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مهارت هاي
 پرسشگري مؤثر را 

ارائه مي دهد

اربعين حسينی

۲۷ مهر

چهل روز گذشت...
 در آن غروب خون آلود، 

هنگامى كه خنجر شقاوت ها و نامردى ها، گلوى آخرين مبارز را دريد، 
آن گاه كه زنان و فرزندان داغديده در ميان رقص شعله هاى آتش خيمه هاى شان، 

به سوگ مردان در خون غلتيده خود نشسته بودند، 
دشمن به جشن و سرور ايستاد.

اما زينب، 
اين ستون پابرجاى كاروان اسرا، 

همه چيز را به گونه اى ديگر رقم زد.
 با سخنان زينب، كربال به بلوغ رسيد و خون شهدا جوشيد، 

و جوشيد تا آن جويبار خونى كه در غريبانه ترين حالت ممكن بر زمين جارى شده بود، 
در اربعين حسينى، 
رودى خروشان شد.

.............................................................................................................................................
 منبع: محدثى، جواد. بهمن 1387. «اربعين، تداوم عاشورا»، پيام زن، شماره 203
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     ماهنامة آموزشى، تحليلى و اطالع رسانى

خوانندة گرامي
    مقاله هاي مرتبط با فناوري آموزشي يا تجربه هاي آموزشي زيستة خود را كه تاكنون در جاي ديگري چاپ نشده است، مي توانيد 

براي ما ارسال كنيد. براي اين كار الزم است:
 مقاله با نثر روان و رعايت دستور زبان فارسي نوشته شده باشد.

 منابع مورد استفاده در مقاله ذكر شده باشند.
 در صورتي كه مقاله ترجمه است، متن اصلي همراه ترجمه ارسال شود.

    مجله در رد، قبول، ويرايش، تلـخيص و اصـالح مقـاله های رسيده مختار است و مـسئوليت مطالب ذكر شده در مقاله به عهدة 
نويسندة آن است. 

اللهم صل علي محمد و آل محمد
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مهر

يادداشت سردبير

آغاز فصلى نو
به نام حضرت دوست كه هر چه داريم از اوست

فصل جديد از دو جهت آغازى است تازه! از يك جهت آغاز دوبارة فصل تعليم وتربيت در نظام آموزشى كشور و از جهت 
ديگر آغاز فصل نوينى از حضور ماهنامة فناورى آموزشــى. شروع فصل اول ( جريان رسمى تعليم وتربيت) جاى تبريك دارد 
و آرزوى موفقيت و پيشــرفت براى همة معلمان، دانش آموزان و ســاير دست اندركاران. شروع فصل دوم ( دورة جديد مجلة 
فناورى آموزشــى) نياز به قدرى توضيح دارد و صد البته تقدير و تشــّكر از آنان كه اين مجله را به جايگاه كنونى رسانده اند. 

در نهايت هم طلب همكارى و مشاركت از خوانندگان در دورة جديد:

1. تشكر از فردى كه عمرى (به معناى واقعى) را در راه رشد و بالندگى تعليم و تربيت كشور صرف كرده و مجله اى را ايجاد 
كرده، پرورانده، رشــد داده، بزرگ كرده و به بلوغ رســانده و اينك در دوران شكوفايى، آن را، به عنوان امانتى دشوار، به 
ديگران ســپرده است، كار ساده اى نيست. آرى، ســخن از دكتر عادل يغما است؛ مردى كه 35 سال از ابتداى انتشار 
ماهنامة فناورى آموزشى (تكنولوژى آموزشى سابق) اين بار سنگين را بر دوش كشيد. سخن در باب تشّكر از شخصيتى 
اســت كه نامش براى جامعة تعليم و تربيت كشور آشناســت. چگونه؟ چه زبانى؟ چه ادبياتى؟ چه كلماتى توان به دوش 
كشيدن و اداى حق اين تقدير و تشكر را دارند؟! حتماً زبان قاصر است و كلمات چنين ظرفيتى ندارند، اما با همة اين 
محدوديت ها در زبان و كالم، از عمق جان صميمانه ترين تشــّكرها و واالترين درودها را بر دوش كلمات حمل و تقديم 
اين اســتاد هميشه ماندگار در يادها مى كنيم كه حقى فراموش ناشدنى نه فقط بر ذمة مجلة فناورى آموزشى، بلكه بر 
جامعة فناورى آموزشى كشــور دارد. استاد عزيز، دكتر يغماى گرامى، صحت و سالمتى شما و دوام توفيقاتتان، آرزوى 

تك تك همكاران اين مجله است.

2. دورة جديد ماهنامة فناورى آموزشى در حالى آغاز شده است كه شماره هاى پيش رو به صورت گام به گام و آهسته، با تغيير 
و تحوالتى همراه خواهند شد. اهم تغييرات عبارت خواهند بود از :

 تغيير در نام مجله از تكنولوژى آموزشى به فناورى آموزشى: اين تغيير در راستاى پاسداشت زبان فارسى صورت گرفته 
است، چنانكه فرهنگستان زبان و ادب فارسى كلمة «فناورى» را معادلى براى كلمة «تكنولوژى» در نظر گرفته است.

 توجه به پيوست فرهنگى كاربرد فناورى: فناورى خنثا نيست و حامل فرهنگ و نظامي ارزشى است. فناورى نظامى از 
ارزش ها و سبكى از زيستن با خود به همراه دارد. پرداختن به اين مهم، توجه به جنبه هاى فرهنگى فناورى، دقت در 
موضوع اخالق فناورى، عنايت به آسيب ها و چالش هاى كاربرد فناورى در زندگى روزمره و حيات تربيتى كودكان و 
نوجوانان، تبيين فرصت هاى بى نظير فناورى در حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى و مسائلى از اين دست، نيازمند توجه، 
تبيين، پرداخت و تحليل هستند كه مجلة فناورى آموزشى، در شماره هاى پيش رو به عنوان يكى از راهبردهاى مهم 

خود بدان توجه جّدى خواهد كرد.
 توجه بيشــتر به نقش و جايگاه، امكان و فرصت ، رابطه و نســبت مجلة فناورى آموزشــى با اسناد باالدستى نظام 
آموزش و پرورش كشور: اسناد باالدستى، به خصوص سند تحول بنيادين و زير نظام هاى آن، به ويژه سند برنامة درسى 
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ملي، داللت ها، آموزه ها و دســتورالعمل هاى مهم آموزشى و تربيتى دارند كه مجلة فناورى آموزشى مى تواند و بايد مهر
زمينه ها و بسترهاى تحقق و شكل گيرى آن ها را در حد تخصص و توان خود فراهم كند.

 تغييرات محتوايى در مجله: بعد از ســال هاى طوالنى كه مجله با مجاهدت و مديريت سردبير محترم سابق منتشر 
مى شــد و البته در اين ســال ها هميشه تالش داشــت دچار روزمر گى و تكرار نشــود، در دورة جديد، تصميم ها و 
برنامه هايى براى غنا بخشيدن به محتواى مجله اتخاذ شده اندكه به صورت تدريجي و قدم به قدم در شمارهاى بعدى 
خودنمايى خواهد كرد. از جملة مهم ترين اين تغييرات، اصالح سرفصل هاى داخلى مجله مبتنى بر تعريف هاي جديد 
از فناورى آموزشــى در مجامع علمى، و كاربردى ســازى فناورى در جريان ياددهى ـ يادگيرى خواهد بود كه يكى از 
مهم ترين اقدامات، راه اندازى سرفصلى جديد با عنوان «پروندة ويژه» در هر شماره خواهد بود كه حجم قابل توجهى 
از صفحات هر شــماره را به خود اختصاص خواهد داد . بدين منظور، در هر شــماره، يكى از مهم ترين، به روزترين و 
كاربردى ترين موضوعات در حوزة فناورى آموزشى مورد توجه قرار خواهد گرفت و از زاويه  هاي گوناگون بدان پرداخته 

خواهد شد. پروندة ويژه و موضوع آن مثل چترى بر هر شماره از مجله سايه گستر خواهد بود.
 گسترش دامنة نويسندگان محتواى مجله: در دوران گذشته، نويسندگان و محققان زيادى در شكل گيرى مطالب هر 
شماره از مجله همكارى مى كردند، ليكن در سال ها و شماره هاى اخير، ضرورت گسترش بيشتر مجله و تنوع بخشى 
به نويســندگان مطالب مجله كامًال احســاس مى شد. هر چه دايرة نويســندگان محتوا و مقاالت گسترده تر باشد، 
طبيعى اســت مطالب از تنوع، تكثر و كيفيت بهترى برخوردار خواهد بود. در اين زمينه از كلية صاحب نظران حوزة 
فناورى آموزشــى در دانشگاه هاى سراسر كشور و معلمان و عالقمندان به حوزة فناورى آموزشى دعوت به همكارى و 

مشاركت مى  كنيم.
 فعال ســازى مســيرهاى ارتباطى و تعاملى با خوانندگان و مخاطبان: اهميت موضوع بازخورد گرفتن از مخاطبان و 
انعكاس نيازها و مطالبات ايشان در محتواى مجله انكار ناپذير است. در دورة معاصر، مسيرها و ابزارهاى ارتباطى، تحقق 
اين مهم را به قدرى متنوع و سهل كرده اند كه استفاده نكردن از آن ها توجيهى ندارد! در اين زمينه، در آينده با ايجاد 
كانال هاى ارتباطى بر بســتر شبكه هاى اجتماعى مجازى، بيش از گذشته از نظرات، ديدگاه ها، محصوالت، مقاالت، 

نقدها و توصيه هاى خوانندگان و صاحب نظران استفاده خواهد شد.
 تغيير در شــكل ظاهرى مجله: بالغ بر 30 سال است كه مجلة فناورى آموزشى از نظر ظاهرى تقريباً در قالب فعلى 
آن منتشر مى شود! به نظر مى رسد زمان آن فرار رسيده (و  شايد حتى دير شده) است كه تغييراتى اصولى، علمى و 
خالقانه در شكل ظاهرى مجله نيز ايجاد شود. اين مهم جزو برنامه هاى پيش روى دورة جديد مجله (99- 98) است.

3. در پايان، ضمن تشكر از كلية همكاران، به خصوص اعضاي شوراى برنامه ريزى و كارشناسى مجلة فناورى آموزشى در دوران 
گذشــته، اميدوارم در دورة جديد با تالش بيش از پيــش اين گراميان بتوانيم اهداف و رويكردهاى جديد مجله را تحقق 
بخشيم. بى شك وصول به اهداف جديد بدون مشاركت و همكارى عالقه مندان حوزة فناورى آموزشى ميسر نخواهد بود. 
به همين دليل، باز هم يارى كلية استادان و دانشجويان، معلمان و كارشناسان و همة متخصصان حوزة فناورى آموزشى و 

برنامة درسى را مي طلبيم، چرا كه نيازمند مشاركت جدى ايشان، به خصوص در بخش محتوايى مجله، هستيم.

با اداى احترام
دكتر مهدى واحدى
سردبير و عضو هيئت علمى گروه تكنولوژى آموزشى دانشگاه عالمه طباطبائى(ره)
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فناوري آموزشي و پداگوژي
پرنيان جاللي  (كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي)
برگرفته از كتاب  طراحي و تكنولوژي  آموزشي، روندها و مسائل

                                                                                                              اشاره                                                                                                                                                                               
معلمان در طول حيــات حرفه اى خود، گاهى به عنوان متخصص فناوري 
آموزشى فعاليت مى كنند. براى اينكه اين افراد بتوانند در حرفة خود مفيدتر 
و شايسته تر ظاهر شوند، نياز است مهارت هايى داشته باشند و براساس اصول 

و قواعد حرفه اى فعاليت كنند تا شايستگى آن ها به نمايش گذاشته شود. 

 كليدواژه ها:     معلم، شايستگى هاى حرفه اى، استانداردهاى اخالقى                               

  

مقدمه
در طول تاريخ بشر، افراد براى حل مشكالت، غلبه 
بر موانع و انطباق با چالش هاى محيط زيست، از فناوري 
استفاده كرده اند. امروزه دانش آموزان در دنيايى متفاوت 
با دنيايى كه نسل پيش تجربه مى كردند، رشد مى كنند. 
با توجه به اين تغييرات، ضرورى اســت مدرسه ها قادر 
باشــند دانش آموزان را با درك كافى از فناوري و كاربرد 
آن مجهــز كنند. هر فرد، چه در يك زمينة فناورانه كار 
كند يــا خير، فناوري بخش قابــل توجهى از محيط و 
انتخاب هاى اوست. بنابراين، ما به معلمانى نياز داريم كه 
بتوانند دانش آموزان را به مصرف كنندگان آگاه فناوري 

تبديل كنند. 
از طرف ديگر، فناوري مى تواند يكى از موضوعات 
ســرگرم كننده و انگيزشــى بــراى آموزش باشــد. 
برنامه هاى درسى معموالً شامل نمايش ها، آزمايش ها، 
كشــف و دســت  ورزي دانش آموزان هســتند. معلم 
همچنيــن مى تواند انگيزه يادگيري دانش آموزان خود 
را با اســتفاده از فيلم ها و رسانه هاي آموزشي افزايش 
دهد. حال پرسش اين است كه معلم چگونه مى تواند 

شايستگى هاي حرفه اي خود را بهبود بخشد؟

مفهوم شايستگی
شايستگى به عنوان كيفيتى حرفه اي شامل داشتن 
مهارت، دانش، تجربة كافى يا مناســب يا واجد شرايط 
بــودن براي انجام وظيفه تعريف مى شــود. در رشــتة 
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يكي از 
مشخصه هاي 
هر رشته اي 

پيروي از 
استانداردهاي 
اخالقي است 

كه بر آن 
صحه مي گذارند

تكنولوژى آموزشى، هيئت بين المللى استانداردها براى 
كارآموزى، عملكرد و آموزش، در سال 2003، شايستگي 
را چنيــن تعريــف كرده اســت: «دانــش، مهارت ها يا 
نگرش هايى كه شخص را قادر مى سازند فعاليت هاى يك 
حرفه يا شــغل را طبق استانداردهاى آن حرفه و به طور 

مؤثر و كارامد انجام دهد.» 
در ايــن تعريف، شايســتگى براى ســه گــروه از 
افراد (طراحان آموزشــى، مديران آموزشــى و مربيان) 
ســازمان دهى شده اســت. در اين مقاله شايستگى هاى 
مربوط به مربيان ارائه مى شــود. اين شايســتگى ها 18 
مورد هســتند كه در پنج حــوزة « بنيان هاى حرفه اى، 
برنامه ريزى و آماده سازى، روش ها و راهبردهاى آموزشى، 

سنجش و ارزشيابى، و مديريت» طبقه بندى شده اند.

  بنيان های حرفه ای
1. به طور مؤثر و كارامد ارتباط برقرار كند.

2. مسائل مربوط به شغل و حرفة خود را به روز كند 
و بهبود بخشد. 

3. اســتانداردهاى اخالقى و قانونى ايجاد شــده را 
بپذيرد.

4. اعتبار شغلى ايجاد و آن را حفظ كند.
  برنامه ريزی و آماده سازی

5. روش ها و مواد آموزشــى را طراحى و برنامه ريزى 
كند.

6. زمينه را براى آموزش مهيا كند و سازمان دهى را 
بهبود بخشد.

  روش ها و راهبردهای آموزشی
7.   در يادگيرندگان انگيزه ايجاد كند.

8.      مهارت هاى ارائة اثربخش را نشان دهد. 
9.        مهارت هاى تسهيل گرى مؤثر را ارائه دهد. 
10.  مهارت هاى سؤال پرسى مؤثر را ارائه دهد.

11.  توضيح و بازخورد بدهد. 
12. يادسپارى دانش و مهارت ها را رواج دهد.
13. انتقال دانش و مهارت ها را آسان سازد. 

14. از رســانه و فناوري به منظور تقويت يادگيرى 
استفاده كند. 

  سنجش و ارزشيابی
15. يادگيرى و عملكرد را بسنجد. 

16. اثربخشى آموزشى را ارزيابى كند.
  مديريت

17. محيط را طوري مديريــت كند كه يادگيرى و 
عملكرد را پرورش دهد. 

18. فرايند آموزشــى را از طريق استفادة مناسب از 
فناوري مديريت كند. 
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معلم مي تواند 
انگيزة يادگيري 
دانش آموزان خود 
را با استفاده از 
فيلم ها و رسانه ها 
افزايش دهد

استانداردهای اخالقی
يكــى از مشــخصه هاى هر رشــته اى پيــروى از 
استانداردهاى اخالقى است كه بر آن صحه مى گذارند. 
در جديدترين تعريف از مفهوم تكنولوژى آموزشــى، از 
واژة اخالقى اســتفاده شده است. به همين دليل، براى 
معلم يا مربى نيز اصولي اخالقى در نظر گرفته شده اند 
كــه بايد از آن ها پيروى كنــد. اين اصول با عنوان پنج 
استاندارد كلى «مسئوليت نسبت به ديگران، مسئوليت 
نسبت به جامعه، مسئوليت نسبت به سازمان، مسئوليت 
نسبت به حرفه و مســئوليت نسبت به يادگيرندگان» 

آورده شده اند.

  مسئوليت نسبت به ديگران
1.   نسبت به دستياران مفيد باشد.

2.  نســبت به كارفرمايان، براى گــزارش صحيح 
پيشرفت و مسائل، احساس مسئوليت كند. 

3.  احســاس شــخصى خود را، چه درست و چه 
نادرست، دخالت ندهد. 

4.  اگر اصول اخالقى قابل ســازش و توافق است، 
آن هــا را به ديگران نيز اعالم كند و تا جايى كه 

امكان دارد از تضاد اجتناب كند.
  مسئوليت نسبت به جامعه

5.   خود، يادگيرنــدگان و كارفرمايان را به عنوان 
شهروندان و اعضاى جامعه در نظر بگيرد.

