرامی اسالم(ص) 
و حضرت امام حســن مجتبی (ع) را به صورت قصه برای بچه ها نقــل کنند تا از اين طريق 

دانش آموزان با جلوه هايی از زندگانی بزرگان دين بيشتر آشنا شوند.

 نوشتن انشــا با محور زندگی بزرگان 
دين فرصتی اســت کــه از طريق آن 
غيرمســتقيم می تــوان بحث  به طور 
جســت و جو در منابع مطالعاتی را به 
دانش آمــوزان آموزش داد تــا از اين 
با منابع مکتوب و غير مکتوب  رهگذر 

بيشتر آشنا شوند.

 بازديــد از موزه هــا و مراکز علمی برای 
دانش آموزان همواره جالب و جذاب است. 
مکان هايــی که حضور در آن ها در کنار 
معلمان و ديگر دانش آموزان می تواند به 
ارتقاي سطح دانش و علم آموزی هرچه 

بيشتر بچه ها كمك كند.

 تاكنــون در مــورد بزرگان دين کتاب های متعدد و متنوعی نوشــته شــده اند. در چنين 
مناسبت هايی، معلمان می توانند برخی از اين کتاب ها را با خود به کالس بياورند و اين آثار 

را به دانش آموزان معرفي كنند.

قصه گويی شــيوه اي جالب و جذاب در حوزه فعاليت های آموزشی است. معلمان پايه های 

 ۵

تاكنــون در مــورد بزرگان دين کتاب های متعدد و متنوعی نوشــته شــده اند. در چنين 

 ۲۴

 ۱۳
 مقام معظم رهبری: ســيزده آبان روز بسيار مهمی است؛ به يک معنا روز دانش  آموز است، 
به يک معنا روز دانشجوست، به يک معنا روز استواری ملت ايران در مقابل ترفند استکبار است.

***
اســتعمارگران، در زمان حاضر به اين نتيجه رسيده اند که بهترين راه نفوذ در ساير کشورها، نفوذ در 
فرهنگ آنان و استحاله درونی آن است. آنها می خواهند ارزش های مورد پسند خود را ارزش های مترقی 
جلوه دهند و جايگزين معيارهای بومی و فطری ملت ها سازند و از اين طريق، بدون هيچ دغدغه ای به آينده 

منافع خود در اين کشورها مطمئن باشند. 
رهبر معظم انقالب از تهاجم فرهنگی به عنوان شبي خون فرهنگی ياد کردند و در تعريف آن فرمودند:
«تهاجم فرهنگی يک مجموعه سياســی يا اقتصادی برای رسيدن به مقاصد خاص و اسارت يک ملت، 
به بنيان های فرهنگی آن ملت هجوم می برد. در اين هجوم، باورهای تازه ای را به زور و به قصد جايگزينی 

بر فرهنگ و باورهای ملی آن ملت وارد کشور می کنند.»
در اين روز می توانيد يکی از دانش آموزان آن روزها را که در راه پيمايی ها و مراسم های سياسی شرکت 
داشتند را به کالس درس دعوت کنيد و اين فرصت را به بچه ها بدهيد که از زبان مهمان کالس شما با 

ماجراهای تاريخی آن روز آشنا شوند.

 تسخیر النة جاسوسی و روز  دانش آموز

 اعتراض و افشاگری 
حضرت امام خمینی(ره)

علیه پذیرش کاپیتوالسیون

نوشتن انشــا با محور زندگی بزرگان 

 ۱۵

 ۱۳
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                                                                                اشاره                                                                                                
یکی از روش های بهبود سازمانی به شمار مي آید که در ارتقای کیفیت مدارس، 
به ویژه براي رشد حرفه ای معلمان، و بازخوردهای سریع به سیستم های آموزشی 

مؤثر است.
مشاوران و مدیران بخش های آموزشی به ویژه معلمان با تجهیز خود به سالح 
دانش مشاوره اقدام پژوهی، توانایی درك مسائل را در خود گسترش داده، از این نوع 
مشاوره به صورت فردی یا گروهی به هدف حل مسائل یا تقلیل چالش ها استفاده 

می نمایند.      

