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توسعة صالحيت هاي حرفه اى آموزشگران 

براى موقعيت هاى مجازى

توسعة صالحيت هاي حرفه اى آموزشگران 

  چند رسانه اي ها در فرايند ياددهي ـ يادگيري    علم و عمل در آموزش
  خالقيت و كارآفريني در جشـنواره سواد مالي     راهبـردهاي تردستي در تدريس   



 معلمی موفق است که
 به شاگردان خود فرصت ايده پردازی بدهد

هو الذى بعث فى االميين رســوال منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم َو 
يعلمهم الكتاب و الحكمه و ان كانوا من قبل لفى ضالل ُمبين. (جمعه 2)

اوست خدايى كه در ميان جمعيت درس نخوانده، پيامبرى را از خود 
آنان مبعوث كرد تا آيات الهى را بر آنان بخواند و آنان را پاك سازد و كتاب 
و حكمت تعليم دهد؛ هر چند پيش از آن در گمراهى آشــكارى بودند.

قرآن كريم ســند جاودانگى بعثت است. بعثت همزاد قرآن اســت و با قرآن آغاز مى شود. خداوند در قرآن از بعثت 
پيامبر و اهداف آن سخن به ميان آورده است. 

ســالروز بعثت پيامبر اكرم(ص)، براى تاريخ و بشريت روز بزرگى اســت. واقعة بعثت، در فرهنگ مسلمانان جايگاه 
ويژه اى دارد. بعثت درحقيقت نقطة آغازين اسالم است. دين اسالم كه در سال هاى نخستين خود با پيروانى اندك و در 
شرايط سخت آغاز شد، بعدها در سراسر جهان انتشار يافت و دل هاى فراوان را به سوى خود جذب كرد. اين اتفاق بزرگ 

در روز دوشنبه 27 رجب سال چهلم عام الفيل روى داد.

به فرمان خداوند، حضرت محمد(ص) مأمور شــد مردم را به سوى پروردگار خويش بخواند؛ پروردگارى كه جهان و 
انسان را آفريد و آنچه را نمى دانست به او آموخت.

هو الذى بعث فى االميين رســوال منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم َو 

 ۱۲
فروردين

روز جمهوری اسالمی

۱۴ مبعث حضرت رسول اکرم (ص)
فروردين

﴾                                              ﴿
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درخور توجه نویسندگان و مترجمان گرامی 
    مقاله هايی را كه برای درج در مجله می فرستيد، بايد با موضوع تكنولوژی آموزشی مرتبط و در جای ديگر چاپ نشده باشند.

   منابع مورد استفاده در تأليف را بنويسيد.     مقاله های ترجمه شده بايد با متن اصلی هم خوانی داشته باشند و چنانچه مقاله ها 
را خالصه می كنيد، اين موضوع را قيد کنيد. در هر حال، متن اصلی نيز بايد با متن ترجمه شده ارائه شود.    مقاله ها يك خط 
در ميان، بر يك روی كاغذ و با خط خوانا نوشته يا تايپ شوند.    نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد 
و در انتخاب واژه ها و اصطالحات علمی و فنی دقت شود.      محل قرار دادن جدول ها، نمودارها، شـكل ها و عـكس ها در متن، 

با عالمتی در حاشية مقاله مشخص شود.
    مجله در رد، قبول، ويرايش، تلـخيص و اصـالح مقـاله های رسيده مختار است و مـسئوليت پاسـخ گويی به پرسش های خوانندگان 

با پديدآورنده است.
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علم و عمل در آموزش
در مورد اين نظرية جان ديويى كه مى گويد «مدرسه محل زندگى است، نه محل آمادگى براى زندگى»، 
نظــر يكي از همكاران قديمي را جويا شــدم. پس از لحظه اى تأمل گفت، من از ايــن جملة ديويى و كًال از 
يافته هاي روان شناســى تربيتى در تعليم و تربيت دانش آموزان بهرة بســيارى برده ام؛ حتى از مكتب «اصالت 
تداعى» كه براى بسيارى پيش پا افتاده است، استفاده هاى جالبى كرده ام. با تعجب پرسيدم چطور؟ ما معموالً 
اين درس ها را در دانشــگاه و براى گرفتن نمرة قبولى و مدرك حفظ مي كنيم! شــما چطور اين نظريه ها را 

كاربردى كرده ايد؟ ممكن است تجربه تان را در اختيار ما هم قرار دهيد؟ و او چنين گفت:
سال اول تدريسم را در روستايى خوش آب و هوا شروع كردم. پس از چند روز متوجه شدم جاده اى از اين 
روســتا مى گذرد كه به «جادة مرگ» معروف است. اهالى مى گفتند، با آنكه پل عابر پياده در آنجا هست، اما 
چون بسيارى از دانش آموزان از پل استفاده نمى كنند، براى آن ها حادثه رخ مى دهد. با خودم  انديشيدم «چه 
كاري انجام دهم» دانش آموزان اســتفاده از پل عابر پياده را جدى بگيرند. به ياد مكتب اصالت تداعى افتادم. 
اينكه اگر دو واقعه را طورى برنامه ريزى كنيم كه با يادآورى يكى، ديگرى به ذهنشان تداعى شود، شايد رفتار 
كودكان تغيير كند. در اين باره با مدير مدرسه و ساير معلمان صحبت كردم. يكى از معلمان گفت سال گذشته 

دو دانش آموز هنگام عبور از اين جاده جانشان را از دست دادند. 
روز اول مهر سرصف به دانش آموزان گفتيم، امسال بر خالف سال هاى گذشته، روز اول مدرسه مى خواهيم 
شما را به جايى ببريم. دانش آموزان بسيار متعجب شدند. سؤال مى كردند كجا قرار است بروند. با كمك مدير، 
معاون و معلمان و برخى اوليا، بچه ها را به جادة مرگ برديم. دربارة خطرات اين جاده و اينكه سال گذشته دو 
نفر از دوستان آن ها به خاطر بى احتياطى جانشان را از دست داده اند، صحبت كرديم. به آن ها گفتيم، متأسفانه 
امروز آن ها در ميان شــما نيســتند و نمى توانند با شما بازى كنند. الزم است شما هميشه به ياد آن ها باشيد 
و اشتباهشــان را تكرار نكنيد. ســپس دانش آموزان را از پل عابر باال برديم و عكس هاى دو دانش آموزى را كه 
سال گذشته جانشان را از دست داده بودند، به همراه دسته اي گل، باالى پل گذاشتيم و فاتحه اى براى آن ها 
خوانديم. احساس مى كرديم صحبت هاى ما روى دانش آموزان اثر كرده است. در ادامة صحبت هايمان، آن ها را 

قانع كرديم هميشه براى رد شدن از جاده از پل عابر پياده استفاده كنند.
موقع برگشتن، در بين راه به ياد جملة جان ديويى افتادم كه مى گفت : «مدرسه محل آماده كردن كودكان 
براى زندگى نيست، بلكه محل خود زندگى است». برخى از كارشناسان تعليم و تربيت،  بسيارى از مواقع «زمان 
حال» را قربانى «زمان آينده» كودكان مى كنند و به مسائل و مشكالت زمان حال دانش آموزان توجهى ندارند. 

در واقع، آن روز ما به دانش آموزان درس زندگى داديم تا سالم به خانه هايشان برگردند.
مكتــب اصالت تداعى مى گويد، اگر دو واقعه هم زمان رخ دهد ، يكى مى تواند ديگرى را به ياد آورد. ما به 
خصوص روز اول مهر، به آموزش اين موضوع پرداختيم تا آنان هميشه در روز اول مهر، به جاى «جادة مرگ»، 

«جادة مهر» در ذهنشان تداعى شود.
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اين همكار افزود، از زمان هاى خاص مانند روزهاى برفى مى توان براي تفريحاتي مانند گردش علمى و 
اردو و امثال آن اســتفاده كرد. من هر زمان كه دانش آموزان را به اردو مى بردم، مى دانستم آن روز برايشان 
روزى خاص است، چون محيط آموزشى شان تغيير كرده است. در چنين مواردي، هر زمان كه دانش آموزان 

به باغ يا آن محيط علمى فكر كنند، آموزش هاى آن روز در ذهنشان تداعى مى شود.
به همكارم گفتم: معموالً اولين روز مدرسه خيلى با شكوه برگزار مى شود، به طورى كه مدير و معاون و 
معلمان به دانش آموزان خوشامد مى گويند، اما در آخرين روز سال تحصيلى، معموالً براى سپرى كردن سال 
تحصيلى و ارتقاي ســطح تعليم و تربيت، تبريكى به دانش آموزان گفته نمى شود. در حالي كه اتفاقاً روز آخر 
سال نيز مى تواند براى دانش آموزان بسيار خاطره انگيز شود. من اغلب اوقات براى آن ها برنامة جالبى ترتيب 
مى دهم كه با نشاط و تفريح همراه باشد. مثًال همان سال اول خدمتم، قرار گذاشتيم بعد از امتحانات، يك 
روز با هم براي صرف يك ناهار ســاده به باغ يكى از اهالى روستا برويم . همه با كمك يكديگر و همچنين با 

كمك برخى اوليا املت درست كرديم و آن را با نان محلى خورديم. 
هدف از اين فعاليت، تشويق دانش آموزان براى مصرف مواد غذايى ساده، مغذى و طبيعى بود كه با مهر 
و محبت آماده شــده بود. آن ها از اينكه در پخت غذا كمك مى كردند، بســيار شاد بودند. احساس همدلى، 
محبت و شادى در چشمانشان موج مى زد. هنگام پخت غذا هم با شوخى از آن ها سؤاالت علوم مى پرسيدم. 
مثًال مى پرسيدم: گوجه فرنگى چه خواصى دارد؟ كسى مى تواند طرز كاشت آن را توضيح دهد؟ به نظر شما 

تغذية مرغ چه تأثيرى در رنگ زردة تخم مرغ مى گذارد؟ 
پس از صرف ناهار، با بچه ها به ديدن نقاط ديدنى روستا رفتيم. دانش آموزان مى گفتند سال هاى قبل در 

پايان سال تحصيلى هيچ برنامه اى نداشتند و پايان امسال را هيچگاه فراموش نخواهند كرد.
همكارم مى گفت : اكنون من پس از سال ها، هنگامى كه به آن روز فكر مى كنم، احساس نشاط مى كنم. 
شايد بسيارى از معلمان نيز از اصل تداعى معانى، بدون آنكه آگاه باشند، استفاده مى كنند. براي مثال، 
يك بار از كالسى بازديد كردم كه مدير مدرسه اش از جو با نشاط اين كالس بسيار خرسند بود. آن روز سه 
نفر از دانش آموزان كالس مطلبى همراه با كاردســتى در مورد زندگى عشاير تهيه كرده بودند كه به همراه 
نمايشــى كوتاه در كالس اجرا كردند. قبل از اجرا، تاريخ و روز و ماه تولدشــان ( به تاريخ هجرى شمسى و 

هجرى قمرى) را اعالم كردند. 
پس از كالس، از معلم پرسيدم تاريخ تولد چه ارتباطى به اين فعاليت داشت؟ ايشان پاسخ داد، در اول سال 
تحصيلى از دانش آموزان خواسته مى شود بر اساس ماه تولدشان يك رخداد را در تقويم انتخاب كنند و نمايش 
يا كنفرانسى مرتبط با آن اجرا كنند. اين دانش آموزان هم متولد مهرند و امروز 15 مهر، روز عشاير و روستاست. 
به همين مناســبت آن ها در اين زمينه كار كردند. به اين ترتيب دانش آمــوزان با رخدادهاى ملى، مذهبى و 
اجتماعى ماه تولدشان آشنا مى شوند و ساير دانش آموزان نيز از آموخته هاي آنان بهره مند مى شوند. اين فعاليت 
كمك مي كند دانش آموزان همواره رخدادهاى ملى، مذهبى و اجتماعى ماه تولدشان در خاطرشان نقش بندد.

با خود انديشــيدم، به عنوان معلم، مى توان فرصت هايى طاليى براى يادگيرى در محيط كالس ايجاد 
كرد.مى توان از فرصت هاى موردى كالس درس براي تعليم و تربيت دانش آموزان بهره جســت. كافى  است به 

تعليم و تربيت نوعى ديگر بنگريم تا خاطراتى شيرين و به يادماندنى بيافرينيم.
دكتر سوسن بالغي زاده
عضو شوراي برنامه ريزي مجلة رشد تكنولوژي آموزشي
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تبيين تكنولوژي آموزشي و پداگوژي
محمد هاشمى(كارشناس ارشد تكنولوژى آموزشى)

                                                                                                              اشاره                                                                                                                                                                               
هنگامى كه از آموزش مجازى صحبت مي شــود، ممكن است ذهن ها 
به سمت  فناوري هايى نظير رايانه جذب شود كه امكان دريافت آموزش ها 
را بــه صورت غير حضورى ممكن كرده اند. اما نبايد از اين نكته غافل ماند 
كه هنوز هم در بســيارى از برنامه ها و دوره هاى غير حضورى و مجازى، 
يكى از اركان مهم آموزش، آموزشگر است كه بايد براى ايفاى نقش موفق 
خود صالحيت هاى ويژه اى داشته باشد. نگارنده قصد دارد در مقالة حاضر 
صالحيت هاى آموزشــگران براى موقعيت هاى مجازى و نيز فعاليت هاى 

الزم براى توسعة حرفه اى آن ها را بررسي كند.

 كليدواژه ها:     آموزشگر، موقعيت مجازى، صالحيت، توسعة حرفه اى                                                                                                                  

صالحيت های آموزشگر مجازی کدام اند؟
با تغيير ماهيت آموزش و يادگيرى، تمايل به فراگيرنده 
محــورى در فرايند آموزش، از بيــن رفتن ضرورت وجود 
مكان و زمــان واحد براى يادگيــرى، تغيير فعاليت هاى 
مهمى از جمله ارزشيابى، تعامل و ارتباط به صورت برخط، 
پيچيدگى فرايند آموزش و فعاليت هاى آموزشگر مجازى 
مضاعف شــده اند. اكنون اين ســؤال مطرح است كه وجه 
تمايز آموزشگر محيط يادگيرى مجازى با آموزشگرانى كه 
به صورت حضورى آمــوزش مى دهند، در چه مؤلفه هايى 
اســت؟ در رويكرد هاى سنتى، آموزشــگر مسئول انتقال 
مســتقيم اطالعات به شاگردان اســت و وظيفة ارزشيابى 
از مطالــب منتقل شــده را بر عهــده دارد. اما در محيط 
ياددهى - يادگيرى مجازى، مدرس بيشــتر نقش تسهيل 
كنندگــي و راهنمايــى و مديريت جريان آمــوزش را بر 
عهده دارد. بدون شــك، در چنين شرايطى، يك مدرس 
آمــوزش الكترونيكي در صورتى مى توانــد فعاليتى مؤثر 
انجام دهــد كه صالحيت ها و آمادگــى الزم براى كار در 
شرايط جديد را داشــته باشد؛ صالحيت هايى كه توقعات 
جديــدى را از وظايف آن ها ايجاد كــرده و بر پيچيدگى 
.(Spector and de la Teja, 2001) كار آن ها افزوده اســت
صالحيــت را چنين تعريــف كرده اند: حالتــى كه در آن 
ويژگى هاى الزم براى انجام يك فعاليت، تكليف يا عملكرد 
شــغلى در فرد موجود باشد . آموزشگر مجازى فردى است 
كه در رابطه با تدريس و يادگيرى (به ويژه تدريس مجازى) 
تجربه هاي بسيار دارد و در سطح بااليى از سواد تكنولوژيكى 
.(Bawanea and Spector, 2009 ) اســت   برخــوردار 

اين آموزشــگران بايد مهارت هاى خــود را بهبود دهند، 
روش هاى تدريس خود را براى محيط برخط انتخاب كنند، 

مقدمه
امروزه فناورى هاى جديد به طور روزافزون در حال 
توسعه هستند و بر حسب قابليت هاى استفادة آن ها در 
موقعيت هاى يادگيرى مورد اســتفاده قرار مى گيرند. با 
ظهور اينترنت و ابزارهاى هوشمندي نظير گوشى هاى 
همراه، تبلت ها و رايانه هــا، امكان دريافت آموزش هاى 
الكترونيكي به نحو چشــم گيرى افزايــش يافت. اين 
موضوع محرك مراكز آموزشــى بــراى ارائة آموزش  به 
صورت الكترونيكي و برخط شده است. آموزش مجازى 
شيوه اى براى طراحى، تدوين، ارائه و ارزشيابى آموزش 
است كه از قابليت هاى امكانات الكترونيكى براى كمك 
بــه يادگيرى بهره مى گيرد. آمــوزش مجازى به دنبال 
ايجاد آموزشــى با كيفيت متفاوت، قابل استفاده براى 
گروه وســيعى از يادگيرندگان، و تســريع، تســهيل و 
تعميق در يادگيرى، كاهش هزينه ها و افزايش كارايى 

آموزش است. 

صالحيت هاي حرفه ای 

آموزشگران
 در  موقعيت های 

مجــازی
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مهارت داشتن 
معلم در آموزش 
چهره به چهره، 

جوابگوي 
موفقيت او 

در كالس هاي 
برخط نيست

بحث هــا را مديريت كنند، به يادگيرنــدگان آزادى عمل 
بدهند، فعاليت هاى برخط را سازمان دهى كنند، يادگيرى 
را تحت نظارت داشته باشند و به يادگيرنده بازخورد الزم را 
ارائه دهند. در اين خصوص كه آموزشگران در موقعيت هاى 
مجازى چــه صالحيت هايــى الزم دارنــد، ديدگاه هاى 
متعددي وجود دارند و افراد و گاهي سازمان هاى گوناگون، 
صالحيت هاى متفاوتى را ارائه داده اند. گزيده اى از مهم ترين 
صالحيت هايى كه تاكنون براى آموزشگران موقعيت هاى 

مجازى ارائه شده اند، در جدول شمارة 1 آمده است:  

 جدول1.  صالحيت هاي آموزشگران موقعيت هاي مجازي                                                    

مؤلفه ها ابعاد صالحيت ف
ردي

برنامه ريزي

صالحيت هاي فردي ۱

خودراهبردي

خودنظم دهي

خالقيت

ذهنيت جهاني

مهارت هاي ارتباطي

تخصص در موضوع

حمايت از شاگردان

صالحيت هاي اجتماعي تسهيل گري۲

ايجاد محيط يادگيري گروهي

شناخت فناوري ها

صالحيت هاي فني و تكنولوژيكي توان كار با فناوري ها۳

پشتيباني فني

تدوين محتوا

صالحيت هاي آموزشي ۴

طراحي آموزشي

انتخاب تكنولوژي

استفاده از نظريات يادگيري

ايجاد انگيزه

تعامل

به كارگيري راهبردهاي تدريس

تسهيل فرايند آموزش

مديريت تعارضات

صالحيت هاي اخالقي و رفتاري الگوسازي۵

تعهدكاري

درك چارچوب سازماني

صالحيت هاي مديريتي ۶
مديريت دوره

مديريت زمان

اقدامات توسعة شغلي

رشد حرفه ای آموزشگران موقعيت های مجازی 
فراهم كردن برنامه هاى رشد حرفه اى آموزشگران 
براى موقعيت هاى مجازى بســيار مهم است تا آموزش 
با كيفيتى ارائه دهند. رشــد حرفه اى مدرسان مجازى 
بايد بــه خوبى برنامه ريزى و ســازمان دهى شــود تا 
نيازهاى آموزشــى ويژة آن ها را برآورده ســازد. رشد 
حرفه اى بايــد با يك روند مســتمر يادگيرى و بهبود 
همراه باشد و آموزشــگران مجازى بايد در برنامه هاى 
رشد حرفه اى مربوط به حيطة كارى خود شركت كنند. 
مهارت داشــتن معلــم در آموزش چهره بــه چهره، 
جوابگوي موفقيــت او در كالس هاى برخط نيســت. 
در كالس ســنتى، معلم تركيبى از دانش آموزشــى و 
محتوا را براى تعيين راهبردهاى آموزشى، فعاليت ها و 
ارزيابى ها استفاده مي كند. در اين كالس ها به ندرت از 
ابزارهاى فناورى براى برقرارى ارتباط استفاده مى شود. 
امــا در آموزش مجــازى، معلم بايد دانش آموزشــى 
و محتــوا را با فناورى تركيب كنــد و به تكنولوژى به 
عنوان وســيله اي ارتباطى تكيه كند. آموزش مجازى 
به مجموعة گســترده اى از مهارت هــاى فناورى نياز 
دارد كه بايد در جريان توســعة حرفه اى تقويت شوند. 
چارچوب رشــد حرفه اى بايد فعاليت هاى رســمى و 
غير رسمى، از دوره هاى ســنتى و برخط تا كارگاه ها، 
سمينارها و نشســت ها را دربر گيرد. مدرسان مجازى 
نيز به فرصت هاى زيادى براى به اشــتراك گذاشــتن 
ايده هــا و اطالعات بــا ديگر مدرســان و متخصصان 
مجازى نياز دارند. رشــد حرفه اى آموزشگران فعاليتى 
اســت كه سه بخش دارد: توســعه و بهبود و گسترش 
دانش تخصصى، گسترش فنون و مهارت هاى تدريس، 
و گسترش درك اصولي اخالقى كه فعاليت هاى مربوط 
به تدريس را حمايت مى كنند. در حيطة تعليم و تربيت، 
اصطالح رشــد حرفه اى مى توانــد نوعى مهارت آموزى 
ويژه، آموزش رســمى، يا يادگيرى حرفه اى پيشرفته 
بــه منظور كمك مديران و مدرســان باشــد تا دانش 
حرفه اى، صالحيت ها، مهارت ها، و اثر بخشــى كارهاى 
خــود را بهبود دهند. به منظــور ارائة آموزش مجازى 
به صورت مؤثر، الزم اســت آموزشــگران مهارت هاى 
الزم را كســب كنند تا بتوانند به شكل برخط تدريس 
كنند. آماده ســازى آموزشــگرانى كه به صورت برخط 
تدريس مى كنند، بر اثر بخشى و رضايتمندى يادگيرى 
مي افزايد (Moore, 2005). رشــد حرفه اى آموزشگران 
مجازى بايد به خوبى برنامه ريزى و سازمان دهى شود تا 
نيازهاى آموزشى آن ها را برآورده سازد. رشد حرفه اى 
زمانى موفقيت آميز است كه فرايند يادگيرى مستمر و 
مداوم باشــد. تدوين برنامه هاى آماده سازى و آموزش 
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حرفه اى مدرســان آموزش مجازى بــراى تدريس در 
محيط هــاى آموزش و يادگيرى مجازى ضرورت دارد. 
برنامه هاى رشــد حرفه اى مى توانند به صورت مجازى 
و برخــط ترتيب داده شــوند. در صورت امكان و نياز، 
مى توان برنامه هايى را نيز بــه صورت چهره به چهره 
و حضورى در نظر گرفت. در اين راســتا، فعاليت هاى 
حائز اهميت در توســعة حرفه اى آموزشــگران براى 
موقعيت هاى مجازى با اتكا به تحقيقات انجام شــده و 

مبانى موجود در جدول 2 ارائه شده است. 

جدول2.  فعـاليت هـاي مـربوط بـه رشد حرفه اي مدرسان  
آموزش مجازي

فعاليت هاي رشد حرفه اي ف
ردي

ايجاد زمينه هاي محيطي ۱

در صورت لزوم، تدوين برنامه هاي برخط ۲

تقويت روش هاي تدريس در محيط مجازي ۳

تحول و بهبود مستمر محيط مجازي
 براي دوره هاي رشد حرفه اي

۴

ايجاد اجتماع هاي يادگيري براي اشتراك  دانش ۵

توجه به استمرار و عملياتي بودن برنامه ها ۶

توجه به جنبه هاي اقتصادي ۷

رشد ويژگي هاي فردي و شخصيتي ۸

رشد دانش تخصصي ۹

رشد دانش تكنولوژيكي و فني ۱۰

رشد مهارت هاي آموزشي
 (طراحي، تدريس و اجرا، ارزشيابي)

 براي محيط مجازي
۱۱
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يادگيرى، ايجـاد انـگيزه، تعـامل، به كارگيرى 
آموزش،  فرايند  تسهيل  تدريس،  راهبردهاى 
ارائة  و  دوره،  ارزشيـابى  شاگـردان،  ارزيابى 
رفتارى  و  اخالقى  صالحيت هاى  بازخـورد؛ 
الگوسازى،  تعارضات،  مديريت  مؤلفه هاى  با 
و تعهـد كارى؛ صالحـيت هـاى مديريتى بـا 
مؤلفه هـاى درك چارچوب سازمانى، مديريت 
دوره، مديريت زمان، و اقدامات توسعة شغلى، 
از جملة مهم ترين صالحيت ها هستند.  اين 
صالحيت ها بر سـراسـر عمـلكرد آموزشگران 
از  پـيش  از  الكترونيكى،  آموزش  حيطة  در 
تأثـير  از آن،  بعد  و  تا حـين  آموزش گرفته 
مى گذارنـد. ايجـاد اين صالحـيت ها نيازمند 
حرفه اى  رشد  مداوم  و  مستمر  فعاليت هاى 
به  بايد  آموزشگران  اين  است. رشد حرفه اى 
نحوى باشد كه مهارت ها، دانش و نگرش هاى 
رشد  اصل،  در  كند.  ايجاد  آن ها  در  را  الزم 
حرفه اى شاه راهى براى تجهيز آموزشگران در 

موقعيت هاى مجازى است. 

در آموزش 
مجازي معلم بايد 
دانش آموزشي و 
محتوا را با فناوري 
تركيب كند و 
به تكنولوژي به 
عنوان وسيله اي 
ارتباطي تكيه كند
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مديريت يادگيري الكترونيكي
سوسن بالغي زاده، دكتراي تكنولوژي آموزشي

                                                                                                              اشاره                                                                                                                                                                               
هنگامى كه يادگيرى با هيجان توأم مي شــود، حس كنجكاوى و توجه دانش آموزان به درس بيشــتر مى شود. معلم مي تواند با 
طراحى فعاليت هايى كه در فراگيرندگان هيجان ايجاد مى كنند، ذهن آن ها را براى بازسازى و توليد دانش، بدون احساس خستگى 
و فشــار، درگير كند. در اين مقاله تالش مى شود راهبردهاى تدريس با تردستى كه نشاط و هيجان را در كالس درس در پي دارد، با 

ارائة مثال هاى عملى شرح داده شود.