6.   تفاوت هــاى فرهنگى را در نظــر بگيرد، زيرا 
از فرهنگ هاي  يادگيرنــدگان  اســت  ممكن 

متفاوت باشند.

7.   نقش ها و مسئوليت هاى اجتماعى افراد را، هرگاه 
كه امكان دارد، مشخص و روشن سازد.

  مسئوليت نسبت به سازمان
8.   نشان دهد كه سازمان رفتارى عادالنه و منصفانه 

نسبت به يادگيرندگان و ديگران دارد. 
9.  پيامدها را به صورت صحيح به ســازمان گزارش   
دهد و گزارش هاي سازمانى را محرمانه نگاه دارد. 
10.  با سازمان همان رفتارى را داشته باشد كه يكى 

در قبال ديگرى دارد.
  مسئوليت نسبت به حرفه

11.  به استانداردهاى اخالقى جامعه يا جوامع حرفه اى 
احترام بگذارد.

12. آمــوزش و تعليم و تربيت را به شــكل مثبت و 
سازنده ارائه دهد. 

  مسئوليت نسبت به يادگيرندگان
13. يادگيرندگان را در رســيدن به اهداف آموزشى 

راهنمايى و حمايت كند.
14. به حقوق يادگيرندگان احترام بگذارد و در تمام 
جنبه هــاى آموزش، براى تمــام افراد منصف و 

عادل باشد.
15. با حقوق يادگيرندگان آشنا باشد و اطمينان حاصل 
كند كه فراگيرندگان حقوقشــان را مى شناسند.
16. نســبت به رفتارهاي ناشي از نقش ها و انتظارات 

يادگيرندگان حساس باشد. 
17. مسئوليت ها را به نقش هاى يادگيرندگان مربوط 

سازد.
18. زمانى كه يادگيرنده مســئله اي اخالقى ايجاد 
مى كنــد، ابتــدا گوش دهد، ســپس مدرك يا 
مدارك اضافى الزم را جمــع كند و در صورت 
نياز، قبــل از اينكه تصميم بگيــرد، با ديگران 

مشورت كند.
19. زمانــى كه يادگيرندگان تصميــم او را با چالش 
مواجــه مى كنند يــا تغيير مى دهنــد، با آن ها 

منصفانه و بدون سوگيرى رفتار كند. 

جمع بندی
با داشــتن مهارت ها و رعايت استانداردهاى 
اخالقى ذكر شده در اين مقاله، معلم به متخصصي 
حرفه اى و شايسته مبدل مى شود كه مى توان روى 

تخصص و عملكرد او تكيه كرد. 

جمع بندی
با داشــتن مهارت ها و رعايت استانداردهاى 
اخالقى ذكر شده در اين مقاله، معلم به متخصصي 
حرفه اى و شايسته مبدل مى شود كه مى توان روى 

تخصص و عملكرد او تكيه كرد. 

 منبع .....................................................................................................
         رايسر، آر. اي. و دمپسي، جي. وي (1395). طراحي و تكنولوژي آموزشي، 

روندها و مسائل. ترجمة مرتضي كرمي و جواد غالمي، تهران: آييژ
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                                                                                اشاره                                                                                                                                                                               
فرايند ياددهيـ  يادگيري پيچيدگي هايي دارد. به همين دليل، براي حركت درست در مسير ياددهيـ  يادگيري، نيازمند طراحي آموزشي 
هستيم تا با كمترين نقص بتوان از آن براي تحقق هدف هاي آموزشي و پرورشي بهره گرفت. لذا، معلم به عنوان طراح آموزشي، براي انتخاب 
شــيوة خود در اين فرايند بايد تحليل هاي گوناگوني را دربارة مؤلفه هاي آن به عمل آورد. از جملة مهم ترين اين تحليل و انتخاب ها،  تعيين 
شيوة تدريس است. در اين راستا ضروري است معلم تعيين كند در انتخاب روش تدريس بايد به چه مواردي توجه كند؟ آيا صرفاً نوين بودن 
روش تدريس مي تواند تضميني براي مؤثر بودن آن در يادگيري هر درس  باشد؟ مالك هاي انتخاب روش تدريس مناسب كدام اند؟ پاسخ به 

اين پرسش ها مقصود از اين نوشته است.

 كليدواژه ها:     طراحي آموزشي،  روش تدريس،  فرايند ياددهيـ  يادگيري                                                                                                        

طراحي و توليد
ليال سليقه دار (دكتراي برنامه ريزي آموزشي)

دنياي روش هاي تدريس
در سير تحول فرايند ياددهي - يادگيري، شيوه هاي 
متنوعــي از تدريس پا به ميان گذاشــتند كه در حال 
حاضر مي توان آن هــا را با توجه به معيارهاي گوناگوني 
طبقه بنــدي كرد. بــراي مثال، مي تــوان از روش هاي 
تدريس نوين در مقابل روش هاي تدريس سنتي نام برد. 
در اين قبيل دسته بندي ها ، كه با شرح معايب و محاسن 
هر دسته همراه است، نمي توانيم صرفاً به استناد اينكه 
روشي به عنوان شــيوة نوين تدريس طبقه بندي شده 
است يا در روزگار گذشته تأثيرات فراواني داشته است، 
آن را مؤثر و ســازنده تلقي كنيم. انتخاب روش تدريس 
در طراحي آموزشي جايگاه و اهميت بسزايي دارد و براي 
معلم شايســتگي و مهارتي ارزشمند محسوب مي شود. 
معلم به عنوان طراح آموزشــي الزم است از ديدگاه هاي 
گوناگون آگاه باشــد و با بررســي مؤلفه هاي گوناگون 
دســت به انتخاب روش تدريس متناســب با يادگيري 
دانش آموزان بزند. براي اين منظور نيازمند طي مراحل 

و گام هايي است:

گام هاي ششگانه
مراحل انتخاب روش تدريس مناســب را مي توان 
با تكيه بر مهم ترين مؤلفه هاي مرتبط با آن، در شــش 
گام زير خالصــه كرد. معلم در هــر گام بايد به يكي 
از مهم ترين شــاخص ها و گزاره هــاي مرتبط با فرايند 

ـ يادگيري توجه  كند.  ياددهي 

  هدف چه مي گويد؟
گام اول: روشن كردن هدف تدريس

از جمله مراحل نوشــتن طــرح درس، تعيين 
هدف يا اهداف تدريس است. اين اهداف مي توانند به 
صورت اهداف دانشي، مهارتي و نگرشي نوشته شوند 
كه هر كدام با محتواي درس وابسته و مرتبط است. 
منظور از اهداف دانشــي آن دسته از انتظاراتي 
هســتند كه توانايي هاي ذهني يادگيرنده را تحت 
پوشش قرار مي دهند. در نوشتن اين دسته از اهداف، 
فعل هايي انتخاب مي شــوند كه فرايندهاي ذهني 
را نشــانه گيري كرده اند. براي مثال، تفســيركردن، 

انتخاب روش تدريس 
 گامي مهم

  در طراحي آموزشي

انتخاب انتخاب انتخاب 

  در طراحي آموزشي  در طراحي آموزشي
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برآوردكردن، تعريف كردن، آمــاده كردن و به ياد 
آوردن از اين نوع هستند. 

اهداف مهارتي بيشــتر به عملكردهاي مهارتي 
دانش آموزان توجه دارند و مستلزم وجود هماهنگي 
رواني- حركتي هســتند. نمونه هايي از اين فعل ها 
شامل بريدن، شروع كردن، تنظيم كردن،  رنگ كردن 

و تهيه كردن مي شوند. 
اهداف نگرشي زمينة بروز نگرش دانش آموزان 
را فراهــم مي ســازند. ايــن اهداف به شناســايي 
برداشت هاي دروني و هيجان و احساس مخاطبان 
در هر مورد معطوف اســت. نمونه فعل هايي كه در 
بيان اين گونه اهداف اســتفاده مي شود، عبارت اند 
از: اعتــراض كــردن، تقدير كردن، انتقــاد كردن، 
مشاركت كردن، سازمان دهي كردن و توجيه كردن. 
براي انتخــاب روش تدريس مطلوب، هر كدام 
از اهداف آموزشــى بايد يك به يك تشريح شود تا 
بر اســاس وجوه دانشي، نگرشــي و مهارتي، روش 

تدريس غالب و برتر انتخاب شود.

  دنبال چه هستيم؟
گام دوم: مشخص كردن عملكرد مورد انتظار

اهــداف معموالً نشــان دهندة عملكــرد مورد 
انتظار اســت. منظور از عملكرد، خروجي رفتاري و 
نتايجي است كه مرتبط با اهداف، انتظار مي رود در 
دانش آموزان رخ دهد. با بررســي اهداف مي توانيم 
بخشــي از عملكرد در نظر گرفته شده را مشخص 

كنيــم. اين كار موجب مي شــود معيار عملكرد نيز 
تعيين شــود و از اين طريق براي دانش آموز و معلم 
روشــن شــود در چه موارد و زمينه هايي مي توانيم 
اطمينان حاصل كنيم كه بــه عملكرد مورد انتظار 
دســت يافته ايم يا با آن چه فاصله اي داريم. از سوي 
ديگر، تعييــن عملكرد مي تواند بــه انتخاب روش 
تدريس مناســب كمك كند؛ روش تدريســي كه 
زمينه هاي بروز و حصول عملكرد مورد نظر را فراهم 

آورد. 

  براي چه كساني؟
گام سوم: تأكيد بر ويژگي هاي دانش آموزان

ويژگي هاي دانش آموزان گســترة وسيعي دارد. 
معلمان معموالً در آغاز ســال تحصيلي بسياري از 
ويژگي هاي كلي و عمومي آن ها را بررسي مي كنند. 
در عين حال، الزم اســت براي هر بار انتخاب روش 
تدريــس، بــه ســؤاالتي در خصــوص ويژگي هاي 

دانش آموزان خود نيز پاسخ دهند.
كلــي  و  عمومــي  ويژگي هــاي  جملــه  از 
دانش آموزان، مشخصات سني و رشدي آن هاست. 
پيش از ورود به كالس درس، كســب آگاهي هاي 
الزم در اين باره ضروري اســت، زيرا اين ويژگي ها 
بــا انتخــاب  روش تدريس معلم ارتباط بســياري 
دارد. در عين حال، ساير ويژگي هاي دانش آموزان، 
مانند ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي يادگيري 
آن ها، مورد توجه است و مي تواند در انتخاب روش 

تدريس مؤثر باشد. 
  برخي پرســش ها به دريافت اطالعات بيشتر 
در خصوص دانش آمــوزان و انتخاب روش تدريس 
مناســبت تر كمك مي كنند؛ ســؤاالتي مانند: «چه 
شــيوه هايي موجب ترغيب و جلــب توجه آن ها به 
يادگيري مي شــود؟»، «توانايي و مهارت هاي غالب 
دانش آموزان در كالس چيســت و بــه چه ميزان 
است؟»، «دانش آموزان به چه سطح و چه نوع دانش، 
مهارت و نگرشــى نياز دارند؟» و «دانش آموزان چه 

تجربه ها و پيش دانسته هايي با خود دارند؟» 

  كدام روش ها؟
گام چهارم: تهية فهرستي از روش هاي تدريس

از آنجــا كه ماهيت موضوعات درســي متفاوت 
اســت و هر درس نيز جنبه هاي يادگيري گوناگون 
دارد، معلــم ناگزير به كاربرد روش هــاي گوناگون 
تدريس در هر جلســة آموزشــي است كه گاهي به 

تلفيق چند روش تدريس با هم نيز منجر مي شود. 
معلمان براي دستيابي به فهرستي از روش هاي 

توجه به هدف 
تدريس و نيز 
ماهيت آنچه 
انتظار مي رود به 
يادگيري منجر 
شود، در انتخاب 
روش تدريس 
ضروري است
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ســودمند تدريس، بايد از فهرست جامع روش هاي 
تدريس، تعدادي را انتخاب و تالش كنند بيشترين 
تســلط را بر اجــراي آن ها به دســت آورند. به اين 
ترتيب، در طراحي آموزشــي مي توانند با سرعت و 
دقت بيشتري به انتخاب روش تدريس مناسب دست 

بزنند. 

  در چه شرايطي؟
گام پنجم: در نظر گرفتن شرايط عمل

الزم است هنگام انتخاب روش تدريس، امكان 
استفاده از آن بررسي شود. شرايط اجراي هر روش 
تدريس، بر انتخاب آن روش تأثيرگذار اســت. براي 
مثال، اگر روش تدريس ديداري- شــنيداري براي 
آموزش برگزيده مي شــود، بايد توجه داشت كه آيا 
ابزار الزم و شــرايط محيطي مناســب براي اجراي 
الگــوي تدريس انتخابي مهيا ســت؟ يــا در مثال 
ديگر، اگر از روش تدريس«اعضاي گروه» اســتفاده 
مي شود، آيا فضاي الزم براي جابه جايي و قرارگيري 

در گروه هاي مختلف در اختيار است؟

  چه دارم؟
گام ششم: توانايي و شرايط معلم

از ديگر مؤلفه هــاي مؤثر در اجرا و ارائة روش 
تدريس، قابليت و توانايي هاي خاص معلم اســت. 
خودآگاهي معلمان موجب مي شــود به شــرايط 
خود محدود نباشند و به طور مستمر تالش كنند 

خودآگاهي معلم 
و نيز آشنايي با 
يادگيرندگان از 
عوامل مهم در 
انتخاب روش 

تدريس هستند

توانايي هــاي الزم و ضروري خــود را در خصوص 
ارتباط در كالس درس و تدريس بهبود بخشــند. 
در عين حال، الزم اســت براي تصميم گيري هاي 
اجرايــي، به توان غالــب خود نيز توجه داشــته 
باشــند تا بهترين تدريس ممكــن را ارائه دهند. 
براي مثال، در برخــي از روش هاي تدريس مانند 
«پيش ســازمان دهنده»، الزم است معلم از توانايي 
ســازمان دهي و بيان مناســب برخوردار باشد. در 
صورتي كــه معلــم در مراحل تمرين وگســترش 
مهــارت بياني اســت، اولويــت انتخاب با ســاير 
روش هاي تدريس اســت. زماني انتخاب اين روش 
و مشــابه آن توصيه مي شود كه مهارت بيان معلم 
در حد قابل توجهي رشد يافته باشد تا موجب هرز 

رفتن زمان و فرصت يادگيري نشود.  

شرايط معلم

شرايط عمل عملكرد مورد انتظار

فهرست روش هاي
 تدريس

هدف تدريس

ويژگي هاي 
دانش آموزان

 نمودار 1   گام هاي ششگانة انتخاب روش هاي تدريس                

كوتاه سخن
انتخاب روش تدريس مناسب نيازمند توجه معلم 
به مؤلفه هاي گوناگون، اعم از شــرايط روش تدريس، 
ويژگي هــاي معلم و مشــخصات دانش آموزان اســت. 
اين همه در كنار ماهيت محتواي آموزشــي مورد نظر 
مي تواند راهنماي مناسبي براي انتخاب روش تدريس 
باشــد. با اين نگاه، تنها نو بودن روش تدريس، مالك 
انتخاب معلم نيســت و الزم است در طراحي آموزشي ، 
تناسب و ارتباط روش با مقصود يادگيري از جنبه هاي 
گوناگون مورد توجه و بررســي قرار گيرد. تأني و تأمل 
معلــم در مرحلــة انتخاب روش تدريــس مي تواند به 
شــكل گيري تجربه اي مؤثر و غنــي از يادگيري براي 

دانش آموزان منجر شود. 
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پژوهش و نوآوري

                                                                                اشاره                                                                                                                                                                               
در طول مقاالت سال پيش گفته شد، علم ميراث جمعي بشر و محصول فعاليت جمعي است و از طريق مشاركت همگاني و به هم پيوستن 
دانش فرد فرد دانشمندان رشد و گسترش مي يابد. از اين رو، هر دانشمندي بايد يافته هاي پژوهشي خود را به رشتة تحرير درآورد و آن ها را در 
اختيار عالقه مندان بگذارد. در واقع، پژوهش زماني كامل است كه نتايج آن در اختيار عالقه مندان به موضوع پژوهش گذارده شود. اگر پژوهشگر 
نتواند گزارش فعاليت پژوهشي اش را در دسترس عالقه مندان و ساير پژوهشگران قرار دهد، به پيشرفت علم كمكي نكرده است. در اين مقاله 

به اين امر مهم پرداخته شده است.

 كليدواژه ها:     مقالة پژوهشي، استفاده از منابع، نگارش مقاله، پژوهش دانش آموزي، پژوهش                                                                                                              

نوشتة الري روزاكيس
مترجمان: احمد شريفان (دانشجوي دكتراي سنجش و اندازه گيري)
زهره عالمين (كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي)

مقدمه
هدف ما از نگارش هر مقالة پژوهشي اين است كه 
از مطالب و ايده هاي ديگران براي حمايت از ايدة اصلي 
خودمان اســتفاده كنيم. در اين مرحله، هنوز بر نگارش 
مقالة پژوهشي تسلط كامل نداريم. بنابر اين، نياز داريم از 
نظرات كارشناسان براي پرورش ايدة اصلي مان استفاده 

كنيم. به اين منظور مي توان به مراحل زير توجه كرد:

نحوة نقل قول كردن
چگونه مي توان نشــان داد مطالب مقالة پژوهشي 
(خالصه شده يا عين مطالب) برگرفته از منابع ديگران 

است؟

ما مي توانيم با قــرار دادن عالمت گيومه « » در دو 
طرف مطلب نقل قول شده، نشان دهيم آن مطلب از منابع 
ديگران گرفته يا اقتباس شده است. در هر موردي كه از 
منابع ديگران استفاده مي كنيم (مستقيم يا غيرمستقيم)، 
اگر چنيــن كاري را انجام ندهيم، به دزدي علمي متهم 
خواهيم شــد. بايد مشخص كنيم مطالب نوشته شده از 
چه منبع يا منابعي اقتباس شده اند. به اين منظور، توجه 

به نكات زير ضرورت دارد:
 نام منبع مورد استفاده

 نام نويسنده
 چرايي اهميت عقايد نويسنده دربارة موضوع مورد 

نظر

(۹)((۹۹))
چگونه

 مقالةپژوهشي 
بنويسيم ؟

منابع جمع آوري شدهنحوة استفاده از 
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 مثال 1: بالت و كاتفرد (2002) در كتاب خود با عنوان 
تقويت زبان قبل از مدرســه، صفحــة 39، مي گويند: 
«بچه هايــي كه به طور مســتمر محرك هاي زباني را 
از والدينشــان دريافت كرده اند، زمان كمتري را براي 
كســب مهارت هاي يادگيري خواندن صرف خواهند 

كرد.»
همان طور كه مالحظه مي شــود، آنچه محققان 
مذكور به آن اشــاره مي كنند، اين است كه يادگيري 
خواندن به آمادگي زبان كودكان بستگي دارد. والديني 
كه براي فرزندانشان كتاب مي خوانند، به آن ها كمك 
مي كنند قواعد اجتماعــي را از مطالب و تصويرهاي 

كتاب ها ياد بگيرند.