 كليدواژه ها:     اقدام پژوهی، شناخت مساله، روابط میان فردی، تدریس، رشد معلمان                                                                                                                                

 .............نقش............. 
مشاورة اقدام پژوهی 
.........در ارتقای......... 
رشد حرفه ای معلمان

پژوهش و نوآوري
 دکتر محمدرضا کرمی پور شمس آبادی 
 

مقدمه
اقدام پژوهي فرآیند درگیر شدن با مسئله در جهت 
تغییرات فوري در بهبود وضعیت موجود از طریق درک 
مشاوران و مدیران که محصول آن رشد حرفه اي معلمان 

مي باشد.
در ایــن مقالــه به این امــر یعني نقش مشــاورة 
اقدام پژوهي در ارتقاي رشــد حرفه اي معلمان پرداخته 

شده است.

مراحل اقدام پژوهی 
1. مشــاوران موقعیت نامعین را بررسی و آن را آشکار 

می کنند.
2. علل احتمالی موفقیت نامعین را تفسیر می کنند.

3. منابع اطالعاتی را جست وجو می کنند.
4. مسائل را اصالح می  کنند.

5. سواالت پژوهشی را تحدید می کنند.
6. داده ها را جمع آوری و تحلیل می کنند.

7. گزارش را تدوین و اقدام پژوهی را دنبال می کنند.

طرح و شناخت مسئلة اقدام ۵۰ درصد قضیه است
درک و شناخت مســئله، دامنة نقش مسئولیت را 
تعیین مي کند و روش های کمك به معلم را در تعریف 
مسئله، که تقریباً انجام نصف کار است را به طور فردی 

و گروهی ارائه می دهد. 
لــذا طراحان برنامه باید به اثربخشــی1 تدریس با 
مشــاهدات رویدادهای تدریس به طور خالصه تمرکز 

نمایند. 
انتقال ارزیابی هــای2 ضمنــی از معلمان مبتدی 
به وسیلة مدیران و مشــاوران که تجربة معلمی دارند، 
یا جمــع آوري اطالعات از طریــق به کارگیري مقیاس 

درجه بندی، مسئولیت و نقش معلم را روشن می کند.
شناخت تدریس اثربخش و ایجاد شرایط الزم برای 
مشــاهده، تحلیل و اصالح عمل تدریس که قابل دفاع 
باشد، در بیشــتر موارد می تواند زمینة رشد معلمان را 

فراهم آورد که نتایج آن به سادگی به دست نمی آید.
 

رشد روابط میان فردی مشاور و معلم
نقش اولیه مشــاور اقدام پژوه، حمایت از معلمان 
می باشــد، به عبارت ســاده تر، نقش او اصوالً آموزشی 
است، اما ارزیابی معلمان مبتدی را نیز در بر می گیرد. 
در ایــن ارزیابي ماهیت و کیفیــت هدف ها و عملکرد 

معلمان مبتدی مورد سنجش قرار می گیرد.
از مشاور انتظار مي رود که آگاهانه قضاوت کرده و 
وظایف خود را در محیط های پیچیده (که نیاز به دانش 

تخصص پیشرفته دارند( به خوبی انجام دهند. 
لذا تجهیز معلمان تنهــا به مهارت های فنی کافی 
نیست؛ بلکه مشــاوران باید روحیه کاوشگری و تجزیه 
و تحلیــل به منظور حقیقت یابی را در معلمان نیز زنده 
نگه داشته و به مباحثات علمی که منتهی به چالش ها 
و دفاع در اقدام پژوهی می شــود، ادامه دهند. تجزیه و 
تحلیل در عمل را با تدریس منســجم کرده تا کیفیت 
تدریــس بهبود یابد. مدارس باید براســاس برنامه های 
آموزشــی نه فقط در انتخاب این نوع مشاوران بلکه در 
تجهیز و بازآموزی آن ها به دانش تغییرات و نوآوری های 

آموزشی مساعدت نمایند.

تدریس یک چالش مهم است
حرکت به ســوی درک فرآیند یاددهی- یادگیری و 
چگونگی آن، یك چالش مهم محسوب می شود، با وجود 
این، در سال های اخیر کوشش های زیادی شده است تا 
اندیشه های کاوشگری و تحلیل گرایی حرفه ای معلمان 
مبتدی را در تیم های مشاوره اقدام پژوهی به کار گیرند.
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چهارچوب نظری ادراکی برای این برنامه شــامل 
ســه ویژگی: مشــاهده عینی کالس معلم، حمایت از 
فرآیندهــای تحقیق و تحلیل همراه با نظارت مشــاور 
آموزشــی، می شــود. معلمان پویا نه فقط در موضوع 
درسی خود کسب شایستگی تدریس در کالس درس 
را توســعه می دهند بلکه صالحیت حرفه ای خود را از 
هر لحاظ تقویت می نمایند، آمادگی به سوی یادگیری 
بیشــتر و رشــد مداوم از طریق درگیر شدن خود در 
کالس از طریق جســت وجوي نظــام دار، بهره وری در 