 كليدواژه ها:    تردستي و تدريس، راهبرد آموزشي، تدريس، نشاط در كالس، نشاط يادگيري                                                                                                                            

تردستی و ارتباط آن با کالس درس
تردسـتى يـا شـعبده بازى هنـري قديمـى اسـت. 
شـيوة انجام آن چنين اسـت كـه فردي، بـا ترفندهايى، 
روى حـواس بيننـدگان تأثيـر مى گـذارد. فرد تردسـت 
كارهايـى غيـر معمـول انجـام مى دهـد كـه مخاطبـان 
را بـه طـرز چشـمگيرى شـگفت زده مى كنـد. ايـن هنر 
نمايش هايـى  مرموزتريـن  و  جذاب تريـن  از  احتمـاالً 
اسـت كـه مى تواند ذهـن تماشـاگران را براى سـاعت ها 
مشـغول كند. همة تالش تردسـت به آن معطوف اسـت 
كـه خاطـره اى به يـاد ماندنـى در ذهـن تماشـاگران بر 

بگـذارد.  جاي 
در واقـع، هنـر شـعبده بـازى عبـارت اسـت از بـه 
كارگيـرى تكنيك هايى در علوم (مانند فيزيك، شـيمى 
و رياضـى ) و اجـراى غيـر متعـارف ايـن تكنيك هـا بـا 
سـرعتى بـاال. امـا آيـا در كالس درس هـم معلـم قـادر 
اسـت با به كار گيرى علـوم مختلف، مانند يك تردسـت، 

توجـه و كنجـكاوى دانش آمـوزان را طـورى برانگيزد كه 
خاطـره اى بـه يادماندنـى در ذهـن آن ها ثبت كنـد؟ آيا 
معلـم مي توانـد هماننـد يـك تردسـت شـور و هيجانى 
در فراگيرنـدگان ايجـاد كنـد كـه همگـى در سـاخت و 
كشـف دانـش فعـال شـوند؟ اگـرن ( 2014) يكـى از 
متخصصـان تدريـس بـا راهبرد تردسـتى، در پژوهشـى 
دريافـت، هنگامـى كـه معلم مانند تردسـت عمل 
مـى كنـد، دانش آمـوزان چنـان غـرق يادگيرى 
مى شـوند كـه نظيـر آن در كمتـر راهبـردي از  

مى شـود. تجربه  يادگيـرى 
حـال اين پرسـش بـراى معلمـان پيـش مى آيد كه 
تدريـس بـا راهبـرد تردسـتى چيسـت و معلـم چطـور 
مى توانـد آن را در كالس درس ايجـاد كنـد؟ در پاسـخ 
بايـد گفـت، ايـن راهبـرد بسـيار سـاده اسـت. در واقع، 
هنگامى كه معلم بتواند مجموعه اي از مسـائل را بسـيار 
سـريع تر از حـد معمـول حـل كنـد يـا آزمايش هايى را 

 راهبردهاي تردستی 
در تدريس 
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بـراى دانش آمـوزان انجـام دهـد كـه نتايج آن بـا آنچه 
دانش آمـوزان پيش بينـى مى كننـد متضـاد باشـد، وى 
راهبـرد تردسـتى را در كالس درس اجـرا كرده اسـت. 
بـراى آنكـه ايـن نكتـه در ذهـن خواننـدگان روشـن 

شـود، در ادامـه چنـد مثـال مى آوريم.
در درس بخش پذيـرى اعـداد صحيـح مى دانيـم، 
اعـدادى كـه رقم سـمت راسـت آن ها زوج اسـت، بر 2 
بخش پذيرنـد، اعـدادى كـه رقـم راسـت آن هـا 0 يا 5 
اسـت بـر 5 بخش پذيرنـد و اعدادى بـر 3 بخش پذيرند 
كـه مجمـوع ارقـام آن هـا بـر 3 بخش پذيـر باشـد. اگر 
معلمـى بخواهـد بـه شـيوة معمـول ايـن مبحـث را 
آمـوزش دهـد، ايـن قوانين را بـا روش سـخنرانى براى 
دانش آمـوزان شـرح مى دهـد و چنـد مثـال روى تخته 
اطالعـات  ايـن  روش،  ايـن  بـا  واقـع،  در  مى نويسـد. 
قـرار  دانش آمـوزان  اختيـار  بـه صـورت مسـتقيم در 

مي گيرنـد كـه هيجان انگيـز هـم نيسـت.
 امـا اگـر مبحث به شـيوة تردسـتى آمـوزش داده 
شـود، توجـه دانش آمـوزان را بـه خـود جلـب مى كند 
و همگـى بـا لـذت بـه معلـم گـوش مى دهند. بـه اين 
ترتيـب كـه معلـم اعـدادى زوج ( اعـدادى را كـه بـر 2 
بخـش پذيرنـد)، اعـدادى را كـه بـر 5 بخش پذيرنـد و 
اعـدادى را كـه بـر 3 بخش پذيرنـد، روى كارت هايـى 
مثـًال  باشـند،  بزرگ تـر  اعـداد  ايـن  (اگـر  مى نويسـد 
چهـار يـا پنج رقمـى باشـند، جذاب تر مى شـود). حال 
از  يـك دانش آمـوز مى خواهـد يكـى از كارت هـا را بـه 
تصـادف انتخـاب كند . در اين حالت، معلـم در كمتر از 
يـك ثانيـه مى توانـد بگويـد ايـن عدد بـر كـدام  يك از 
اعـداد2، 5 يـا 3 بخش پذيـر اسـت. پس از آنكه پاسـخ 
را بـه دانش آمـوزان اعـالم كرديـد، از آن هـا بخواهيـد 
پاسـخ شـما را امتحـان كننـد. يعنـى عـدد را بـر 2 يـا 
3 يا 5 تقسـيم كنند و ببينند آيا پاسـخ شـما درسـت 

بـوده اسـت يـا خير؟ 
ايـن روش، عالوه بر آنكه در كالس شـور و هيجان 
ايجـاد مى كنـد، تمريـن عمل تقسـيم نيز هسـت. پس 
از مدتـى كـه دانش آمـوزان تمريـن تقسـيم را انجـام 
دادند، حتماً از شـما خواهند پرسـيد چطـور مى توانيد 

بـه اين سـرعت جواب درسـت را پيـدا كنيد.
در ايـن مرحلـه، اعـدادى را كه در كارت ها نوشـته 
بوديـد، روى تختـه بنويسـيد؛ بـه طـورى كـه دسـتة 
اعـدادى كـه بـر  2 ، 3 و 5 بخش پذيـر بودنـد، هر يك 
در سـتونى قـرار گيرنـد. از دانش آمـوزان بپرسـيد، آيـا 
بيـن اعـدادى كه بـر 2 بخش پذيرنـد، نكتة مشـتركي 
 3 و   5 بـر  كـه  اعـدادى  بيـن  مى كنيـد؟  مشـاهده 

بخش پذيرنـد چطـور؟ 

راحتـى  بـه  فراگيرنـدگان  معلـم،  راهنمايـى  بـا 
مى تواننـد قوانيـن مربـوط بـه بخش پذيـرى اعـداد را 
كشـف كننـد. اين شـيوه، عـالوه بـر آنكه كنجـكاوى و 
عالقـة دانش آمـوزان را برمى انگيـزد، موجـب مى شـود 
بـراى كشـف و سـاخت دانـش همـة تـالش خـود را به 

كاربندنـد.
يكـى از همـكاران مى گفـت، زمانـى در يك روسـتا 
دانش آمـوزان  آفتابـى  روز  يـك  مى كـردم.  تدريـس 
را بـه باغـى نزديـك مدرسـه بـردم. (قبـًال بـه يكـى از 
دانش آمـوزان گفتـه بـودم يـك طناب بـا خود بيـاورد). 
نزديـك يكـى از درخت ها رفتيـم. از بچه ها پرسـيدم به 
نظر شـما چطـور مى توانيم ارتفاع ايـن درخت را تعيين 
كنيـم؟ بچه هـا مدتى فكـر كردنـد و اكثر آن هـا گفتند 
بايـد يـك چـوب يا نيزه داشـته باشـيم كـه ارتفـاع آن 
را پيـدا كنيـم. يكـى ديگـر از دانش آمـوزان گفـت، من 
يـك تكـه طناب برمي دارم و از درخـت باالمى روم. از آن 
بـاال طنـاب را آويـزان مى كنـم. يكـى از بچه هـا بايد آن 
را بگيـرد و بـه سـطح زميـن ممـاس كند. طـول طناب 
ارتفـاع درخـت را مشـخص مي كنـد. ديگر پاسـخ ها نيز 

شـبيه يكديگـر بودند. 
مـن به آن هـا گفتـم مى توانـم با يـك خط كش 30 
سـانتى مترى طـول درخت را تعيين كنـم. دانش آموزان 
بسـيار شـگفت زده شـدند و طورى بـه من نـگاه كردند 
كـه گويـى مى خواهم شـعبده بـازى كنم. پـس از آنكه 
پاسـخ را بـه دانش آمـوزان دادم، آن هـا نيز بـا يك چوب 
بلنـد ارتفـاع درخت را به دسـت آوردند. پاسـخ ها تقريباً 

يكسـان بودند. 
بـه  را  رازم  مى كردنـد  اصـرار  همـه  دانش آمـوزان 
آن هـا بگويـم. گفتـم، درس ديـروز دربارة تناسـب را به 
خاطـر بياوريـد؟ مـن از همـان درس بـراى پيـدا كردن 
ارتفـاع ايـن درخت اسـتفاده كردم. وقتـي كه خط كش 
را روى زمين قرار دهيم، سـايه اى از آن ظاهر مى شـود. 
را  سـاية  خط كـش  طـول  خواسـتم  دانش آمـوزان  از 
انـدازه بگيرند. سـپس گفتم اين درخت نيز سـايه دارد. 
طـول سـاية درخـت را نيـز انـدازه بگيريـد. اگـر فـرض 
كنيـم طول سـاية درخـت و خط كش به نسـبت ارتفاع 
آن هاسـت، مى توانيـم يـك تناسـب بنويسـيم كـه يك 
جـزء آن ( طـول درخـت) مجهول اسـت. در اين صورت، 
بـه راحتـى مى توانيـم طـول درخـت را پيـدا كنيـم. در 
واقـع ، ايـن همـكار بـدون آنكـه نـام راهبـرد تدريس با 
شـيوة تردسـتى را بدانـد، از آن اسـتفاده كرده اسـت. 

معلمان علوم تجربى مى توانند از شــيوة تدريس با 
راهبرد تردســتى بهرة خوبي ببرند. بســيارى از قوانين 
فيزيك و شــيمى را مى توان طورى اســتفاده كرد كه 

هنگامي كه 
يادگيري با هيجان 
توأم باشد حس 
كنجكاوي و توجه 
دانش آموزان 
به درس بيشتر 
مي شود
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نتيجــه اى غير قابل پيش بينى ايجاد كنــد. براي مثال، 
مى توانيد در يك ليوان آب، مقدارى شكر يا  قند بريزيد 
و آن را هم بزنيد. از دانش آموزان بپرسيد، چگونه مى توان 
قند حل شده را به آب بازگرداند ؟ شايد بسيارى از آن ها 
پاسخ دهند اين كار امكان پذير نيست، اما شما مى توانيد 
با اضافه كردن چند قطره پرمنگنات، شــكر حل شده را 
به آب برگردانيد! از علت اين عمل از دانش آموزان سؤال 
كنيد و مســئله را به بحث بگذاريد. (براى تماشاى اين 

آزمايش مى توانيد به آدرس زير مراجعه كنيد):
https://www.aparat.com/v/d7ziU

 شكل 1   

يكى ديگر از آزمايش هاى جالبى كه معلم مى تواند 
انجام دهد، آن است كه بدون آنكه دانش آموزان متوجه 
شــوند، كمى نمك روى قالبى از يخ بريزد. پس از آنكه 
يخ كمى ذوب شــد، يك رشــته نخ روى قالب يخ قرار 
دهد. پس  از يك تا دو دقيقه، نخ به قالب مى چســبد و 
معلم مى تواند آن را بلند كند. دانش آموزان بسيار تعجب 
خواهند كرد كه چطور يك رشته نخ باريك مى تواند قالب 

يخ را بلند كند. 
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تدريس با 
راهبرد تردستي، 

مهارت هاي 
شناختي و تفكر را 

تقويت مي كند

 شكل 2   

نحــوة انجام برخــى آزمايش هاى جالــب را كه براى 
دانش آموزان شگفت انگيزند، مى توانيد در نشاني زير ببينيد:
https://www.aparat.com/v/sCGSZ
https://www.didestan.com/video/q8dDNQa8

جمع بندی 
به طور كلى،  تدريس با راهبرد  تردستى، انجام 
دادن يك عمل با سرعتى چشمگير توسط معلم يا  
انجام عملى متضاد با تجربه هاي قبلى دانش آموزان 
است. اين روش مهارت هاى شناختى و تفكر كودكان، 
و ارتباط اجتماعى در كالس درس را تقويت مى كند. 
معلم مى تواند براي تقويت قــوة تخيل و خالقيت 

فراگيرندگان نيز از آن استفاده كند.
 طراحى فعاليت هاى يادگيرى با راهبرد تردستى، 
عالوه بر آنكه توجــه و عالقة دانش آموزان را به درس 
بيشــتر مي كند، ديدگاه دانش آموزان را نســبت به 
پديده هاى اطراف عوض مي كند. در واقع، هنگامى كه 
دانش آموزان با رخدادى خالف انتظار مواجه مى شوند، 
براى كشف قوانين علمى و بازسازى تجربه هاي پيشين 
خود بيشــتر راغب مي شوند. بسيارى از قوانينى را كه 
در رياضى و علوم به دانش آموزان تدريس مى شــوند، 
مى توان به گونه اى آموزش داد كه جذاب و هيجان انگيز 
باشند. معلم مى تواند از دانش آموزان بخواهد  برخى از 
آزمايش هاى ساده در درس علوم  تجربى را كه نتايجى 
غير قابل انتظار دارند، در منزل انجام دهند. براي مثال، 
مى تواند از دانش آموزان بخواهد با آزمايشى تعيين كنند، 
آب گرم زودتر يخ مى زند يا آب ســرد؟ دانش آموزان 
حتماً شــگفت زده خواهند شد وقتى دريابند آب گرم  
زودتر از آب سرد يخ مى زند. از دانش آموزان بخواهيد 
تجربه هاي خود را يادداشت كنند و با ساير دوستانشان 

در كالس به اشتراك بگذارند. 
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زودتر از آب سرد يخ مى زند. از دانش آموزان بخواهيد 
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                                                                                                              اشاره                                                                                                                                                                               
در برنامة درســي ملي آمده است: مدرســه الزم است با بهره گيري 
از ظرفيت هاي نظام هســتي، محيطي امن، منعطــف، پويا، برانگيزنده و 
غني را براي پاســخگويي به نيازها، عالقه ها و ويژگي هاي دانش آموزان 
تدارك ببينند. فعاليت هاي تكميلي مي توانند زمينه ســاز چنين موقعيت 
و شــرايطي در مدرسه باشند و به تحقق اهداف آموزشي و پرورشي براي 
دانش آموزان در ساحت هاي تعليم وتربيت كمك كنند. در اين راستا، يكي 
از مجتمع هاي فرهنگي آموزشي منطقة دو تهران، با همكاري و مشاركت 
دانش آموزان، معلمان و والدين، به طراحي و اجراي فعاليت هايي تكميلي 

اقدام كرده كه نمونه هايي از آن ها در ادامه آمده است.

 كليدواژه ها:     پروژة دانش آموزي، پروژة گروهي، طراحي آموزشي                                                                                                                                

فاطمه شعباني، كارشناس آموزش ابتدايي

كاربرد تكنولوژي آموزشي

يادگيري خارج از كالس درس 
طراحي فعاليت هاي تكميلي

يك بوم مشترك
يكي از جنبه هاي فردي دانش آموزان كه در دوره هاي 
تحصيلي مــورد توجــه و تقويت قــرار مي گيرد، حس 
وطن دوستي و هويت ملي است. هر قدر فرزندان اين مرز 
و بوم به موطن خود عرق و عالقه داشته باشند، در آينده 
براي خدمت به سرزمين خود كوشاتر و به فرهنگ، خاك و 
هويت ملي خود پايبندتر خواهند بود. همچنين مي توانند 
از آســيب ها و ناهنجاري هاي فرهنگي كه تهديدكنندة 
فرهنگ، هويت و تاريخ گذشــتة بشرند، به سالمت عبور 
كنند و براي ســربلندي و سرفرازي موطن خود بكوشند.
براي اين منظور، فعاليت هاي گوناگوني قابل طراحي 
و اجرا هســتند كه از آن جمله مي توان به ظرفيت هنر 
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از جمله فرصت هاي 
مناسب براي يادگيري 

در مدرسه، زمان 
حضور دانش آموزان 
در ساعات تفريح و 
حياط مدرسه است

اشــاره كرد. در مدرســة ما، دانش آموزان در يك برنامة 
نقاشي همگاني شــركت كردند و همه با هم مسئوليت 

نقاشي بخشي از يك تابلوي بزرگ را بر عهده گرفتند.
براي اجراي اين طرح، نقشة جغرافيايي ايران با تنوع 
رنگي باال و جذاب در نظر گرفته شــد. در كنار آن، مصرع 
زيباي «چو ايران نباشــد تن من مباد» از حكيم فردوسي 
انتخاب شد تا فرهنگ اصيل ادبيات و اسطوره هاي ايراني، 
تأثيرگذاري بيشتري بر دانش آموزان داشته باشد. سپس طرح 
به شكل پازلي منظم به تعداد دانش آموزان تبديل شد تا هر 
دانش آموز سهم خود را از اين پازل رنگ كند.  پس از تكثير 
و چاپ نقشة خطي طرح، و مشخص كردن محدوده هاي 
رنگــي، قطعات پازل در بيــن دانش آموزان توزيع شــد.

ســال تحصيلي در مدرسه طراحي مي شــوند. در هر 
مرحله، دانش آمــوزان با تجربه هــاي جديدي مواجه 

مي شوند.
در ايــن برنامه، دانش آمــوزان مي توانند در قالب 
مســابقات با برنامه هاي ورزشــي مواجه شوند؛ اعم از 

شطرنج و فوتبال.
در هفته هاي اول مهر مســابقات داخلي شــطرنج 
براي تمــام پايه ها به صورت هماهنگ اجرا مي شــود. 
در هــر كالس، نفــرات برتــر با كالس هــا و پايه هاي 
ديگر بــه رقابت مي پردازند. در طــول يك ماه اجراي 
مســابقه، دو تيم منتخب تعيين مي شوند و به مرحلة 
نيمه نهايي مي رســند. در مراحــل باالتر، دانش آموزان 

از دانش آموزان خواســتيم با پاســتل هاي روغني، 
محدوده ها و رنگ هاي مشــخص شــده در قطعة پازل 
خود را رنگ كنند. براي اينكه جذابيت و هيجان در بين 
دانش آموزان حفظ شــود، طرح كلــي پازل براي بچه ها 
شرح داده نشد و سؤاالت و كنجكاوي ها به زمان چينش 

نقاشي ها ارجاع داده شد.
چيدمان پازل در حياط مدرسه در حضور دانش آموزان 
و با همكاري آن ها انجام شــد. اين طرح حس شــعف و 
هيجان غيرقابل وصفي در ميان دانش آموزان ايجاد كرد 
كه با اجراي دسته جمعي سرود ملي و سرودهاي حماسي 
بر حفظ روحيه و حس ميهن دوســتي در دانش آموزان 

تأثير بيشتري داشت.

مدرسة پويا
از جمله فرصت هاي مناســب در مدرســه، زمان 
حضور دانش آموزان در ساعات تفريح و در حياط مدرسه 
است. فعاليت هاي ورزشي از جملة مناسب ترين خوراك 
براي غني سازي اين فرصت آموزشي هستند. براي اين 
منظور و با هدف آشــنا شدن بيشــتر دانش آموزان با 
زمينه هــاي گوناگون ورزشــي، فعاليت هايي براي يك 

منتخــب در مســابقات پاياني شــركت مي كنند و در 
نهايت برندگان اعالم مي شــوند و در مراسمي از آن ها 
تجليل مي شــود. ارائة امكانات مربوط به شــطرنج در 
طول ســاعات تفريح و نيز برگزاري مســابقات، توجه 
و تمايــل آن ها را بــه انجام و يادگيــري اين بازي در 
زمان هاي گوناگــون از جمله ســاعات تفريح افزايش 

مي دهد.
از ديگر فعاليت هاي ورزشي، برگزاري ليگ داخلي 
فوتبال اســت. به اين ترتيب كه در هر كالس دو تيم 
تشكيل مي شود و در زنگ تفريح مسابقات ليگ فوتبال 
برگزار مي شــود. مسابقات تا زماني ادامه پيدا مي كنند 
كه تيم هاي اول تا ســوم مدرســه مشخص شوند. اين 
مســابقات ويژة پايه هاي باالتر تحصيلي هستند. براي 
پايه هاي پايين تر مسابقات پنالتي برگزار مي شود كه از 
اســتقبال زيادي ميان دانش آموزان عالقمند برخوردار 

است.
برنامه هاي ورزشــي ديگر تا پايان ســال تحصيلي 
شامل مســابقات مار و پله مي شوند كه در كف حياط 
مدرســه نقاشي شده است. بازي منچ و مسابقة فوتبال 

دستي هم عالقمندان خاص خود را نشانه مي گيرند.
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شکوفايی خالقيت ها 
به كمك 

هنر معماری

خبر و اطالع رساني
محمدحسين ديزجي

                                                                                 اشاره                                                                                                                                                                            
روى سه طرف ديوار، با نوارهاى پهن مشكى رنگ، خطوطى ترسيم شده اند 
كه بيننده احساس مى كند اينجا بخشى از فضاى يك خانه است. از آشپزخانه و 
پذيرايى گرفته تا كتابخانه را مهندس معمار در طراحى در نظر گرفته است. اين 
طرح اوليه را معمار به دســت كودكان و نوجوانان سپرده است تا آنان براساس 
ذهن خالق خود، با ماژيك، مدادرنگى و نوارچســب هاى رنگارنگ، آن را كامل 
كنند. روى ميز وســط هم تعدادى كاغذ رنگى با خطــوط تا خورده در اختيار 
بچه هاست تا به سليقة خود شكل هاي هندسى و حجم هاى ابداعى بسازند. در 
ســمت ديگر، بچه ها تعدادى تخته فيبر شــش ضلعى را به سليقة خود به هم 

متصل مى كنند و حجم هايى خالقانه مى سازند. 
در نگاه اول، فقط بازى و سرگرمى است كه همه را مشغول كرده است. اما 
پشت اين صحنه، تعدادى تحصيل كردة رشتة معمارى قرار گرفته اند كه تالش 
مى كنند با تجربه هاي عملى  و همگام با ســاخت و تحريك خالقيت، نسبت به 
معمارى و نقش آن در زندگى  روزمره  و شــهر  محل زندگى  بچه ها، حساسيت 
ايجــاد كنند . دو گروه «معمارك» ( آركى كيــد )  و «كانون معماران معاصر» در 
قالب مدرسة معمارى تالش مى كنند با تركيب علم و هنر و مسائل اجتماعى و 
فرهنگى، كودكان و نوجوانان را نسبت به فضاهايى كه در آن زندگى مى كنند، 
حساس و زمينه اى فراهم كنند تا چيزهايى را ببينند كه پيشتر به آن ها توجه 
نداشتند. اينان معتقدند، از اين طريق مى توان بين بسيارى از درس ها و علوم 
با معمارى ارتباط برقرار كرد. پانته آ اسالمى، فوق ليسانس معمارى و شهرسازى 
از دانشــگاه شهيد بهشــتى ، مؤســس معمارك (آركى كيد ) و هومن طالبى، 
 « Architectural Association » كارشناس ارشد معمارى و شهرسازى از مدرسة
در لندن و مديرآكادميك كانون معماران معاصر، در گفت و گويى با ما شــركت 

كردند تا از اين ايده و دستاوردهاى آن بيشتر بدانيم.

گفت و گو با
 پانته آ اسالمى و هومن طالبى 

كارشناسان معمارى و شهرسازى

اين ايده چطور شكل گرفت كه مى توان از طريق 
معمارى، كه در ظاهر رشته و درسى دانشگاهى 
است، وارد دنياى كودكان و نوجوانان شد و از اين 
مسير خالقيت را در وجود بچه ها شناسايى و به 

كمك آن با ساير درس ها ارتباط برقرار كرد؟
 اســالمى: چندى قبل، پدر و مادر يكى از دوستان 
فرزندم، پس از يك سال جست وجوى خانه در تهران، 
با كمال نا اميدى گفتند در اين وادى دچار سردرگمى 
مطلق شده اند و نمى دانند معيار خوب بودن يك واحد 
مسكونى چيست . آن روز اين ســؤال براى من ايجاد 
شــد كه چطور  افرادى با تحصيالت عالى دانشگاهى 
و متخصص، كــه حداقل دوره اى از كودكى خود را در 
شهرى همچون تهران سپرى كرده اند كه استانداردهاى 
نســبى معمــارى را دارد، پس از گذشــت ســال ها، 
نمى توانند بين خواسته هايشان و آنچه با معيار نسبى 
بااليــى ديده اند، ارتباط برقرار كننــد. و اگر اين اتفاق 
بدين شكل براى آن نسل افتاده است، براى كودكان ما 
كه محكوم به زيستن در فضايى غير استاندارد و بى روح 
هســتند، چه اتفاقى خواهد افتاد؛ كودكانى كه حتى 

تجربة زيستن در فضايى درست را نداشته اند. 
آن روز و از آن زمان به اين فكر افتادم كه در حوزة 
نگاه بچه ها به معمارى كاري انجام بدهم. كارگاه هاى 
دورة اول معمــارك (آركى كيد ) با هدف ايجاد زمينة 
آشــنايى كودك با فضا و پيرامونش شــكل گرفتند . 
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بدين صورت كه موضوعاتى مانند خانه ، همســايگى 
و فضاهاى عمومى را كــه ملموس ترين فضا ها براى 

كودك هستند بررسى كرديم. 