 مثال 2: پنگ، كميل، موكا، و برن هاردت در كتابشان 
دربارة رهنمودهايي براي تقويــت خواندن (2002)، 
صفحــة 19، معتقدند «گنجينة لغات براي خواندن و 

درك مطلب بسيار مهم است.»
در واقــع، آنان بر پاية پژوهش هاي متعدد اظهار 
داشــته اند كه خوانندگان خوب گنجينة لغات قوي 
نيــز دارند. به منظور درك يك متــن، ضرورت دارد 
خواننــدگان معاني تك تك لغات متن را بدانند. آنان 
فهم خود را از متن به وسيلة در كنار هم قرار دادن و 
دريافت معني لغات، با توجه به زمينة متن، به دست 
مي آورند. لذا هنگامي كه دانش آموزي مي خواند تا ياد 
بگيرد، او به اين منظور بــه يادگيري لغات تازه نياز 
دارد تا به دانش جديد دربارة موضوع درســي خاصي 

دست يابد.

 مثال 3: هوارد (2007) معتقد است، يادگيري مستقل 
نوعي از يادگيري است كه براي رفع نيازهايمان، بدون 
مراجعه به اشــخاصي مانند معلم، اعضاي خانواده، و 
دوستان، از آن اســتفاده مي كنيم (ترجمة شريفان و 

شريفان، 1393: الف).

 مثال 4: غالباً در برنامه هاي آموزشــي مدرسه ها، به 
منظور ايجاد فرصتي براي كاربرد دانسته ها در خارج 
از كالس درس و شرايط واقعي زندگي، گردش هاي 
علمي براي دانش آموزان تــدارك مي بينند. به اين 
منظور، معلمــان تاريخ توصيــه مي كنند رفتن به 
باغ هــاي معــروف و تاريخي ايــران مي تواند براي 
دانش آموزان بســيار مفيد واقع شود. مركز اسناد و 
ميراث فرهنگي ايران در ايــن زمينه مجموعه هاي 

خوبي را تدارك ديده اســت. عالقه مندان مي توانند 
براي آگاهي بيشــتر به وب ســايت آن ســازمان به 

نشاني www.ichodoc.org مراجعه كنند.
از ســوي ديگر، در نگارش يك نقل قول از منابع 
جمع آوري شــده، به فعل هاي مناســبي نياز داريم 
كه بيانگر افكار و... نويســندة آن باشند. در اين باره 
مي توانيــم از افعال زيادي مانند موارد زير اســتفاده 

كنيم:

معتقد است پاسخ مي دهد مي پرسد به دست آورده

رسيده است كه نشان داده است كه مقايسه مي كند مي گويد

توصيف مي كند توضيح مي دهد موافق است تأكيد مي كند

دست يافته اند مخالف اين است كه مي نويسد توصيه مي كنند

به منظور ارجاع به سند منابع، مي توانيم از دو روش 
زيرنويس و پي نوشت استفاده كنيم. به اين صورت كه 
به هنگام نوشــتن يك مطلب، وقتي از كسي نقل قولي 
مي كنيم، همانجا و در كنار نقل قول، ارجاع نويســي را 
انجام دهيم يــا اينكه پايين صفحه يا در انتهاي مقاله، 

سند آن را در قالب ارجاع نويسي ارائه كنيم.

 مثال ۵: اگر لغات مهم را قبل از شــروع درس جديد 
به دانش آموزان بياموزيم، اطمينان بيشــتري خواهيم 
داشت كه آنان در يادگيري محتواي درس جديد موفق 
شوند. يعني اگر دانش آموزان مجموعه اصطالحاتي را 
كه موضوع يادگيري را شــامل مي شوند، درك كنند، 
براي يادگيري تمايل بيشتري خواهند داشت (مارزانو، 
نورفــورد و همكارانش، 2001 به نقل از تيلســتون1، 
2004 ترجمة شريفان و همكاران، 1385). مي گويند، 
بهترين روش آموزش لغات و اصطالحات مهم، فراهم 
كردن فرصت هايي اســت كه دانش آمــوزان الگوها و 

تصويرهايي ذهني براي خود خلق كنند.
 جدول 1                                                                            

نمونة گرافيكي تعريف لغت

 قورباغه ها ستون فقرات دارند،
 خونسردند و از تخم

بيرون مي آيند.

قورباغه

در مقدمه اي كه 
براي مقاله پژوهشي 

مي نويسيم، چگونگي 
شكل گيري مقاله را 

شرح مي دهيم
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در اين راستا، يعني شكل هاي گوناگون ارجاع نويسي 
(زيرنويس و پي نوشت) مي توان به دو كتاب با ارزش در 
اين زمينه مراجعه كرد و از آن ها بهره گرفت. دو اثر مورد 

نظر عبارت اند از:

 سيف، علي اكبر (1390). روش تهية پژوهش نامه 
(ويرايش سوم). دوران. تهران.

 انجمن روان شناسي آمريكا (1393). راهنماي 
نگارش و نشر مقالة علمي انجمن روان شناسي 
آمريكا (ويرايش ششم). ترجمة احمد علي پور، 
اكبر رضايي و يوسف ساجدي فر. كتاب ارجمند. 
تهران. (سال انتشار اثر به زبان اصلي، 2010).

نكتة قابل توجه
مك برني (1990) موارد استناد را به شرح زير بيان 

داشته است:
1. انديشه هايي را كه به ديگران تعلق دارند مشخص 
كنيد و با ذكر مأخذ نشان دهيد از آن چه كساني 

هستند.

2. هر زمان كه افكار و انديشه هاي شما با چارچوب 
فكري كسان ديگري هم خواني دارد، با ذكر منبع 

موارد را مشخص كنيد.

3. هر زمــان كه نظريه، روش، يــا داده اي را مورد 
بحث قــرار مي دهيد، منبــع آن را ذكر كنيد تا 
اگر خواننده خواســت اطالعات بيشتري در آن 
باره كســب كند، بداند به كجا مراجعه كند. اما 
الزم نيست مطالبي را كه براي خوانندگان دانش 
عمومي به حساب مي آيند، مستند سازيد (به نقل 

از سيف، 1390: 39).

در واقع، بر پاية نكتة بــاال مي توان گفت، هر زمان 
دربارة مطلب نوشته شده سؤال هايي همچون چه كسي 
اين پديده را كشــف كرد، چه روش هايي مورد استفاده 
قرار گرفتند، در چه شــرايطي آن پديده اتفاق مي افتد، 
به كدام نظريه يا نظريه ها ارتباط دارد، و نظر دانشمندان 
ديگر در اين باره چيست مطرح شدند، دادن منبع و ذكر 

استناد ضروري است.

چگونه مقالة پژوهشي خود را ارائه كنيم؟
تا ايــن مرحله از تهية مقالة پژوهشــي به خوبي 
عمل كرده ايم. تنها چند گام ديگر مانده است، تا مقالة 
پژوهشي شما شكل نهايي را پيدا كند. همچنين، بعد 
از آن، زمان ارائة آن فرا مي رســد كه خود شكل هاي 
متفاوتي خواهد داشت. به اين منظور، قبل از ارائة متن 

اصلي مقاله بايد به موارد زير پرداخته شود:
 صفحة عنوان

 فهرست مطالب
 پيش گفتار

 مقدمه
 چكيده

براي تنظيم مــوارد باال مي توانيــد از رهنمودهاي 
معلمان، متخصصان و افراد باتجربه در اين زمينه استفاده 

كنيد.

 صفحة عنوان
بيشــتر مقاالت پژوهشــي كه در دبيرســتان ها و 
دانشــگاه ها نوشته مي شــوند، به يك صفحة عنوان نياز 

دارند. در اين صفحه موارد زير بايد درج شوند:

 عنوان
 نام و نام خانوادگي

 نام درس
 نام و نام خانوادگي معلم

 تاريخ

به نام خدا

عنوان

نيكوكاري نوعي عبادت است

نويسنده

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

درس

فرهنگ اسالمي و تعليمات ديني

معلم راهنما

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

تاريخ

آبان ماه ۱۳۹۸

 فهرست مطالب
اين فهرست شامل تيترها يا بخش هاي اصلي مقاله 
همراه با شمارة صفحة درج آن ها مي شود. نكتة قابل توجه 
اين اســت كه بايد به هر بخش يا تيتر داخل متن اصلي 
مقاله پرداخته شده باشد، در غير اين صورت بايد از درج 

آن در فهرست مطالب خودداري كنيم.

در نگارش يك 
نقل قول از منابع 
جمع آوري شده به 
فعل هاي مناسبي نياز 
داريم كه بيانگر افكار 
نويسندة آن باشند
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فهرست مطالب

صفحهعنوان

                                                                              مقدمه
                                  چكيده

       فكرهايت را سازمان دهي كن!
                يادداشت برداري: خطي

            يادداشت برداري: نموداري
                      ارتباط بين ايده ها

                         ايده هاي خالق
                               نتيجه گيري

1
3
4
5
6
8
10
12

 پيشگفتار و مقدمه
نوشتن پيشــگفتار و مقدمه در مقاله هاي پژوهشي 
دانش آمــوزي و حتي دانشــگاهي غيرمعمول اســت، 
امــا مي توانيم از معلم يا فرد بــا تجربه اي كه در محيط 
آموزشي شناخته شده است بخواهيم، هر چند مختصر، 
پيشگفتاري براي مقاله مان بنويسد. به اين ترتيب اعتبار 

مقالة ما افزايش يابد.
در مقدمه اي كه براي مقالة پژوهشي مان مي نويسيم، 
چگونگي شكل گيري مقاله را شرح مي دهيم و در انتها از 
افرادي كه در تهية آن به ما كمك كرده اند، قدرداني مي كنيم.

 چكيده
چكيده عبارت اســت از خالصة بســيار فشــرده اي 
از محتواي مقالة پژوهشــي. چكيدة مقاله را بايد بسيار 
عالمانه بنويســيم. در بعضي از مــوارد حجم آن نبايد از 
100 تا 125 كلمه بيشــتر باشــد. چكيده بايد در يك 

صفحة جداگانه نوشته شود. 

 متن اصلي
در اين قســمت ضرورت دارد متن اصلي مقاله را به 
طور كامل، همراه با نمودار، جدول، چارت و تصوير، درج 
كنيم. آنچه اهميت دارد اين اســت كه ارجاعات داخل 
متن را رعايت كنيم. از ســوي ديگــر، تيترهاي اصلي و 
فرعي را مطابق با فهرست مطالب نگارش و تنظيم كنيم 
و در انتهاي آن، جمع بندي مطالب ارائه شده را بياوريم. 

گاهي براي درج جدول ها، نمودارها و... مي توانيم به 
طور دســتي اقدام كنيم. بعد از ارائة متن اصلي، نوبت به 
نگارش تعريف هــاي مربوط به اصطالحات و متغيرهايي 
مي رســد كه در متن اســتفاده كرده ايم. در اين قسمت 
نيــز بعد از درج تعريف مربوط به هر يك از اصطالحات، 

ضرورت دارد منبع آن را درج كنيم.

 منبع .................................
1. Rozakis, Lavrie (2007). 

writing great research 
papers. USA. Mc Graw 
- Hill companies, Inc.

 پي نوشت  ........................
1. تيلستون، دونا واكر (1385). 
بداند:  بايــد  معلم  آنچه هــر 
رسانه و فناوري. ترجمة احمد 
شــريفان. زرباف. تهران. (سال 
انتشــار اثــر به زبــان اصلي، 

.(66 :2004

نگارش هر صفحه از مقاله را بايد به شكل زير دنبال كنيم:

در انتهــا قابل ذكر اســت، در نــگارش متن مقالة 
پژوهشــي بايد از رسم الخط هاي موجود و بومي استفاده 
كنيم كه از نظر نگارش بر زبان نوشتاري (براي مثال زبان 
فارســي و آيين نگارش مربوط به آن) منطبق باشد. زيرا 
در هر زباني، براي نگارش كلمات و جمالت، آيين خاصي 
وجــود دارد كه مي تواند متن را براي خوانندة آن روان و 
قابل درك كند. در اين باره مي توان از كتاب هاي مربوط 
به چگونه بنويسيم و چگونه ننويسيم استفاده كرد. يكي 

از اين كتاب ها عبارت است از:
 سميعي، احمد. نگارش و ويرايش. سازمان مطالعه 
و تدوين كتب علوم انســاني دانشگاه ها (سمت). 

.1380
البته قابل توجه اســت كه در ايــن باره كتاب هاي 
متعددي در بازار نشــر به زيور چاپ آراسته شده اند كه 

مي توان بر حسب نياز از آن ها نيز استفاده كرد.

→→

→→

→→

→→

۱۲

→→

→→
→→

→→

صفحة دومصفحة اول
شمارة صفحه

→→

۱ cm

۱ cm

۱/۵ cm

۱/۵ cm

۳ cm

۳ cm

۳ cm

۳ cm
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يادگيري الكترونيكي
سوسن بالغى زاده (دكتراى تكنولوژى آموزشى)

                                                                                اشاره                                                                                                                                                                               
با توسعة فناوري، نقش شبيه سازها در آموزش بيشتر شده است. شبيه سازها به فرايند يادگيري سرعت مي بخشند و آن را جذاب مي كنند. به 
عالوه، در هزينه ها صرفه جويي مي كنند و از خطرات كار در محيط واقعي نيز مي كاهند. در اين مقاله به معرفي يكي از برنامه هاي شبيه ساز طراحي 

مدارهاي الكتريكي مي پردازيم. همة دانش آموزان و معلمان مي توانند اين برنامه را به طور رايگان دريافت كنند.

 كليدواژه ها:      مدار الكتريكي، يادگيري ، شبيه سازها                                                                                                                                 

طراحي مدار الكتريكي 
با استفاده از شبيه سازها

مقدمه
«شبيه ســاز» برنامه اي الكترونيكي اســت كه فرايند تدريس را 
تســهيل مي كند، از هزينه ها مي كاهــد و از خطرات كار با ابزارهاي 
آزمايشگاهي و كارگاهي جلوگيري مي كند. چنين برنامه هايي، عالوه 
بــر آنكه به پرورش خالقيت و حــس كنجكاوي دانش آموزان كمك 

مي كنند، شور و نشاط را هم به ارمغان مي آورند.
سايت «فت»1 نرم افزارهاي شبيه ساز متعددي را در رياضي و علوم 
تجربي (فيزيك، شيمي، زمين شناسي و زيست شناسي) طراحي كرده 
اســت كه كاربران مي توانند آن ها را به صورت رايگان دانلود و از آن ها 
اســتفاده كنند. يكي از اين برنامه هــا طراحي مجازي مدار الكتريكي 
است. با كمك اين برنامه دانش آموزان مي توانند اجزاي مدار الكتريكي 
را به هم متصل و نتيجه را مشاهده كنند. در ادامه، يك نمونه فعاليت 
آموزشــي با استفاده از اين برنامه را شرح مي دهيم. اين فعاليت براي 

درس هاي علوم تجربي و كار و فناوري پاية هشتم بسيار مفيد است.

طراحي مدار الكتريكي
پس از آنكه مفاهيم جريان الكتريكي، اجســام رســانا و نارسانا، 
مقاومت و اختالف پتانســيل را آموزش داديم، برنامة ترســيم مدار 
الكتريكــي را به دانش آموزان معرفــي مي كنيم و آموزش مي دهيم. 
براي اين كار به رايانه و ويديو پروژكتور نياز داريم. اگر كالس شما به 

اين وسايل مجهز نيست، مي توانيد دانش آموزان را به اتاق كامپيوتر 
يا كالس هوشــمند ببريد. برنامة رســم مدار الكتريكي را از سايت 
http://phet.colorado.edu/fa/simulations/category/physics

دانلود كنيد.

 شكل 1                                                                                                           

براى انتخاب زبان
در انتهاى صفحه

choose one
را انتخاب مى كنيم

واکنش ها و سرعت ها

واکنش های برگشت پذير

پراکندگی رادرفورد

کشش دی ان ای

ولتاژ باال و الکتريسيتة ساکن

پيوند کواالنسی

ويژگی های گاز

چگالی

گشتاور گرانش و مدار

واپاشی بتاواپاشی آلفا
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توجه كنيد كه در اين سايت برنامه ها به صورت پيش فرض به زبان 
انگليسي ارائه شده اند، اما در انتها و پايين صفحه، با كليك بر قسمت 
choose one مي توانيــد گزينــة  persian را انتخاب كنيد تا محتواي 
ســايت و همة برنامه ها به زبان فارسي نمايش داده شوند (شكل 1). 
ســپس روي قســمت «فيزيك» كليك كنيد تا برنامه هاي شبيه ساز 
مربوط به فيزيك نمايان شــوند. در اين قســمت روي برنامة «كيت 
ســاخت مدار» كليك و آن را دانلود كنيد (شــكل 2). توجه كنيد كه 
براي اجراي اين برنامه بايد نرم افزار جاوا2 روي سيستم شما نصب باشد.