کالس درس را افزایش می دهند.
مشــاوران با تجربه در راهنمایــی معلمان از ابزار 
متنوع به منظور مشــاهده منظم جمع آوری اطالعات 
دربــارة جنبه هــای مختلــف کالس، ضبــط منظم 
رویدادهــای بحرانــی و تجزیه و تحلیــل اطالعات با 
اســتفاده از روش هــاي معنــی دار اســتفاده کرده و 
فرآیندهــا و رویدادهــای کالس درس را با الگوهایی 
اثربخــش تدریــس و مدیریت کالس درس بررســی 

می کنند.
بــه عــالوه مالحظــات و عالئق جدیــد را نیز به 
موضوعات اصلی ارتباط داده و ما توجیه خط مشی ها و 
هنجارهای محلی مدرسه، محتوای معین برنامه درسی 

و انتظارات آموزشی را تداوم می بخشند.

هماهنگی میان مشاوران و معلمان مبتدی
معلمــان راهنما از میان مشــاوران بــا تجربه ای 
انتخاب می شــوند که می توانند با کمك هیات علمی 
دانشگاه ها، زمینه های طراحی و فراهم کردن تجربیات 
آموزشــی را برای معلمان مبتدی فراهم نمایند. تاکید 
این راهکار بیشــتر بر ارتقای کیفیت آموزشی از طریق 
بررســی مداوم کالس درس و تشریك مساعی مشاور 
استوار است. مشاور مجرب از الگوهای عینی3 و دیدگاه 
تجربی بیشــتر در تفسیر آنچه که در کالس مشاهده و 
ضبط می کنند اســتفاده می نماید. کمك مشاوران به 
معلمان تازه وارد شامل فراهم کردن مقدمات آموزش، 
بررســی فرآیندهای کالس درس، نمایــش الگوهای 
اثربخش تدریس، اکتشــافات اصــول مدیریت کالس 
از پژوهش و اندیشــه ورزی دانش آموزان می باشد. لذا 
مشــاهده کالس، الگوها، مباحثه و مناظره و انتظارات 
از معلم و درگیری دانش آمــوزان در ابعاد اجتماعی را 
تســهیل نموده، مقاصد و اقدامات نظارت آموزشــی را 
از لحاظ کســب مهارت های فنــی، بالینی و صالحیت 
شــخصی با دیــدگاه نقدگرایی از مدرســه بــه اجرا 

در می آورد.

بحث و نتیجه گیری
پیگیری فعالیت های آموزشــی مشــاوران و 
معلمــان در اجرای اقدام پژوهــی و حمایت نهاد 
مدرســه و اولیاء از معلم ســبب می شود که آنان 
بتوانند مســائل کالســی را از طریــق پژوهش، 
مشــاهده، ضبط، تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی، 
ارزیابی و اجراء نمایند. مشاوران از بصیرتی که در 
اجرای برنامه کسب می کنند، از آن در برنامه هاي 
بعدي آموزشــي اســتفاده می نمایند. چنانچه با 
چالشــی در برنامه مواجه شــوند، نقش رهبری4 
آموزشــی در انجــام عمل برای معلمان روشــن 
می شود. مشاوران و معلمان به امتیازات تدریس 
اثربخــش پی بــرده، با تعقیب فرآینــد ادراکی5 
به دالئل مســتدل برای درگیر شدن با مسائل و 
شناخت آن، به توانایي هاي الزم براي شرکت در 
فرآیند ما پویاي تدریس با پشتوانه پژوهشی دست 

می یابند.
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ما و خوانندگان
احمد عادل دوست

من در مجله اي خواندم، اگر شما منظره اي را با یك چشم 
ببینید، آن را برجسته و سه بعدي مي بینید. بارها امتحان 
کردم و دیدم درست است. و این، همان طور که خودتان 
متوجه شــدید، خالف دلیلي اســت که معلم فیزیك ما 