شما اين تصميم و تجسم آن را چطور براى بچه ها 
اجرايى كرديد؟

 اسالمى: سؤال بسيار خوبى است. ما بايد براى بچه ها 
اين فرصت را فراهم كنيم. در اين مسير ما از ابزارهاى 
هنرى (نقاشى، كالژ و مجسمه) و در نهايت ماكت سازى 
استفاده مى كنيم . در واقع، از آنجا كه تيم ما از گروهى 
معمار تشكيل شده كه تخصصشان معمارى ا ست ، در 
نتيجه ابزار ما نيز ابزارهاى قابل اســتفاده در معمارى 
خواهند بود. ما به بچه هــا فرصت مى دهيم از طريق 
ساخت و اجراى ماكت، تصميم و ايده هاى خود را بيان 

كنند. 

يك طرف اين ماجرا خانواده ها هستند. بخشى از 
زندگى بچه ها در خانه مى گذرد. آنجا را چه بايد 

كرد؟
 اسالمى: بــه والدين گفتيم اجازه بدهيد بچه ها در 
خانه ، اتاق يــا فضايى كه به آنان تعلق دارد، مطابق 
ميل و سليقة خودشان عمل كنند. مثًال نقاشى شان 
را به ديوار بچســبانند. كمد و قفســة كتابشــان را 
هرطور دوست دارند چيدمان كنند. اينكه از ريخت 

و پاش هراس داشــته باشيم و مرتب بچه را در اين 
رابطه نهى كنيم ، اشتباه است. در سيستم آموزشى 
بايد به بچه ها جرئت داد در زندگى اعتماد به نفس 
پيدا كنند. امروز تيم ما متشــكل از 35 نفر است و 
كارگاه هاى متنوعى را در قالب هاى كارگاه هاى آخر 
هفته ، كارگاه هايى در داخل مدرســه و رويدادهاى 
اجتماعــى بــراى كــودكان و نوجوانــان برگــزار 

مى كنيم.

فعاليت هاى گروه شما به ظاهر متنوع است. از 
اين فعاليت ها و دسته بندى آن برايمان بگوييد.

 اســالمى: ما االن حدود 40 كارگاه داريم كه شايد 
بتوان آن ها را در شش فرم و قالب دسته بندى كرد:   

الف) كارگاهايى بــا ابعاد فرهنگى و اجتماعى كه 
توسط ساختار معمارى، به مسائل اجتماعى و فرهنگى 
(همچون فضاهاى نيمه عمومى، عمومى و خصوصى ) 
مى پردازنــد. رويداد تهران پر و خالى و تهران برون و 
درون و تهران روبه رو بر اســاس همين رويكرد شكل 
گرفتند و به صورت رويدادهايى عمومى در شهرهاي 

كتاب برگزار شدند. 
ب) كارگاه هايى كه بر ميان رشته اى بودن معمارى 
تأكيد دارند و روى تعامل بين اين رشته با رشته هاى 
هنرى تأكيد دارند، مانند «معمارى و فيلم»، «معمارى 
و حــركات بدن»، «معمــارى و نــور»، «معمارى و 

موسيقى» و «معمارى و مجسمه سازى».
ج) كارگاه هايــى كه بر اســاس تلفيــق معمارى 
بــا موضوعات تدريس شــده در مدرســه ها شــكل 
مى گيرند. هدف از ايــن كارگاه ها ايجاد زمينة درك 
بهتر موضوعات درسى از طريق معمارى است، مانند 
«معمارى و رياضى»، «معمارى و هندسه » ، «معمارى 

و اجتماعى» و «معمارى و علوم».
د) كارگاه هايــي كــه روى معمــارى و جنبه هاى 
فيزيكــى معمارى تأكيد دارنــد. در واقع، تجربه هاى 
عينى تر فضاهاى معمارى هستند. براى مثال، ارتباط 
فضاهاى مختلف در يك خانه و مدرسه، يا چيدمان ها . 
ه) كارگاه هايي كه روى مفاهيم تمركز دارند. براى 
مثال ، «البيرنت» . در البيرنت مسيرغلط وجود ندارد. 
مقصد هم اهميت ندارد، بلكه مسير مهم است و ما اين 
موضوع را براى بچه ها به يك كارگاه تبديل مى كنيم.

و) كارگاه هايي كه در آن ها روى مقولة ســاخت با 
بچه ها كار مى شود. در اين دسته از فعاليت ها بچه ها 
با ساخت آشنا مى شــوند. به بچه ها فرصت مى دهيم 
ساختن را تمرين كنند و ياد بگيرند. فرض كنيد همان 
تختــه فيبرهاى چند ضلعــى را در اختيار دارند و بر 
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اساس ذوق و سليقه و تدبير خودشان از اين قطعات، 
مثل لگو، هر شكلى را دوست دارند بسازند.

آيا اين كارگاه ها مجموعه اي اهداف و اصول را 
دنبال مى كنند؟ اين اهداف شامل چه مواردى 
هستند؟ منظورم اين اســت كه آموخته ها و 
دستاوردهاى بچه ها در پايان دوره ها و كارگاه ها 

كدام ها هستند؟
 طالبى: اين دستاوردها را شايد بتوان اين طور معرفى 

كرد: 
1. عمل گرايى: تمامى ايــن كارگاه ها به كار عملى 
بچه ها متكي هســتند. مثًال بســازند، تا بزنند، برش 
بدهند، رنگ كنند و كار عملى انجام دهند. همچنين، 
حرف و ايــده را به عمل و محصول تبديل كنند. در 

تمام اين دوره ها محصول توليد مى شود.
2. پرسشــگرى: ما پرسشگرى را در بچه ها تقويت 
مى كنيم تا از خطا و اشــتباه انجام دادن كار هراس 
نداشته باشند. ترساندن بچه ها از انجام كار خطاست.

3. شــنيدن و گوش دادن: در تمــام فعاليت ها و 
تمرين ها به حرف همديگر گوش بدهند و شــنونده 

باشند و تنها حرف حرف خودشان نباشد. 
4. صحبت كردن و انسجام دادن به فكر و ايده در قالب 

بيان.
5. مشــاهده كردن: يعنى چيزى را درست ببينند 
و بتوانند آن را براى ديگرى به درســتى و به گونه اي 
توصيف كنند كه قابل فهم باشد. اين يك نوع تمرين 
است براى شنيدن كه گاه بزرگ ترها هم نمى توانند 

آن را انجام بدهند. 
6. كار تيمى: ما در تمــام دوره هاى خودمان حتماً 

يك جلســه كار گروهى داريم. بچه ها بايد ياد بگيرند 
يك كار را به صورت گروهى انجام بدهند. 

7. ارائه دادن افكار: يعنى مخاطب بايد ياد بگيرد كه 
آنچه را در ذهن دارد منســجم كند و بعد آن را با فن 

بيان به ديگرى ارائه كند.
8. خالقيت: در تمرين هاى معمارى بايد ساختارها 
را تغيير داد و از كليشــه خارج شــد. بايد ياد بگيريم 
به هر موضوع جور ديگر هم مى توان نگاه كرد. وجود 
منفذ در اتاق الزاماً پنجرة روبه رويي نيســت. مى تواند 

پنجره اى روى سقف هم باشد.
9. اســتفاده از تكنولوژى  در مسير كار: همة ما امروز 
موبايل داريم. اما با نصب يك طلق رنگى روى دوربين 
آن مى توان عكســى متفاوت گرفت. نوار چسب روى 
دوربين بچســبانيد و بــا رنگ كــردن آن به عكس 
خودتان بافت بدهيد. بــه بچه ها ياد بدهيم از تجربه 

كردن نترسند.
10. مستندسازى: مردم ما بيشتر به فرهنگ شفاهى 
عادت دارند تا مستند سازى كردن. يكى از اهدافى كه 
ما دنبال مى كنيم، آموزش مستند سازى است. بچه ها 
بايد بياموزند فعاليت هاى انجام داده يا كارهايى را كه 
قرار است انجام بدهند، مكتوب كنند.مرحله به مرحلة 
هر كار و دستاورد يا مسيرى را كه در انجام يك پروژه 

طى مى كنند بنويسند تا بعداً بدانند چه كار كردند. 
11. تصميم گيرى: يكــى از نكات مهم و اوليه در اين 
كار، از نگاه ما بحث جلب توجه بچه ها به موضوع است. 
براى مثال، وقتى شما مى خواهيد امشب در قالب يك 
گروه دسته جمعى شام بخوريد، بچة شما هم عضوى 
از گروه است. او بايد بتواند از نگاه خودش و عالقه اش 
تصميم بگيرد. شايد از يك نظر كسى بگويد كه از نظر 
مالى اين امكان نيست كه فرزندم تصميمى جداى از 
ما بگيرد، اما مى توان اين تفكر را در او پرورش داد كه 
حداقل نسبت به تصميم گرفتن حساس باشد. او بايد 

بتواند انتظار خودش را مطرح كند. 

ايــن آموزش ها چطور  براى  را  مخاطبان خود 
تعريف كرديد؟

 اسالمى: مخاطب ما از هفت سال به باال تعريف شده 
اســت. البته بچه هاى پنج تا هفت سال را هم آموزش 
داده ايم. براى هر گروه ســنى شــكل و فرم كار كمى 
متفاوت و بر اســاس توانايى و دريافــت آنان تعريف 
مى شــود. براي مثــال، كارگاهى داريــم كه كودكان 
شــخصيت كارتوني مورد دلخواه خــود را انتخاب و با 
سازه هايي از قبل آماده ، به طراحى محل سكونت آن ها 

مى پردازند.

ما بايد برای 
بچه ها فرصت 
تصميم و تجسم 
را فراهم کنيم. 
در اين مسير ما 
از ابزارهای هنری 
(نقاشی، کالژ و 
مجسمه) و در 
نهايت ماکت سازی 
استفاده می کنيم
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با اين فعاليت هاى متنوعى كه انجام مى دهيد، 
تكنولوژى آموزشــى يعنى چــه و از آن چه 

برداشتى داريد؟
 اســالمى: به نظر من، تكنولوژى آموزشى تلفيقى از 
مهارت ها در رشته هاى گوناگون است كه مى تواند به ما 

كمك كند به يك هدف واحد برسيم.

اگر فعاليت هاى شما را نوعي تكنولوژى آموزشى 
ببينيم، اين فعاليت ها در مسير يادگيري درس ها 
چه كمك مستقيم يا غير مستقيمى به بچه ها 

مى كنند؟
 اسالمى: يــك مثال مى زنم. ما در رياضى الگوها را 
داريم. اول اينكه به بچه هــا اجازه مى دهيم در اين 
فعاليت ها الگوها را خودشــان كشف و حتى قانون 
حاكــم بين آن هــا را تبيين كنند. بــراى مثال، از 
يك سطح ســاده به حجم برسند. يك صفحة كاغذ 
اوريگامــى را در نظر بگيريد كــه خط هاى مثلثى 
شكل دارد و بچه ها بنا به تدبير خودشان از تا كردن 
اين كاغذ به شــكل هاى حجمى مى رسند. هر كسى 
ممكن است خالقانه شكلى را با همين كاغذ درست 
كند و شــكل ها هم مثل هم نباشــند. حتى تصور 
كنيد بــه بچه ها گل رس بدهيم و آنان بر اســاس 
شناخت خود از اين ماده و خالقيت خودشان، كارى 
را بــا آن انجام بدهند. ميزان مقاومت، ايســتايى و 
ساير مشخصات گل رس، نكته هايى هستند كه براي 
هر كودكى، بر اساس شناخت و تجربة او، با ديگرى 
فــرق دارد. يكى آن را به صــورت آجر درمي آورد و 
ديگرى آن را لوله مي كند و چيزى مى سازد. به اين 
ترتيــب، بدون دخالت من معلم، بچه ها خودشــان 
تجربه مى كنند و با خواص يك ماده آشنا مى شوند. 
همين كار را با نــور در فضا انجام مى دهيم. بچه ها 
ســايه و نقش آن و تجزية نور را خودشــان تجربه 
مى كنند. تمام اين فعاليت ها در راستاى آموزش هاى 

كتاب هاى درسى آنان است. 

اگر معلمى به فعاليت هاى شما عالقمند باشد و 
بخواهد در برنامة درسى خود از آن استفاده كند، 

راهكار چيست؟
 طالبي: ما براى هر موضوعى كه دغدغة معلم باشد، 
يك محتوا تعريف مى كنيم و همكاران ما به او كمك 
مى كنند بتواند آن را اجرا كند. جالب اينجاست كه 
ما هيچ پــروژة تكرارى نداريم. هر بار با يك ايدة نو 
به استقبال مسئله ها مى رويم. تاكنون نيز براى چند 

مدرسه اين كارها را انجام داده ايم. همان طور كه در 
باال ذكر شــد، فعاليت هاى ما در شــش گروه اتفاق 
مى افتد كه يكى از آن ها تركيب محتواى آموزشى با 
معمارى، براى درك بهتر موضوع آموزشى تدريس 

شده در مدرسه خواهد بود.

اغلب دوره هاى آموزشى ابتدا و انتها دارند و در 
نهايت مخاطب در پايان به دستاوردى مى رسد 
و مي تواند براى ادامة آن مسير ديگرى را دنبال 
كند. در سيستم كارى شــما ادامة كار به چه 

ترتيب است؟
 اسالمى: جالب است عرض كنم كه دوره هاى ما تكرار 
ندارند و ما با رويكردهاى متفاوت آن ها را تجربه و ارائه 
مى كنيم. اما هدف هاى ما همان هايى هستند كه عرض 

كردم.

و داراى  ناشنوا  نابينا،  نوجوانان  و  آيا كودكان 
نيازهاى ويژه هم مى توانند از دوره هاى شــما 

استفاده و اين آموزش ها را تجربه كنند؟
 طالبي: ما تجربة كار با بچه هاى اتيسم را داشته ايم و 
در كنــار بقيه با آن ها كار كرده ايم. ما هر مخاطب را با 
خودش و توانايى هايش مى ســنجيم و او را با ديگرى 
مقايسه نمى كنيم. البته تجربة كار با بچه هاى نابينا را 
نداشتيم، اما از تجربه هاى جديد استقبال مى كنيم. در 
آينده اى نزديك فعاليت خود را با كودكان ناشــنوا نيز 

آغاز خواهيم كرد.

از شــما براى شــركت در اين گفت وگو تشكر 
مى كنيم.

 ما هيچ پروژة 
تکراری نداريم. 

هر بار با يک ايدة 
نو به استقبال 

مسئله ها می رويم
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                                                                                اشاره                                                                                                                                                                               
استفاده از منابع، به شما، به عنوان نويسندة مقالة پژوهشي، براي تعريف و تبيين «موضوع اصلي» كمك مي كند. مطالعة منابع كمكتان مي كند 
بتوانيد بين ايده ها ارتباطات جديدي برقرار كنيد. مهم نيست از چه تعداد منبع استفاده مي كنيد، مهم اين است كه مطالعة محتواي منابع، در استخراج 

نكات اصلي و تدوين ارتباط بين آن ها به شما كمك مي كند. در اين مقاله به موضوع «يادداشت برداري از منابع مورد مطالعه» پرداخته شده است.   

 كليدواژه ها:     مقالة يادداشت برداري، مقالة پژوهشي، نگارش مقاله، پژوهش                                                                                                  

پژوهش و نوآوري
نوشتة الري روزاكيس
مترجمان: احمد شريفان، كارشناس ارشد سنجش و اندازه گيري
زهره عالمين، كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي

(۶)

يادداشت  برداري 
از منابع مورد 

مطالعه

خواندن براي جست وجو
بـراي  نيـاز  مـورد  منابـع  توانسـته ايد  كـه  حـاال 
نـگارش مقالـة پژوهشـي را جمـع آوري كنيـد، زمـان 
آن فرارسـيده اسـت كـه از محتـواي مـورد مطالعـه، 
يادداشـت هاي مناسـبي تهيـه كنيـد. مرتبـط بـودن، 
كليدواژه اي اسـت كه اسـتفاده از آن بـه هنگام مطالعه 
و يادداشـت برداري، بـه شـما كمـك مي كنـد بدانيد به 
هنـگام مطالعـة يـك منبع بر چـه بخشـي از آن تعمق 

و آن را تحليـل كنيـد.

در بيشـتر مـوارد احسـاس مي كنيـد قـادر نيسـتيد 
يـك مطلـب را به اجـزاي آن خرد كنيد تـا از اين طريق 
بتوانيـد بخش مورد نيازتان را از دل آن مطلب اسـتخراج 
و بـه طـور خالصـه روي كاغذ بنويسـيد. نگران نباشـيد. 
همـة پژوهشـگران در ابتـدا اين گونـه بوده انـد، امـا در 
نهايـت توانسـته اند از عهـده برآينـد. تعمـق و تأمل روي 
مطالـب مـورد مطالعه، به منظور شـكل دهي بـه رويكرد 
مطالعـه، بـراي تدويـن مقالـة پژوهشـي بـه شـما كمك 
مي كنـد. در ايـن باره رهنمودهـاي زير مي توانـد برايتان 

با هم مقالة 
پژوهشي 
بنويسيم
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مفيد باشـد:
 قبـل از اينكـه مطالعـة خـود را شـروع كنيـد، 
منابـع جمع آوري شـده را براسـاس سـطح درك 
محتـوا، از آسـان به دشـوار تعييـن و مرتب كنيد. 
مـروري كلـي بـر محتـواي منبـع به عمـل آوريد 
تـا شـناخت اوليـه اي دربـارة آن برايتـان حاصـل 

شود. 
 بـه هنـگام مطالعـة هـر منبـع، بـه واقعيت هـا، 
عقايـد كارشناسـان، توضيحـات و مثال هايي كه 

ايـدة شـما را آشـكار مي كننـد، توجـه كنيـد.
 بحث هـاي بـه عمـل آمـده در مـورد موضـوع 
جنبه هـاي  روي  كنيـد.  يادداشـت  را  خودتـان 
متفـاوت موضـوع مورد بررسـي متمركز شـويد. 
ايـن كار براي اعتباربخشـي به موضـوع اصلي به 

شـما كمـك مي كنـد.
 قبـل از اينكـه خالصـة مطلـب خوانـده شـده را 
روي كاغـذ ثبـت كنيـد، ابتـدا كل مطلـب را بـه 
دقـت تـا پايـان مطالعه كنيد. سـپس شـروع به 
يادداشـت برداري كنيـد. ايـن كار به شـما كمك 
مي كنـد در ذهنتـان، بـر پايـة مطالـب خوانـده 
شـده، تصويـر جامعـي از اطالعـات مـورد نيـاز 

بگيرد. شـكل 

يادداشت برداري
بـه هنـگام يادداشـت برداري، بـه ايـن نكتـه توجه 
كنيـد كـه صرفاً از مطالـب يا نظراتي يادداشـت برداريد 
كـه نسـبت به سـاير نظـرات داده شـده در منبـع مورد 

مطالعـه قـدرت تبييني بيشـتري دارند.
در بسـياري مـوارد، بـه جـاي يادداشـت برداري، به 
خاطـر خالصـه بـودن محتـوا، مي توانيـد كپـي مطلب 
را تهيـه كنيـد و زيـر نكته هـاي كليـدي خـط بكشـيد 
يـا نمـوداري مفهومـي از مطالـب خوانـده شـده تهيـه 
كنيـد. امـا اگـر محتـواي مورد مطالعه بسـيار گسـترده 
برگه هـاي  روي  و  خالصـه  را  آن  بـود،  پيچيـده  يـا 
مخصوصـي بـه نام فيش ثبـت كنيد. البته بـا فناوري ها 
و نرم افزارهـاي امـروزي مي توانيـد بسـياري از فيش هـا 
را بـا اسـتفاده از واژه پـرداز ورد، مطالـب را تايپ و آن ها 
را در رايانـه نگهـداري كنيـد. در ايـن بـاره، به كارگيري 

رهنمودهـاي زير سـودمند اسـت:

رهنمودهاي كلي
 فيـش را برحسـب موضـوع نام گـذاري كنيـد. 
در  را  موضـوع  مي توانيـد  منظـور  ايـن  بـه 

گوشـة سـمت چـپ يا راسـت بـاالي هـر فيش 
بنويسـيد.

 مشـخصات كتاب شناسـي منبـع مورد اسـتفاده 
را روي فيـش ثبـت كنيد.

 هـر فيـش را بـه نوشـتن يك مطلـب اختصاص 
دهيـد و در صورتـي كـه مطلـب طوالنـي بـود، 
ادامـة آن را روي فيـش ديگـري بنويسـيد و آن 

را بـه فيـش قبلـي وصـل كنيد.
 در صورتـي كـه محتـواي فيش طوالني اسـت، 
اطالعـات غيرمفيد يا ضـروري را از آن حذف يا 

محتـواي آن را بـه طور فشـرده تر ثبـت كنيد.
 نقل قول هـاي مسـتقيم را بـا اسـتفاده از گيومه 

« » روي فيـش مشـخص كنيد.
 نقطـه نظـرات شـخصي خـود را روي فيش هـا 
بنويسـيد؛ به طـوري كـه از متـن اصلـي مجـزا 
باشـد. فايـدة ايـن كار در ايـن اسـت كـه بـه 
هنـگام به كارگيـري مطالـب مذكـور، بـه شـما 
از محتـواي فيـش در چـه  يـادآوري مي كنـد 

رابطـه و چگونـه اسـتفاده كنيـد.
 منبـع و محتـواي فيش هـا را دوبـاره بررسـي 
كنيـد تـا از درج صحيـح آن هـا مطمئن شـويد. 
فيش بـرداري،  در  كـردن  عجلـه  اثـر  بـر  زيـرا 
خطاهـاي نوشـتاري زيـادي اتفـاق مي افتنـد و 

ايـن بررسـي مانـع از آن هـا خواهـد شـد.

تعمق و تأمل 
روي مطالب مورد 
مطالعه، به منظور 

شكل دهي به 
رويكرد مطالعه، 

براي تدوين 
مقالة پژوهشي 

به شما كمك 
مي كند
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روش هاي يادداشت برداري
سـه روش اصلـي براي يادداشـت برداري وجود دارد 

كـه عبارت اند از: 
1. نقل قول هاي مستقيم

2. خالصه نويسي (نقل قول هاي غيرمستقيم)
3. تأويل و تفسير كردن

الف) نقل قول هاي مستقيم 
بـه نوشـتن عيـن مطالـب خوانـده شـده، بدون 
مسـتقيم  قـول  نقـل  تفسـيري،  و  تعبيـر  هيـچ 
مي گوينـد. در فيش بـرداري هـم، حتـي در صورت 
وجـود غلـط اماليـي، عيـن همـان نوشـته را روي 
فيـش مي نويسـند. البته ضرورت دارد شـما امالي 
درسـت لغـت را درج كنيـد. در ضمن، با گذاشـتن 
عالمـت گيومـه « » در دو طـرف متـن يـا جملـة 
نوشـته شـده، مسـتقيم بـودن نقل قول مشـخص 

مي شـود.
بـه ياد داشـته باشـيد، نقـل قول هاي مسـتقيم 
نبايـد خيلـي طوالنـي باشـند، زيرا در ايـن صورت 
نمي تواننـد بـراي نـگارش يـك مقالـة پژوهشـي 
نيـاز، اسـتفاده  بـه هنـگام  مفيـد واقـع شـوند و 
از آن هـا در نـگارش مقالـه بـه دشـواري صـورت 
مي گيـرد. از سـوي ديگـر، خوانـدن نقـل قول هاي 
طوالنـي، خسـته كننـده و رخوت برانگيـز اسـت و 
ايـن طوالنـي بـودن از كيفيـت مقالـة پژوهشـي 
بـه  را  مطالـب  اسـت  بهتـر  بنابرايـن،  مي كاهـد. 
طـور غيرمسـتقيم در فيش هـا ثبت و سـپس براي 
نـگارش مقالـة پژوهشـي از آن هـا اسـتفاده كنيد. 
مـوارد زيـر را مي توانيـد بـه طـور مسـتقيم نقـل 

: كنيد
 ايده هاي اصلي نويسندة متن

و  تعبيـر  بـا  همـراه  متـن  اصلـي  پيام هـاي   
آن دربـارة  آمـده  عمـل  بـه  تفسـيرهاي 

مـورد  پديـدة  مـورد  در  كارشناسـان  عقايـد   
لعـه مطا

 عقايد يك نويسندة مشهور و برجسته

ب) خالصه نويسي
خالصه نويسـي نسـخة كوچك شـدة متن اصلي 
اسـت كـه پيام هـاي اصلي نويسـندة آن را شـامل 
مي شـود. هميشـه بايـد از دقـت و صحـت خالصة 

نوشـته شـده مطمئـن شـويد. در واقـع، بـه هنگام 
خالصـه كـردن متـن اصلـي، نبايـد در پيام هـاي 
اصلـي آن دسـت بـرد و آن هـا را تحريف كـرد. چه 

مـواردي را بايـد خالصه نويسـي كـرد؟
 نظرات نويسنده

 تفسيرها و توضيحات نويسنده
 ارزشيابي ها يا قضاوت هاي به عمل آمده

 پيشـينة اطالعاتـي ارائـه شـده در منبـع مـورد 
مطالعـه

 طرز فكر يا نحوة قضاوت نويسنده

پ) تأويل و تفسير
تأويل و تفسـير عبارت اسـت از تكرار جمالت يا 
لغـات و اصطالحـات اصلـي متن، همراه بـا توضيح، 
شـامل  غالبـاً  بيشـتر مطلـب.  تفهيـم  بـه منظـور 
مثال هـا و توضيحاتـي از يـك نقـل قـول مي شـود. 
تأويـل و تفسـير مي توانـد از آنچه نويسـندة مطلب 
در منبـع ارائـه كـرده اسـت، بسـيار بيشـتر، گاهي 

همـان انـدازه، يـا خالصه تر باشـد.
تأويل و تفسير سخت ترين شكل يادداشت برداري 
شما  مي آوريم.  منبع  يك  از  كه  است  مطالبي  از 
مطالب  برعكس،  و  نياوريد  مستقيم  قول   نقل  بايد 
كه  به طوري  كنيد؛  تشريح  و  بسط  را  خوانده شده 
پيام اصلي نويسندة مطلب حفظ شود. در اين باره 

بايد موارد زير را تأويل و تفسير كنيد:
مطالـب  نـگارش  در  نويسـنده  بدفهمي هـاي   
منبـع مـورد مطالعـه كـه بايـد نقـد و بررسـي 

شـود.
بسـيار  امـا  هسـتند،  مهـم  كـه  اطالعاتـي   
طوالني انـد و درج آن هـا در مقالـة پژوهشـي از 

مي كاهـد.  مقالـه  كيفيـت 

بنابرايـن، مي تـوان با تأويـل و تفسـير از حجم آن 
كاسـت و پيـام اصلـي را منتقل كرد.