  شكل 2                                                                                                           

برنامه هاي ديگري مانند آزمايشــگاه مجازي ساخت مدار نيز در 
اين قســمت وجود دارند كه شــبيه همين برنامه اند. شما مي توانيد 
آن ها را نيز دانلود كنيد. پس از نصب برنامه مي توانيد به راحتي وارد 

محيط ساخت  مدارهاي الكتريكي شويد (شكل 3).

  شكل 3                                                                                                           

مي توانيــد ابتدا يك مدار الكتريكي ســاده را رســم كنيد كه 
شــامل چهار قســمت (ســيم، المپ، باتري و كليــد قطع و وصل 
جريان الكتريســيته) مي شــود. به محض آنكه كليد قطع و وصل را 
ببنديد، المپ نوراني مي شــود. دانش آموزان غالباً با مشاهدة چنين 
صحنه اي بســيار هيجان زده مي شوند. مي توانيد دستگاه ولت متر را 
نيز به صورت مجازي نصب و ولتاژ مدار را محاســبه كنيد (شكل4). 
پس از انجام اين فعاليت، از دانش آموزان بپرســيد اگر به جاي يك 
باتري از دو يا ســه باتري استفاده كنيم، چه اتفاقي مي افتد؟ اگر به 
جاي يك المپ از دو يا سه المپ استفاده كنيم، چه اتفاقي مي افتد؟ 

                                                                                                                                                                                                                                     شكل 4                                                                        

با توسعة فناوري شبيه سازها، فرايند آموزش درس هاي عملي و مهارتي دگرگون شده است

آزمايش اشترن - کرالخ

آزمايش ديويسون - کرمر:
براش الکترون

 آزمايشگاه مجازی
ساخت مدار

شبيه سازی ها
شبيه سازی های جديد

LMTH5

فيزيک
حرکت

صوت و دامنه، امواج
کار، انرژی و توان

گرما و لزموديناميک
پديده های کوانتومی

نور و تابش
الکتربسيته، مغناطيس و مدارها

زيست شناسی
شيمی

علوم زمين
رياضيات

 آزمايشگاه مجازی  مدار
جريان مستقيم

آزمايشگاه نيروی  گرانش

 آزمايشگاه الکترومغناطيسیآزمايشگاه آونگ
فارادی

آزمايشگاه  خازنآزمايشگاه  برخورد

 آهنرباها و آهنرباهای
الکتريکی

آشنايی با نيروها و حرکت:
اصول اوليه

آزمايشگاه مجازی  خازن:
مقدماتی

آهنربا و قطب نما

کيت ساخت مدار

سيم

کيف
مدار

ديداری

ابزارها

اندازه

پيشرفته

مقاومت

باتری

المپ رشته ای

کليد

خازن

القاگر

AC ولتاژ

سيم برداريد

سيم

کيف
مدار

ديداری
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پس از آنكه دانش آموزان پاسخ دادند، مدار را با المپ ها و باتري هاي 
بيشتر رســم كنيد تا دانش آموزان تغيير نور را در المپ ها مشاهده 

كنند.
يكــي از مزاياي برنامه هاي شبيه ســاز آن اســت كــه مي توان 
آزمايش ها را با ســرعت و بدون صرف هزينه انجام داد. براي مثال، 
اگــر دانش آموزان بخواهند مداري را با دو يا ســه باتري و المپ به 
صورت واقعي طراحي و راه اندازي كنند، حدود يك ساعت زمان الزم 
اســت. به عالوه، بايد هزينة بااليي براي خريد المپ و سيم و باتري 

صرف كنند.
يكي ديگر از قطعــات الكترونيكي كه به صورت مجازي در اين 
برنامه نمايش داده مي شــود، «مقاومت» اســت. در كتاب درســي 
كاروفناوري پاية هشــتم، دانش آموزان به صورت تئوري مي آموزند 
كه «هر گاه دو مقاومت به صورت موازي بســته شوند، مقاومت كل 
كم مي شــود و اگر دو مقاومت به صورت سري بسته شوند، مقاومت 
كل افزايش مي يابد». با اين برنامه مي توانيد اين مفهوم را به صورت 
عملــي آموزش دهيد. به اين ترتيب كه در يك مدار مقاومت ها را به 
صورت ســري ببنديد و در مدار ديگر به صورت موازي. دانش آموزان 
مشــاهده خواهند كرد، نور المپي كه مقاومت هــا در آن به صورت 
سري بسته شده اند، در مقايسه با مداري كه مقاومت هايش به صورت 
موازي بســته شده اند، كمتر است. همچنين، مي توانيد مداري را كه 
در آن مقاومتي بسته نشده اســت، در كنار اين دو مدار قرار دهيد. 
اين عمل موجب مي شــود دانش آموزان دريابند مقاومت مانند يك 
اســفنج عمل مي كند و از جريان الكتريســيته مي كاهد. به همين 
دليل، هنگامي كه مقاومت در يك مدار بيشــتر شود، نور المپ كم 
مي شــود (شكل 5). (در شكل 5، براي آنكه نور المپ بهتر مشخص 

شود، از دو باتري استفاده شده است).

پــس از آنكه دانش آمــوزان طراحي مدارهــاي الكتريكي را به 
صورت مجازي كار كردند، مي توانند به صورت واقعي آن ها را طراحي 
كنند. تجربه اي كه در محيط مجازي كسب كرده اند، به آن ها كمك 

مي كند آثاري با كيفيت باالتر توليد كنند.

جمع بندي
با توســعة فناوري شبيه سازها، فرايند آموزش درس هاي 
عملي و مهارتي دگرگون شده اســت. شبيه سازها نه تنها به 
افزايش ســرعت يادگيري و كاهش هزينه ها كمك مي كنند، 
بلكــه با فراهم كــردن امكان تجربــة كار در محيط مجازي، 
بــه افزايش كيفيــت و خالقيت توليد در محيــط واقعي نيز 
مي انجامند. به عالوه، در بسياري موارد، كار در محيط واقعي 
خطرناك اســت (مانند كار با مواد شيميايي، تمرين رانندگي 
و خلبانــي). تمرين در محيط مجازي از بروز خطر در محيط 
واقعي مي كاهد. امروزه برنامه هاي شبيه ســاز بسياري توليد 
شــده اند كه معلمــان و دانش آموزان مي تواننــد آن ها را به 
صورت رايگان از اينترنت دريافت كنند. يكي از ســايت هايي 
كه شبيه ســازهاي جالب و متنوعي در زمينة علوم تجربي و 
رياضي براي كاربران توليد كرده، فت اســت. برنامه اي كه در 
اين مقاله شرح داده شد، تنها نمونه اي از يك شبيه ساز است. 
عالقه مندان مي توانند ساير برنامه ها را نيز دانلود و بررسي كنند. 

 پي نوشت ها ....................................................................................................................
1. Phet
2. Java

 شكل 5                                                                                                                                                                                                                          

جمع بندي
با توســعة فناوري شبيه سازها، فرايند آموزش درس هاي 
عملي و مهارتي دگرگون شده اســت. شبيه سازها نه تنها به 
افزايش ســرعت يادگيري و كاهش هزينه ها كمك مي كنند، 
بلكــه با فراهم كــردن امكان تجربــة كار در محيط مجازي، 
بــه افزايش كيفيــت و خالقيت توليد در محيــط واقعي نيز 
مي انجامند. به عالوه، در بسياري موارد، كار در محيط واقعي 
خطرناك اســت (مانند كار با مواد شيميايي، تمرين رانندگي 
و خلبانــي). تمرين در محيط مجازي از بروز خطر در محيط 
واقعي مي كاهد. امروزه برنامه هاي شبيه ســاز بسياري توليد 
شــده اند كه معلمــان و دانش آموزان مي تواننــد آن ها را به 
صورت رايگان از اينترنت دريافت كنند. يكي از ســايت هايي 
كه شبيه ســازهاي جالب و متنوعي در زمينة علوم تجربي و 
رياضي براي كاربران توليد كرده، فت اســت. برنامه اي كه در 
اين مقاله شرح داده شد، تنها نمونه اي از يك شبيه ساز است. 
عالقه مندان مي توانند ساير برنامه ها را نيز دانلود و بررسي كنند. 
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فاطمه شهزادي، (مدرس و دبير بازنشستة منطقة 6 تهران)

طراحي و توليد

 وسايل مورد نياز
1. دو قطعــه چوب ســفيد و صيقلي به ابعاد 
2×2×12  سانتي متر و 2×2×25 سانتي متر
2. يك صفحة نقاشي شده (از هر چيزي كه 
مي خواهيد). براي مثال: ماشين، دوچرخه، 

فيل يا اسب.
3. يك قطعه فيلم راديولوژي (قسمت سفيد آن)

4. يك ورقة نازك حلبي

 روش ساخت
1. ابتدا در صفحة فيلم راديولوژي، با كاتر، به 
فاصله هاي نزديك به هم، شكاف هاي طولي 

ايجاد مي كنيم.

كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟ متحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحركمتحرككمتحرككمتحرككمتحركمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرمتحرّّكككككككككككككككك رارارارارارارارارارارا تصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرهاتصويرها چگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونهچگونه
نام وسيله: متحرك سازي تصوير

مخاطبان: دانش آموزان دوره هاي اول و دوم متوسطه و دانشجو معلمان مراكز تربيت معلم
موضوع: فيزيك و زيست شناسي

2. صفحة نقاشي شده و صفحة فيلم راديولوژي 
را با ورق حلبي ثابت مي كنيم. سپس آن را 

به صورت قاب درمي آوريم.
3. در وسط چوب ها شياري ايجاد مي كنيم، 
طوري كه بتوان قاب صفحة نقاشي شده را 
در چوب كوچك تر و قاب صفحة راديولوژي 
را در چــوب بزرگ تر جاي داد تا قاب ها به 
طور كشويي در وسط شيارها حركت رفت 

و برگشتي داشته باشند.
4. مطابق شــكل، از پهلــو دو قطعه چوب 
را بــه هــم مي چســبانيم و قاب ها را در 
جايگاهشــان قرار مي دهيم. وسيله آمادة 

انجام كار است.

 روش استفاده
اگر قاب صفحة نقاشي شده را در چوب 
كوتاه تــر ثابت كنيم و قاب شــكاف دار فيلم 
راديولــوژي را هــم در چــوب بزرگ تر قرار 
دهيم و آن را به آرامي در جلوي تصوير، براي 
مثال تصوير فيل (مطابق شــكل)، به حركت 
درآوريم، خواهيم ديد كه نقاشــي متحرك 

خواهد شد.

سؤال تأمل برانگيز
آيــا مي توانيد دليل علمي اين موضوع را 
توضيح دهيــد؟ بگوييد با كدام قوانين علمي 

مي توان موضوع را بررسي كرد؟

شكاف هاي صفحة راديولوژي براي 
مشاهدة تصاوير متحرك

قاب حلبي براي تثبيت صفحة راديولوژي

شيار چوب كوچك تر براي 
قاب عكس يا نقاشي

قطعه چوب كوچك تر

قطعه چوب بزرگ تر

شيار چوب بزرگ تر 
براي حركت قاب 
راديولوژي



| دورة سى و پنجم |  شمارة 1| مهر  ۱۸1398 رشد فناورىآموزشى

كاربرد فناوري آموزشي
ترجمه و تلخيص: سميه مهتدي  (دانشجوي دكتراي تكنولوژي آموزشي)

                                                                                اشاره                                                                                                                                                                               
اگر بتوانيم دانش آموزان را در يادگيري درگير كنيم و به طور مؤثر به آن ها انگيزه بدهيم، مي توانيم عادت هاي يادگيري آن ها را در بلند مدت بهبود 
بخشيم. فناوري آموزشي روش ها و تكنيك هايي در اختيار معلمان قرار مي دهد كه به راحتي مي توانند تدريس خود را جذاب تر و مؤثرتر كنند. در اين 

مقاله چند تكنيك بسيار جذاب و كاربردي فناوري در كالس آمده اند. استفاده از اين تكنيك ها بيشتر شامل ابزارهاي مبتني بر وب و رايگان است.

 كليدواژه ها:     فناوري آموزشي، همكاري تعاملي، بازخورد، يادگيري فعال، يادگيري اجتماعي، يادگيري معكوس                                                                                                              

همكاري تعاملي
گــزارش ســال 2014 بنياد گيتس1 بــا عنوان 
«معلمان بهتر مي دانند: معلمان از ابزارهاي آموزشي 
ديجيتال چه مي خواهند2»، نشــان مي دهد معلمان 
«ابزارهاي حمايت از همــكاري دانش آموزان و ارائة 
تجربه هــاي تعاملي» را مي خواهنــد. اين نوع ابزارها 
ســرگرم كننده و جذاب هستند و از مهارت هاي قرن 
21 ماننــد همــكاري، ارتباط و خالقيت پشــتيباني 

مي كنند. 
ابزارهاي فراواني وجود دارند كه در مدرســه ها و 
كالس ها براي همكاري و تعامــل با تكاليف، پروژه ها 
و ديگر فعاليت هاي يادگيري فعال اســتفاده مي شوند. 

بســياري از اين برنامه ها كامالً  رايگان هستند و برخي 
ديگر در ابتدا به طور رايگان شــروع مي شوند و سپس 
از طريق گزينه هاي پرداخت، قابليت هاي بيشــتري به 

آن ها افزوده مي شود.

جمع آوري بازخورد
لحظه اي ساختار  بازخوردهاي  پتانسيل جمع آوري 
يافته، كمكي قدرتمند براي آموزش  و به لطف گسترش 
ابزارهاي متصل به اينترنت، بسيار ساده است. چند ابزار 

و تكنيك براي انجام اين كار وجود دارند.
اگر شما از ابزارهاي رأي گيري و نظرسنجي مبتني 

ّ
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بر وب استفاده كنيد، كاربران مي توانند با هر ابزار داراي 
 SurveyAnyplace ،Polldaddy .اينترنتي نظر بدهند
و Doodle چند نمونه از ابزارهاي نظرســنجي هستند. 
مثال هاي   «Socrative» ماننــد برنامه هايي  همچنين 
خوبــي از مجموعه ابزارهاي كامل در دســترس براي 

معلمان اند.
 

درج سؤال در فيلم
دانش آمــوزان امروزي مانند آب خوردن فيلم تماشــا 
مي كننــد. معلمان امروزي مي تواننــد از فيلم براي تحقق 
اهداف آموزشي اســتفاده كنند. زماني كه از دانش آموزان 
مي خواهيد فيلمي را خارج از كالس تماشــا كنند، چگونه 
اطمينان حاصل مي كنيد آن ها واقعاً با محتوا درگير شده اند؟ 
در اين زمينه، ابزارهــاي رايگاني وجود دارند كه به 
شما كمك مي كنند بتوانيد ســؤاالتتان را در فيلم درج 
كنيد. «EduCanon و Edpuzzle» دو ابزار قدرتمند براي 
اين كارند. همچنين، ed.ted.com رويكرد متفاوتي است 
كه اجازه مي دهد يك آزمــون و محتواي تعاملي بعد از 

فيلم ديده شود.

يادگيري فعال فناورانه
ابزارهــاي فناورانه مي توانند براي يادگيري فعال در 
كالس عالي باشند. بسته به اينكه ترجيح شما يادگيري 
مبتني بر تحقيق، يادگيري ســاختن گرايانه، يادگيري 
تجربي يا يكي از انــواع زيرمجموعه هاي يادگيري فعال 
باشد، برنامه ها و منابعي براي فعال ساختن نوع تدريس 
شــما در كالس وجود دارند. مي توانيد در خصوص نحوة 
كاربرد فنــاوري براي برنامه هاي خــود از وب اطالعات 

خوبي بيابيد.
يك شــكل شــناخته شــده از يادگيري فعال نيز 
يادگيري مبتني بر پروژه اســت. فنــاوري به روش هاي 

زيادي به يادگيري مبتني بر پروژه كمك مي كند.

يادگيري اجتماعي
نظرية يادگيري اجتماعي بندورا3 بر اين باور است 
كه «افراد از طريق مشاهده، تقليد و مدل سازي، از يكديگر 
ياد مي گيرند.» البته آن نوع اجتماعي ســازي كه با ابزار 
اجتماعي رايانه اي رخ مي دهد، كامًال از تعامل اجتماعي 
چهره به چهره متفاوت اســت؛ اما همچنان فرصت هايي 
براي يادگيري اجتماعي دربردارد. عالوه بر اين، هنگامي 
كه اين ابزار به يادگيري برخط و تركيبي اضافه مي شوند، 
مي توانـند به پر كردن بـرخي شكاف هـايي كه يادگيري 
ديجيتال در مقايسه با يادگيري چهره به چهره دارد، كمك 

كنند.

استفاده از فناوري براي كمك به ارتباط مطمئن 
با محتواي ديجيتال

در حالي كــه يادگيري محتــواي ديجيتال به طور 
فزاينده اي رواج مي يابد، يكي از چالش هاي معلمان اين 
اســت كه چگونه مطمئن شــويم دانش آموزان با محتوا 
درگير مي شــوند. برخالف كتاب هاي درســي ســنتي، 

محتواي ديجيتال به راحتي حواس را پرت مي كند. 
يك تكنيك بــراي اطمينان از اينكه اين نوع محتوا 
توجه دانش آمــوزان را جلب مي كند، تعاملي كردن آن، 
و خواستن پاسخ و انجام فعاليت در طول استفاده است. 
درج سؤال در فيلم ها براي مثال عنوان شد. تكنيك هاي 
ديگر مي توانند شامل كليك روي دكمة درخواست  پاسخ 
يا درج تاالرهاي گفت وگو در محتوا باشــند. هر روشــي 
براي كمك به اطمينان از تعامل با محتوا انتخاب كنيد، 

ارزشمند است.