دربارة سه بعدي دیدن اشیا برایمان گفت.
از این بگذریم. همان دبیر فیزیك، روزي در درس نور، 
البته در حاشــیة درس، نکته اي گفت که هنوز از خاطرم 
نرفته اســت؛ و آن شــرح «میدان دید وســیع بعضي از 
حیوانات مثل خرگوش و اسب و تفاوت آن ها با انسان بود».
آقاي نوروزي گفت: انســان یکي از انگشت شــمار 
موجوداتي اســت که با هر دو چشــمش مي تواند در آِن 
واحد یك جســم معین را ببیند، چون میدان دید چشم 
راســت او فقط کمي با میدان دید چشــم چپش تطابق 
ندارد یا برعکس، میدان دید دو چشــمش بر هم تقریباً 
تطابق دارند. اما خیلي از حیوانات این طور نیستند. آن ها 
چیزها را مثل ما خیلي روشن و شفاف و دقیق نمي بینند، 
ولي در عوض میدان دیدشــان خیلــي از میدان دید ما 
وسیع تر است. مثاًل خرگوش و اسب همین طورند و اصوالً 

چهارپایان از این خصوصیت بیشتر برخوردارند. 
آقاي نــوروزي گفت، به همین دلیل اســت که مثاًل 
خرگوش مي تواند بي آنکه سرش را برگرداند، نه فقط چیزهایي 
را که در جلویش هست، بلکه پشت سرش را هم ببیند. در 
اینجا یکي از بچه ها گفت: آقا! در کتاب علوم هفتم که چند 

 ميدان ديد
چــشــم 

انسان

     نـــــگاه خــرگــوش!     نـــــگاه خــرگــوش!     نـــــگاه خــرگــوش!     نـــــگاه خــرگــوش!
و

به یــاد دارم، وقتــي در کالس پنجم دبیرســتان 
به بحث نور رســیدیم، یکي از بچه هــا از دبیرمان آقاي 
نوروزي پرسید: چرا چشــم ما چیزها را برجسته و سه 

بعدي مي بیند؟ 
آقاي نوروزي جواب داد چون ما دو چشم داریم و هر 
یك از دو چشم اشیا را از یك زاویه مي بیند و از ترکیب 
این دو زاویه، جسم سه بعدي دیده مي شود. جواب آقاي 
نوروزي تا حدي درســت بود و بعد متوجه شدیم که در 
صفحات بعدي کتاب هم به همین جواب اشــاره شده 
است. با این حال، آن توضیح کافي نبود. به نظر مي رسد 
کارکرد مغز را هم باید در این ســه بعدي دیدن اجسام 
موثر دانست. این را هم برایتان بگویم که در همان زمان، 
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ســال پیش مي خواندیم، نوشته بود کبوتر هم همین طور 
است و مي تواند پشت سرش را ببیند. آقاي نوروزي سري 
به نشانة تأیید جنباند و به کارش ادامه داد. در اینجا آقاي 
نوروزي دو شکل ساده روي تخته رسم کرد و گفت، ببینید، 
میدان دید چشم ما این است و میدان دید خرگوش این. 

  شكل1 (الف).  ميدان ديد هر دو چشم انسان                        

  شكل1 (ب).  ميدان ديد هر دو چشم خرگوش                       

میدان دید 
هر چشم ما 

حدود ۱۲۰ درجه 
و میدان دید

هر چشم خرگوش 
بیش از ۱۸۰ درجه 

است

در واقع، اگر میدان دید هر چشم ما حدود 120 درجه 
باشد، میدان دید هر چشم خرگوش بیش از 180 درجه است!
آقاي نوروزي گفت، براي همین اســت که خرگوش 
هر انســان یا جانوري را که از پشــت به او نزدیك شود، 
به راحتي مي بیند و پا به فرار مي گذارد. ســپس گفت، 
این خاصیت کمابیش در همة حیوانات سم دار و نشخوار 
کننده هم وجود دارد. مثاًل اسب هم همین طور است. و در 
حالي که یك کتاب انگلیسي را ورق مي زد، در صفحه اي 
از آن توقف کرد و گفت. بله! میدان دید چشم هاي اسب 
مثل خرگوش نیست، ولي خیلي بیشتر از ما آدم هاست. 
به همین دلیل، کافي است اسب فقط کمي سرش را به 

چپ یا راست برگرداند تا پشت سرش را ببیند.
آقاي نوروزي براي چشم اسب تصویري رسم نکرد، 
ولي بعد از کالس، تصویر آن را به چند تا از بچه ها نشان 

داد. آنچه یادم مانده است، تصویري به شکل زیر بود.

  شكل2.  ميدان ديد هر دو چشم اسب                                  

اضافی از شماره  ٢ آبان ١٣٩٨