بعـد از انجـام يادداشـت برداري، بـه شـرحي كه از 
نظـر گذشـت، حـاال آماده هسـتيد بـر پايـة فيش هاي 
تهيـه شـده كه اطالعات مـورد نياز براي نـگارش مقالة 
مقالـة  نـگارش  بـراي  را شـامل مي شـوند،  پژوهشـي 

پژوهشـي اقـدام كنيد.
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هنگام خالصه كردن 
متن اصلي، 
نبايد در 
پيام هاي اصلي آن 
دست برد و آن ها را 
تحريف كرد
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خبر و اطالع رساني
فرناز بابازاده

دست ورزي هاي رياضي

مؤلف: نگار نصراله زاده

ناشر: انتشارات پاليز سخن

سال نشر: 1396

تلفن: : 8947634 -0912

يادگيري و درك رياضيات در هر پايه اي نيازمند درگير شــدن دانش آموزان با موضوع 
اســت و حضور فعال آنان را مي طلبد. دست سازه ها كه به عنوان يك ضرورت در تدريس 
رياضي ابتدايي مورد توجه هســتند، غالباً اشــيايي فيزيكي هستند كه به عنوان ابزارهاي 
تدريس اســتفاده مي شــوند تا دانش آمــوزان را با يادگيري عملي رياضــي درگير كنند. 
دست ســازة خوب مي تواند مانند پلي، فاصله و خأل بين رياضيات رســمي و غيررسمي را 

پر كند.
 هــدف از به كارگيري دست ســازه ها در كالس هاي رياضــي، فراهم آوردن مدل هاي 
عيني از ايده هاي رياضي اســت. يادگيري ماندگار زمانــي رخ مي دهد كه دانش آموزان با 

دست سازه ها آموزش ببينند.
اين كتاب ويژة معلمان و دانش آموزان طراحي شده و با بازي و سرگرمي هاي آموزشي، 
مطابق با آخرين تغييرات كتاب هاي رياضي شــش ســالة دورة ابتدايي، سعي كرده است 

با ابزارهاي ساده و در دسترس، نحوة ساخت و بازي را به شكلي ساده آموزش دهد. 
كتاب چنين بخش بندي و عنوان بندي شده است:

1. پيش نياز
2. بازي با تاس

3. بازي با جدول ضرب
4. بازي هاي جدول ارزش مكاني

5. تناسب، اعشار، درصد
6. شمارش، چهار عمل اصلي و مقايسه

7. اشكال، تقارن و زوايا
8. نمودارها

9. دستگاه ورودي و خروجي
10. جدول اعداد و اشكال
11. كسر، اعشار و درصد

12. هفت سين رياضي
13. توپك تزئيني

14. پيوست ها
15. داستان به خاطر كتاب

كتاب چنين بخش بندي و عنوان بندي شده است:كتاب چنين بخش بندي و عنوان بندي شده است:
1. پيش نياز پيش نياز

2. بازي با تاس بازي با تاس
3. بازي با جدول ضرب

4. بازي هاي جدول ارزش مكاني
5. تناسب، اعشار، درصد

6. شمارش، چهار عمل اصلي و مقايسه
7. اشكال، تقارن و زوايا

8. نمودارها
9. دستگاه ورودي و خروجي

10. جدول اعداد و اشكال
كسر، اعشار و درصد. كسر، اعشار و درصد. كسر، اعشار و درصد 11

12. هفت سين رياضي
13. توپك تزئيني

14. پيوست ها
15. داستان به خاطر كتاب
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 كليدواژه ها:     الگوى پيش سازمان دهنده، تدريس، ساخت شناختى، يادگيرى معنى دار، يادگيرى طوطى وار                                                                                                        

مديريت يادگيري الكترونيكي
على پورعليرضاتوتكله، كارشناس ارشد برنامه ريزى درسى

                                                                                                          اشاره                                                                                                                                                                            
اساس الگوى پيش سازمان دهنده 1 را نظرية معنى دار آزوبل 2 تشــكيل مى دهد . در اين الگو ، ساخت شناختى و تغييراتى كه در 
پي يادگيرى در آن صورت مى گيرد ، زير بناى اصلى يادگيرى به شــمار مى رود . منظور از ساخت شناختى ، مجموعه اى از اطالعات ، 
مفاهيم ، اصول و قوانين سازمان يافته و دانش هاى كلى و تعميم هاى آموخته شدة قبلى است كه در ذهن دانش آموز جايگزين شده و 
شكل گرفته اند . هرگاه معلم بتواند ساخت شناختى دانش آموز را با مفاهيم درس جديد به درستى پيوند دهد ، از الگوى پيش سازمان 
دهنده استفاده كرده است . معموالً ســازمان دهى محتواى كتاب هاى درسى به شكلى است كه اطالعات قبلى هر پاية تحصيلى را 
مى توان پيش سازمان دهنده تلقى كرد . به همين دليل ، ضرورت دارد در آموزش هر يك از اين كتاب ها از اين الگو نيز استفاده شود . 

مقالة حاضر چگونگى تدريس با استفاده از الگوى پيش سازمان دهنده را به طور خالصه بررسى كرده است .

يادگيری معنی دار و يادگيری طوطی وار 
وقتى  كه  است  اين  معنى دار  يادگيرى  از  منظور 
دانش آموز مطلبى را مى آموزد ، بايد آن مطلب براى او 
فرايند  بنابراين ،  باشد .  داشته  شده اى  شناخته  مفهوم 
كه  شود  تنظيم  گونه اى  به  بايد  يادگيرى   - ياددهى 
مطلب و مفهوم جديد يادگيرى را به نحوى با دانستنى ها 
اگر  اما  سازد.  مرتبط  دانش آموز  قبلى  آموخته هاى  و 

دانش آموز مطالب را به صورت تكرار ، تمرين و كلمه به 
توجهى  يادگيرى  ابعاد شناختى  به  و  كلمه حفظ كند 
با  پيوندى  و  ارتباط  مفاهيم ،  و  مطالب  باشد،  نداشته 
و  آموخته ها  و  نمي كنند  پيدا  او  قبلى  يادگيرى هاى 
يادگيرى هايش طوطى وار و بى معنا خواهند بود . يادگيرى 
معنى دار با درك مفاهيم موجود و عوامل مرتبط با آن 
در ساخت شناختى ارتباط پيدا مى كند. چنانچه يادگيرى 

 پيش سازمان دهنده ها 
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معنى دار باشد ، دانش آموز قادر خواهد بود آن را تبديل 
كند و در موقعيت هاى تازه به كار گيرد . اين در حالى 
است كه يادگيرى طوطى وار به رشدي ساختار شناختى 
كه بتوان به اتكاى آن يادگيرى را در موقعيت هاى جديد 

به كار گرفت ، منجر نمى شود . 

اصول اساسی در الگوی پيش سازمان دهنده 
1. كنترل عوامل مؤثر بر يادگيرى : اگر ساخت شناختى 
مورد  مطالب  زمينة  در  دانش آموز  فعلى  دانش  يا 
آموزش، سازمان يافته ، با ثبات و روشن باشد ، يادگيرى 
تازه به صورت معنى دار و سهل تر انجام خواهد گرفت، 
سازمان  او ،  فعلى  دانش  يا  شناختى  ساخت  اگر  اما 
ياددارى  و  يادگيرى  باشد ،  مبهم  و  بى ثبات  نيافته ، 
مطالب تازه با دشوارى مواجه خواهد شد . بنابراين ، از 
نظر آموزشى، معلم بايد تالش كند ويژگى هاى ساخت 
شناختى دانش آموز را بررسى و آن ها را تقويت كند . 
اين امر از طريق ايجاد نظم و هماهنگى در مطالبى كه 
به دانش آموزان مي آموزد، امكان پذير مي شود . از اين 
رو، آزوبل دانش و آموخته هاى قبلى دانش آموز را بسيار 
با اهميت تلقى مى كند. او در اين باره گفته است : « اگر 
قرار بود تمام مطالب روان شناسى پرورشى را در يك 
اصل خالصه كنم ، آن اصل اين بود: تنها عامل مهمى 
كه بر يادگيرى بيشترين تأثير را دارد ، آموخته هاى 
قبلى دانش آموز است. به اين اصل تحقق ببخشيد و بر 

طبق آن آموزش دهيد (سيف، 1378: 280) . 

2. استفاده از پيش سازمان دهنده ها : پيش سازمان دهنده، 
مفاهيم و مطالبي كلى است كه در آغاز هر درس 
مطرح مى شود. در واقع، به عنوان پلى براى رسيدن 
كار  به  آموزشى  محتواى  و  مواد  به  بردن  پى  و 
مى رود. بررسى ها و آزمايش هاى آزوبل و همكاران او 
نشان مى دهد ، دانش آموزانى كه مطالب و موضوعات 
درسى را از طريق پيش سازمان دهنده ياد گرفته اند ، 
نسبت به دانش آموزانى كه بدون پيش سازمان دهنده 
مطالب را آموخته اند ، موفقيت بيشترى در آموزش و 
يادگيرى درس ها دارند، زيرا درك و فهم موضوعات 
آن ها  براى  پيش سازمان دهنده ها  طريق  از  درسى 

آسان تر است. 

3. تفكيك تدريجى در ارائة درس : روش آموزشى 
آزوبل بر كاربرد سلسله مراتبى از پيش سازمان دهنده ها 
مبتني است كه از نظر جامعيت و انتزاعى بودن در 
وضعيت نزولى قرار دارند ؛ يعنى ابتدا مسائل بسيار 
جامع و انتزاعى معرفى مى شوند و بعد مطالب كمتر 
كلى و كمتر انتزاعى. اين جريان ادامه مى يابد تا نوبت 

به مطالب بسيار جزئى و محسوس برسد . بنابراين، 
معلم نبايد بدون كسب اطمينان از كافي بودن دانش 
قبلي دانش آموزان دربارة مطالب درسى ، به آموزش 

جزئيات بپردازد (همان، ص 283-284) . 

4. توافق يكپارچه در ارائة درس : طبق اين اصل، 
نظرات ، مفاهيم و مطالب تازة درس بايد به صورت 
آگاهانه، حساب شده و منطقى به ساخت شناختى 
او  قبلى  آموخته شدة  يا همان محتواى  دانش آموز 
اگر محتوا ، مفاهيم و مطالب درسى ،  پيوند بخورد . 
قبل از انجام تدريس مشخص باشند و براساس اصل 
تفكيك تدريجى، از كل به جزء مرتب شوند، اصل 

توافق يكپارچه در جريان تدريس تحقق مى يابد . 

5. استفاده از انواع پيش سازمان دهنده : آزوبل دو 
نوع اصلى از پيش سازمان دهنده را معرفى مى كند : 
پيش سازمان دهنده هاى  از  تطبيقى 4.  و  توضيحى 3 
و  تشريح  براى  موقعيت ها  اغلب  در  توضيحى 
واقع،  در  مى شود .  استفاده  جديد  مطالب  توضيح 
پيش سازمان دهندة توضيحى زمانى به كار مى رود كه 
دانش آموز دربارة مفهوم يك درس هيچ گونه اطالعى 
ندارد و ساخت شناختى او منسجم و سازمان يافته 
در  تطبيقى  پيش سازمان دهنده هاى  از  اما  نيست . 
ارتباط با مطالب به نسبت آشناتر استفاده مى شود . از 
اين پيش سازمان دهنده ها مى توان براى كاوش دربارة 
مفاهيم جديد در ارتباط با مفهوم هايى كه در ساختار 
شناختى موجود حاضرند استفاده كرد. براى مثال ، اگر 
دانش آموزان عمل جمع را فرا گرفته باشند، مى توانند 
از فهم روابط ميان اعداد در يادگيرى عمل تفريق 
مهرمحمدي  ترجمة   ،1979 (ميلر،  كنند  استفاده 

 . (168-169 :1379

مديريــت تدريس بــا اســتفاده از الگوی 
پيش سازمان دهنده 

 مرحلة اول، ارائة پيش سازمان دهنده : در اين مرحله، 

معلم پيش سازمان دهنده را كه از مطالب درس كلى تر 
اگر معلم  ارائه مى دهد. مثالً  به دانش آموزان  است ، 
مى خواهد شعر « داروگ » نيما را تدريس كند ، بايد 
ابتدا دربارة شعر نو و چگونگى پيدايش آن و نقش 
نيما در شكل گيرى آن ، مطالبى را به صورت كلى 
دربارة  دانش آموزان  شناختى  ساخت  تا  كند ،  بيان 
ادبيات معاصر به درستى شكل بگيرد و  شعر نو و 
مطالب مربوط به آن در ذهن آن ها ، نظم و ترتيب 
منطقى پيدا كند. عالوه بر اين ، معلم مى تواند براى 
ارائة بهتر پيش سازمان دهنده، به تشريح و توصيف 

چنانچه يادگيري 
معنادار باشد، 

دانش آموز قادر 
خواهد بود آن را 
تبديل كند و در 

موقعيت هاي تازه 
به كار گيرد
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با  و  بپردازد  آموزشى  انتظارات  و  درس  اهداف 
برانگيختن اطالعات قبلى دانش آموزان ، توجه آن ها 
را براى فهم بهتر مطالب و مفاهيم درس جديد جلب 
مفاهيم  محور  بر  بيشتر  پيش سازمان دهنده  كند . 
اصلى يا نكات كليدى درس دور مى زند. مثًال در شعر 
« داروگ » نيما ، مطالب و مفاهيمى مانند ساحل، ابر 
و باران ، كشتگاه و استفادة نمادين شاعر از اين عناصر 
طبيعى در نشان دادن اوضاع اجتماعى زمان خود، از 
اجزاى بسيار برجستة آن است . هرچند اين مطالب 
بسيار كلى و انتزاعى هستند ، اما اساس و پاية بسيار 

خوبى براى تبيين درس به شمار مى روند . 

 مرحلة دوم، ارائة مطالب و مفاهيم درس جديد : 

درس  اطالعات  و  مفاهيم  معلم  مرحله ،  اين  در 
« داروگ » را به مثابة يك نمونه از شعر نو توضيح 
روش هاى  از  مى تواند  او  منظور،  اين  به  مى دهد . 
سخنرانى ، پرسش و پاسخ ، بحث و گفت وگو ، نمايش 
فيلم و قرائت اشعار ديگرى از ديوان شعر نيما استفاده 
كند . مهم ترين نكته در اين مرحله آن است كه شعر 
بايد به صورت كلى عرضه شود تا دانش آموزان ارتباط 
و پيوند آن را با پيش سازمان دهنده به خوبى احساس 
كنند . سپس معلم بايد مفهوم هر بيت از شعر را براى 
بايد  اين مرحله،  آن ها توضيح دهد . همچنين، در 
نظم منطقى مطالب درسى براى دانش آموزان كامًال 

روشن شود . 

 مرحـلة سـوم، تحكيـم سـاخت شـناخـتى 

دانش آموزان با ارائة مثال : در اين مرحله ، معلم 
مثال ها و شواهد ديگرى را از اشعار نيما يا شعراى 
معاصر ديگر در كالس مى خواند تا آنچه در پيش 
انتزاعى  و  كلى  مفاهيم  عنوان  به  دهنده  سازمان 
شعر نو گفته شد و نمونه اى از آن ها كه در درس 
جديد معرفى شد ، به خوبى و به شكل مناسب در 
ساخت شناختى دانش آموزان سازمان دهى شود . در 
اين مراحل سه گانه ، معلم به منظور تحكيم  طول 
ساخت شناختى دانش آموزان ، مى تواند فعاليت هاى 

زير را انجام دهد : 
1. مطالب كلى را همواره به مثابة پيش سازمان دهنده 

عرضه كند . 
2. اصطالحات و توضيحات جديد درس را به طور 

دقيق و روشن بيان كند . 
3. از دانش آموزان بخواهد ويژگى هاى اصلى درس 

را بيان كنند . 
4. از دانش آموزان بخواهد تفاوت ها و شباهت هاى 

شعر نو و شعر سنتى را بگويند . 

پيش سازمان دهنده 
مطلبي كلي است 
كه در آغاز هر درس 
مطرح مي شود

5. از دانش آموزان بخواهد چگونگى ارتباط مطالب 
جديد با ساخت شناختى خود را بيان كنند . 

6. از دانش آموزان بخواهد مثال ها و نمونه هاى ديگرى 
براى مفاهيم درس ارائه دهند . 

7. از دانش آموزان بخواهد مطالب و مفاهيم درس را 
با واژگان خود بيان كنند . 

جمع بندی
پيش سازمان دهنده يك شيوة آموزشي است 
در  تسهيل  و  يادگيرى  پيشرفت  براى  آزوبل  كه 
نظر  به  است .  كرده  پيشنهاد  دانش آموزان  آموزش 
او، اين شيوه به معنا دار بودن و پيوستگى مفاهيم 
و مطالب درسى كمك مى كند . پيش سازمان دهنده 
فراهم  دانش آموز  براى  ذهنى  چارچوب  يك  بايد 
به نحوى كه اطالعات بعدى در آن استقرار  آورد ، 
يابند . مطالب گنجانده شده در پيش سازمان دهنده 
ممكن است مطالب بنيادى و اصولى درس يا مطالب 
ديگرى باشند كه به دانش آموز كمك مى كنند رابطة 
كند .  درك  را  تازه  درس  و  قبلى  درس هاى  بين 
روش آموزش مبتنى بر ارائة پيش سازمان دهنده 
در  آموزشى  مرسوم  روش هاى  با  درس ،  آغاز  در 
مدرسه ها مغاير است، زيرا در روش آموزشى آزوبل ، 
معلم ابتدا بايد مطالب و نكات جامع و انتزاعى را در 
اختيار دانش آموزان بگذارد و بعد از آن به آموزش 
جزئيات بپردازد، در حالى كه در روش هاى مرسوم ، 
معلمان از دانش آموزان مى خواهند ابتدا به يادگيرى 
جزئيات درس بپردازند و در آخر اصول و مفاهيم 
كلى در اختيار آنان گذاشته مى شود (سيف، 1378، 
به طور كلى ، پيش سازمان دهنده در  ص 283) . 
دو مورد به دانش آموزان كمك مى كند: اول اينكه 
به ساخت شناختى  را  و موضوعات جديد  مطالب 
يادآورى  افزايش  براى  اينكه  دوم  و  ارتباط  دهند 
و جلوگيرى از فراموشى و درك و فهم پيچيدگى 
مطالبى كه دانش آموز از قبل آن ها را آموخته است ، 

بسيار مؤثرند . 

 پي نوشت ها .........................................................................................
1. Advance organizer
2. David Ausubel
3. expository
4. comparative

 منابع ....................................................................................................
1. سيف ، على اكبر ( 1378 ). روان شناسى پرورشى . چاپ بيست و يكم. آگاه. تهران . 
2. ميلر . جى . پى ( 1379 ). نظريه هاى برنامة درسى. ترجمة محمود مهر محمدى. 

سمت.تهران.
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طراحي و توليد
ليال سليقه دار،  دكتراي برنامه ريزي آموزشي

سكينه سلماني،  مدير دبستان آيين مهر2

رويش يك سواد در طراحي آموزشي
سواد مالى توانايى استفاده از دانش و مهارت ها براى 
اتخاذ تصميمات درســت و مؤثر مديريتى مالي اســت. 
سواد مالى شخصى، دامنه اى از موضوعات مالي همچون 
چگونگى اســتفاده از پول براى زندگــى حال و آينده را 
دربرمي گيرد و شامل چگونگي پس انداز، سرمايه گذاري 
و مديريت هزينه هاســت. بر اين اساس، هر چند ممكن 
است عوامل بسياري بر داشته ها و نداشته هاي مالي افراد 

تأثيــر بگذارد، اما مهم ترين عامل ميزان دانايي و توانايي 
فرد از مديريت اقتصادي ناشي مي شود و نمي توان اوضاع 
اقتصادي خود را كامًال به شرايط بيروني و وضع اقتصادي 

جامعه نسبت داد.
برنامه ريزى براى  خرج كردن پول: مهارت ديگر 
سواد مالي به برنامه ريزي براي خريد كردن ارتباط 
دارد. اين توانايي فرايند خريد كردن را نشانه گيري 
مي كند و شــامل شيوه هاي اســتفاده از پول براي 

 كليدواژه ها:     پروژة دانش آموزي، پروژة گروهي، طراحي آموزشي، سواد مالي، كارآفريني                                                                                                        

                                                                                                          اشاره                                                                                                                                                                            
يكي از پرسش هاي پرچالش و در عين حال جذاب در آموزش و پرورش اين است كه در ميان كتاب ها و موضوعات درسي، چه عنوان و 
درس هايي خالي است. پاسخ به اين پرسش مي تواند به فهرست بلند و بااليي منجر شود كه در اولويت هاي اول آن، بر اساس تعريف جديد 
از ســواد كه از محدودة توانايي خواندن و نوشتن خارج شده و گستره بيشتري را احاطه كرده است، انواع سواد اعم از عاطفي، ارتباطي، 
رسانه اي، رايانه اي و نيز مالي به چشم مي خورد. در اين ميان سواد مالي به دليل اهميت بيشتر آن براي خانواده ها و نيز مبتني بر ارتباط 
اجتناب ناپذير آن با زندگي، جايگاه ويژه اي دارد. در سوي ديگر، انجام پروژه هاي دانش آموزي، به ويژه پروژه هاي گروهي، مي توانند زمينة 
مناسبي براي تكميل يادگيري دانش آموزان فراهم مي آورند و دستاوردهاي وسيعي ايجاد مي كنند. به همين سبب، بسياري از مدرسه ها 
آموزه هاي خالقيت و كارآفريني را در فعاليت هاي مدرسه گنجانده اند.  از آن جمله مي توان به مدرسة آيين مهر اشاره كرد. نوشتة پيِش رو به 
تجربة زيستة اين مدرسه در اجراي يك پروژة گروهي اختصاص دارد كه در آن محور تقويت سواد مالي بوده است. به همين سبب، ابتدا به 

تعريف هاي مرتبط با مفاهيم اين تجربه پرداخته و در ادامه، ماجراي فعاليت و اجراي پروژة دانش آموزي شرح داده مي شود. 

خالقيت و كارآفريني
 در جشنوارة سواد مالي

                                                                                                                                                                                                                                                                  
يكي از پرسش هاي پرچالش و در عين حال جذاب در آموزش و پرورش اين است كه در ميان كتاب ها و موضوعات درسي، چه عنوان و 
درس هايي خالي است. پاسخ به اين پرسش مي تواند به فهرست بلند و بااليي منجر شود كه در اولويت هاي اول آن، بر اساس تعريف جديد 
از ســواد كه از محدودة توانايي خواندن و نوشتن خارج شده و گستره بيشتري را احاطه كرده است، انواع سواد اعم از عاطفي، ارتباطي، 

خالقيت و كارآفريني
 در جشنوارة سواد مالي
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مقاصــد گوناگون اســت. افراد در هر دورة ســني 
مي توانند از ابتدايي ترين مهارت ها مانند نوشــتن 
فهرســت اقالم مورد نيــاز و اولويت بندي آن ها، تا 

توجه به ميزان پول خرج شده را بياموزند.

كسب پول: دريافت اين مفهوم كه در ازاي انجام 
كار يا فروش كاال مي توان پول به دست آورد، به اين 
بخش از ســواد مالي اشاره دارد. اين توانايي شامل 
خرده مهارت ها و اطالعاتي همچون مفهوم پول و 
تاريخچة آن از مبادلة پاياپاي تا ايجاد پول و ديگر 
معامالت امروزي نيز هست. براي اين منظور، كسب 
تجربه هايي مانند دريافت پول توجيبي،  آشنايي با 
مشاغل گوناگون، برگزاري و مشاركت دانش آموزان 
در بازارچه هاي خيريه و نيز برگزاري جشنواره هاي 

عرضه و فروش ايده تأثيرگذار است.

مسئوليت پذيرى مالي: از جمله توانايي هاي مورد 
نياز در ســواد مالي، ميزان مسئوليت پذيري افراد 
اســت. قرض دادن و قرض گرفتن، هزينه كردهاي 
ضروري و غيرضروري، و نبود تعادل ميان پس انداز،  
دارايي و مخارج، از جمله خرده مهارت هاي مربوط 

به مسئوليت پذيري مالي هستند. 

 پس انداز و ســرمايه گذارى: آشنايي با تفاوت 
ميان پس انداز و ســرمايه گذاري موجب مي شود 
ضــرورت هر يــك، با توجــه به شــرايط و نيز 
آينده نگري مالي تشــخيص داده شود. براي اين 
منظور، الزم اســت در طراحي فعاليت هاي حوزة 
سواد مالي، شرايطي فراهم شود تا ضمن دريافت 
مفاهيم مربوط بــه پس انداز و ســرمايه گذاري، 
شــيوه هاي گوناگون آن ها و اثرات بلندمدتي كه 

در پي دارند، ارائه شوند. 

در همين شــاخه، ســرمايه گذاري هاي پولي 
با مقاصــد معنوي مانند مشــاركت هاي خيريه و 
هداياي بي بازگشــت و نيز قرض الحســنه مطرح 

است.

آشنايي و تشــخيص نياز و خواسته: از ديگر 
مهارت هاي اساسي در سواد مالي، آگاهي از تفاوت 
ميان نياز و خواســته و توانايي تشــخيص آن ها 
در موقعيت هاي گوناگون اســت. نيازها چيزهايى 
هستند كه ما براى زنده ماندن بايد داشته باشيم و 
بدون آن ها نمى توانيم زنده بمانيم. از سوى ديگر، 
خواســته ها چيزهايى هســتند كه مايليم داشته 
باشــيم، ولى براى زنده ماندن ضرورى نيســتند؛ 
بعضــى از خواســته ها و نيازها مســتلزم هزينة 
خاصى نيســتند، براى مثال، همــة ما به هوا نياز 
داريم، ولى پولى براى آن پرداخت نمى كنيم. ولى 
بسيارى از نيازها و خواسته ها مستلزم صرف هزينه 

هستند. 