ارائه هاي دانش آموزان
يكي از لحظه هاي ارزشمند براي معلم زماني است كه 
غرور را در صورت دانش آموز خود، در هنگام ارائة چيزي 
كه ساخته است، مي بيند. محتواهاي ساخته شده توسط 
دانش آموزان ابزارهاي يادگيري هيجان انگيز و الهام بخشي 
هستند و كمك مي كنند دانش آموزان مهارت هاي زيادي 

بياموزند.

كالس معكوس
يكــي از چالش هاي اصلي درگير شــدن با محتوا در 
كالس، ايجــاد زمان براي آن اســت. اگر دوره اي محتواي 
يادگيري زيادي براي ارائه داشته باشد، بسياري از معلمان 
تمام ساعت كالس را براي ارائة آن صرف مي كنند. تدريس 
و يادگيري معكوس روش خوبي است براي حل اين مشكل.

جمع بندي
اســتفاده از انواع فناوري ها مي تواند معلمان 
را در رسيدن به اهداف آموزشي و بهبود كيفيت 
تدريس خود ياري كند. برخي از اين فناوري ها به 
صورت رايگان، از طريق وب در دسترس معلمان 
هســتند و اگر معلمــان آن ها و نحــوة كاربرد و 
فايده شان را بشناسند، مي توانند در فعاليت هاي 

خود از آن ها بهره بگيرند. 
در اين شــماره برخي از روش هاي استفاده 
از فنــاوري  در كالس درس را معرفي كرديم. در 
شماره هاي بعد ابزارهايي براي استفاده از آن ها در 

راستاي كاربرد اين روش ها ارائه خواهند شد.

 منبع ................................
نوشتة كلي والش (2014). 
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فناوري آموزشي و پداگوژي
محمد هاشمي  (كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي)

نظريه ها ي 
يادگيري  
در بستر 
موقعيت هاي

ـ  يادگيري   ياددهي 
                                                                                اشاره                                                                                              

شــما تدريس را علم مي دانيد يا هنر؟ آيا اين انديشــه را باور داريد 
كه فعاليت معلم از جهتي شــبيه به كاري است كه هنرمند انجام مي دهد؟ 
در اصــل، معلم با دانش و مهــارت و تبحر خويش، امكانــات، فرصت ها، 
محدوديت ها و همة مواردي را كه بر فراينــد ياددهي يادگيري مؤثرند، به 
نحــوي در كنار هم مي چيند كه تدريس مؤثر را شــكل دهد. نظر به اينكه 
در عصر كنوني موقعيت هاي آموزشــي و يادگيري در حال تحول و به سمت 
مجازي شدن در حركت هستند، براي اينكه معلم بتواند در ايفاي نقش خود 
(هم در حيطه هاي آموزشي و هم حيطه هاي تربيتي) مؤثر عمل كند، يكي از 
مهم ترين نكاتي كه بايد با آن آشنا باشد، نظريه هاي يادگيري و ارتباط آن ها 
با موقعيت هاي مجازي است. در مقالة حاضر، نگارنده قصد دارد به برخي از 
نظريه هاي يادگيري و جلوه هــا و مصداق هاي آن ها در موقعيت هاي مجازي 

گذري داشته باشد. 

 كليدواژه ها:     نظريه هاي يادگيري، موقعيت هاي آموزش مجازي، تدريس                                                                                                        

از فناورى اطالعات و ارتباطات اســتفاده مى كنند. در 
فرايند يادگيرى و ارزيابى برنامه هاى آموزشى، بسيارى 
از آموزشــگران در خصوص اينكــه از كدام نظريه هاى 
يادگيرى اســتفاده مى كنند، آگاهــى ندارند و بعضى 
از آموزشــگران، براى راحتى، روش هايي آموزشــى را 
كه آموزشــگران ديگر به كار گرفته اند دنبال مى كنند 
و خالقيتــى در اين زمينه از خــود بروز نمى دهند. در 
حالت ايده آل، همة آموزشــگران بايد قبل از شــروع 
آموزش، بــا نظريه هاى يادگيرى، به ويژه ســه نظرية 
رفتارى، شــناختى و سازنده گرايى، آشــنا باشند. اين 
آگاهى باعث خواهد شــد آن ها بيشــتر از شــيوه هاى 
تدريس مورد اســتفادة خود آگاهى داشــته باشــند. 
آموزشگران بايد ياد بگيرند چگونه در محيط مشاركتى 
و حمايتى آموزش دهند. بعضى از آموزشــگران درس 
را به صورت سخنرانى ارائه مى دهند تا جوانب موضوع 
را به طور يكســان پوشــش دهد، اما وقت الزم براى 
بحث دربارة ســؤاالت شــاگردان را ندارند. نظريه هاى 
يادگيــرى جنبه هاى متفاوتــي از فراينــد يادگيرى 
را بررســى مى كنند و از اين نظر بــراى آموزش مؤثر 
ضــرورى هســتند. بــا پيچيدگى هايى كه در ســاية 
ياددهىـ  يادگيرى مجازى براى معلمان و دانش آموزان 
ايجاد شده است، ضرورت مى يابد كاربردها و كمك هاى 
نـظريه هـاى يادگـــيرى در ايـن موقـعيت هـا بررسي 

شوند. 

مقدمه
پداگوژى كه علم ياددهى و يادگيري است، حاوى 
طيف وســيعى از راهبردهاي آموزشــي و نظريه هاي 
يادگيري براي تســهيل درگيرى فكري دانش آموزان 
در يادگيــري اســت. پداگوژى مطالعــة يادگيرى در 
شرايط خاص اســت تا نظرية مؤثر يادگيرى را شكل 
دهد. راهبردهــاى آموزش مجازى بــه دنبال تدوين 
نظريه هاى مؤثر يادگيرى در محيط هايى هســتند كه 
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نظريه های يادگيری و موقعيت های مجازی
1. رفتارگرايى1 : كلمة رفتار بــه نحوة عمل فرد در 
مقابل محرك ها اشــاره دارد و رفتارگرايى مطالعة 
نحوة برخورد ارگانيسم با محرك محيطى است. پايه 
و اساس اين نظريه بر ارتباط محرك و پاسخ استوار 
است. رفتارگرايى نظريه اى است كه نقش محيط را 
در شــكل دهى به رفتارها بررسى مي كند و با ارائة 
تقويت و پاداش و تنبيه، رفتار ها را شــكل مي دهد 
و تقويت يــا خاموش مى كند. طبــق اين نظريه، 
معلمــان در موقعيت هاى مجازى بايد براى ارتباط 
با دانش آموزان از امكاناتى استفاده كنند و چگونگى 
درگيرى دانش آموزان با فعاليت هاى مجازى، ارتباط 
با يكديگر و واكنش به محرك هاى ارائه شــده در 

آموزش مجازى را نظارت و ارزيابى كنند. 

2. شناخت گرايى2 : كلمة شناخت به پردازشي ذهنى 
اشاره دارد كه در قالب درك اطالعات، حل مسائل 
و درك محيــط صورت مى گيرد. شــناخت گرايى 
مطالعة روان شناســى اين موضوع است كه چگونه 
ذهن به هنــگام يادگيــرى، در مســير پردازش 
اطالعــات و ايجاد دانــش كار مى كند. مطابق اين 
نظريه، آموزش بايد در جهت پردازش شناختى در 
همة موقعيت ها، از جمله در موقعيت هاى مجازى، 
حركت كند. براى به كارگيرى اصول شناخت گرايى 

در موقعيت هاى مجازى، بايد برنامه هاى آموزشى 
را به شكلى ســازمان دهى كرد كه فعل و انفعاالت 
ذهنى فراگيرنده را درگير سازد و انديشه را به طور 
مداوم به كار گيرد. اخيراً با امكانات رايانه اي، شرايط 
ايجاد برنامه هاى تعاملى چندرسانه اى ميسر شده 
اســت؛ به گونه اي كه فعاليت فعال دانش آموزان را 
برانگيزد و مصداقى براى به كارگيرى اصول نظرية 

شناختى در موقعيت هاى مجازى باشد. 

3. سازنده گرايى3 (ساختن گرايى): كلمة ساختن 
بــه فراينــد ايجــاد چيزى جديــد اشــاره دارد. 
ساختن گرايى بررســى نحوة ايجاد دانش از طريق 
ادغام دانش جديد با دانش قبلى است. سازنده گرايى 
به تالش فعال يادگيرنــده و ايجاد دانش و معنا از 
طرف او تأكيــد دارد. در ايجاد محتواى دوره هاى 
مجــازى، معلمان بايد در نظــر بگيرند كه چگونه 
دانش آموزان از طريق يكپارچه سازى دانش جديد 
با دانش موجود، دانش را مى ســازند. همچنين، با 
تكيه بر اصول اين نظريه، مى توان در موقعيت هاى 
مجازى امــكان يادگيرى منعطــف را ايجاد كرد. 
همچنين دانش آمــوزان مى توانند با تعامل پويا با 
همتايان و آموزشــگر خود، به خلــق دانش اقدام 
كنند. موقعيت هاى مجازى جديد، امكانات بسيارى 

را در اين خصوص ارائه داده اند. 

راهبردهاي 
آموزش مجازي 
به دنبال تدوين 
نظريه هاي مؤثر 

يادگيري در 
محيط هايي 

هستند كه از 
فناوري اطالعات و 
ارتباطات استفاده 

مي كنند
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4. ارتباط گرايى4 : كلمة ارتباط به فرايند پيوستن 
يك يا چند چيز بــا هم، به منظور ايجاد چيزى 
ارتباط گرايــى مطالعة  دارد.  اشــاره  متفــاوت، 
تعامل اســت كه زمانى اتفــاق مى افتد كه افراد 
با يكديگر روبه رو شــوند. ارتباط گرايى به مفهوم 
منطقة جانبي رشد ويگوتسكى5 مربوط است. 
ارتباط گرايــى بر تعامل و ارتباط افراد با يكديگر 
در جريــان آمــوزش و يادگيرى تأكيــد دارد. 
آموزشــگرانى كه در تدويــن دوره هاى مجازى 
شــركت دارند، بايد به تعامالتى كه انتظار دارند 
دانش آموز با ســاير دانش آمــوزان در اين دوره 

داشته باشد، توجه بيشتري داشته باشند. 

5. يادگيــرى تجربى6: تجربه، دانــش يا مهارتى 
اســت كه از طريق مشاركت فعال يا قرار گرفتن 
در معرض يك رويداد به دست مى آيد. يادگيرى 
تجربى به نوعي از يادگيرى اشاره دارد كه از انجام 
كارى به دست مى آيد. نظرية يادگيرى تجربى بر 
اين نكته تأكيد دارد كه افراد از طريق تجربه هاي 
خود مى آموزند و بر اين اســاس، برگزاركنندگان 
دوره هاى مجازى ممكن اســت چندين ارزيابى 
برخط و آزمون كـوتاه براى بازبـينى مجدد محتوا 
ترتيب دهند تا براي يادگيرندگان، فرصتى براى 

يادگيرى از اشتباهاتشان فراهم كنند. 

6 . نظرية فرهنگىـ  تاريخى7: نظـرية يـادگـيرى 
فرهنگــى ـ  تاريخــى، تأثير رويدادهاى گذشــته 
و تأثيــرات فرهنگى را بر تجربه هــاي يادگيرى 
بررســي مي كند. نظريــة فرهنگــى ـ تاريخى، 
يادگيرى را در يك بستر فرهنگى و تاريخى مورد 
بحث قــرار مى دهد. با توجه به گســترده بودن 

ماهيت دوره هاى مجــازى، بايد تأثيرات فرهنگى 
بر تجربة يادگيرى را در نظر گرفت و ســعى كرد 

محتواي مناسب را سازمان دهى كرد. 

7. يادگيرى اجتماعى8: نظرية يادگيرى اجتماعى 
به نوعي از يادگيرى اشاره دارد كه به طور مستقيم 
از طريق ارتباط اجتماعى يا مشــاهدة رخدادهاى 
اجتماعى ايجاد مى شــود. افرادي كه در دوره هاى 
مجازى شــركت مى كنند، اين فرصت را دارند كه 
به طور مستقيم از طريق ارتباط برخط در تعامل 

اجتماعى با ديگران ياد بگيرند. 

8. نظرية فعاليت9: نظريـــة فعـــاليت به نوعي از 
يادگيرى اشاره دارد كه حاصل درك خود فعاليت، 
داليل انجام و نتايج و انتظارات آن فعاليت اســت. 
از نظرية فعاليت مي توان به روش هاي بسياري در 
دوره هاى مجازى اســتفاده كرد. از جمله اينكه با 
بهره گيرى از امكانات فناورانه شــرايطى را فراهم 
كــرد كه فرد به طــور خود گــردان در فعاليت ها 
شــركت جويــد، اهداف خــود را تنظيــم كند، 
روش هاى خود را انتخــاب و آموخته هاى خود را 

ارزيابى كند. 

جمع بندی
يكــى از مهم ترين شــرايطي كه معلمان 
براى توفيق در موقعيت هاى مجازى جديد به 
آن نياز دارند، آگاهى از نظريه هاى يادگيرى و 
توان به كارگيرى آن ها در اين موقعيت هاست؛ 
نظريه هايى از جمله رفتارگرايى، شناخت گرايى، 
ســازنده گرايى، يادگيــرى اجتماعــى، نظرية 
فعاليت، ارتباط گرايــى، يادگيرى اجتماعى، و 
نظرية فرهنگى ـ تاريخى، از اين موارد هستند. 
چنانچه آموزشــگر از امكانــات موقعيت هاى 
مجازى جديد و اصول اين نظريه هاى يادگيرى، 
آگاه باشد، مى تواند به خوبى فرصت هاى جديد 
و اصــول اين نظريه ها را هماهنگ با هم به كار 
بگيرد و فرصت هاى جديــدى براى يادگيرى 

ايجاد كند. 

 پي نوشت ها ........................................................................................
1. Behaviorism 
2. Cognitivism 
3. Constructivism 
4. Connectivism
5. Vygotsky 
6. Experiential Learning 
7. Cultural-Historical Theory 
8. Social Learning Theory 
9. Activity Theory 

ساختن گرايي 
بررسي نحوة ايجاد 
دانش از طريق 
ادغام دانش جديد 
با دانش قبلي 
است
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خبر و اطالع رساني

گرافيک در خدمت يادگيری

نويسنده: روت كالوين كالرك و چاپتا الينز

مترجم: مجيد اخگر

انتشارات: سمت

سال نشر: 1393

تلفن: 66408120 ـ 021

گاهى كلمات به تنهايى براى پيشــبرد فرايند يادگيرى كافى نيستند و به چيزى 
وراى كلمه نياز اســت. كاربرد گرافيك در كنار كلمات يادگيرى را تسهيل مى كند، 
اما بايد توجه داشت كه تمامى اشكال گرافيك به طور يكسان كارامد نيستند. به اين 
ترتيب، به اين پرســش مى رسيم كه چگونه مى توانيم از گرافيكى استفاده كنيم كه 

در يادگيرى، فهم و استدالل به افراد كمك كند؟
كتاب «گرافيك در خدمت يادگيرى» مبتنى بر شواهد و نظريه هاى به روز، با ارائة 
مثال هاى روشــن و كاربردى، اصولى را در اختيار شــما مى گذارد كه با استفاده از 
آن ها مى توانيد در فرايند آموزش و تدريس 
خــود، از گرافيك مؤثرترى اســتفاده كنيد. 
مخاطبان اين كتاب تمام كسانى هستند كه 
درگير انتخاب يا توليد مواد آموزشى اند. اين 
كتاب در چهار بخش و 21 فصل، به سؤاالتى 

نظير سؤاالت زير پاسخ مى دهد:
1. از چه انواعى از عناصر بصرى مى توانيم براي 

ارتقاي يادگيرى استفاده كنيم؟
2. بهترين شيوة نمايش كلمات و تصويرها در 

كنار يكديگر چيست؟
3. چه زمانى بايد به استفاده از عناصر بصرى 
فكر كنيم و از چه زمانى و كجا كار را شــروع 

كنيم؟
4. چــه زمانى بايــد از تصويرهــاي متحرك 
اســتفاده كنيم و چه زمانى تصويرهاي ساكن 

مؤثرتر خواهند بود؟

كتاب «گرافيك در خدمت يادگيرى» مبتنى بر شواهد و نظريه هاى به روز، با ارائة 
مثال هاى روشــن و كاربردى، اصولى را در اختيار شــما مى گذارد كه با استفاده از 
آن ها مى توانيد در فرايند آموزش و تدريس 
خــود، از گرافيك مؤثرترى اســتفاده كنيد. 
مخاطبان اين كتاب تمام كسانى هستند كه مخاطبان اين كتاب تمام كسانى هستند كه 

كتاب در چهار بخش و 
نظير سؤاالت زير پاسخ مى دهد:

كنار يكديگر چيست؟

فكر كنيم و از چه زمانى و كجا كار را شــروع 
كنيم؟

مؤثرتر خواهند بود؟
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تجربة زيستة آموزشي

                                                                                اشاره                                                                                               
بيشــتر اوقات در كالس درس، اجرا كردن برخي فعاليت هايي كه به مسائل 
و مشكالت زندگي روزمرة دانش آموزان مرتبط هســتند (رويكرد زمينه محور و 
مســئله محور) و به نوعي براي دانش آموزان ملموس و عيني هستند، چنان آن ها 
را درگير يادگيري و فعاليت كنشــگرانه مي كند كه شايد از يك تدريس معمولي 
موفق تر و ماندگارتر عمل كند. با توجه به حادثة ســيل اخير در برخي نقاط كشور 
كه خســارت هاي مالي و جاني جدي به هم وطنان عزيز وارد كرد، در اولين جلسة 
بعد از عيد نــوروز، در كالس علوم تجربي، براي بحث و گفت وگو دربارة فايده ها و 
ضررهاي اين پديدة طبيعي و راهكارهاي مقابلة صحيح با آن و مهم تر از همه، رفع 
ديدگاه نادرست دانش آموزان دربارة سيل و ايجاد نگاه منطقي و منصفانه در ارتباط 
با اين پديدة طبيعي، فرصتي براي بحث و فعاليت فراهم كرديم. تعامل و شــركت 

دانش آموزان در اين بحث ، فعاالنه و جذاب بود.