به  گفت وگوهاي شــغلي: گفت وگوهاي شغلي 
معناي تصميم گيري افراد براي تعيين شغل آينده 
نيســت، بلكه مي تواند زمينة تفكر دربارة مشاغل 
گوناگــون را فراهم آورد. پرســش هاي زير از جمله 

محورهاي گفت وگوي شغلي هستند:
موضوعات مورد عالقه ات در مدرسه كدام اند؟

چرا به اين موضوعات عالقمند هستى؟
آيا مى توانى به مشاغل مربوط به اين موضوعات 

فكر كنى؟
سرگرمى هاى مورد عالقة تو كدام اند؟

آيا مى توانى به راهى براى تبديل اين سرگرمى ها 
به شغل فكر كنى؟

كاالهــا و خدمات: يكــى از مهم تريــن ايده ها 
در علــم  اقتصاد، كاالها و خدمات هســتند. علم 
اقتصــاد مطالعة چگونگى اســتفاده از منابع براى 
فراهم كردن كاالها و خدمات است. شناخت كاال 
و خدمات و درك تفاوت آن ها، به توســعة ســواد 
مالي كمك مي كند. كاالها چيزهايى هســتند كه 
ساخته يا رشد كرده اند و مى توانند مورد استفاده 
يــا مصرف قرار گيرند؛ مانند كتاب، رايانه، ظروف،  

ميز و صندلي.
يك خدمت، كارى اســت كه شــخصى براى 
شــخص ديگر انجام مى دهد. در حالى كه كاال يك 
شى ء است، خدمت يك عمل است. فعاليت كتابدار، 

پليس،  معلم و  نانوا مثال هاي خدمات هستند.

سواد مالي 
يكي از نيازهاي 
زندگي حال 
و آيندة انسان 
است
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آغاز پروژه در مدرسه 
در مدرســة آيين مهر، احســاس ضرورت توجه به 
آموزش و توســعة ســواد مالي دانش آموزان بر اســاس 
مطالعات صورت گرفته و نيز مديريت و تصميم گيرى هاى 
پيگيرانة مبتنى بر شناسايى تهديدها و آسيب هاى مبتالبه 
نسل معاصر كه آينده ساز ميهن اسالمى است، اين انديشه 
را ايجاد كرد تا با طراحي آموزشي فعاليت هايي، موضوع 
سواد مالي را در كنار ديگر آموزش هاي مدرسه به جريان 

آوريم. 
براي اين منظور، جلســات متعددي برگزار شدند و 
در نهايت جشنوارة سواد مالي كه تا حدودي مشاركت و 
همراهي والدين را به همراه داشت و به توسعة سواد مالي 

خانواده نيز كمك مي كرد، به تصويب رسيد. 

اجراي پروژة گروهي
كار جدى و مســتمر در اين زمينــه از تهية كارت 
خريدهايى شــروع شد كه مدرسه به عنوان عيدى براى 
كلية دانش آموزان تهيه و از آ ن ها دعوت كرد عيدى هاى 
خود را در حساب شــخصى خود جمع كنند. در ادامه، 
برنامه هايي آموزشــي ترتيب داده شدند كه مطابق آن،  
دانش آموزان با نحوة پس انداز كردن پول توجيبي خود در 
حساب شخصي و نيز چگونگي مديريت آن آشنا شدند. 
در ايــن آموزش ها، توجه به ضــرورت و نياز به خريد، از 
جمله خريد از بوفة مدرسه، مورد توجه قرار گرفت. اين 
آموزش ها در كالسي به نام سواد مالي برنامه ريزي و اجرا 
شــدند. معلم ها هم در اين ماجرا سهم بزرگي داشتند و 
تكنيك هــا و روش هايى را به فراخور درك و اســتنباط 
دانش آموزان هــر پايه، در كالس ارائه مى دادند. در تمام 
مراحل، به صورت موازى، آموزش والدين نيز مورد توجه 
بود و آگاهي و توانايي هاي الزم در زمينة سواد مالي و نيز 
به منظور هماهنگي بيشــتر با اهداف مدرسه، در اختيار 

والدين قرا مي گرفت. 
 بــا توافق معلمان، والدين و دانش آموزان و همكارى 
بانك ملى، جشنوارة سواد مالي را در پايان سال تحصيلى 
96-95 بــه پــا كرديم. اين اجــراى آزمايشــى زمينة 
برنامه ريزى بهتر و دقيق تر براى سال تحصيلى 97-96 شد. 
بر اين اساس، از ابتداى سال بعد، با تكيه بر هم فكرى 
همكاران، جشــنوارة سواد مالى، اشــتغال و توليد را به 
صورت طراحى شده، از ابتداى سال پى گرفتيم. ماحصل 
آن برپايى غرفة دست آفريده هاى دانش آموزان و والدين 
بود كه در بوســتان واليت (ارديبهشــت 97) با حضور 
مدرســه ها و بازديدكنندگان برگزار شــد. پس از اجرا، 
اعضاى هر گروه ميزان ســود خود را از فروش توليدات 

محاسبه كردند.

جشنواره ها 
با موضوعات 

اقتصادي و مالي 
و بازارچه هاي 

خيريه، از جمله 
فعاليت هاي 

تكميلي مرتبط با 
توسعة سواد مالي 
در مدرسه هستند 

كه مي توانند 
ماهيت پروژه اي 

داشته باشند

اهدافي كه دنبال مي كنيم:
كمك به تحقق ساحت اقتصادى سند تحول بنيادين؛

پاسخگويى به نيازهاى جامعه مبنى بر تربيت نسلى 
مولد و مؤثر؛

تقويت سواد مالى دانش آموزان از طريق آموزش هاى 
كاربردى و مؤثر؛

آگاهى بخشى به مديران، به منظور توجه بيشتر به 
تقويت سواد مالي دانش آموزان؛

تهيه و توليد بستة جامع آموزش سواد مالى شامل: 
بستة آموزشى معلمان،  بستة آموزشى والدين،  بستة 

آموزشى دانش آموزان؛
توانمندسازى معلمان در طراحى و توليد شيوه هاى 
مالى  يادگيرى مناسب در پرورش سواد  ـ  ياددهى 

دانش آموزان؛
توانمند سازى والدين در مديريت اقتصادي و آموزش 

سواد مالى به فرزندان؛
ترويج فرهنگ توليد و صرفه جويى و پس انداز. 

يك راز مهم!
الزم به يادآوري اســت، كلية طرح هاى اجرايى 
ماحصل برنامه ريزى، بودجه بنــدى و گنجاندن در 
تقويم اجرايى ســاالنة مدرســه و برگزارى جلسات 
مســتمر در طول ســال و به منظــور اطمينان از 
كيفيت روند طرح بوده است. همة همكاران، شامل 
منيره اعرابيان، مژگان كهنسال، الهام يوسفى، زهرا 
ســلمانى،  مرضيه مختارى،  حليمه بكتاش، آناهيتا 
مروى و نمايندة والدين، براي هماهنگى با والدين هر 
پايه،  دست اندركار و مسئول اجرا و به سامان رسانى 
اين طرح بودند. همچنين، پولك يعقوبي به عنوان 
تسهيلگر و مشاور فعاليت هاي مدرسه، نقش بسزايي 
در طرح ريزي و اجراي طرح داشتند. قدردان زحمات 

و همراهي هاي همة اين عزيزان هستيم. 

يك راز مهم!
الزم به يادآوري اســت، كلية طرح هاى اجرايى 
ماحصل برنامه ريزى، بودجه بنــدى و گنجاندن در 
تقويم اجرايى ســاالنة مدرســه و برگزارى جلسات 
مســتمر در طول ســال و به منظــور اطمينان از 
كيفيت روند طرح بوده است. همة همكاران، شامل 
منيره اعرابيان، مژگان كهنسال، الهام يوسفى، زهرا 
ســلمانى،  مرضيه مختارى،  حليمه بكتاش، آناهيتا 
و نمايندة والدين، براي هماهنگى با والدين هر  مروى
پايه،  دست اندركار و مسئول اجرا و به سامان رسانى 
اين طرح بودند. همچنين، پولك يعقوبي به عنوان 
تسهيلگر و مشاور فعاليت هاي مدرسه، نقش بسزايي 
در طرح ريزي و اجراي طرح داشتند. قدردان زحمات 

و همراهي هاي همة اين عزيزان هستيم. 
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خبر و اطالع رساني
محمدحسين ديزجي

                                                                      اشاره                                                                                             
البه الى دانشــجويان، متخصصان و استادان شاخص رشته هاى مرتبط با 
رباتيك كه در ســالن دانشكدة مكانيك دانشگاه علم و صنعت منتظر شروع 
برنامة بعدى ششــمين كنفرانس بين المللى رباتيك و مكاترونيك هستند، 
تعــدادى كودك و نوجوان هم حضور دارند. در نگاه اول به نظر مى رســد اين 
دانش آموزان همراه با بزرگ ترهاى خود به اينجا آمده اند تا از نزديك كنجكاوى 
خود را با تماشــاى نمايشــگاه رباتيك در محيطي دانشگاهي برطرف كنند. 
مدعوينى كه قرار است پشت تريبون قرار بگيرند، بين سه تا پنج دقيقه فرصت 
دارند پروژه هاى خود را همراه با فيلم كوتاه و پاورپوينت معرفى كنند. مجرى در 
اين بخش اولين فرد را به جايگاه دعوت مى كند. او و نفرات بعد از او به جايگاه 
مى آيند و در حالي پروژه هاى خود را معرفى مى كنند كه حتى قد و قامت برخى 
از آنان درست و حسابى به تريبون نمى رسد. اينان همان دانش آموزان دبستانى 
تا دبيرســتانى هستند كه در بين جمعيت حاضر در سالن نشسته بودند. پريز 
هوشمند، ربات هوشمند تميز كنندة پنل هاى خورشيدى، ربات سفالگر، ربات 
باغبان و ربات يارى دهنده به بيماران مبتال به پاركينسون، از جمله طرح هايى 
بودند كه تيم ارزيابى كنفرانــس، از صاحبان اين طرح ها دعوت كرد عالوه بر 
شركت در نمايشــگاه، كارهاى خود را در قالب ســخنرانى كوتاهي همچون 
دانشجويان، به حاضران معرفى كنند. بخش قابل توجهى از نمايشگاه امسال 
اين كنفرانس نيز به فعاليت هاى دانش آموزى اختصاص يافته بود. ارج نهادن به 
تالش دانش آموزان بهانة حضور رشد تكنولوژى آموزشى در اين نمايشگاه شد.

تقويت 
خالقيت های 
جسورانةبچه ها

گزارشى از 
ششمين نمايشگاه دانش آموزى 

كنفرانس بين المللى 
روباتـيك  و  مكاترونيك*

ديدن جمعى دانش آموز كه در كنار دانشــجويان، 
با شــور و شــوق كارهاى خود را معرفي مي كردند، هر 
بازديدكننده اى را ســر شــوق مــى آورد. برخى كارها 
انفرادى بودنــد و بقيه را به صورت گروهى پروژه اي به 
سرانجام رســانده بودند. اين كه دانش آموزان جسورانه 
پا به اين ميدان گذاشــته بودند، براى دانشــجويان و 
استادان اين رشته جالب بود. هر كدام با ايده و نگاهى 
كار را شــروع كرده و با راهنمايى گرفتن از معلمان و 
مربيان خود پروژه را به ســرانجام رسانده بود. البه الى 
بازديدكنندگان، گاه اين داوران بودند كه سؤال و جواب 

مى كردند. 
دكتر ســيدعلى اكبر موسويان، رئيس هيئت 
مؤســس انجمن رباتيك ايــران و رئيس اين كنفرانس 
بين المللــى كه آثار گروه دانش آموزى را بازديد كرده و 
در جريان معرفى و دفاع بچه ها از پروژه هايشان بود، در 
گفت وگويى با رشد تكنولوژى آموزشى گفت: «ما همه 
معلم هســتيم و وظيفه داريم مخاطبان خود را از دورة 
پيش دبستانى تا دكترا ترغيب و تشويق و روحية آنان 
را تقويــت كنيم. وظيفة ما تنهــا تعليم درس و كتاب 
نيست، بلكه بايد به بچه ها اعتماد به نفس بدهيم تا باور 
كننــد آنان هم مى توانند قدم در مســيرهايى بگذارند 
كــه قــدرت و تــوان آن را دارند. بايد فرصــت ايجاد 
كنيم تــا خالقيت ها بروز و ظهور پيــدا كنند. انجمن 
مــا به عنوان متولى دانش رباتيك در ايران، احســاس 
خرســندى نمى كند كــه رباتيك تنها يك مســابقه و 
سرگرمى باشد و افراد عالقمند فقط يك وسيله طراحى 
كننــد كه روى يك خط حركــت كند يا در يك داالن 
حركت كند و در نهايت به خــارج از آن راه پيدا كند. 
برپايى چنين مســابقه اى از عهدة هر كسى برمى آيد. 
ما به دنبال كشــف خالقيت ها هســتيم و از ايده هاى 
خالقانة كــودكان و نوجوانــان اســتقبال مى كنيم.» 
اين استاد دانشــگاه خواجه نصيرالدين طوسى در 
ادامه اضافه كرد: «ســطح علمى اين كنفرانس بســيار 
باالســت و مقاالت را تنها به زبان انگليسى مى پذيرد، 
اما با وجود اين، راه را بــراى دانش آموزان باز كرده ايم 
تــا آنان هم بتوانند ايده هاى خالقانــة خود را در كنار 
دانشــجويان رشــته هاى الكترونيك، مكانيك و ساير 
رشته هاى مرتبط ارائه دهند. دانش آموزانى كه امروز به 
اين نمايشگاه آمده اند، از ميان بهترين هاى يك المپياد 
انتخاب شــده اند كه توسط پيش ربات برگزار شد. ما از 
طرح هايى كه كاربــرد فناورانه در محيط زندگى دارند 
استقبال مى كنيم. داوران ما، بچه هايى را كه با اين نگاه 
كار كرده اند، براى ورود به نمايشــگاه انتخاب كرده اند. 
بنابراين، من در اينجا از تمــام معلمان و دبيران عزيز 
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مى خواهم به خالقيت شــاگردان خــود توجه كرده و 
فرصتى فراهــم كنند تا اين بچه هــا ايده هاى خود را 
روى كاغذ بياورند و آن ها را در قالب پروژه اجرا كنند. 
بچه ها ايده هــاى نابي دارند كه شــايد برخى از آن ها 
امروز از نگاه ما خنده دار باشــند و امكان ساخت آن ها 
نباشــد، اما فردا همين نقطه نظر خالقانه، مسيرى در 
زندگى انسان ها باز كند. ما انتظار نداريم كه طرح امروز 
دانش آموز ما مشكلى از صنعت برطرف كند، اما بايد به 
او فرصت بدهيم ايده و فكرش را با ما در ميان بگذارد».

ايده؛ از کاغذ تا نمايشگاه رباتيک

كياشا شريفى، دانش آمــوز پاية چهارم دبستان 
پديــدة البرز كرج، با گلدان هوشــمند به نمايشــگاه 
آمده اســت. او گام اول را در مدرسه و كالس رباتيك 
برداشت. با كارهاى ساده شروع كرد و از تشويق معلم 
و والدينش برخوردار شــد. از ماشين سادة حركتى به 
گلدانى رســيد كه به محض كم آب شــدن، از طريق 
يك سيســتم خــودكار، آبيارى مى شــود. او بنا دارد 
با تكميــل اين پروژه مراحل بعــدى يعنى كوددهى، 
گرمايش و نــور را هم براى اين گلدان به ســرانجام 
برســاند. پدرش كه در رشتة گياه شناسى دكترا دارد، 
مى گويد: ما در خانه وظايف را بين خودمان تقســيم 
كرده ايم و آبيارى گلدان ها در منزل با كياشاســت. به 
همين خاطر، او به كارهاى فنى عالقمند اســت. براى 
اين كار تدبيرى انديشــيد و ســرانجام قدمى در اين 
زمينه برداشــت. كياشا تمايل دارد طرحش را تا آنجا 
پيش ببرد كه بتوانــد راهى براى آبيارى جنگل ها در 

كشور ارائه كند. 

هومان رشــيدى دانش آموز پاية پنجم دبستان 
مهرآييــن نيــز ربــات تميزكنندة ســطح آب را به 
نمايشــگاه آورده است. تميزى ســطح آب براى اين 
پســر يك دغدغه اســت و همين باعث شــد در حد 
خودش وســيله اى طراحى كند كه نه تنها مواد زائد 

بايد تكنولوژي را 
در اختيار بچه ها 
قرار بدهيم و به 

ايده هاي خالقانة 
آنان اميدوارانه 

نگاه كنيم
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ســطح آب را جارو كنــد، بلكه بتوانــد آلودگى هاى 
نفتى را هم پاك سازى كند. او مى گويد: واقعة حادثة 
كشتى سانچى از يك سو و آب برگشتى كارخانه هاى 
صنعتى از ســوى ديگر، سبب شد به پاك سازى روى 
آب فكــر كنم. پدرش فرزاد رشــيدى در اين باره 
مى گويد:  مدير مدرسة پسرم، يعنى خانم اشرفى در 
كنار تمام برنامه ها و كالس هاى مدرسه، يك دغدغة 
بــزرگ دارد و آن هم عــادت دادن بچه هــا به فكر 
كردن و انديشيدن است. براى مثال، كالس شطرنج، 
شعرخوانى و حتى تماشاى فيلم از منظر ايشان تنها 
يك بهانه اســت تا بچه ها ســاعتى از وقت خود را به 
انديشــيدن بگذرانند. مدير و معلمان مدرســة پسرم 
سعى دارند دانش آموزان بخشى از زمان خود را صرف 

فكر كردن كنند. حتى در برنامه هاى درسى شــان يك 
ســاعت در هفته را به فكر كردن اختصاص داده اند تا 
دانش آموزان به آنچــه انجام مى دهند فكر كنند و هر 
كار را بــا دليل دنبال كنند. همين فكر كردن ســبب 
شده است پســرم بتواند از احساســات خود به طور 
منطقى و صحيح اســتفاده كند. پســرم با ديدن فيلم 
حادثة كشتى سانچى، به فكر ساخت اين ربات افتاد. 

عماد و عادل هم دو برادر هســتند كه با ساخت 
ماكــت يــك كاروان با اســتفاده از مــواد و قطعات 
بازيافتى، به اين نمايشــگاه قدم گذاشــته اند. اين دو 
برادر دنبال ســاخت يك كاروان هستند كه از انرژى 
پاك اســتفاده كنــد و تا حد امــكان كمترين ميزان 
آلودگى را در طبيعت داشــته باشد. كاروانى كه آنان 
ســاخته اند و مي تواند براى ســفر به خودروها متصل 
شــود، با انرژى خورشــيدى كار مى كند. آب باران را 
هم تصفيه و از آن اســتفاده مي كند. مادر اين دو پسر 
مى گويد: «وقتى بچه ها را به يك مركز مشــاوره بردم 
و آنان اســتعداديابى شدند، مسئول آن مركز از خالق 
بودن اين بچه ها به ما گفت و خواســت زمينة بروز آن 
را فراهم كنيم. حضور در دوره هاى آموزش رباتيك از 
يك سو و استفادة بهينه از مواد در خانواده باعث شد 
بچه ها از مواد بازيافتى به خوبى استفاده كنند و با اين 

طرح به نمايشگاه وارد شوند». 

اميرعلى رضايى كه از دبيرستان شهيد مهدوى 
شــهر كرمان بــا ربــات تميزكنندة ســطح پنل هاى 
خورشيدى به نمايشــگاه آمده، ايدة كار خودش را از 
حرفة پدرش گرفته است. پدر اميرعلى در شركتى كار 
مى كند كه كار آن ها نصب پنل هاى خورشيدى است. 
تميز نگه داشــتن پنل ها بــراى آنان يك دغدغه بوده 
است. يك روز كه پسر همراه پدر به شركت رفته بود، 
ايده اى به ذهنش رسيد تا سيستمى خودكار طراحى 
كند كه خاك روى اين پنل ها را از طريق سنسورهايى 
تشــخيص دهد و سپس با حركت افقى و عمودى آن 
خــاك را جارو كنــد. اين جارو نيــروى خودش را از 
همين پنل هاى خورشــيدى مى گيرد، به طورى كه به 
برق و باترى نياز ندارد و اين سطوح را بدون آب تميز 

مى كند. 
اميرعلى چند ســالى اســت كه بــه كالس هاى 
خالقيت و رباتيك مدرسه مى رود. در چند مسابقه هم 
شــركت كرده و جوايزى را در اين زمينه گرفته است. 
او در مورد نقش مدرسه اش در اين باره مى گويد: «ما 
در مدرسه دبير و معلمى داريم كه در زمينة خالقيت 
و اســتارتاپ به ما آموزش مى دهد؛ كارهايى كه شايد 
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از نــگاه برخى براى مــا خيلى زود اســت، اما آقاى 
دكتــر حيات ابدى نگاهش متفاوت اســت. او به ما 
ياد مى دهد چطور از توانايى خودمان براى پيشــرفت 

آينده مان استفاده كنيم». 

تقويت ذهن ژول ورنی
بخش ديگــرى از كنفرانس كه بــه دانش آموزان 
اختصــاص داشــت، در يكى از كالس هاى دانشــكده 
برپاشد. چند استاد دانش رباتيك در رديف جلو نشسته 
بودند و تعدادى از كارهــاى دانش آموزان، كه پيش از 
اين توســط چند داور شناسايى شده بودند، جلويشان 
قرار داشت. از هر پروژه يك نفر دعوت شد تا با استفاده 
از فيلــم و عكس و پاورپوينــت، از كار خود دفاع كند. 
بچه ها يكى يكى و با اعتماد به نفس، مقابل حاضران قرار 
مى گرفتند و ضمن معرفى پروژه، به ســؤاالت داوران 
نيز جــواب مى دادند. نكتة جالب ايــن بود كه داوران 
پرســش ها را به گونه اى مطرح مى كردند كه مخاطب 
بــه نقاط قوت و ضعف كار خــود پى مى برد، در حالى 
كه اعتماد به نفس او هم تقويت مى شــد. دكتر عقيل 
يوســفى كما از استادان دانشــكدة مكانيك دانشگاه 
تهران كــه از صاحبان طرح هاى دانش آموزى ســؤال 
و جــواب مى كرد، در بارة ايــن كار گفت: «ما به دنبال 
ايده هاى ساختار شكنانه هستيم و از چنين طرح هايى 
كه دانش آموزان يا دانشجويان ارائه مي دهند استقبال 
مى كنيم. ما بايد ذهن ژول ورنى بچه ها را تقويت كنيم. 
الزم اســت از ايده هاى جســورانه اي كه نگاه به آينده 
دارنــد حمايت كنيم. حضور بچه ها در اين نمايشــگاه 
يك فرصت است. اين يك تمرين است تا دانش آموزان 
خودشــان را براى آينده آماده كنند. همين اندازه كه 
فكر مى كننــد و طرحى را روى كاغذ مى آورند، بايد از 

آنان حمايت كرد. 
وى در پاسخ به اين سؤال كه معلمان مدرسه هاي 
ما در اين باره چه نقشــى مى توانند داشــته باشــند، 
گفت: «به شــاگردان خودتان اجــازه بدهيد ايده هاى 
خالقانه شــان را با شــما در ميان بگذارند. ذهن خالق 
بچه ها را ســركوب نكنيــد. گام اول داستان ســرايى 
اســت. به دانش آموزان خود فرصــت بدهيد خالقانه 
ايده هايشان را در قالب داستان بنويسند يا در بارة آن ها 
نقاشى بكشند. شايد حرف دانش آموز شما در نگاه اول 
در دنياى امروز دســت نيافتنى باشــد، اما فردا همين 
نقاشى و داســتان ژول ورنى او محقق مى شود. معلمى 
در اين زمينه موفق اســت كه به شاگردان خود فرصت 
ايده پردازى بدهد. ذهن بچه ها را به چالش بكشــيد تا 

قوة تخيل آن ها رشد كند.» 

ما به دنبال ايده هاي 
ساختارشكنانه 

هستيم و از چنين 
طرح هايي كه 

دانش آموزان يا 
دانشجويان ارائه 

كنند استقبال 
مي كنيم

مهندس افشين مدينه اى، عضو كميتة آموزش 
و پژوهش انجمن رباتيك ايران، كه خود يكى از عوامل 
اصلى و مهم حضور دانش آموزان در اين كنفرانس بود، 
در اين باره گفت: «بايد تكنولوژى را در اختيار بچه ها 
قرار بدهيم و به ايده هاى خالقانة آنان اميدوارانه نگاه 
كنيــم. دو دورة قبل، من ايدة حضور دانش آموزان به 
ايــن كنفرانس را مطرح كردم. ســال قبل تنها دو يا 
سه دانش آموز به كنفرانس آمدند و امروز بيش از 17 
طرح دانش آموزى، در كنار اين كنفرانس، بين المللى 
شــدند. قرار نيســت دانش آموزان در اين سن و سال 
مشكالت صنعت كشور را برطرف كنند، اما وقتى آنان 
در كنار صاحبان صنعت قدم به نمايشــگاه مى گذارند 
و با موضوعاتى همچون اســتارتاپ از نزديك آشــنا 
مى شــوند، اين مباحث مى تواند دغدغه اى براى آنان 
باشــد. از ســوى ديگــر، ســرمايه گذاران و صاحبان 
صنايع هم با ايده هاى خالقانة بچه ها از نزديك آشــنا 
مى شــوند. البته دانش آموزان بايد يــاد بگيرند تا حد 
امكان پروژه هاى كامل را به نمايشــگاه بياورند و براى 
دوره هاى بعدى و جشــنواره ها و نمايشگاه هاى ديگر، 
با كار كامل تر و يا ايده هاى تكميلى وارد شــوند. نبايد 
يك كار واحد را در چند جشــنواره يا نمايشگاه ارائه 

دهند.»
و  رباتيــك  بين المللــى  كنفرانــس  ششــمين 
مكاترونيــك در حالــى به كار خود پايــان داد كه از 
دانش آموزان شــركت كننده در نمايشــگاه، همچون 
دانشــجويان بخش رباتيك، قدردانــى و به صاحبان 
طرح هــاى برگزيــده جوايزى اهدا شــد. مســئوالن 
برگــزارى اين كنفرانس اميدوارانه چشــم به معلمان 
و دانش آموزانى دوخته اند كه خالقانه مى انديشــند و 
براى فرداى بهتر كشور طرح ها و ايده هايى سرشار از 

موفقيت دارند.    
 پي نوشت  .......................

* مخفــف دو رشــتة تركيبــي 
مكانيك و الكترونيك است.     
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تبيين تكنولوژي آموزشي
محمد عليزاده،كارشناس ارشد تكنولوژى آموزشى
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مؤلفه هاى 
آموزشى 

در طراحى 
چندرسانه اى ها

چند رسانه اي ها 
در فرايند 

ـ يادگيري ياددهي 

اســتفاده از تكنولوژى 
در آمــوزش بــه منظور 
تسهيل، تعميق و تسريع 
يادگيرى، در جاى خود 
اثربخشــى  و  كارايــى 
را  يادگيرى   - ياددهــى 

در پــي دارد. تكنولــوژى 
چندرسانه اى كه از دهه هاي 

پيش مــورد توجه قرار گرفته 
اســت، از جمله عواملي اســت 

كه به تقويــت ياددهى - يادگيرى 
مى انجامد. هنگامى كه حواس ديدارى 

و شــنيدارى به صورت توأمان درگير شوند، 
به دليل فعال شدن هر دو حافظة بصرى و حافظة 

كالمى، ميزان و عمق يادگيرى افزايش مى يابد. 
چندرسانه اى عبارت  است از محتوايى كه از تركيب 
شــكل هاي گوناگون محتوا نظير متــن، صوت، تصوير، 
انيميشــن، ويديو و نيز محتواى تعاملى ايجاد مى شود.  
با تكيه بر علم آموزش و دستاوردهاى موجود در زمينة 
روان شناســى يادگيرى و ارتباط، مى تــوان در طراحى 
چندرســانه اى ها نكاتى را مورد توجه قــرار دارد تا اين 

اثربخشى افزايش مضاعف داشته باشد. برخى از مؤلفه هاى 
آموزشى در طراحى چندرسانه اى در ادامه آمده اند:

الف) طراحی پيام های آموزشی  
طراحى بــه معناى برنامه ريزى نظــام دار و دقيق و 
فراينــدى مبتنى بر پيش بينى هاى قبــل از اقدام عملى 
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در پيام های 
آموزشی 

چندرسانه ای، 
عناصری از جمله 

نوشته، صدا، 
موسيقی، کالم، 

تصاوير و تصاوير 
متحرک در کنار 

يکديگر ارائه 
می شوند

براي اجراى يك كار اســت. پيام آموزشى نيز عبارت از 
محتوا، معلومات و اطالعاتى است كه در جريان آموزش 
به مخاطب منتقل مى شــود. طراحى پيام به فراگرد هاى 
ســنجيدة انتقال اطالعات از طريق انواع رســانه اطالق 
مى شود. طراحى مناســب بايد پيام را از لحاظ محتوا و 
شكل ارائه چنان بپروراند كه به درستى منتقل و به طور 
صحيح درك شــود و تأثير گذارى مناسب داشته باشد؛ 
يعنى بعد از اينكه توسط گيرنده دريافت شد، در شناخت، 
رفتــار و نگرش وى تغيير ايجاد كنــد و ايجاد ارتباط را 
تســهيل كند. با نظر بــه اينكه در پيام هاى آموزشــى 
چندرســانه اى عناصرى از جمله نوشته، صدا، موسيقى، 
كالم، تصاويــر و تصاوير متحــرك در كنار يكديگر ارائه 
مى شــوند، مواردى نظير داشــتن تنوع در ارائة مطالب، 
هم خوانى و تناسب عناصر ديدارى - شنيدارى با يكديگر، 
هدفمندبودن عناصر به كارگرفته شــده با يكديگر، نظم 
و ســازمان ارائة مطالب، زيبايى و جذابيت پس زمينه، و 
زمان كافى مى توانند طراحى پيام هاى آموزشــى را مؤثر 

گردانند. 
  

ب) اهداف آموزشی     
اهداف آموزشــى غايت ها و نتايج فرايند ياددهى - 
يادگيرى هستند كه در اثر فعاليت مداوم آموزش دهنده 
و يادگيرنده ميسر مى شوند. بلوم1 در طبقه بندي اهداف 
آموزشي، سه حيطة شناختى، عاطفى و روانى - حركتى 
را قابل توجه مي داند. هدف هاى آموزشى حوزة شناختى 
بــه فرايندهايى چون دانســتن، شــناختن، فهميدن، 
انديشــيدن، اســتدالل كردن و قضاوت كــردن مربوط 
مى شــوند. هدف هاى حوزة عاطفى به احساس، نگرش، 
انگيزش، قدردانى، ارزش گــذارى و از اين قبيل مربوط 
مى شــوند و هدف هاى حوزة روانى- حركتى، به حركات 
و اعمال ماهرانة بدنى چون نوشتن، تايپ كردن ، نواختن 
آالت موســيقى، ورزش كردن و انجام دادن مشــاغل و 
حرفه هاى گوناگونى كه با هر دو فعاليت بدنى و روانى سر 

و كار دارند، گفته مى شوند. 
به طور كلى، هنگامى كــه برنامه اى به قصد آموزش 

تدوين مى شود، بايد به موارد زير توجه شود: 
1. روش، رسانه و امكانات بايد با هدف متناسب باشند 

تا بتوانند در تحقق آن مؤثر باشند.
2. اگرچه هدف هر فعاليت آموزشــى پيش از شروع 
آن فعاليت تعيين مى شــود، اما نبايد تغيير ناپذير 
و غيرقابل انعطاف باشــد. هدفــى كه در آغاز هر 
فعاليت انتخاب مى شــود، احتمالى و آزمايشــى 
اســت و امكان دارد در فرايند فعاليت دستخوش 

تغييراتى شود. 

3. هدف بايد فرد را به فعاليت برانگيزد و به فعاليت 
او جهت دهد. چنين امرى زمانى امكان پذير است 
كه هدف هاى تربيتى بــر فعاليت  ها و احتياجات 

اصيل فراگيرنده متكى باشند. 
4. هــدف آموزشــى بايد با اوضــاع و احوال محيط 

شخص موافق باشد تا حصول آن ميسر شود. 
5. هدف  هاى آموزشى بايد تا جاى ممكن ملموس و 

قابل تصور و تحقق باشند. 

پ) مخاطبان آموزشی  
  مخاطبان آموزشى افرادى هستند كه برنامة آموزشى 
به منظور اســتفادة آن ها طراحى و ارائه مى شود. يكى از 
عناصر بسيار مهم و تعيين كننده در جريان آموزش، توجه 
به مخاطبان و خصوصيات آن هاست. تفاوت هاى مخاطبان 
در خصوص برخورد با محتواى آموزشى، به عواملى نظير 
تجربه هــاي قبلى آن ها، آموخته هاى آن ها، نقطه نظر ها، 
گرايش ها، نيازها، سبك هاى يادگيرى، سن و جنس آن ها 
مربوط مى شوند. در طراحى چندرســانه اى ها بايد ارائة 
مطالب به نحوى باشــد كه يادگيرندگان از لحاظ علمى 
و فيزيكى توانايى ادراك آن را داشــته باشند. همچنين 
بايد براى نياز هاى افراد با نيازهاى ويژه تدابيرى در نظر 
گرفته شود. در اين ميان، پيش دانسته هاى يادگيرندگان 
در رابطه با موضوع مورد يادگيرى، از جمله عواملى است 

كه بايد مورد توجه طراحان قرار گيرد. 

ت) تعامل  
رشد سريع و روزافزون فناورى اطالعات و ارتباطات به 
تحول در نظام هاى آموزش و پرورش دنيا منجر شده است و 
مفاهيم بنيادين، دانش ارتباطات جمعى و علوم اجتماعى 
دچار دگرگونى هاى عظيمى شده اند. از جمله مفاهيمى كه 
در عصر ارتباطات الكترونيكى دچار تحوالت گسترده اى 
شده، مفهوم تعامل است. تعامل به معناى درگيرى فعال 
يادگيرنده با برنامه است. ويژگى اصلى و اساسى يادگيرى 
الكترونيكى، عالوه بر دسترســى آســان بــه اطالعات، 
ارتباطى و تعاملى بودن آن است. در طراحى و استفاده از 
چندرسانه اى ها، تعامل مى تواند در حدى گنجانده شود كه 
مخاطب اهداف خود را تعيين يا انتخاب كند، روش هاى 
خود را انتخاب و فعاليت هاى خود را ارزيابى كند. امروزه 
نرم افزارها امكان تدوين چندرسانه اى هايى با تعامل بسيار 

مطلوب را فراهم كرده اند. 
       

ث) روش تدريس   
روش عبارت است از مجموعه اي از شيوه ها و تدابير 
براى انجــام كاري مشــخص و روش تدريس نيز روش 
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در ارزيابی 
پيشرفت 
تحصيلی، 
بازخورد  عاملی 
است که در 
تحقق اهداف 
آموزشی و بهبود 
کيفيت يادگيری، 
ارتقای سطح 
کيفی آموزش 
و عملکرد 
فراگيرندگان 
نقش مهمی دارد

ســازمان دهى شــكل يادگيرى با هدف برآورده شدن 
يك هدف آموزشــى خاص، يا به جاى گذاردن يك اثر 
يادگيرى خاص اســت. روش تدريس در صورتى كه با 
اهداف، مخاطب و محتوا هماهنگ باشد، بسيار مؤثر واقع 
مي شود و ياددهى- يادگيرى خالقانه اي را ايجاد مي كند. 
در بحث نرم افزارهاى آموزشى روش هم مى تواند متنوع 
باشد كه در اين صورت با بهره گيرى از امكانات صوتى- 
تصويرى چندرسانه اى ها مى توان هر كدام از روش هاى 
تدريس را به نحوى مطلوب تــر به كار گرفت. امروزه در 
طراحى چندرســانه اى ها بيشــتر بر روش هاى فعال و 

خالقانه تأكيد مي شود.  

ج) ارزشيابی 
ارزشــيابي ميزان موفقيت هدف را نشان مي دهد و 
به طور مستمر و مداوم برنامه هاي آموزشي را مي سنجد. 
بنابرايــن، اگر برنامه  هاي آموزشــي و فرايند ياددهي - 
يادگيري دائماً در حال ارزشيابي نباشند، آموزش حالت 
پويايي خود را از دست  مي دهد و ايستا مي شود. در هر 
برنامة آموزشى، بر مبناى اهداف و ضروريات، از ارزشيابى 
قبل، حين و بعد از برنامه استفاده مى شود. صاحب نظران 
بر اين باورنــد كه ارزيابى زمانى تأثير مثبت دارد كه به 
منظور اصالح انجام شــود و روند يادگيرى - يادآوري را 
براى مخاطب تسهيل كند. در نرم افزارهاى چندرسانه اى 
و خود آموزهاى ديگر هم قاعدتاً ارزيابى بايد حاوى نكاتى 

ازجمله موارد زير باشد:
 قبل ، حين و بعد از آموزش صورت گيرد.

 بيشتر به درك و يادگيرى تكيه كند.
 با اهداف و محتوا تناسب داشته باشد.

 همة اهداف درس را ارزيابى كند.

چ) بازخورد
بازخورد نوعى برگشت پيام ارتباطى است كه در آن 
گيرنده به طور عامدانه يا غيرعامدانه به پيام فرســتنده 
واكنش نشــان مى دهد. اين پيام ها به فرستنده امكان 
مى دهند وضعيت ارتباطى خود را با مخاطبانش ارزيابى 
كند. در ارزيابى پيشرفت تحصيلى، بازخورد  عاملى است 
كه در تحقق اهداف آموزشى و بهبود كيفيت يادگيرى، 
ارتقاى ســطح كيفى آموزش و عملكــرد فراگيرندگان، 
نقش مهمى دارد. ســاده ترين تقســيم بندى بازخورد 
به اين ترتيب اســت: 1. بازخورد فرايندى؛ 2. بازخورد 
پايانــى.  بازخوردهــاى فرايندى همــان بازخوردهاى 
توصيفى شناختى و فرا شــناختى هستند كه معلم به 
منظور بهبــود روش ها و نحوة يادگيرى و آگاه شــدن 
دانش آمــوز از قوت ها و ضعف هــاى يادگيرى مطالب و 
مباحث درس به دانش آمــوز ارائه مى كند و دانش آموز 
با استفاده از اين بازخورد هاى پيوسته، هدفمند، متنوع، 
توصيفى و ســاده و قابِل فهــِم معلم، پى مى برد در چه 
وضعيتى قرار دارد و چــه فعاليت هايى بايد انجام دهد. 
بازخــورد پايانى نيز به دنبال اين اســت كه فراگيرنده 
را از ميــزان تحقق اهدافش مطلع ســازد. در رابطه با 
نرم افزارهاى چندرسانه اى و بســيارى از خود آموزهاى 
ديگر نيز بازخورد مى تواند با رعايت شــرايطى از جمله 
اصالحى بودن، مرتبط بودن با پاسخ ارائه شده از طرف 
كاربر، نداشتن فاصلة زمانى زياد بين زمان ارائة پاسخ و 
بازخــورد، زمان كافى و آموزنده بودن، به تحقق اهداف 

آموزشى كمك كند. 

 جمع بندی
در طراحــى چندرســانه اى ها، توجــه بــه 
مؤلفه هايى كه به افزايش اثربخشــى برنامه منجر 
مى شوند، بســيار حائز اهميت است. مؤلفه هايى 
از جمله طراحــى پيام هاى آموزشــى، توجه به 
اهداف آموزشى، مخاطبان، روش تدريس، تعامل، 
ارزشيابى و بازخورد، از جملة اين مؤلفه ها هستند. 
معموالً در بعضى موارد، به اين دليل كه در طراحى 
چندرسانه اى ها تنها از متخصصان فنى و نرم افزارى 
اســتفاده مى شــود، اين نكات مــورد غفلت قرار 
مى گيرند. پيشــنهاد مى شود در طراحى و تدوين 
چندرسانه اى ها به مؤلفه هاى آموزشى توجه شود. 
اين امر مستلزم به كارگيرى متخصصان تكنولوژى 

آموزشى در جريان توليد است. 

 پي نوشت  .........................................................................................
1.  B. Bloom
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فاطمه شهزادي، مدرس و دبير بازنشستة منطقة 6 تهران

طراحي و توليد

موتور  الكتريكيموتور  الكتريكي

 طرز ساخت موتور الكتريكي بسيار ساده
 وسايل مورد نياز

1. يك قطعه تختة سفيد به ابعاد 20×10 سانتي متر
2. دو قطعه حلبي سفيد به ابعاد 10×2 سانتي متر

3. مقداري ميله مفتولي آهني به طول تقريبي 20 سانتي متر
4. مقداري سيم الكي نازك در حدود 10 ميلي متر

5. يك قطعه آهن رباي قوي مستطيل شكل
6. يك عدد باتري كتابي

 نحوة ساخت
1. مطابق شــكل، روي تختة سفيد، باتري را با چسب مايع 

بي رنگ بچسبانيد.
2. دو قطعه حلبي را به شكل هاي   خم كنيد. قسمت  
باالي هر  را ســوراخ كنيد و هر كدام را در زير قسمت 
قطب هــاي باتري قرار دهيد، به طوري كه كامًال با قطب ها 

در تماس باشد. 
3. سيم الكي روپوش را روي يك جسم گرد به صورت حلقة 

سيم پيچ درآوريد (مطابق شكل).
4. ميلة مفتول آهني را از وســط اين كالف سيم پيچ عبور 
دهيد و در باالي تيغه هاي حلبي كه از قبل ســوراخي در 

آن ها ايجاد كرده ايد، قرار دهيد.
5. آهن ربا را روي باتري كتابي، درســت زير سيم پيچ، قرار 

دهيد.
موتور الكتريكي سادة شــما به همين راحتي كار خواهد 

كرد.
تذكر: هر كدام از دو قطب باتري بايد جداگانه به دو قطعة 

حلبي وصل شود.

 نحوة كار
با قرار دادن سيم پيچ در جاي خود، موتور بالفاصله شروع 
به چرخاندن ســيم پيچ خواهد كرد. توجه داشــته باشيد كه 

اتصاالت مداري شما اشكال نداشته باشند.

در زمان هاي قديم، زندگي مكانيزة امروزي وجود نداشــت و كارها بيشــتر با نيروي بدني و ماهيچه انجام مي شد. براي مثال، انسان ها 
مسيرهاي دور و نزديك را با پاي پياده مي رفتند و طي طريق مي كردند، نه با ماشين. لباس هاي خود را با دست مي شستند نه با ماشين هاي 
امروزي. يا براي جاروكردن مكان زندگي شــان از جاروهاي دستي استفاده مي كردند نه جاروبرقي. براي چرخ و له كردن گوشت از هاون هاي 
ســنگي اســتفاده مي كردند و يا براي پودر كردن بعضي چيزها از انواع هاون هاي برنجي استفاده مي كردند. خالصه، كارها با سختي تمام و 
سرعت كم پيش مي رفتند. به مرور انسان ها ياد گرفتند از ماشين ها به جاي انرژي ماهيچه اي كمك بگيرند. رفته رفته بشر توانست موتورهاي 

الكتريكي را درست كند تا با تبديل انرژي الكتريكي به انرژي مكانيكي در كلية وسايل مورد نيازش، از آن استفاده كند.

حال به سؤاالت زير پاسخ دهيد:
1. كار ســيم پيچ و ميلة مفتولي در اين وســيله چيســت؟ و W در 
موتورهاي الكتريكي كنوني، به منزلة چه چيز است؟ تبادالت انرژي 

در اين وسيله چگونه صورت مي گيرد؟
2. نقش آهن ربا در اينجا چيست؟

3. با سر و ته كردن آهن ربا چه تغييري در موتور مشاهده خواهيد كرد؟
4. كار قطعه هاي حلبي در اين وسيله چيست؟

5. فهرستي از وسايل زندگي خود تهيه كنيد كه در همة آن ها از موتور 
الكتريكي استفاده شده باشد؟

6. جهان بدون استفاده از موتور چگونه خواهد بود؟

 سانتي متر

 مطابق شــكل، روي تختة سفيد، باتري را با چسب مايع 

  خم كنيد. قسمت  
 را ســوراخ كنيد و هر كدام را در زير قسمت 
قطب هــاي باتري قرار دهيد، به طوري كه كامًال با قطب ها 

 سيم الكي روپوش را روي يك جسم گرد به صورت حلقة 

اساس ساختمان يك موتور الكتريكي

ميلة مفتوليكالف سيم پيچتختة نگاهدارندة وسيله

قسمت هايي از سيم الكي 
كه لخت شده اند

آهن رباقطعة حلبي قطعة حلبيباتري كتابيقطب هاي باتري

قطعه سيمي كه 
يكي از قطب هاي آهن ربا را 
به حلبي كناري وصل مي كند

حال به سؤاالت زير پاسخ دهيد:
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احمد عادل دوست

آموزه هاي تربيتي، فرهنگي

كالس دهــم بوديــم. دبير شــيمي ما 
آقاي قاضي پور بود. معلمي جدي، شايســته، 
منضبط و تاحدي ســخت گير و البته دلسوز. 
كلمة خوبي نيســت، ولي بايــد بگويم وقتي 
درس مي داد، «جان مي َكند» تا مطمئن شود 
كه دانش آموزان درس را فهميده اند. مدرسة 
ما آزمايشگاهي هم داشــت كه گاهي از آن 
استفاده مي شد؛ يعني خود آقاي قاضي پور ما 
را به آزمايشگاه مي برد. البته خودش آزمايش 
مي كرد و مــا فقط مي ديديم! گاهي هم يك 
وسيلة آزمايشگاهي را به كالس مي آورد و در 
ضمن درس، از آن براي فهم بهتر ما استفاده 
مي كرد. مي گفت اين طور وقتمان كمتر هدر 

مي رود. 
به هــر حال، روزي آقاي قاضي پور وقتي 
وارد كالس شــد، يك جعبة كوچك مقوايي 
نسبتاً كوچك، به شكل مكعب مستطيل، در 
دست داشت. طبق معمول دانستيم كه امروز 

حرف تازه اي برايمان خواهد داشــت. اما چه 
حرفــي، معلوم نبود. من تا جعبه را ديدم ياد 
ســؤال يكي از بچه ها در جلسات قبل افتادم 
كه از آقاي قاضي پور پرسيد: «آقا! اين هايي كه 
دانشمند و كاشف و مخترع مي شوند، از چه 
طريق به اينجا مي رسند؟» كه آقاي قاضي پور 
گفت: «چه ســؤال خوبي! البتــه جواب اين 
سؤال يك كلمه يا يك جمله نيست. يك روز 

در اين باره مفصل برايتان توضيح مي دهم».
گذشــت تا امــروز. آقــاي قاضي پور با 
جعبه اي در دســت وارد كالس شد. درس ما 
حل مسائل و تمرين هاي درس «تعادل هاي 

شيميايي» بود. 
وقتي چند مســئله را حل كرديم، آقاي 
قاضي پور  گفت، امــروز همين قدر كار كافي 
اســت. اجازه بدهيــد به موضــوع ديگري 
بپردازيم. حدس من درست بود. مي خواست 
جواب آن سؤال را بدهد. گفت: بچه ها! چند 

هفتة پيش عليرضا جمشيديان از من سؤال 
كرد كه من گفتم جواب آن را يك روز ديگر 

خواهم داد. يادتان هست؟
من گفتــم، بله آقا، و شــما گفتيد چه 
سؤال خوبي. سؤال اين بود كه «دانشمندان 
و مخترعــان و كاشــفان چگونه بــه اينجا 
مي رسند؟» گفت درست است! و جمشيديان 
هم از آن طرف كالس گفت «بله، سؤال من 

همين بود آقا!»
در اينجــا، آقاي قاضي پــور جعبه را باز 
كرد و از داخل آن شــمع نســبتاً بزرگي را 
درآورد پايــه اي هم همراه آن بود. شــمع را 
در پايه اســتوار كرد و گفت حاال مي خواهم 
به كمك اين شــمع جواب سؤال را بدهم. با 
خود مي گفتيم، اين شــمع چه ربطي به آن 
سؤال مي تواند داشته باشد!؟ آقاي قاضي پور 

اين طور شروع كرد:
مي دانيــد كه تحقيق و پژوهش در علوم 

شمِع بدون پروانة ما!
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بايد از طريق مشاهده، جمع آوري اطالعات، 
فرضيه ســازي و آزمايش و تحليــل داده ها 
صورت گيرد. هر كدام از اين ها خودش بحث 
مفصلي دارد و در وقت كمــي كه ما داريم، 
من نمي توانم براي شــما توضيح بدهم. تنها 
مي خواهم به يكي از اين موارد كه «مشاهده» 
است بپردازم، در واقع، مي خواهم با استفاده 
از اين شمع، به شما نشان بدهم كه مشاهدة 
اين شمع در نظر افراد معمولي چگونه است 
و در نظر دانشــمند يا كســي كه كار علمي 
مي كنــد، چگونه! پس دقت كنيد. ســپس 
گفــت، مي خواهيم مشــاهدات علمي خود 
دربارة اين شمع را بگوييم. حاال از خود شما 

شروع مي كنم:
به نظر شــما، اين شمع - در حالي كه 

روشن باشد - چه ويژگي هايي دارد؟
هر يك از شــما كــه مي دانــد بگويد. 
پاسخ ها شروع شدند. هر كس چيزي گفت:

 جسم است.
 جامد است.
 طول دارد.

 رنگ آن سبز روشن است.
 نخ دارد.

فتيله  كــه  اســت  اين  منظورت  معلم: 
دارد!؟ مي پذيريم. باز هم بگوييد.

 شعله دارد.
 دود مي كند.

 زيباست.
معلم: نه! زيبايي ويژگي علمي نيســت. 
ممكن است كسي آن را زيبا نبيند. ادامه 

دهيد.
 اشك دارد.

معلم: ديگر چه ويژگي هايي دارد؟
 حرارت دارد.

 براي سوختن به هوا نياز دارد...
وقتي جواب ها ته كشيد، آقاي قاضي پور 
گفت: خب، شما حدود ده ويژگي شمرديد، 
امــا ويژگي هاي اين شــمع خيلي بيشــتر 
اســت. حاال ببينيد اگر بخواهيم آن را دقيقاً 
مشــاهده و توصيف كنيم، شــايد بيش از 
چهل ويژگي برايش بنويســيم. بعد به يكي 
از بچه ها گفت: پاي تخته برود و مواردي را 
كه مي گويد، بنويسد. به ما هم گفت، با نگاه 
به شــمع ويژگي هاي آن را مي نويسم. توجه 

كنيد كه بايد از هــر پنج حس خود كمك 
بگيريد. شروع كن!

1. شمع جسمي است جامد.
2. به شكل استوانه

3. به طول حدود 30 ســانتي متر (اگر 
انــدازه  دقيق   داشــتيم  خط كــش 

مي گرفتيم).
4. به قطر تقريبي 25 ميلي متر

5. به رنگ سبز روشن
6. مزه ندارد.

 آقا از كجا معلوم است.
 از اينكه جنس شمع از پارافين است 

و پارافين ماده اي بدون طعم است.
7. بو (در حالي كه خودش شــمع را بو 

مي كرد) ندارد.
8. جنس شــمع نرم اســت و با ناخن 

خراشيده مي شود.
9. فتيلــه اي دارد (يعني شــمع بدون 

فتيله روشن نمي شود).
10. فتيله از جنس نخ است.

11. فتيله از باال تا پايين شمع ادامه دارد.
12. فتيلــه نقش يك محــور مركزي را 

براي شمع دارد.
13. سر فتيله حدود دو سانتي متر از سر 
شمع بيرون است و از انتهاي شمع 

نيز خارج مي شود.