 كليدواژه ها:     آموزش مسئله محور، آموزش و زندگي، بالياي طبيعي، علوم تجربي، بارش مغزي                                                                                                              

كاربرد فناوري آموزشي
مصطفي سهرابلو (دبير علوم تجربيـ  شهرستان بيجار استان كردستان)

شرح ماجرا
در اولين جلســة بعد از تعطيالت عيد نوروز بچه ها 
چندان حوصلة درس را نداشتند. با توجه به اين وضعيت 
و نيز رخ دادن پديدة سيل در نقاطي از كشور و تخريب 
خانه هاي روستايي بچه ها در پي آن، فرصت را براي ايجاد 

چالش يادگيري و گفت وگويي داغ مناسب دانستم.
از آن ها پرسيدم عيد نوروز به كجاها سفر كرديد؟ 
يكــي از بچه ها گفت: «آقا چه ســفري! مگر اين بالي 

آسماني (سيل) گذاشت؟!»

در  طبيعي  پديده هاي  انگاشتن  آسماني»  «بالي 
منفي  جنبه هاي  فقط  نوعي  به  واقع  در  بچه ها،  ذهن 
اين پديده را به ذهن متبادر مي كند و مانع از توجه به 
ابعاد مثبت و متفاوت آن ها و بحث راهكارها و آمادگي 
در  فعاليتي  واداشت  فكر  به  مرا  موضوع  اين  مي شود. 
البته در بين  اين راستا براي دانش آموزان آماده كنم. 
عموم مردم هم متأسفانه چنين نگاهي وجود دارد كه 

نيازمند تأمل است!

بارش مغزي
از بچه ها خواستم هر چه از ضررها و عيب هاي سيل 
مي داننــد يا تجربه كرده اند، به روش بارش مغزي بيان 
كنند. ابتدا قرار شد به صورت چرخشي، نظرهايشان را 

دربارة ضررهاي سيل بگويند.
در ذكر مضرات ســيل موارد زيادي مطرح شدند. 
وقتــي ديگر مــوردي بــراي گفتن نيافتنــد، از آن ها 
خواســتم اين بار، باز هم به روش بارش مغزي، دربارة 
فايده هاي سيل نظرهايشــان را بگويند. يكي از بچه ها 

نظرها را روي تختة كالس مي نوشت.
در ابتداي گفتن و نوشتن از فايده ها، يكي از بچه ها 
با تعجب پرســيد: «آقا، مگر سيل با اين همه خسارت، 

فايده اي هم دارد؟»
يكي ديگر گفت: «بله. سدهاي كشور بعد از مدت 
طوالني خشكسالي پر شدند». براي صحت حرف هايش 
هم به اخبار تلويزيون و فيلم هاي منتشر شده در فضاي 
مجازي اشاره كرد. به اين ترتيب، فايده هاي ديگري از 
طرف بچه ها مطرح و روي تخته نوشــته شد. خود من 
هــم دو مورد از فايده هاي ســيل را گفتم كه به درس 
علوم تجربي و مباحث رســوبات و خاك و مواد معدني 

انتقال يافته از طريق سيل مرتبط بود. 
بعد از مقايسة اين دو بخش و بحث دربارة فايده ها 
و ضررهــا و درك اين نكتة مهــم كه ما بايد به صورت 
منطقي و با برنامه ريزي هاي منظم و جدي با پديده هاي 
طبيعي برخورد كنيم، بچه ها راهكارهايي براي مقابله با 
ســيل، از جمله مقاوم سازي خانه ها، احترام به طبيعت 
و مســيل ها ارائه كردم. همچنيــن، در خالل بحث ها، 
بچه هــا دربارة بال بودن اين جور اتفاقات مخرب و لزوم 
توجــه به عملكرد خود ما انســان ها در قبال يكديگر و 
جامعه و طبيعت، از جمله مراقبت از پوشــش گياهي و 
جنگل و درستكاري و امانت داري نسبت به موهبت هاي 

خدادادي، صحبت كردند.
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جمع بندي
در واقــع، هدف اصلي از ايــن فعاليت، ايجاد 
نگرش مناسب در دانش آموزان نسبت به پديده هاي 
طبيعي مانند سيل اخير بود تا با برنامه ريزي هاي 
قبلي و رعايت اصول مراقبتي در تمامي بخش ها، از 
جمله ساخت و سازهاي قانوني و مهندسي، توجه 
به حريــم رودخانه ها، مقاوم ســازي، آمادگي هاي 
قبلــي، آموزش هــاي صحيح در دورة مدرســه و 
دانشــگاه، و احترام به طبيعت، تا حــد امكان از 
خطرات و خســارت هاي پديده هــاي طبيعي كم 
كنيم تا بيشترين استفاده را از اين پديده ها ببريم.

بارش مغزي يا بارش فكري عبارت اســت از تراوشــات آني 
و خودبه خودي ذهن دربارة يك موضوع مشــخص كه به شكل گروهي 
انجام مي شــود. اين روش به دانش آمــوزان كمك مي كنند كه در 
مــورد يــك موضوع فكر كنند و هر آنچه به ذهنشــان مي رســد را 
بيان كننــد. در اين روش مهارت هاي مذاكره، تجزيه و تحليل، 
تصميم گيري و اســتدالل در دانش آموزان تقويت مي شود و 
حس اعتمادبه نفس آن ها افزايش مي يابد. از ســوي ديگر 
به آنان كمك مي كند تا فكر كردن را تمرين و تجربه كنند. 

در روش بارش مغزي از انتقاد و داوري خبري نيست.
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خبر و اطالع رساني
محمدحسين ديزجي

                                                                                 اشاره                                                                                              
هميشه مادر دست فرزندش را مى گرفت و اين طرف و آن طرف مى برد، حاال 
اين پســر است كه مادر را در نمايشگاه به اين سو و آن سو مى كشاند تا حاصل 
جشنوارة تالش و خالقيت را به تماشا بنشيند. يك ترم تحصيلى به آخر رسيده 
اســت و دانش آموزان، از پيش دبستانى تا ششم ابتدايى، حاصل فكر و انديشة 
خود را در 18 غرفه به نمايش گذاشته اند. غرفه ها بر اساس موضوع هاى درسى 
شكل گرفته اند و بچه ها در هر رشته و موضوعى كه به آن عالقه دارند، محصولى 
ارائه كرده اند. از عروسك هاى دستباف تا ربات هاى فوتباليست در اين جشنواره 
جلب توجه مى كنند. پاى بيشــتر غرفه ها كه برسيد، يك دانش آموز پرانرژى، 
فعال و مطلع نســبت به موضوع، اطالعات الزم را در اختيارتان قرار مى دهد. 
امروز مدير، معاون، آموزگاران و ديگر مسئوالن مدرسه، بيشتر نظارت مى كنند 
و كارها را به دانش آموزان سپرده اند. بچه ها درسى به اسم «مهارت هاى زندگى» 
را در طول سال تحصيلى تجربه كرده اند و حاال امروز فرصتى است تا خود را در 

عمل نشان بدهند. اين خود جلوه اى از فناوري آموزشى است. 
به بهانة معرفى اين فعاليت آموزشــى و تربيتى، در دبستان «مجتمع دكتر 

هشترودى» منطقة 2 تهران حاضر شديم تا از اين جشنواره بيشتر بدانيم.

گزارشى از
 جشنوارة دانش آموزان دورة ابتدايى
 مجتمع آموزشى دكتر هشترودى منطقه 2 تهران

............از............ 
کشف دانش

............تا............
خالقيت هنرمندانه

 كليدواژه ها:     جشنوارة دانش آموزي، خالقيت، توانمندي                                                                                                        

سالن جشنواره مملو از جمعيت است. دانش آموزان 
با شور و شوق مشغول معرفى فعاليت هاي خود هستند. 
والدين در برابر غرفه ها ايستاده اند و با دقت به توضيحات 
بچه ها گوش مى كنند. هركجا الزم باشــد، معلم يا مربى 
مربوط به آن درس و موضوع ورود پيدا مى كند. در برخى 
جشنواره هاى مشــابه، غرفه ها را بر اساس سال تحصيلى 
طراحــى و اجرا مى كنند، اما اينجا درس و فعاليت محور 
است. رقيه سليقه دار، معاون آموزشى دبستان، كه سه 
دهه تجربة مديريت را در كارنامة خود دارد، مى گويد: «ما 
بــه اين دليل غرفه ها را بر محور درس ها قرار داده ايم كه 
بچه ها در يك فضا با فعاليت هاى همان موضوع در دورة 
تحصيلى خود و پايه هاى پايين تر و باالتر آشنا بشوند. اگر 
دانش آموزي در پاية ســوم درس مى  خواند، هم مرورى 
بر فعاليت هاي پايه هاى پايين تر داشــته باشــد و ببيند 
اگر تغييرى صورت گرفته، چه بوده و هم با فعاليت هاى 

درس هاي پايه هاى باالتر تا حدى آشنا شود.»
ســليقه دار در مورد چگونگى انتخاب دانش آموزان و 
سپردن مسئوليت غرفه ها به آنان اضافه كرد: «ما شرايط 
مسئوليت غرفه ها را براى بچه ها تشريح كرده ايم. به آنان 
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گفته ايم بايد صبور و باحوصله، خوش صحبت، پاسخگو، 
داراى اطالعات الزم از محتواى غرفه و نظاير اين باشند. 
بعد كار را به خودشان سپرديم تا با راهنمايى معلم، فرد 

يا افراد مورد نظرشان را انتخاب كنند.»
 برخى بچه ها ديدارى مى آموزند. عده اى شنيدارى 
هستند. برخى تركيبى مى آموزند. يعنى هم بايد ببينند و 
هم صداى معلم را در اين باره بشنوند. برخى هم از طريق 
حس المســه بهتر ياد مى گيرند. ما همة اين موارد را در 
نظر گرفتيم. يكى از دستاوردهاى اولية اين جشنواره كه 
چند سال اســت در اين مجتمع اجرا مى شود، آشنايى 

والدين با توانمندى هاى فرزندان خود است. 

خوب ديدن و تحليل درست

مادرى در كنار غرفة چرتكه سرگرم سؤال و جواب با 
مربى و كارشناس اين رشته است. مادر برداشت صحيحى 
از اين وســيله ندارد و تمام تصورش در يك شمارش زود 
و سريع توسط پسرش خالصه مي شود. به مربى مى گويد: 
«گاهى پسرم در خانه به كمك انگشتان دستش مشغول 
شمردن اســت و من مرتب او را از اين كار منع مى كنم. 
وقتى كاغذ و قلم هست، وقتى ماشين حساب داريم، ديگر 

چه لزومى دارد او ذهنى مشغول حساب و كتاب بشود!»
 سيده ليدا رحمانى، بعد از شنيدن كامل حرف هاى 
مادر، از مزاياى چرتكه بــراى او مى گويد. چند نفر ديگر 
هم ايستاده اند و به توضيحات او گوش مى دهند: «چرتكه 
فقط جمع و تفريق نيســت. با جمع و تفريق هاى ساده و 
ابتدايى شروع مى شود و بعد با اعداد و ارقام بيشتر ادامه و به 
ضرب و تقسيم مي رسد و باال و باالتر مى رود. چرتكه باعث 
مى شــود نيم كرة استدالل و نيم كرة تجسم مغز بچه ها به 
طور هم زمان فعال شود. چرتكه در ظاهر به رياضى كمك 
مى كند، اما در ادامه و تمرين هاى مســتمر، مانع از ابتال 

به آلزايمر مى شود. بهبود قدرت شنيدارى، افزايش سرعت 
عمل و تمركز بچه ها با اين كار افزايش پيدا مى كند. فرزند 
خودم تا سه سالگى حرف نمى زد. بعد از گفتار درمانى به 
چرتكه رو آوردم. او امروز به راحتى اشــعار حافظ را حفظ 
مى كند. ســرعت و قــدرت درك مطلب بچه هاى كالس 
من افزايش پيدا كرده اســت. آنان در حل مسئله منحصر 
به روش معلم نيســتند و راه حل هــاى متفاوتي را تجربه 
مى كنند. آنان جزئيات را بهتر مى بينند و كارها را سريع تر 

انجام مى دهند.»

رقيه سليقه دار: 
ما به اين دليل 

غرفه ها را بر محور 
درس ها قرار داده ايم 

که بچه ها در يک 
فضا با فعاليت های 
همان موضوع در 

دورة تحصيلی خود 
و پايه های پايين تر و 

باالتر آشنا بشوند
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تمرين مديريت در غرفه ها

پارسا فالح، دانش آموز پاية ششم، در غرفة كنارى 
مشغول توضيح در بارة دانش رباتيك است. او اشتياق فراوانى 
به رباتيك دارد و تاكنون در چند مسابقه هم شركت كرده 
است. پارسا مى گويد: «رباتيك باعث شد مسئوليت پذيرتر 
باشــم و دقتم باالتر برود. در كنار اين، عالقه ام به ساخت 
و ســاز بيشــتر شــد. من تا قبل از كالس رباتيك كمى 
راحت طلب بودم، ولى حاال با دقت بيشترى كارها را انجام 
مى دهم و فعاليت هاى درســى خــودم را دنبال مى كنم. 
برگزارى اين نمايشگاه باعث شده بچه ها هميشه خود 
را آماده نگه دارند. چند وقت قبل، يكى از همسايه هاى ما 
در آسانسور ساختمان گير افتاده بود. من توانستم با كليد 
مخصوص آسانســور در را برايش باز كنم تا از آنجا خارج 
شود. اين جسارت و مسئوليت پذيرى را از همين كالس ها 

و جشنوارة مدرسه دارم.»
راضيه ايران پور كه معلم هنر و خالقيت دانش آموزان 
مدرسه اســت، در غرفة خالقيت، ما را با كارهاى دستى 
بچه ها و عروسك هايي كه ساخته اند آشنا مى كند. برخى 
از كارها با كاغذ روزنامه و تعدادى هم با مواد ســادة ديگر 
طراحى و اجرا شــده اند. دست ورزى يكى از فعاليت هايى 
اســت كه اينجا به آن توجه شده است. ساخت عروسك 
پاية اولية كار شخصيت سازى براى نمايش و تئاتر است. 
دانش آموزان در اين جا هماهنگى ذهن و دست را تجربه 
مى كنند. مربى مى گويد: «برخى بچه ها گاهى بلد نيستند 
يك گره ســاده به نخ بزنند. اما اين كارگاه ها و برگزارى 
نمايشگاه ها سبب شده است آن ها بياموزند كه از صفر تا 
صد يك فعاليت را ياد بگيرند و خودشان انجام بدهند. اين 
خودش نوعى تدبير فناوري آموزشى است. ما بايد بچه ها 

را براى زندگى فردا آماده كنيم. 
غرفة مهارت زندگى را ســيداميررضا عظيم فر، 
دانش آموز پاية سوم، زير نظر رقيه سليقه دار، اداره مى كند. 

اميررضــا كه لباس محلى برتن كــرده، از فن بيان خوبى 
برخوردار اســت. او نمونه هايى از فعاليت هاى كالســى را 
براى بازديدكنندگان شرح مى دهد. درست شنيدن، وفاى 
به عهد، طرز صحيح بيان احساســات و اينكه چطور بايد 
خشــم را كنترل كرد، از جمله موضوعاتى هستند كه او 
براى حاضران توضيح داد. امير رضا مى گفت ما هر جلسه 
با خانم سليقه دار در بارة اين موضوع ها كالس داريم. ايشان 
روى ســالمت روان بچه ها كار مى كند و به ما مهارت هاي 
درســت زندگى كردن را آموزش مى دهــد. من اين لباس 
محلى را به دلخواه خودم برتن كردم تا به بازديدكنندگان 
يادآورى كنم كه ايران از اقوام متعددي تشكيل شده است.
اميرحسين كوچك، دانش آموز پاية پنجم ابتدايى و 
سفير سالمت مدرسه، مسئوليت غرفة بهداشت را بر عهده 
دارد. او از بهداشت جسم و روان تا نكته هاى ايمنى و سالمت 
را ريز به ريز براى ما شــرح مى دهــد. او كه يك روپوش 
پزشكى بر تن دارد، مى گويد: «داشتن اين مسئوليت باعث 
شده هم در اين زمينه بيشتر تحقيق كنم و هم خودم ملزم 
به رعايت اين نكته ها باشم. روزهايى به اين فكر مى كردم 
كه فقط بايد با خودروي شخصى خانواده ام رفت و آمد كنم 
تا راحت تر باشم، اما تحقيق در زمينة بهداشت و سالمت 
باعث شد بيشتر سراغ وسيلة نقلية عمومى برويم. داشتن 

هواى پاك از پول مهم تر است. 
ســام اهورا هم لباس محلى بر تن دارد. او عاشــق 
مطالعات اجتماعى اســت. دانش آموز سال چهارم ابتدايى 
اســت و خيلى به اماكن تاريخى و جاذبه هاى گردشگرى 
عالقه دارد. در اين زمينه زياد كتاب مى خواند و حســابى 

اهل مطالعه است. 
كســرى طاهرزاده، هم كالس او، غرفة پژوهش و 
تحقيــق را اداره مى كند. او به علــوم تجربى عالقه دارد و 
خودش در زمينة الكتريســيته تحقيق كرده است. كتاب 
غيردرســى زياد مى خواند و دنبال يادگيرى در بارة جهان 

هستى است.
منصوره صادقى، معلم آزمايشگاه مدرسه و مسئول 

فاطمه شعبانی : 
يکی از مشکالت 
دانش آموزان در 
مدرسه ها بحث 
يادگيری و سپس 
ماندگاری مطالب 
در ذهن آن هاست. 
هر وقت تدريس 
ما حالت عملی 
و ابزاری داشته 
باشد، محتوا 
در ذهن پايدار 
می ماند
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فعاليت هاى پژوهشى مدرسه است. او با ديدن ما مى گويد: 
«ما در مدرسه مجلة رشد فناوري آموزشى را دنبال مى كنيم. 
بچه هاى ما به فيلم هاى كمك آموزشى نياز دارند و اميدواريم 
به كمك ســازمان پژوهــش و دفتر انتشــارات و فناوري 
آموزشــى بتوانيم به اين نوع فيلم ها دسترسى پيدا كنيم. 
دانش آموزان، چه آن ها كه غرفه ها را اداره مى كنند و 
چه آن ها كه بازديدكنندة غرفه هاى دوستان خود هستند، 
نظراتى دارند. چند نفر از آنان مى گويند: اين نمايشــگاه و 
جشنواره كه هر سال در مدرسة ما برگزار مى شود، باعث 
مي شــود پدران و مادران ما از فعاليت هايى كه در مدرسه 
انجام مى دهيم بيشتر و بهتر اطالع پيدا كنند. ما بچه ها هم 
توانايى هاى خودمان را بهتر مي شناسيم و از توانايى هاي 
دوستانمان باخبر مي شويم. مفاهيم درس ها را هم بهتر ياد 
مي گيريم. اين نمايشگاه باعث مي شود ما دانش آموزان از 

همديگر هم ياد بگيريم.»
و آخريــن نفر حرف جالبى مي زنــد: «من در غرفه اى 
ايســتاده بودم كه كمتر به آن توجه مى شــد، در حالى كه 
دوست داشتم بيشتر به من توجه شود. از اين موضوع درس 
گرفتــم كه وقتى ما به درس و زحمت معلم توجه نشــان 
نمى دهيم، او چه حســى پيدا مى كند. معلم اين همه وقت 
مى گذارد و مطالعه مى كند تا چيزى به ما ياد بدهد و وقتى ما 
خوب درس نمى خوانيم، انگار به زحمت او اهميت نداده ايم. 