در ايــن وقت، آقاي قاضي پور شــمع را 
روشن كرد و گفت ادامه مي دهيم:

14. فتيله شمع را روشن نگه مي دارد.
15. اگــر هوا نرســد، شــمع خاموش 

مي شود.
16. سوختن شمع صدا ندارد.

17. بدنة شــمع عايق اســت (زيرا گرم 
نمي شود).

18. شمع روشن شعله  دارد.
19. شمع دود دارد.

20. طول شــعلة شــمع به حدود پنج 
سانتي متر مي رسد.

21. قسمت پايين شعله آبي رنگ است.
22. باالي فتيله يك ناحية تاريك ديده 

مي شود.
23. ناحية تاريك تقريباً مخروطي شكل 

است.

24. نور شــمع ماليم اســت و چشم را 
خيره نمي كند.

25. قســمتي از فتيله كه از ســر شمع 
بيرون آمده، سفيد است.

26. قسمت باالي فتيله گداخته است.
27. سر فتيلة در حال سوختن كج است.

28. طول شــمع بر اثر ســوختن كوتاه 
مي شود.

29. از شعلة شمع گرما توليد مي شود.
30. اگــر دســت خود را تــا حدود 15 
بگيريم،  باالي شــمع  ســانتي متر 
مي سوزد (با دست خود اين ويژگي 

را نشان داد).
31. در ســر شــمع در حال ســوختن 
ايجاد  كوچكي)  (گودي  كاســه اي 

مي شود.
32. در كاســه، بدنة ذوب شــدة شمع 

جمع مي شود.
33. اگــر باد اندكي به شــمع بوزد، لبة 
كاســه ذوب و مادة مــذاب بر بدنة 

شمع جاري مي شود.
34. مادة ذوب شــده روي بدنة شــمع 

منجمد مي شود.
35. به اين مادة منجمد اشــك شــمع 

مي گويند.
36. شمع روشن تا زماني معين مي سوزد 

و نابود مي شود. 
37. پس از خاموش شدن شمع، معموالً 
كمي از پارافين آن نســوخته باقي 

مي ماند.
38. اين پارافين اضافه ســرد و منجمد 

مي شود.
آقاي قاضي پور به اينجا كه رسيد، گفت: 
حاال ديديد مشــاهدة دقيق علمي چه كار 
مشكلي است؟ شما مي توانيد از همين مثال 
كوچك كــه نمونه اش را ديديد، بفهميد كه 
يك دانشمند در هر رشته اي، چقدر بايد فكر 
كند، مشاهده كند و دقت و تيزبيني داشته 
باشد تا به حل مسئله اي يا كشفي نائل آيد.
جملة آخر آقــاي قاضي پــور اين بود: 
البته، توصيف شــاعرانة شمع هم داريم كه 
علمي نيســت، ولي زيباست، به شرط اينكه 
گل و پروانه اي هم با آن باشند؛ شمع علمي 

متأسفانه پروانه ندارد!
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زنگفيلم7
معرفى گزيدة فيلم هاي جشنوارة بين المللي فيلم رشد 

براي پخش در كالس درس

كاربرد تكنولوژي آموزشي
روح ا... مالمير، كارشناس ارشد هنرهاي نمايشي

                                                                                مقدمه                                                                                                                                                                               
فيلم يكي از رســانه هاي اثربخش در آموزش محتواي درسي اســت. در كالس درس، به كمك فيلم مي توان دنياي خارج از كالس را 
مشاهده كرد. براي ايجاد انگيزه، دقت و عالقه به موضوع درس، فيلم وسيله اي بسيار مناسب است كه مي توان در اول، وسط يا آخر درس از 
آن استفاده كرد. با اين هدف كه فيلم مي تواند فرايند ياددهي و يادگيري را فعال و اثربخش كند و كيفيت يادگيري را ارتقا دهد، به معرفي 

فيلم هاي جشنوارة بين المللي فيلم رشد پرداخته ايم.

ë خالصة فيلــم: جواني الغر انــدام وارد يكي از قطارهاي مترو مي شــود و 
روي يكي از صندلي ها در كنار جواني چاق مي نشــيند. جوان چاق از طريق 
هندزفري در حال گوش كردن موســيقي است و هيچ توجهي به جوان الغر 
ندارد. جوان الغر سعي مي كند روي صندلي اش كمي راحت تر بنشيند، اما به 
دليل جثة چاق جوان كناري اش، نمي تواند. آن دو هيچ حرفي با هم نمي زنند، 
اما كارگردان اين فيلم با نگاهي جديد و خالقانه به سراغ سايه هاي جوان الغر 

و چاق مي رود و رفتار و گفتار مؤدبانة آن ها را به ما نشان مي دهد.
ë مخاطب :  اين فيلم براي پخش در كالس درس دانش آموزان دوره هاي اول و 

دوم متوسطه توصيه مي شود. 

عنوان فيلم: 

سايه هاي سپيد 
كارگردان: مهدي اميني

قالب: مستند (بخش بين الملل)
مدت زمان: 6 دقيقه

 كليدواژه ها:     فيلم آموزشي، فيلم رشد، تكنولوژي آموزشي، يادگيري                                                                                                        

ادب از كه آموختي؟
انسان ها در برخوردهاي اجتماعي با يكديگر و آمد 
و رفت در محيط هاي گوناگــون، نيازمند رعايت آداب 
و اصولي هســتند كه احترام و حقوق متقابلي برايشان 
ايجاد كند. براي نشان دادن شخصيتي با وقار و احترام 
برانگيز از خــود و جلب توجه و احتــرام ديگران، بايد 
حركات و رفتارهاي مناســبي داشته باشيم؛ رفتارهايي 
كه اگرچه بيشــتر آن ها را در آمد و رفت هاي اجتماعي 
ياد گرفته ايم، ولي هنوز نكات ريز و ظريف زيادي وجود 
دارند كه از آن ها بي خبريم؛ نكاتي كه از آن ها به عنوان 
آداب معاشرت ياد مي شود. رعايت برخي آداب اجتماعي 
بــه ما كمك خواهد كرد شــأن و منزلت اجتماعي مان 
ارتقا يابد و از فردي عامي به انساني متشخص و باكمال 

تبديل شويم.
بايدهــا و نبايدهاي معاشــرتي در همة جوامع به 
صورت الگوهايي ثابت و مشــترك وجــود دارند. البته 
چگونگي آن هــا در هر فرهنگي تابع نظــام ارزش ها و 
باورهاي آن جامعه است. از اين رو، اگر چه همة جوامع 
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برخي رفتارها را مؤدبانه و برخي ديگر را خارج از نزاكت 
مي شمارند، اما اينكه چه چيزي مؤدبانه است يا نيست، 
فقط با فرهنگ هر جامعه تعريف مي شود، به طوري كه 
رفتار و رســوم پسنديده در يك جامعه ممكن است در 

جامعة ديگر اصًال پسنديده نباشد.
مثًال ميان اسكيموها رسم بر اين است كه مهمان، 
پس از غذا خوردن، لب هاي خود را طوري پاك كند كه 
صدايي از آن ها برخيزد. به اين ترتيب نشــان مي دهد 
غذا برايش گوارا بوده اســت، ولي ما اين كار را ناپسند 
مي دانيم. دســت دادن با دوســتان هنگام مالقات در 
بسياري از كشورهاي جهان معمول است، ولي چينيان 
به جاي اين كار دو دســت خــود را بر هم مي گذارند و 
تكان مي دهند. در كشــور ما، رعايت فاصلة بين دو نفر، 
اگر چه پســنديده است، اما مرسوم نيست و تقريباً بين 
دو نفر در صف هيچ فاصلــه اي وجود ندارد، حال آنكه 
در كشــورهاي اروپايي، رعايت نكردن اين فاصله نوعي 
تعرض به حريم و حقوق فردي افراد محسوب مي شود 

و واكنش هاي تندي در پي دارد.
بنابراين، آداب معاشرت با ديگران در سراسر جهان، 
در عيــن حال كه متفاوت اســت، ولــي در همه جا به 
منظورهاي معيني از قبيل ســالم كردن، دست دادن 
و احترام گذاشــتن به يكديگر، نحوة رفتار و پوشش در 

مهماني ها و محل كار مورد احترام است و به كار مي رود.
فيلم «سايه هاي سپيد» يكي از فيلم هاي راه يافته 
به بخش مســابقة چهل و هفتمين جشنوارة فيلم رشد 
است كه مي توان از آن براي آموزش غيرمستقيم آداب 

معاشرت به دانش آموزان استفاده كرد.

ë خالصة فيلم: پدرى كه حاال گرد پيرى بر ســر و صورتش نشســته، از نظر 
شــنوايى نيز دچار مشكل شده اســت و صداها را خوب نمى شنود. فرزند او 
يك سمعك برايش خريده و آماده اش كرده است تا به خانة سالمندان برود. 

پدرش تمايلى به ترك خانه ندارد و ...
ë مخاطب : اين فيلم براى پخش در كالس درس دانش آموزان دوره  هاى اول 

و دوم متوسطه توصيه مى شود.

عنوان فيلم: 

 سمعک 
كارگردان: محمد همتى

قالب: داستانى (بخش دانش آموزى)
مدت زمان: 5 دقيقه
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 از مكافات عمل غافل مشو 
گندم از گندم برويد، جو ز جو!

انسان موجودى است اجتماعى و بنيان اين اجتماع 
بر همان خانوادة كوچك چند نفرى بنا نهاده شــده كه 
متشكل از پدر و مادر و فرزند است. در اجتماع خانواده، 
پدر و مادر حكم ريشة درخت را نسبت به شاخه ها دارند. 
آن ها به طور طبيعى و فطرى دوستدار فرزندان خويش 
هستند و در نتيجه همة تكاليف و مشكالت فرزندان را 
بدون هيچ گونه احســاس ناراحتى و منت گذارى انجام 
مى دهند. اما والديــن زمانى به فرزندان نياز جدى پيدا 
مى كنند كه عمرى از ايشان مى گذرد. حال اگر فرزندان 
احتــرام كامل پدر و مــادر را رعايت نكننــد يا خداى 
نخواســته آن ها را مــورد آزار و اذيت، زخم زبان ، طعنه 
و منت گذارى قرار بدهند، ايــن بى احترامى پيامدهاى 
بسيار بدى دارد كه رفته رفته كانون خانواده و در نهايت 

اجتماع را از هم مى پاشد.
در قرآن كريم، بارها احتــرام به پدر و مادر توصيه 
شــده اســت. اين توصيه آن قدر مهم است كه در كنار 
دعوت به توحيد آمده اســت. از جمله در آية 23 سورة 
اِسرا، خداوند مى فرمايد : «پروردگارت مقرر داشت كه جز 
او را نپرســتيد و به پدر و مادر نيكى كنيد. اگر يكى از 
آن ها يا هر دو نزد تو به پيرى رســيدند، به آنان «واى» 
مگــو و آنان را مــران و با آنان [لطيف و ســنجيده و] 

بزرگوارانه سخن بگو.»
در احاديث نيز احسان به والدين بسيار سفارش شده 
و از آزردن آنان نكوهش به عمل آمده اســت. چنان كه 
فرموده اند : نگاه رحمت به والدين، پاداش حج مقبول را 
دارد. رضايت آن دو، رضاى الهى و خشــم آنان خشــم 
خداست. احســان به پدر و مادر عمر شخص را طوالنى 
مى كند و سبب مى شــود فرزندان او هم به وى احسان 
كنند. در حديث ديگرى آمده است، حتى اگر تو را كتك 

زدند، تو «اُف» نگو، خيره نگاه مكن، دســت بلند مكن، 
جلوتر از آنان راه نرو، آنان را به نام صدا نزن، كارى مكن 
كه مردم به آنان دشــنام دهند، پيش از آنان منشين، و 

پيش از آنكه از تو چيزى بخواهند، به آنان كمك كن.
از آيات و روايت هاى تربيتى بر مى آيد كه احسان به 
پدر و مادر در همه حال الزم اســت. هرگاه يكى از پدر و 
مادر يا هر دوي آنان پير شــوند، فرزند بايد متكفل امور 
آنان باشــد؛ نه اينكه ادارة امور آنان را به ديگران بسپارد 
و خود از زير بار اين مســئوليت شانه خالى كند. سپردن 
والديــن پير بــه خانه هاى ســالمندان، خالف مقتضاى 
انســانيت و وجدان بشرى است. پدر و مادر، تنها محتاج 
خوراك، پوشاك و خدمات معمولى و مادى نيستند، بلكه 
نيازمند محبت و دستگيرى و مهربانى اند و اين نيازمندى 
آنان، در خانة سالمندان و آسايشگاه ها تأمين نخواهد شد. 
هيچ فرزندى هرگز نبايد از نگهدارى و خدمت رســاندن 
به پدر و مادر، اظهار انزجار و خســتگى كند. البته نيكى 
به والدين، نبايد تنها در زمان حيات و زندگى آنان باشد، 
بلكه پس از مرگ آن عزيزان نيز بايد احســان به آن ها را 
ادامه داد. رسول اكرم (صلى اهللا عليه و آله) فرموده است: 
«سرور نيكوكاران در روز قيامت، انساني است كه بعد از 

فوت والدين به آنان نيكى كرده است.»
فيلم كوتاه «ســمعك»، يكى از آثار دانش آموزى در 
چهل و هفتمين جشنوارة فيلم رشد، به اين مهم پرداخته 

است.

 پي نوشت ها .........................................................................................
ë فرهنگيان محترم، اولياي گرامي و متوليان ارجمند آموزش وپرورش براي تهية 

فيلم هاي معرفي شده مي توانند به يكي از روش هاي زير اقدام كنند:
الف) تماس با شماره تلفن 883٠5861-٠21 (گروه توليد فيلم هاي آموزشي)
«goroohehonari@gmail.com» ب) ارسال درخواست كتبي از طريق نشاني الكترونيكي

(با ذكر نام، شمارة تلفن و نشاني دقيق).
ج)مراجعة حضوري به نشــاني «تهران، زير پل كريمخان، خيابان ايرانشــهر 
شــمالي، ســازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش وپرورش، طبقة دوم، 

گروه توسعه و توليد رسانه هاي شنيداري و ديداري.
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ما و خوانندگان

خوانندگان محترم مجلة رشد تكنولوژي آموزشي
در شــماره هاي 3 و 4 مجلة امســال، دربارة «ويژگي هاي بهترين و بدترين معلمان از نظر دانش آموزان» صحبت شــد. از شما 

خواستيم نظرات و ويژگي هاي خود را در اين خصوص به دفتر مجله ارسال كنيد. 
جدول زير را آقاي محمد شــيرزادي فرستاده است. ايشان از همكاران فرهنگي شــاغل در ادارة آموزش وپرورش شهرستان 

رباط كريم است. 
شــما نيز مي توانيد نظرات خود را در خصوص جدول ارائه شده در شماره هاي قبل و يا نظرات ايشان، به دفتر مجله بفرستيد. 

منتظر دريافت نظرات شما هم هستيم.

ويژگي هاي بهترين معلم هاي من
مصداق خصوصيت

در برابر برخوردهاي هنجارشكنانه و رفتارهاي خالف جهت دانش آموز (دانش آموزان) 
قاطعانه اما منصفانه اعمال نظر كند.

رعايت عدالت در برخوردها ۱

هنگام مواجهه با چالش هاي رفتاري و مسائل گوناگون آموزشي در محيط كالس، 
عالوه بر جديت، خونســردي خود را حفظ كند و دچار خطاي تصميم گيري مبتني بر 

هيجانات منفي (عصبانيت و خشم) نشود.

سعة صدر و متانت ۲

از جمله مهم ترين نيازهاي حرفة معلمي داشــتن تخصص علمي در زمينة مورد 
تدريس و نيز ارائة مطالب براساس نيازهاي روز يادگيرندگان است.

دانستن دانش محتوايي و به روز بودن مطالب ۳

عالقه و انگيزة فرد معلم هنگام تدريس و ارائة مطالب به خوبي نمايان است و اين 
خود شادابي و نشاط را در محيط كالس به وجود خواهد آورد و آنجا را به محيطي جذاب 

تبديل مي كند.

شادابي و نشاط ناشي از انگيزة باال ۴

بــه دور از هرگونه توهين و اوقات تلخي، به آنچــه در محيط كالس جريان دارد، 
پاسخ مي دهد و در برابر انتقادها و مخالفت ها بر محور منطق حركت مي كند و به نوعي 

نقدپذير است.

ايجاد امنيت رواني در فراگيرندگان ۵

معلم هاي من
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تبيين تكنولوژي آموزشي و پداگوژي
نويدكاظمى اسكى، آموزگار دورة ابتدايى شهرستان آمل

اين جا  دانش آموزان 
ياد   دهنده هم هستند

در جهان امروز، انســان ها به ســويى مى روند كه 
نياز به داشتن مهارت هاى رايانه اى از ملزومات زندگى 
روزمرة آنان به شــمار مــى رود. در ســاية اين همه 
پيشــرفت هاى تكنولوژيك كه تمام سيســتم ها را به 
سمت مكانيزه شــدن سوق مى  دهند، بايد با اين موج 
جهانى همراه شــد تا بتوان عالوه بر افزودن ســرعت 
انجام كارها، احتمال خطاهاى انســانى را نيز كاهش 
داد. نظــر به آنكه در ســال هاى اخير بحث ها بر ســر 
هوشمندسازى مدرســه ها و لزوم استفادة همه جانبه 
از ابزارهاى نوين فناورى بســيار داغ شده است، بايد 
اذعان كرد، اين موضوع براى نظام آموزشى كشور ما از 

نان شب هم واجب تر است.
وزارت آموزش و پرورش براى نخستين بار در سال 
1383 طرح آزمايشى مدرسه هاي هوشمند را در چهار 

دبيرســتان تهران به اجــرا درآورد. از آن روز تا كنون 
مدرسه هاي بسيارى در سطح كشور كم و بيش مشمول 
اين طرح شده اند و در اين سال ها، با افزايش تجربه، بر 
كارايى خويش نيز افزوده انــد. هر چند بايد قبول كرد 
كه ما در مراحل نخستين كار هستيم، اما اهتمام بيشتر 
در ادامة كار از جانب جامعه، مســئوالن و فعاالن حوزة 
آموزش، مى تواند اهداف عالى هوشمندسازى مدرسه ها 

را تا حدود زيادى محقق سازد.
مدرسة هوشمند۱

در تعريفى از مدرســة هوشــمند مى تــوان گفت، 
مدرسه اى كه در آن، دانش آموز، عالوه بر يادگيرنده بودن، 
ياددهنده نيز هست و مى تواند فراتر از برنامة درسى خود 

گام بردارد.
اين يعني برنامة درسى نمى تواند برايش محدوديتى 

                                                                                                    اشاره                                                                                                                                                                              
ايجاد كتابخانه هاي ديجيتالي در مدرسه كمك مي كند دانش آموزان بتوانند به صورت برخط و در هر مكان و هر زمان به كتاب هاي 

مورد نيازشان دسترسي داشته باشند. اين مقاله به توضيح اهميت شكل گيري اين نوع از كتابخانه هاي مدرسه اي پرداخته است.

 كليدواژه ها:    كتابخانة ديجيتالي، هوشمندسازي، كتابخانة مدرسه، فناوري آموزشي                                                                                                                        
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ايجاد كند. مدرسة هوشمند اهدافى را دنبال مى كند كه 
مهم ترين آن ها كســب مهارت فكر كردن و فراهم سازى 
محيط تعاملــى ياددهى- يادگيرى اســت. دانش آموز 
مى تواند انبوهى از اطالعات را از اينترنت به دست آورد و 
معلــم نيز به عنوان راهنما در كنار او قرار دارد و به جاى 
اينكــه لقمة آماده را در دهان او بگذارد، از دانش آموزان 
مى خواهد با هم فكرى پاســخ پرسش ها را بيابند و براى 
هــم بازگو كنند. به كارگيرى رايانه همچنين به معلمان 
كمــك مى كند به آمــوزش كتاب محور بــر پاية روش 
سخنرانى خاتمه دهند و دانش آموز را به جاى موجودى 

مقلد، انسانى مولد تربيت كنند.
محيط هوشــمند در مدرســه ها به معلمان كمك 
مى كند برآورد دقيقى از دانش دانش آموزان خود داشته 
باشــند و خود را با ســطح علمى آن ها هماهنگ كنند. 
از ســوى ديگر، استفاده از اين فناورى ها سطح تدريس 
معلمان را نيز ارتقا مي دهد. البته اين موضوع به كيفيت 

مواجهة معلمان با فناورى ها نيز بستگي دارد.
از ديگر ويژگى هاى مدرســة هوشمند آن است كه در 
آن، دانش آموزان با داشــتن آزادى فكــر و بيان مى توانند 
خالقيت ها و توانمندى هاى خود را بى هيچ واهمه به منصة 
ظهور بگذارند. معلم نيز فرصت بيشترى براى به روزكردن 
خويش و ارزيابى شــخصى تك تــك دانش آموزان خواهد 
داشت، زيرا فناورى ها بار زيادى را از روى دوش او برداشته اند.

کتابخانه های ديجيتالی
چه خوب مى شد اگر به موازات طرح هوشمندسازى 
مدرســه ها، بر لزوم ايجاد كتابخانه هــاى ديجيتالى در 
مدرسه ها نيز پافشارى مى شــد تا دانش آموزان بتوانند 
به صــورت برخــط از آ ن ها اســتفاده كنند و چه بســا 
محيط هاى گفت وگوى مجازى و بحث و پرسش و پاسخ 

فعال تشكيل دهند.

موانع و مشکالت
مهم ترين مانع بر سر راه هوشمندسازى مدرسه ها، 
فرهنگ و ديدگاه جامعه نســبت به آن اســت. هنوز در 
جامعة ما درك روشــنى از كاركردهــاى فناورى وجود 
نــدارد. بايد پذيرفت اين مهم تريــن دليل نبود حمايت 

مدنى از اين طرح است.
متأســفانه، نگرش هاى ســنتى و عميقــى وجود 
دارند كه آموزش ســنتى و يكطرفه از جانب معلم را بر 
آموزش هاى نوين بر پاية فناورى هاى عصر جديد ترجيح 
مى دهند و اين براى پيشــبرد اهداف هوشمندســازى 

سمى مهلك است.
از ديگر مشــكالت ايــن طرح، ايجاد شــكاف بين 

والدين و فرزندان است. دسترسى باالى دانش آموزان به 
منابع اطالعاتى و پيشى گرفتن آن ها در سطح دانش و 
معلومات از والديــن و ناتواني والدين در تطبيق خود با 
فرزند و پاســخ به تقاضاها و پرســش هاى او، به كاهش 

سطح ارتباط والدين و فرزندان دامن مي زند.
از ديگر مشكالت و موانع موجود، پايين بودن سطح 
سواد رايانه اى معلمان است كه صد البته نبود كالس هاى 
آموزشــى الزم در اين زمينه آن را تشــديد مي كند. از 
تبعــات منفى و مهم اين موضــوع هم هدر رفت زمان و 

انرژى كالس درس است.