 شناسايی و تقويت مهارت ها

بازديد از نمايشگاه و جشنوارة يكروزة دبستان مجتمع 
دكتر هشــترودى منطقة دو كه به آخر مي رسد، به دفتر 
مدرسه مي رويم تا چند جمله اى هم با مسئوالن مدرسه و 
مجتمع صحبت كنيم. فاطمه شعبانى، مدير دبستان، كه 
40 سال سابقة كارهاى آموزشى از تدريس تا مديريت را 
در كارنامة فعاليت هايش دارد، مي گويد: يكى از مشكالت 
دانش آموزان در مدرســه ها بحث يادگيــرى و ماندگارى 
مطالب در ذهن ا ست. هر وقت تدريس ما حالت عملى و 
ابزارى داشته باشد، محتوا در ذهن ما مى ماند. ما بسيارى 
از نظريه هايي را كه در دوران تحصيل آموختيم، فراموش 
كرده ايــم، اما كارهايى مثل حرفه و فــن را كه در عمل به 
آن ها پرداختيم، همچنان بلد هستيم. من همين نكته را 
مبناى كار خودم در مدرســه قرار دادم تا اين جشنواره و 
نمايشگاه را راه انداختيم. ما بايد روى مهارت ها كار كنيم. از 
مهارت هاى آموزشى تا مهارت هاى زندگى را بايد به گونه اى 
با كمك فناوري هاى آموزشى به بچه ها ياد بدهيم كه همه 
چيز در ذهن آنان باقى بماند. بايد به بچه ها فرصت بدهيم 
توانايى هاى خودشان را نشان بدهند. آموزش و پرورش اگر 

موفقيت مى خواهد، بايد به سمت كارهاى علمي - عملى 
برود و آموزش ها را براى بچه ها ملموس كند.

على امينى، عضو انجمن اوليا و مربيان مدرســه، 
مي گويد: من خودم شاگرد مؤسس اين مجتمع آموزشى 
بــودم و حاال فرزندم در همين مدرســه درس مى خواند. 
اينجا به بچه ها درســت زندگى كــردن را ياد مى دهند. 
بچه ها ياد مى گيرند توانايى هاى خود را بشناسند و از آن ها 
براى زندگى اســتفاده كنند. فرزند خودم فعاليت هايش 
منظم شده و ياد گرفته است چطور در خانه به كارهايش 
سروسامان بدهد. او با انگيزه مطالعه مى كند و فعاليت هاى 

خالقانه را دوست دارد و پيگير است.»
گفت و گــو بــا عباس صدوقى، مؤســس اين مجتمع 
آموزشــى، حسن ختام گزارش ماست. او كه روزگارى شاگرد 
دانشمند نامدار ايرانى، دكتر محسن هشترودي بوده و سال ها 
در دبيرســتان البرز يا همان كالج البرز معروف تدريس كرده 
است، مى گويد: «تجربة فردى شاگرد از هر تجربة ديگرى كه 
معلم يا والدين به او بياموزند، برتر اســت. در قديم، بچه ها در 
روســتاها با وسايل ساده و ابتدايى و تركيب آن با تخيل خود 
چيزهايى براى بازى مى ساختند كه آنان را مبتكر و خالق بار 
مى آورد. معلم بايد كارى كند خالقيت هاى بچه ها شناخته و 
شكوفا شود. اين از نظر من اساس تدبير فناوري آموزشى است. 
دانش آموز بايد آزادى عمل داشــته باشد تا خودش را نشان 
بدهد. اگر فقط همان چيزى را بگويد و تكرار كند كه معلم گفته 
است، خالقيت و ابتكار او پنهان مى ماند. معلم بايد دانش آموز 
را هدايت كند تا خالقيت هايش بروز پيدا كنند. ما مســئول 
راهنمايى و نظارت هستيم، اما اين بچه ها هستند كه بايد در 
آزادى عمل دست به انتخاب بزنند و ياد بگيرند و تجربه كنند. 
دكتر هشترودى معتقد بود دانش در جست وجوى چيزى است 
كه هست، ولى هنر در پى آفرينش چيزى است كه نيست.» 
اين جشــنواره و ديگر جشنواره هاى دانش آموزى كه 
با طراحى و درايت مســئوالن مدرسه ها برگزار مى شوند، 
مي كوشــند از فرزندان اين ســرزمين انسان هايى خالق، 
مبتكر، انديشمند، مدبر، توانا، نوع دوست و آينده نگر بسازند. 

عباس صدوقی: 
تجربة فردی 
شاگرد از هر 

تجربة ديگری که 
معلم يا والدين به 

او بياموزند بر تر 
است
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كاربرد فناوري آموزشي
روح ا... مالمير (كارشناس ارشد هنرهاي نمايشي)

                                                                                مقدمه                                                                                                                                                                            
خوانندگان گرامي و مجريان محترم اجراي «زنگ فيلم» در كالس درس، سالم و دو صد درود

با لطف و عنايت خداوند متعال و مهر و محبت شــما فرهيختگان عرصة علم و دانش، در سال تحصيلى 99-1398 نيز همچون سال 
گذشته، در هر يك از شــماره هاى ماهنامة فناوري آموزشى، با بخش «زنگ فيلم» در خدمت شــما عزيزان خواهيم بود. در هر شماره 
گزيده اى از  فيلم هاى برتر جشــنوارة بين المللى فيلم رشد را معرفى مي كنيم تا ان شــااهللا يارى گر شما در تدريس باشد و دانش آموزان 

لحظات و ساعات بهترى را در كالس درس سپرى كنند. 
همچنان بر اين باوريم كه پخش فيلم در كالس درس از جمله فعاليت هايى است كه مى تواند بر شور و اشتياق دانش آموزان براى حضور 
بهتر و فعال تر آنان در كالس و مدرســه بيفزايد. اگر فيلم هاى مورد نظر، عالوه بر جنبة سرگرمى، ويژگى هاى علمى، آموزشى و تربيتى 
داشــته باشند، تأثيرگذارى آن ها دو چندان مي شود و به عنوان وســيله ا ى كمك آموزشى، براى نيل به يادگيرى پايدارتر دانش آموزان، 
يكى از اجزاى مؤثر در بسته هاى آموزشــى خواهند بود. از اين رو، گروه توسعه و توليد رسانه هاى شنيدارى و ديدارى سازمان پژوهش 
و برنامه ريزى آموزشــي وزارت آموزش و پرورش با اراده اى مصمم تر، براى عينيت بخشيدن به اين مهم و برخى از اهداف تعيين شده در 
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، از جمله «ايجاد تنوع در فرصت هاى  تربيتى در مراكز آموزشى و تربيتى براى پاسخ گويى به نيازهاى 
دانش آموزان (راهكار1- 16)»، همچنان به معرفى گزيده فيلم هاى منتخب اين جشــنواره،  با تعيين گروه مخاطبان، خواهد پرداخت و در 
صورت درخواست، آن ها را در اولين فرصت ممكن به دست معلمان و مديران محترم خواهد رساند تا در كالس درس به نمايش درآيند و 

زمينة يادگيرى بهتر و بيشتر مطالب درسى را در دانش آموزان فراهم آورند.
***

فرهنگيان محترم، اولياي گرامى و متوليان ارجمند آموزش و پرورش براى تهية فيلم هاى معرفى شده مى توانند به يكى از روش هاى 
زير اقدام كنند:  

الف) تماس با شماره تلفن 88305861- 021 (گروه توليد فيلم هاى آموزشى)
ب)    ارســال درخواست كتبى از طريق نشانى الكترونيكى goroohehonari@gmail.com (با ذكر نام، شمارة تلفن، نشانى 

دقيق و كدپستى)
ج)    مراجعة حضورى به نشــانى: تهران، خيابان ايرانشــهر شمالى، نرســيده به پل كريمخان، سازمان پژوهش و برنامه ريزى 

آموزشي وزارت آموزش و پرورش، طبقة دوم، گروه توسعه و توليد رسانه هاى شنيدارى و ديدارى

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

معرفى گزيدة  فيلم هاي 
جشنوارة بين المللي فيلم رشد 

براي پخش در كالس درس

زنگفيلم
1
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 آفت عظيم 
هميشه در هر اجتماع و جامعه اى افرادى 
هســتند كه به داليلى مدام خودشان را به رخ 
ديگران مى كشند و متكّبرانه عمل مى كنند. اين 
تكّبر و حس برتــرى در اعمال و گفتار آن ها، 
ديگران را آزرده خاطر و ناراحت مي كند و تأثير 
بدى برجاى مى گذارد. چنين افرادى همچون 
بادكنكى كه از باد غرور و نخوت پر شده باشد، 
در برهوت جهل و نادانى خود سير مى كنند و 
با زير پا نهادن اصول تواضع و فروتنى، خود را 

برتر از ديگران مى دانند. 
يكى از بزرگ ترين آفت هايى كه در مسير 
كمال انســان گريبان گير او مى شود، اين است 
كه بدون توجه به آثار ســوء فردى و اجتماعى 

آن، بــراي ارضــاى حــس كمال جويــى، به 
فضيلت هايش فخر مى كند و مى بالد. از اين رو، 
قرآن در آيات متعددى، براى شناساندن اين 
آفت عظيم، به آثار و ريشــه هاى آن پرداخته 
و انسان ها را از اين صفت غير اخالقى بر حذر 
داشته اســت. از جمله در آية 18سورة لقمان 
آمده اســت: « و ال تُصعِّْر خــّدك لِلّناِس و ال 
تْمــِش فِى اْألْرِض مرحــاً إِّن اّهللا ال يِحبُّ كّل 
ُمْختــاٍل فُخورٍ»: و روى خــود را از مردم (به 
تكّبر) بر مگردان، و در زمين مغرورانه راه مرو، 
زيرا خداوند هيچ متكّبر فخر فروشى را دوست 

ندارد».
عمل خودســتايى از رفتارهاى زشــت و 
ناپســند به حساب مى آيد، زيرا باعث مى شود 

انســان از مدح خويش در حضور ديگران، از 
خودش يا اعمال و رفتارش خشــنود شــود. 
چنين حالتى غالباً موجب عجب يا كبر است. 
اگر منشأ خودســتايي، كبر و عجب باشد، يا 
اهداف ناپسند ديگر، زشت و مذموم است، اما 
اگر خودســتايي بر اساس هدفى پاك صورت 
بگيرد، نه تنها زشــت نيست، بلكه پسنديده 
است. از جمله اينكه وقتى عزيز مصر به يوسف 
گفت: «امــروز نزد ما جايگاهــى واال دارى و 
مورد اعتماد هستى»، يوسف در مقام معرفى 
خودش گفت: «مرا بر خزانه هاى اين سرزمين 
بگمار كه من نگهبانى دانا هستم» (يوسف/ 54 
و 55). ديگر اينكه حضرت نوح به هنگام تبليغ 
دين خدا به مردمش گفت: «من براى شــما 
خيرخواهى امينم» (اعراف/ 68). در نتيجه، اگر 
خودســتايى براي احقاق حّق يا نجات دين يا 
نجات مردم و امثال آن باشــد، نه تنها زشت 

نيست، بلكه الزم است. 
علل و عوامل گوناگوني دست به دست هم 
مى دهند و زمينه را براى فخرفروشــى فراهم 
مى كننــد. برخى از اين عوامــل عبارت اند از : 
بهره  مندى غافالنــه از نعمت هاى خداوندى،  
تفاخر به مــال و ثروت فراوان، جهل و نادانى، 
غرور، شرك و ريا، قدرت داشتن و خودپسندى. 
چنين عواملى سبب مى شوند طاووس غرور و 
فخرفروشــى در وجود ما انسان ها به حركت 

درآيد و بال و پر باز كند.
در مدرسه ها و كالس هاى درس نيز هستند 
دانش آموزانى كه ناخواسته به چنين صفت غير 
اخالقى و ناپسندى گرفتارند و متوجه تأثيرات 
بد آن در بين دوستانشــان نمى شــوند. اگر 
معلمان و مربيان محترم چنين دانش آموزانى 
را به موقع شناسايى نكنند و آن ها را در ترك 
اين صفت غير اخالقى راهنمايى نكنند، ممكن 
اســت اين دانش آموزان تا آخر عمر از چنين 
اخالق ناپسندى در وجود خود، آگاهى نيابند و 
مدام افراد خانواده و جامعه را از خود برنجانند.
فيلــم پويانمايــى «قــورى» يكــى از 
فيلم هاى راه يافته به بخش مســابقة چهل 
و هشــتمين جشــنوارة فيلم رشد است كه 
با موضــوع مذمت غرور و خودســتايى، در 
فضايى شاد و آهنگين، توليد شده و تماشاى 
آن لحظــات تفكر برانگيز و شــادي را براى 

دانش آموزان به همراه خواهد داشت. 

و  بر شور  كه مي تواند  است  فعاليت هايي  از جمله  در كالس  فيلم  پخش 
اشتياق دانش آموزان براي حضور فعال تر آنان در كالس و مدرسه بيفزايد

قوری 
كارگردان : مهدى صادقى راد

قالب : پويانمايى (بخش فرهنگيان)
مدت زمان : پنج دقيقه

ë خالصة فيلم: يك قورى بزرگ و زيبا باعث فخر و مباهات زن خانه شــده 
است، طوري كه هر وقت زنان همسايه به خانة او مى آيند، از قورى اش تعريف 
مى كنند. همين توجه زياد زِن خانه به قورى باعث شده جناب قورى هم به 
ديگر وسايل خانه، از جمله استكان ها و گلدان ها فخر بفروشد و خودش را 

مهم تر از بقيه تصور كند تا اينكه گربه  اى بازيگوش وارد خانه مى شود و ...
ë مخاطب : اين فيلم براى تماشــاى دانش آموزان دوره هاى اول و دوم ابتدايى 

پيشنهاد مى شود.

عنوان فيلم: 
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نگاهي به يكي از مهم ترين موضوعات 
برنامة درسى 

از نگاه استادان، معلمان و كارشناسان

پژوهش و نوآوري
محمد عليزاده  (كارشناس ارشد تكنولوژى آموزشى)

 كليدواژه ها:     برنامة درسى، تحصيل مدرسه اى، نيازهاى روز                                                                                                                   

 انرژي زندگي است
                                                                                اشاره                                                                                               

دانش آموز موفق فردي شــاداب و بانشاط است كه با بهجت و سرور دروني، به 
صورتي فعال، به علم افروزي، مهارت افزايي و شكوفا كردن استعدادهاي دروني خود 
مشغول است. اين ويژگي ها به دانش آموزي مربوط است كه عنصر «رضايتمندي از 
زندگي» تا حد قابل قبولي در شخصيت او محقق شده است. عبارت علمي اين عنصر 
«شادي» است؛ همان عبارتي كه برداشت هاي نادرست بسياري از آن وجود دارد. 
فرد شاد يعني فردي كه از شرايط زندگي خود رضايت دارد و همة تالشش را صرف 
بهتر شــدن آن مي كند. اين فرد افسرده نيست، نااميد نيست، شكايت نمي كند و 
در چهرة او آثار گرفتگي و ورشكســتگي وجود ندارد. شادي به اين معنا نياز همة 

دانش آموزان است، چرا كه انرژي اصلي زندگي آن هاست.