چشم انداز
اينجاست كه بايد دريافت، براى عقب نماندن از قافلة 
جامعة جهانى كه به ســرعت نقــش رايانه ها را در همة 
عرصه ها گســترش مى دهد، به نظام آموزشى متناسب 
با اين عصر نيازمنديم. لــذا وزارت آموزش و پرورش بايد 
بــه دنبال ايجاد بانك هــاى اطالعاتى قوى و هماهنگى 
باشد كه بتواند شبكة آموزشى استانداردى ايجاد كند تا 
خدمات محتوايى آموزشى سالم و مفيدى را در دسترس 
مدرســه ها قرار دهد. مدرسه ها هم بايد در تهيه و توليد 
رسانه ها و نرم افزارهاي معلم ســاخته بسيار بكوشند تا 
اســتفاده از فناوري در آموزش به تدريج فرهنگ سازي 

شود.
 پي نوشت  ........................
1. Smart School     

مهم ترين مانع 
بر سر راه 

هوشمندسازي 
مدرسه، فرهنگ 
و ديدگاه جامعه 

نسبت به آن است
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پژوهش و نوآوري
زهره معين، كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي

                                                                                اشاره                                                                                                                                                                               
در مقاالت قبل گفتم، عالقمندم مهارت هاي فردي و حرفه اي خود را به عنوان معلم توســعه دهم و تجربياتم را براساس مطالعة 
مقالة «با هم مقالة پژوهشــي بنويسيم» كه در مجلة رشد تكنولوژي آموزشي به چاپ رسيده بود، بهبود بخشم. لذا در دو مقالة قبل 
دربارة «چگونگي انتخاب موضوع و تبديل آن به عنوان» توضيح دادم، به طوري كه عالقمند شــدم مقالة پژوهشي خود را با عنوان 
«تفاوت هاي فردي يا ناتواني در خواندن» بنويســم. اينك در اين مقاله به مرحلة بعدي نگارش مقاله ام، با عنوان «چگونه اظهار نظر 

خود را نوشتم»، مي پردازم.                                                                                              

 
  با هم

مقالة پژوهشي 
٣بنويسيم

اصطـالح اختـالل يادگيـري اوليـن بـار در مـورد 
كودكانـي كـه در تحصيـل مشـكل داشـتند، بـه كار 
گرفتـه شـد. پـس از مدتـي، بـا پيشـنهاد و تحقيقـات 
دانشـمندي بـه نام سـاموئل كـرك، بيان شـد كه از 
اصطـالح اختـالل يادگيري پرهيز شـود و بـه جاي آن 
از «ناتوانـي يادگيـري» اسـتفاده شـود. همان طـور كه 
مي دانيـم، دانش آمـوزان ناتـوان در يادگيـري، قـدرت 
مغـزي خوبـي دارند، ولـي با اين حال هنوز در مدرسـه 

بـه آن هـا برچسـب ناتوانـي زده مي شـود.
ادعـا و اظهارنظرهـاي جديـد در ايـن زمينه بر اين 
بـاور اسـت كه وقتـي توانايي مغـزي ايـن دانش آموزان 
به كارگيـري  بـه جـاي  بايـد  باشـيم،  بـاور داشـته  را 
و  اسـتفاده  فـردي  تفاوت هـاي  از  ناتوانـي،  اصطـالح 

شـيوه هاي حمايتـي را بـراي اين گـروه فراهـم كنيم تا 
آن هـا نيـز بتواننـد مانند سـاير دانش آموزان براي رشـد 

بكوشـند. خود 
از  برخـي  ابتدايـي،  معلمـان  تجربـة  طبـق 
موضـوع  هم كالسي هايشـان  از  سـريع تر  دانش آمـوزان 
يـا مطلبـي را در كالس درس يـاد مي گيرنـد. حتـي 
مشـاهده مي شـود كـه در بعضـي زمينه هـا نسـبت بـه 
سـوي  از  برخوردارنـد.  خاصـي  توانايي هـاي  از  آن هـا 
ديگـر، عـالوه بـر تفاوت هـاي موجـود بيـن توانايي هاي 
دانش آمـوزان، هـر دانش آمـوز توانايي هـاي متفاوتي نيز 
دارد، بـه طوري كـه از بين ابعـاد توانايي هايـش، توانايي 
او در بعـد خاصـي بـارز اسـت. ايـن مطلـب حاكـي از 
وجـود دو نـوع تفـاوت اسـت: 1. تفاوت هـاي بين فردي 

گزارش تجربي
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(بـراي مثـال تفـاوت در توانايي هـاي خواندن، نوشـتن، 
(بـراي  فـردي  درون  تفاوت هـاي   .2 حسـاب كردن)؛ 
مثـال بـارز بـودن توانايي يـك دانش آموز در اسـتدالل 
منطقي نسـبت بـه توانايي هاي ديگرش). در اين راسـتا 
مي گوينـد، برخـي از كودكان سـريع تر از ديگران رشـد 
مي كننـد و برخـي با سـرعت طبيعي رشـد خـود پيش 
مي رونـد. افـرادي هم هسـتند كه هرگـز تكليف خاصي 

را يـاد نمي گيرنـد.
توجـه بـه ايـن تفاوت هـا در زندگـي تحصيلـي و 
روزمـره بسـيار مهـم اسـت. به طوري كه ديده مي شـود، 
برخـي از دانش آمـوزان بـا وجـود داشـتن بهرة هوشـي 
متوسـط، رشـد جسـماني بهنجـار و سـالمت  هيجاني، 
حسـاب  و  نوشـتن  خوانـدن،  ماننـد  زمينه هايـي  در 
كـردن دچـار ضعـف يـا مشـكل هسـتند و در مقايسـه 
بـا هم كالسـي هاي خـود، در زمينه هـاي مذكـور دچـار 
افـت تحصيلـي مي شـوند. در اين راسـتا، معلمـان بايد 
بداننـد، بـا ايـن گـروه از دانش آمـوزان چگونـه رفتـار 
كننـد تـا آنـان نيـز بـا لـذت بـه يادگيـري و تـداوم آن 
و شـيوه هاي  رهنمودهـا  بـاره،  ايـن  در  كننـد.  اقـدام 
مختلفـي ارائـه شـده اند كـه يك شـيوة جديد توانسـته 
اسـت در اين زمينـه «مفيد واقع شـود»؛ كارورزي روي 
شـيوه  ايـن  كـه  به خصـوص  تحصيلـي؛  كاسـتي هاي 
در رفـع مشـكالت فـوق نويـد دهنـده اسـت. امـا هنوز 
نيازمنـد پژوهش هـاي بيشـتري در اين زمينه هسـتيم. 
در ايـن بـاره، اهل فـن مي گوينـد، بايد به كاسـتي هاي 
به خصـوص تحصيلـي توجـه داشـت و در صـدد تغييـر 
آن هـا برآمـد. آنـان مي گوينـد، مي توان كودكانـي را كه 
حـروف را بـر عكس مي خواننـد، در معكـوس نخواندن، 
تقويـت كـرد و بـه آن هايـي كـه واژگان كافـي ندارنـد، 
بـراي تشـخيص و اسـتفاده از واژه هـاي جديـد پـاداش 

داد. ديـده شـده اسـت، اين گونـه مداخله هاي نظـام دار، 
واقـع  مؤثـر  تحصيلـي  نارسـايي هاي  بهبـودي  بـراي 
شـده اند. بـر پايـة هميـن فعاليت هـا مي تـوان اظهـار 
داشـت، اينگونـه از مشـكالت دانش آمـوزان ريشـه در 
تفاوت هـاي درون فـردي و بيـن فـردي آنـان دارد، نـه 

اختـالل يـا ناتوانـي ذهنـي آنان.
مطابـق نظـر نويسـندة مقالـة «چگونه با هـم مقالة 
پژوهشـي بنويسـيم، اظهار نظر مطلوب بايد پنج ويژگي، 
يعنـي: 1. ايـدة اصلـي؛ 2. هـدف از مقالـة پژوهشـي؛ 3. 
در  پرداخت شـده  موضوعـات   .4 بحـث؛  جهت گيـري 

مقالـه؛ و 5. عالقـة نويسـنده را پوشـش دهد.
در واقـع، اظهـار نظـر ارائـه شـده در ايـن مقالـه از 
چنيـن ويژگي هايـي برخـوردار اسـت. در ادامـه، بـراي 
دسـتيابي بـه منابـع مورد نياز بـه منظور نـگارش مقالة 

پژوهشـي ام، بـه شـيوة زير عمـل كردم:
- مراجعه به كتابخانه

- جست وجوي منابع اينترنتي
- مطالعة مجالت رشد

- خواندن مجالت مرتبط با كودكان استثنايي
- مشـورت بـا همكارانـي كـه در ايـن زمينه به 

فعاليـت مشـغول اند
- صحبت با والدين اين كودكان

- تماشاي فيلم
- بررسي پژوهش ها

را  پژوهشـي ام  مقالـة  بتوانـم  اينكـه  بـراي  لـذا، 
بنويسـم، نيـاز دارم مطالعات گسـترده اي در اين زمينه 
بـه عمـل بيـاورم. يعني ضـرورت دارد كتاب هـا و منابع 
اينترنتـي را بررسـي كنـم. تاكنـون توانسـته ام بـه چند 
منبـع دسـت پيـدا كنم كـه چگونگـي آن را در شـمارة 

بعـد بـه طور مفصـل توضيـح خواهـم داد.
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ك ساالنه مجالت عمومى رشد (هشت شماره): 550/000 ريال
 هزينة اشترا

شماره): 250/000 ريال
ك سالة مجالت تخصصى رشد (سه 

ك ي
 هزينة اشترا

  نشانى: تهران، صندوق پستي امور مشتركين: 15875-3331
 تلفن بازرگاني: 021-88867308

Em
ail: Eshterak@

roshdm
ag.ir 

ت  در خواستى:
 عنوان مجال

 نام و نام خانوادگى:................................................................
ت: ............................

صيال
 ميزان تح

 تاريخ تولد:....................... 
ن:..................................................................................

 تلف
ستى:  ................................................................

شانى كامل پ
 ن

ن:................................... 
ستا

شهر
ن:................

ستا
ا

خيابان: .................................................................... 
ستى: ..........................................

شمارة پ
ك: ...................

پال

ش بانكى:....................................................................
شمارة في

مبلغ پرداختى:................................................................

ك خود را بنويسيد:
ك مجله رشد بوده ايد، شمارة اشترا

 اگر قبالً مشتر
  

   
               

   
 

 
 

ضا:
                                     ام

ش زير:
ت رشد به دو رو

ك مجال
نحوة اشترا

ت نام 
w و ثب

w
w.roshdm

ag.ir شاني
ت رشد به ن

ف. مراجعه به وبگاه مجال
ال

ش و خريد از طريق درگاه الكترونيكي بانكي.
ت و سفار

در ساي
ت، شعبة 

ك تجار
ب 39662000 بان

سا
ك به شماره ح

ب. واريز مبلغ اشترا
ش بانكي به 

ت و ارسال في
س

ت اف
ش كد 395 در وجه شرك

سه راه آزماي
سفارشي يا از طريق دورنگار 

ت 
س

ك با پ
گ تكميل شدة اشترا

همراه بر
به شمارة 88490233.

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

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

ما و خوانندگان

هر كدام مي تواند حيات و سالمت 
ديگري را به مخاطــره بيندازد. به 
عبارتي، مي توان به اين مهم رسيد 
كه مفهوم قدرت و اقتدار دو مفهوم 
مجزا هســتند و به اعتقــاد رالب 
داروندورف، جامعه شناس آلماني، 
اقتدار امري ســازماني و متفاوت از 
قدرت اســت و جامعه از گروه هايي 
رقيب كــه در پي افزايــش اقتدار 
خود هستند تشــكيل شده است. 

پرتگاه، در حالي كه گردنشان نيز با 
يك طناب به هم متصل است، نماد 
دو شــخص يا دو گروه يا عقايدي 
اســت كه تنها به اختالف ميانشان 
فكــر مي كنند. با ايــن مخالفت و 
جنگ، هيچ كــدام نه تنها بهره اي 
نمي برد، بلكــه هر دو طرف در هر 

صورت بازنده خواهند بود.
طناب بسته شده به گردنشان 
نشان از حركت اشتباهي است كه 
هر حركــت اشــتباه از هر طرف، 
مي شود  مرگ  و  ســرنگوني  باعث 
و بي نتيجــه بودن اين نــزاع را در 
پي دارد؛ بــه نحوي كه راه و زمان 

جبران نيز نخواهند داشت.
اين تصوير بيانگر مواقعي است 
كه انسان به جاي طي كردن مسير 
به ســمت قله، در بدترين زمان و 
مكان ممكن، تمــام فكر و ذهن و 
احياناً عمر و زندگي خود را صرف 
نــزاع و جنگ لفظي يــا مخالفت 
كننــد. و اين تنها نشــانگر ضعف 
بينش نســبت به اطراف و مســير 
است، به جاي اينكه براي رسيدن 

به اهداف عالي تر بكوشند. 

دورة سي وچهارم  تصوير  و تفسير
 آبان 1397

 شمارة2 
درپى 274 شمارةپى  پاسخ هاى

محمد نيكويي 
آموزگار پاية ششم

 منطقة 15 تهران
 دبستان قرباني مطلق (2)

در نــگاه اول تصوير دو حيوان 
ديده مي شــود كه با وجود داشتن 
منفعتــي مشــترك (طنابي كه به 
گردن هر دو وصل است) در محلي 
خطرناك در حال تقابل و زورآزمايي 
هستند. اما از اين غافل اند كه سقوط 

به اعتقاد نگارنده، مفهوم اقتدار در 
بين گروه هاي رقيــب كه منفعتي 
يكســان هم دارند مي تواند وجود 
داشــته باشــد. همچنين، مي توان 
اين گونــه هم به قضيه نــگاه كرد 
كه يك علت ايــن تقابل در تصوير 
مذكور مي تواند ناشــي از جايگاهي 
باشد كه هر كدام از اين دو حيوان 
خــود را شايســتة آن مي دانند و 
آن جايگاه فرماندهــي و نظارت و 
تسري آن به بقيه است. در خاتمه 
اگر مديريت دانايي  مي توان گفت، 
و توانايــي در چارچوب ارزش هاي 
واالي اخالقي و مقتضيات فرهنگي 
در گفتار و كردار مورد پذيرش قرار 
گيرد، اعتمــاد در جايگاه مقبوليت 
و مشــروعيت و اطاعــت در مقام 
پذيــرش و وفاداري قــرار خواهد 

گرفت.

مريم مؤذني ميمندي
آموزگار دبستان شهداي 

رودبست  بابلسر

تصوير بزهــا و حركت رو در 
روي يكديگــر، آن هــم در محل 
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روح ا... مالمير

كاربرد تكنولوژي آموزشي

 
گفت وگو با دانيال غفاري، دانش آموز فيلمساز

 و برگزيده جشنواره فيلم رشد

كنجــكاوي خيرخواهانــه اش از يك پروانــه دردناك به 
پروانه اي مبدل شد كه روي شانه اش نشست و برايش هديه اي 
ارزشمند به ارمغان آورد. احســاس كرد بايد يك قدم بردارد 
تا مردمان نيك انديش جامعه از بيماري (EB) بيشــتر بدانند 
بدان اميد كه كسي بتواند كاري انجام بدهد تا مبتاليان به اين 
بيماري درد و رنج كمتري را تحمل كنند. فيلمي ساخت و به 
جشنواره رشد آورد بي آن كه تصور كند، جايزه اي هم براي او 

به همراه خواهد داشت.
دانيال غفاري متولد اســفند 1379، دانش آموز دوازدهم 
رشته علوم انساني مدرسه دولتي شهيد احدزاده منطقه 4 شهر 
تهران كســي است كه اين فيلم را ساخته و به جشنواره ارائه 
كرده اســت. او با فيلم بيماري پروانه اي در تالش اســت تا از 
ســختي هاي آن براي مخاطبان بگويد تا ديگر هم نوعان اين 
بيماري را بهتر بشناسند و هر كسي به سهم خود بتواند كاري 
انجام بدهد. او با ساخت يك فيلم كوتاه قدمي برداشت تا شايد 
ديگري كه از خيرخواهان و نيكوكاران است با صرف هزينه اي 

براي درمان اين بيماران چاره اي بيانديشد.
با اين دانش آموز به گفت وگو نشســتيم تا او و فيلمش را 

بهتر بشناسيم.

لطفاً در مورد اين بيمارى كمى بيشــتر توضيح 
بدهيد. 

 بيمارى پروانه اى نوعي بيمارى ارثى مربوط به بافت هاى 
پوست است و شيوع آن 1 در 50000 است. در پوست 
و غشــاى مخاطى تاول هايى ايجاد مى شوند كه خون 
ريزى مى كنند. پوســت بدن انسان از دو اليه تشكيل 
شده است : الية بيرونى (اپيدرم) و الية داخلى (درم). در 
افراد سالم بين اين دو اليه چفت و بست هاى چسبندة 
پروتئينى وجود دارد كه مانع از حركت و ســايش دو 
اليه مى شوند. اما پوســت افراد مبتال به «اي بي» اين 
بست هاى چسبندة كالژنى را ندارد و كوچك ترين فشار 
و مالشــى، به ساييده شدن اين دو اليه و ايجاد تاول و 
زخم هاى دردناك منجر مى شود. درد مبتاليان به اين 

بيمارى با درد شديدترين سوختگى ها برابر است. 

يك پروانه استثنايي در بين ۵۰ هزار انسان
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چه شد كه به فكر ساخت چنين فيلمى افتاديد؟
 من از قبل با ســايت «اي بي» آشــنايى داشــتم. 
مطالب آن را مى خواندم و واقعاً دوســت داشتم به 
افرادى كه دچار اين بيمارى هســتند، كمكى كنم. 
مى خواســتم در فيلمم به تماشاچيان اين اطالعات 
را بدهم كه بيمارى پروانه اى مسرى نيست و مردم 
بايــد به مبتاليان اجازه بدهنــد در اجتماع حضور 
داشته باشــند و به زندگى ادامه بدهند. همچنين، 
مى خواستم از افرادى كه وضعيت مالى خوبى دارند 
دعوت كنم اگر مى توانند به چنين بيمارانى كمك 

مالى كنند.

چه مدت طول كشيد تا اين فيلم را ساختيد؟
 حدود ســه مــاه. دو ماه اولش كه مدام به مؤسســة 
بيمارى هاى خاص و «خانة اى بى» سر مى زدم و براى 
آن ها كارهايى انجام مى دادم. مثًال قلك هاى مؤسسه را 
در جاهايى كه مى شناختم توزيع مى كردم و كارهايى 
از اين قبيل. بعد هم به كمك چند نفر از دوســتانم 
تصميم به ساخت فيلم گرفتيم. كارهاى ساخت هم 

يك ماهي طول كشيد.

فكر مى كردى اين فيلم در جشــنوارة رشــد 
پذيرفته شود؟

 نه. اصــًال فكر نمى كردم چنين جشــنوارة فيلمى 
به نام «جشــنوارة بين المللى فيلم رشــد» وجود 
داشته باشــد و يك بخش آن مختص به فيلم هاى 

دانش آموزى باشد.

شما در بخش دانش آموزى دو بار جايزه گرفتيد؟
بله. به من گفتند امســال فيلم هاي دانش آموزى در دو 
بخش اصلى و جنبى جايزه مى گيرند. در بخش اصلى، 
يك دانش آموز از استان خوزستان تنديس زرين گرفت 
و يك دانش آموز از استان زنجان تنديس سيمين. من 
هم ديپلم افتخار بخش اصلى را گرفتم. در بخش جنبى 
هم كه انجمن ســينماى جوانان ايــران از آن حمايت 
كرده بــود، به من و چند دانش آموز ديگر لوح تقدير و 

جايزه دادند. 

ناراحت نشــدى كه تنديس زرين يا ســيمين 
نگرفتى؟
 نه. اصًال!

چرا؟
 خب، قبًال هم گفتم. اول اينكه من اصًال فكر نمى كردم 
فيلم حتى پذيرفته شود، چه برسد به اينكه جايزه هم 
بگيرد! دوم اينكه فيلم ها داورى شــده اند و رتبه ها را 
داوران مشخص مى كنند، نه خواسته هاى ما! به نظرم، 
همين كه فيلم من به جشنوارة رشد راه پيدا كرد و در 
سينما فلســطين براى دانش آموزان پخش  شد، از هر 

تنديس و جايزه اى بهتر بود.

به نظرت فيلم بيمارى پروانه اى چه ويژگِى خاصى 
داشــت كه هم ديپلم افتخار دريافت كرد و هم 

جايزة بخش جنبى را؟
 مهم ترين ويژگِى فيلم اين بود كه يك بيمارى ناشناخته 
و كمتر معرفى شــده را معرفى كرد. من در فيلمم با 
بيماران پروانه اى مصاحبه كرده و درددل ها و حرف هاى 

آن ها را نشان داده بودم.

گفتي در رشتة انســانى و در دبيرستان دولتى 
شــهيد احدزاده درس مى خوانــى. ما قبل از 
اين مصاحبه تصور مي كرديم شــما دانش آموز 

هنرستان صدا و سيما هستي.
 من خيلى دوست داشــتم در هنرستان صدا و سيما 
درس بخوانم، اما به دليل شــهرية زياد آن مدرســه 

نتوانستم به آنجا بروم.

غير از فيلم بيمارى پروانه اى، فيلم ديگرى هم 
ساخته اى؟

 كالس دهم كه بودم، يك فيلم ســاختم كه در مورد 
يك جانباز بود؛ ولى ضعيف بود؛ حتى عنوان هم برايش 

انتخاب نكرده بودم.
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غير از رشــتة فيلم سازى، تا حاال در رشته هاى 
هنرى ديگرى هم شركت داشته اى؟

 بلــه. از كالس چهارم ابتدايى تــا كالس هفتم در 
گروه هاى تئاتر مدرســه مان تئاتر بــازى مى كردم. 
در كالس هاى هشــتم و نهم هم عضو گروه ســرود 
مدرسه بودم. از سه سال پيش كه وارد مدرسة شهيد 
احدزاده شــدم، با تشــويق هاى معاون مدرسه مان، 

آقاى معافى، تصميم گرفتم فيلم  بسازم.

پدر و مادرت نســبت به اينكه در كنار درس 
خواندن كارهاى هنرى هم مى كنى هيچ اعتراضى 

ندارند؟
 نه. حتى بعضــى وقت ها به من كمك هم مى كنند و 

نظر مى دهند.

سال قبل معدلت چند شده بود؟
17/50 

در كارگاه هاى پخش فيلم جشنواره هم شركت 
كرده بوديد؟

 بله. روز پنجشــنبه صبح و بعدازظهــر كارگاه بود 
و فيلم هاى پذيرفته شــده پخش و نقد و بررســى 

مى شدند.

از فيلم خودت، فيلم هاى ديگرى هم كه  غير 
«فيلم هاى  عنــوان  تحت  زودى  به  ديده اى، 
علمى، آموزشــى و تربيتى جشنوارة رشد»، 
در اســتان ها اكران خواهد شد. به نظر شما، 
برگزارى جشنوارة فيلم رشد و انتخاب چنين 
فيلم هايى براى پخش در مدرســه ها فايده اى 

هم دارد؟
 البتــه. صددرصد. خود من در طول مدت زمانى كه 
در سينما فلسطين بودم و فيلم هاى دانش آموزان و 
معلمان را ديدم، متوجه شدم چه موضوعات مهمى 
در فيلم هــاى ديگر مطرح شــده اند كه اصًال به فكر 
من نرسيده بود. بعضى از آن ها هم جنبه هاى علمى 
خيلى زيادى داشتند كه به نظر من مى توانند براى 

دانش آموزان خيلي مفيد و آموزنده باشند.

غير از كارهاى مربوط به درس و مدرسه، اوقات 
فراغتت را چطور پر مى كنى؟

 معموالً كتاب مى خوانم يا فيلم تماشا مى كنم.

چه كتاب هايى؟

 كتاب هاى مربوط به فيلم سازى، سينما و كارگردانى. 
بعضــى وقت ها هــم فيلم نامه و داســتان هاى خوب 

مي خوانم.

در طول هفته چقــدر از برنامه هاى تلويزيون 
استفاده مى كنى؟

 تقريباً هر شب. البته بيشتر فيلم هاى سينمايى اش را 
مى بينم.

سينما چطور؟ سينما هم مى روى؟
 بله. هر فيلمى را كه اكران مى شود مى بينم.

بهترين فيلمى كه امسال از سينماها ديدى چه 
بود؟

 تنگة ابوقريب.

چرا؟
 چون هم خيلى خوب ســاخته شــده بــود و هم به 
موضوعي مهم در زمان جنگ اشاره مي كرد كه در آن 

زمان خيلى مهم بوده است.

امسال هم تصميم دارى فيلم بسازى؟
 اگر خدا كمكم كند حتماً.

موضوعش چيست؟
 دو تا موضوع فكرم را مشــغول كرده اند، ولى هنوز 
تصميم نگرفته ام در مورد كدام فيلم بسازم! موضوع 
اول دربارة درس و مدرســه است و اينكه چقدر پدر 
و مادرها و معلم ها بــه بچه ها اصرار مى كنند درس 
بخوانند و در كالس هاى تســت و كنكور شــركت 
كننــد. موضــوع دوم هم در مورد خانواده هاســت. 
احســاس مى كنم در خانواده هاى امروز، هر روز كه 
مى گذرد، روابط خويشــاندى و خانوادگى كم رنگ و 

كم رنگ تر مى شود.

ما هم اميدواريم هرچــه زودتر هردو فيلم را 
بســازى، چون هر دو موضــوع خيلى مهم و 
خوب هستند. حاال حرف پايانى دانيال غفارى 

چيست؟
 از همة كسانى كه به من كمك كردند تا فيلم «بيمارى 
پروانه اى» را بســازم، خيلى تشــكر مى كنم؛ از جمله 
پدر و مادرم. و ســه نفر از دوستانم، سپهر حميدى، 
سيدعلى تهرانى نژاد و دانيال شهريارى، و مدير 

و معاون مدرسه مان.
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ســازمان ملل روز جهانى آب، مصادف با دوم فروردين هر سال (22 مارس)، را چنين 
نام گذارى كرده اســت. روز جهانى آب اولين بار در ســال 1992 ميالدى، در كنفرانس 
محيط زيســت و توسعة سازمان ملل در شهر ريودوژانيرو كشور برزيل مطرح شد. در اين 
كنفرانس، از كلية كشورها خواسته شد در راستاى اجراى بيانية شمارة 21 سازمان ملل، اين 

روز را روز ترويج و آگاه سازى مردم در مورد آب اختصاص دهند. 
آب هستى ساز و ماية رشد مخلوقات است و هيچ موجود زنده اى از آن بى نياز نيست. آب 
آيينه اى است كه حيات همة جانداران در آن جلوه گر است و خاطرة سبز زمين به آن وابسته 
است. آب ُزالل ترين و گواراترين نوشيدنى خلقت است كه خداوند آن را بر اهِل زمين مبارك 
قرار داد. خداوند متعال در قرآن كريم آب را منشــأ حيات و پاكى به شــمار آورده و در ضمِن 
بسيارى از آيات، نقِش جاودانه و حياتِى آب را در زندگى موجودات بيان كرده است. در آيات 48 
و 49 سورة فرقان مى فرمايد: «از آسمان آبى پاك فرود آورديم تا به وسيلة آن سرزمينى پژمرده 
را زنده گردانيم و آن را [به مخلوقاِت خود] از دام ها و انســان هاى بسيار بنوشانيم.» و همچنين، 
در آية 9 ســورة «ق» مى فرمايد: «و از آسمان آبى پربركت فرو آورديم، پس بدان وسيله باغ ها و 

دانه هاى درو كردنى رويانيديم.»



 معلمی موفق است که
 به شاگردان خود فرصت ايده پردازی بدهد

هو الذى بعث فى االميين رســوال منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم َو 
يعلمهم الكتاب و الحكمه و ان كانوا من قبل لفى ضالل ُمبين. (جمعه 2)

اوست خدايى كه در ميان جمعيت درس نخوانده، پيامبرى را از خود 
آنان مبعوث كرد تا آيات الهى را بر آنان بخواند و آنان را پاك سازد و كتاب 
و حكمت تعليم دهد؛ هر چند پيش از آن در گمراهى آشــكارى بودند.

قرآن كريم ســند جاودانگى بعثت است. بعثت همزاد قرآن اســت و با قرآن آغاز مى شود. خداوند در قرآن از بعثت 
پيامبر و اهداف آن سخن به ميان آورده است. 

ســالروز بعثت پيامبر اكرم(ص)، براى تاريخ و بشريت روز بزرگى اســت. واقعة بعثت، در فرهنگ مسلمانان جايگاه 
ويژه اى دارد. بعثت درحقيقت نقطة آغازين اسالم است. دين اسالم كه در سال هاى نخستين خود با پيروانى اندك و در 
شرايط سخت آغاز شد، بعدها در سراسر جهان انتشار يافت و دل هاى فراوان را به سوى خود جذب كرد. اين اتفاق بزرگ 

در روز دوشنبه 27 رجب سال چهلم عام الفيل روى داد.

به فرمان خداوند، حضرت محمد(ص) مأمور شــد مردم را به سوى پروردگار خويش بخواند؛ پروردگارى كه جهان و 
انسان را آفريد و آنچه را نمى دانست به او آموخت.

هو الذى بعث فى االميين رســوال منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم َو 

 ۱۲
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روز جمهوری اسالمی

۱۴ مبعث حضرت رسول اکرم (ص)
فروردين
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