مقدمه
انســان قــرن بيســت و يكم رويــاروي دنيايى از 
نيازهاى جديد، مهارت هاى اساسى براى كار و زندگى، 
اطالعــات و تغييرات روزافزون قرار گرفته اســت. در 
همة كشــورهاى دنيا از نظام آموزش و پرورش انتظار 
مى رود بتواند شــاگردان را با الزامات روز آشنا سازد و 
دانش، نگرش، و مهارت هاى الزم را در مواجهه با اين 
شــرايط پر فراز و نشيب در آن ها ايجاد كند. از طرف 
ديگر، در بســيارى از نظام هاى آموزشى، از جمله در 
نظام آموزشى كشور ما، كميت و كيفيت فعاليت هاى 
معلمان و مدرســه ها تا حد بســيارى حــول برنامة 
درســى ملى (از جمله محتواى كتاب هاى درســى) 
قرار دارد. به همين دليل اســت كه خط مشــى هاى 

وزارت آموزش و پــرورش براى فعاليت هاى آموزشــى و 
تربيتى مدرسه ها و معلمان، از جمله كتاب هاى درسى 
و محتــواى آن ها، اهميت خاصى بــراى مردم دارد و 
انتظارات زيادى را در آن ها ايجاد كرده اســت. در اين 
مطالعة مقدماتي ســعى شده اســت با بيان مهم ترين 
و الزامى ترين موضوعات درســي از ديد كارشناسان و 
متخصصان، برخى از موضوعات مهم برنامة درســي، 
بررسي شوند. سؤال كرديم: «چنانچه مجاز باشيد فقط 
يك جلسة دو ســاعته به دانش آموزان تدريس كنيد، 

اين جلسه را به چه موضوعي اختصاص مي دهيد؟»

پاسخ ها را با هم مي خوانيم:
 تنها به آن ها ياد مى دهم چگونه شــاد زندگى 
كننــد (دكتر محمد على رســتمى نژاد، دكتراى 
تكنولوژى آموزشى و عضو هيئت علمى دانشگاه).
 اين شــاگردان چه كســانى هستند؟ به كدام 
گروه ســنى تعلق دارند؟ اهل شــهر هستند يا 
روستا؟ اگر اهل شهرى به بزرگى تهران هستند، 
در كدام منطقه يا محله زندگى مى كنند؟ دخترند 
يا پسر؟ از لحاظ فرهنگى و اجتماعى همگون اند 
يا ناهمگون؟ و ... همة اين ســؤاالت را پرسيدم 
كه صادقانه بگويم، نمى دانــم! بايد در موقعيت 
قرار بگيرم و با بچه ها و مدرسه و خيلى چيزهاى 
ديگر آشــنا شوم تا تأمل كنم و تصميم بگيرم از 
اين دو ســاعت فرصتى كه بــراى آموزش دادن 
دارم، چگونه بهره ببرم (دكتر فرشته آل حسينى، 

دكتراى فلسفة تعليم و تربيت، مدرس دانشگاه).
 در دو ســاعت، فقط به آموزش موضوعاتي فكر 
مي كنم كه به مهارت هاي زندگي ارتباط دارند، 
ولي در دو ساعت نمي شود حتي به يك مهارت 
هم پرداخت ! اما اگر فقط و فقط دو ساعت وقت 
داشــتم، مهارت هاي «نوع دوســتي» و «عشق 
ورزي» تنها مهارت هايي بودند كه دوست داشتم 
به صورت تجربه اي زيســته و عملي ارائه كنم 

( روسا معصومى، كارشناس ارشد علوم تربيتى).
 در اين دو ســاعت از نقش شــادى در زندگى 
برايشان مى گويم؛ اينكه انرژى زندگى در شادى 
اســت و براى موفقيت در هر كوشــش و كارى 
بايد شــاد بود ( دكتر سيامك رضا مهجور، استاد 

دانشگاه).
 من در مورد انتخاب مســير زندگى براى آن ها 
صحبت مى كنم. قطعاً بيشــترين چيزى كه به 
نظرم اهميت دارد، اين اســت كه اگر خواستند 

شادي
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از نظام 
آموزش وپرورش 

انتظار مي رود 
بتواند شاگردان را 

با الزامات روز آشنا 
سازد و مهارت هاي 

الزم را در آن ها 
ايجاد كند

درس بخواننــد، حتماً در كنــار آن يك حرفه و 
شغل را ماهرانه دنبال كنند (محمد حسن افشار، 

كارشناس ارشد تكنولوژى آموزشى).
 روى مسائل فرهنگى كار مى كنم. از جمله روى 
فرهنگ نظافت و بهداشت محيط زيست ( شراره 
قره باغى، كارشناس ارشــد تكنولوژى آموزشى و 

آموزگار ابتدايى شهر كرج).
 انتخــاب هدف و پس از آن بيــان مفاهيم و 
درس هاي الزم براى رســيدن به هدف و شغل 
دلخواهشــان. همچنيــن، آمــوزش چگونگي 
تحقيــق و بررســى در ايــن زمينــه (فريده 
گروه هاى  و  تكنولوژى  كارشــناس  نوحى آذر، 

آموزشى تمام دوره ها)
 امروزه رســانه ها بيشتر از هر زمانى زندگى بشر 
را تحــت تأثير قرار داده اند. در شــرايط كنونى، 
فردى مى تواند موفق باشد كه در كار با رسانه ها، 
به نحوى بهينه و صحيح، موفق باشــد. من اين 
جلســه را پيرامون تربيت رســانه اى شاگردان 
سپرى خواهم كرد ( دكتر وحيد صالحى، دكتراى 
تكنولوژى آموزشى و عضو هيئت علمى دانشگاه)
 اين جلســه را به آموزش مهارت هاى اجتماعى 
اختصاص خواهم داد ( ريحانــه ماليى، آموزگار 
ابتدايى، اســتان كهگيلويه و بويراحمد، شــهر 

ديشموك).
مسلّم است كه برخى الزامات و نيازها بر برخى 
ديگر اولويت دارنــد. چنانچه اينجانب بخواهم 
فقط يك جلســه به شــاگردان تدريس كنم، 

مخاطبان از هر دورة تحصيلى، هر گروه سنى، 
هر شرايط اجتماعى و فرهنگى، و از هر مليت و 
قوم و نژادى كه باشند، آن دو ساعت را به شاد 
كردن آن ها اختصاص مى دهم و سعى مى كنم 
شاگردان در اين جلسه، تا جايى كه مى توانند، 
شــادى كنند. در پايان به آن هــا مى گويم در 
زندگى شاد باشــند؛ زيرا باور دارم شادى ابزار 
زندگى اســت ( محمد هاشمى، كارشناس ارشد 

تكنولوژى آموزشى و آموزگار ابتدايى). 

نتيجه گيری
از نظــر متخصصان، معلمان و كارشناســانى 
كه در اين مطالعه با آن ها مصاحبه شــد، آموزش 
مهارت هاى اجتماعى، لزوم توجه به نشاط و شادابى 
دانش آمــوزان، نوع دوســتى و عشــق ورزى، لزوم 
توجه به آيندة شغلى شاگردان، تربيت رسانه اى و 
آموزش هاى فرهنگى مهم ترين موضوعاتى هستند 
كه در ياددهى - يادگيرى بايد به آن ها توجه شود. 
حال اين سؤال مطرح اســت كه در برنامة درسى 
رسمى ما و در فعاليت هاى مدرسه ها تا چه حد به 
اين موارد پرداخته مى شود؟ آيا محتواى كتاب هاى 
درســى اين موضوعــات را به عنوان گوشــه اى از 
الزامات و نيازهاى شاگردان پوشش مى دهند؟ الزم 
است برنامه هاى مربوط به برنامة درسى رسمى، از 
جمله محتواى كتاب هاي درسى، در اين خصوص 
به طور دقيق و شــفاف بررسى شود تا ميزان اين 

هم پوشانى مشخص شود. 
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خبر و اطالع رساني
محمدحسين ديزجي

                                                                                 اشاره                                                                                              
زندگى بدون مشكل و مســئله وجود ندارد. تجربه هاي حاصل از برخورد 
ما با مسائل زندگى و مشــكالت آن به رشديافتگى ما كمك مي كند. در واقع، 
زندگى كردن نيز به همين معنا، يعني مواجهه با مشكالت و كسب تجربه است. 
بنابراين، يكى از مهارت هايى كه مى تواند در مسير رسيدن به هدف، رضايتمندى 
بيشتر از زندگي و پيشگيري از آسيب هاي رواني - اجتماعي به ما كمك كند، 
مهارت حل كردن مسئله و سازگارى با مشكالت است. براى حل مسئله شايد از 

مسيرهاى متفاوتي بتوان مخاطبان را آموزش داد. 
باخبر شديم يك گروه آموزشى، مسير تفكر رايانه اي و كدنويسى را براى 
آموزش دانش آموزان انتخاب كرده و در چندين پروژه ، در باشــگاه كدنويسى، 
بچه ها را به سمت و سويى هدايت مى كند كه مثل برنامه نويس رايانه فكر كنند و 
براى هر كارى در زندگى كدنويسى كنند تا در نهايت مسئله ها را به نحو مطلوب 
حل كنند. تقويت مهارت هاى حل مسئله و تفكر منطقى، خالقيت و نوآورى و 
در نهايت ارتقــاى مهارت هاى ارتباطى و تعاملى، از جمله ويژگى هاى مجموعة 
آموزشــى «آكادمى ياسان» است. برگزارى يك مســابقة دانش آموزى، بهانة 
آشــنايى ما با اين گروه شد. در همين ارتباط، با عبداهللا فيض اهللا زاده، مهندس 
نرم افزار و كارشناس ارشد مديريت سيستم هاى اطالعاتى و عضو هيئت مديرة 

آكادمى ياسان، به گفت و گو نشستيم تا در اين باره بيشتر بدانيم.

گفت و گو  با
 عبداهللا فيض اهللا زاده

 در بارة تفّكر رايانه اي و مهارت حل مسئله

 كليدواژه ها:     دانش آموز، برنامه نويسي، پيشگيري از آسيب، تفكر رايانه اي                                                                                                        

اين چا 
سؤال من هم 

هست !

لش

منظور از حل مسئله و تفكر رايانه اي كه مجموعة 
آموزشى شما به آن مى پردازد چيست؟ 

 براى پاســخ به اين ســؤال ابتدا بايد به اين پرسش 
جــواب بدهيم كه رايانه چطور فكــر مى كند؟ رايانه 
براساس برنامه اى كه براى آن نوشته شده است فكر 
و عمل مى كنــد. اين برنامه را برنامه نويس نوشــته 
اســت. پس بايد ديد برنامه نويــس چطور فكر كرده 
اســت. برنامه نويس مجموعــه هدف هايي را مد نظر 
دارد. وقتى برنامه اى را مى نويســد، مى خواهد برنامه 
بتواند آن هدف ها را اجرا كنــد. كدهاى برنامه بايد 
به ترتيب پشت سر هم  نوشته شوند تا رايانه  بتواند 
برنامه را به درســتى اجرا كند (مفهوم ترتيب). اگر 
برنامه نويس اين ترتيب را درست رعايت نكند، برنامه 
كار نخواهد كرد. براى مثال، برنامه نويس برنامه اى را 
مى نويســد كه يك اتفاق در يك برنامه، با انجام يك 
كار خاص، مرتب تكرار شــود (مفهوم حلقة تكرار).  
يا اگر هايى كه برنامه نويس به عنوان شرط در برنامه 
بــه كار مى برد (مفهوم شرط). مثًال اگر اينجا كليك 

كنى، اين پنجره باز مى شود. 
        يكــى ديگــر از مفاهيم در برنامه هــاى رايانه اي 
اين اســت كه برنامه نويس برنامه اى را نوشته است، 
اما بــه دليلى آن چيزى را كه مدنظر داشــته اتفاق 
نمى افتد. اينجاســت كه مى گويند آن برنامه «باگ» 
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دارد. باگ در واقع يك خطاســت. حاال برنامه نويس 
ضمن اينكه بايد بتواند خطا را تشــخيص بدهد، بايد 
بتواند با كمترين اشــتباه آن را برطرف كند تا برنامة 
نوشــته شده به درستى اجرا شود. وقتى ما اين نحوة 
تفكــر رايانه را به بچه ها آمــوزش مى دهيم در واقع 
به آن ها ياد مى دهيم كه مثل برنامه نويس درســت 
تصميم بگيرند. وقتى بچه ها اين شيوة تفكر را آموزش 
ببينند، در واقع ياد مى گيرند كه در شــرايط مختلف 
چطور بايد بهترين تصميم را بگيرند و اجرايى كنند. 
اگر جايى به جواب نمى رســند، بايد چه مسيرى را 
طي كنند و چگونه عيب و ايراد را شناسايي و برطرف 
كنند تا نتيجة مطلوب حاصل شــود. ما اين كار را از 
طريق برنامه نويسى و بازى هاى مرتبط با مهارت حل 

مسئله و تصميم گيرى به بچه ها ياد مى دهيم. 

لطفاً در اين باره يك مثال ساده و ملموس بزنيد.
 ما بــراى بچه هــا و خانواده هاى آنــان مثال هاى 
متعددى از اين آموزش مى زنيــم. براى نمونه، به 
دانش آموزان مى گوييم فرض كنيد پشــت فرمان 
خودرو نشســته ايد و در خيابــان حادثه اى اتفاق 
مى افتد و شــما تصادف مي كنيد. در اين موقعيت 
چه تصميمــى بايد گرفت؟ يك گزينه اين اســت 
كه خودرو را به كنارى بكشــيم و به پليس اطالع 
بدهيــم. گزينة ديگر دعوا و درگيرى اســت. يكى 
ممكن اســت ناســزا بگويد. ديگــرى حمله كند و 

شيشة خودروي طرف مقابل را بشكند. 

چرا مبحث تفكر رايانه اي و حل مسئله مى تواند 
تا اين حد مهم باشد كه شما بخشى از فعاليت هاى 

خود را بر آن متمركز كرديد؟
 حــل مســئله و تصميم گيــرى درســت، نياز هر 
انسانى در زندگى است. از سوى ديگر، حل مسئله 
پايه اى براى ورود به فضاى حرفه اى برنامه نويســى 
و رباتيك محسوب مى شــود كه در آينده مشاغل 
پردرامد و تاثيرگذاري را تحت الشــعاع خود خواهد 

داشت. 

مخاطبان اين نوع انديشيدن، يعنى حل مسئله و 
تفكر رايانه اي، چه كسانى هستند؟

 بحــث تصميم گيرى و مهارت حل مســئلة منطقى، 
محدوديت سنى ندارد. مخاطب ما يك گروه سنى از 
دانش آموزان هستند. اما به تجربه در جلسات و برنامه ها 
شاهد بوديم كه خانواده ها هم مشتاق يادگيرى در اين 
زمينه هســتند. در دنيا هــم حركت هايى در اين باره 

اتفاق افتاده و حتى سايت هايى در اين ارتباط، يعنى 
آموزش حل مسئله، وجود دارد. حتى كمپينى تحت 
عنوان يك ساعت آموزش برنامه نويسى راه افتاده است. 
همين كمپين شركت هاى بزرگى مثل مايكروسافت، 
گوگل و اپل و بقيه را هم ترغيب كرده تا فرصت هايى 
براى يادگيرى اين موضوع براى ديگران فراهم كنند. 
اگر در اينترنت جست وجو كنيد، با باشگاه هايى در اين 
زمينه آشنا مى شويد. البته باشگاه هاى كدنويسى دورة 

سنى خاص دارند. 

در باشگاه 
كدنويسي 

مهارت هاي نحوة 
تفكر منطقي، 
كارگروهي و 

ارتباطات اجتماعي 
بچه ها تقويت 

مي شود

باشگاه كد نويسى شما چطور فعاليت مى كند؟
 باشگاه ما يك محيط تركيبى است. بخشى از فعاليت 
در فضاى مجازى صورت مي گيرد و پيگيرى مى شود 
و بخش ديگرى از آموزش را در فضاى فيزيكى دنبال 
مى كنيم. ما در حال حاضــر دانش آموزان پايه هاى 
پنجم تا نهم را تحت آموزش داريم. تيم هاى تحقيق 
و توســعة مجموعة ما، به طور مســتمر، پروژه هايى 
را براى آمــوزش تعريف مى كنند كه بچه ها آن ها را 
دنبال مى كنند. هر پروژه چهــار بخش دارد كه هر 
بخش يك هفته زمان مى خواهد. بچه ها مربى و معلم 
راهنما دارند كه پروژه ها را روى برنامه هايى كه روى 
تلفــن همراه آنان نصب مى شــود ارائه مى كنند. هر 
بخش از پروژه محتواى آموزشــى و فيلم و جزوه اي 
دارد كه در اختيار دانش آموزان قرار مى گيرد. آن ها 
مى دانند كه در هر بخش بايد به كدام هدف برسند. 
بچه ها روى برنامه خودشان، از امكان تاالر گفت وگو 
برخوردارند. در طول اجراى برنامه و رسيدن به پاسخ 
هر مرحله، مى توانند در تــاالر با همديگر گفت وگو 
كنند. تمــام افرادى كه باهم روى يــك پروژه كار 
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مى كننــد، اگــر در حين كار به ســؤاالتى برخورد 
كنند، سؤال و ابهام خود را در گروه مطرح مي كنند 
و اگر ديگر دوستان آنان پاسخى داشته باشند، آن 
را ارائه مى كنند. مربى در اينجا نقش تســهيلگر را 
دارد و به طور مستقيم جواب نمى دهد و تنها بچه ها 
را راهنمايى مى كند تا خودشــان به جواب برسند. 
اين تــاالر گفت وگو در زمينــة تعامالت اجتماعى 
هــم به دانش آمــوزان كمك مى كنــد و ارتباطات 
اجتماعى آنــان را بهبود مى بخشــد. در كنار اين 
فعاليت، يك برنامة جلســة برخط هم داريم . تمام 
بچه ها موظف هســتند رأس زمــان خاصى برخط 
باشــند. جلســه با راهنمايى دبير و مربى مربوطه 
اداره مى شــود و بچه ها براى رسيدن به راه حل، با 
هم تعامل و مشكالت خود و حتى دستاوردهايشان 

را مطــرح مى كنند. در مرحلة ديگرى از كار، بچه ها 
يك پشــتيبان دارند كه هر هفتــه با تك تك آن ها 
تلفنى صحبت مى كند و اگر مشــكلى داشته باشد، 
با پشــتيبان درميان مى گذارد و راهنمايى مى شود. 
يكى از بخش هاى هر پروژه، هفتة خالقيت اســت. 
اينجاســت كه افراد راه حل هايى ارائه مى كنند كه 
ممكن اســت از راه حل ارائه شــده براى آن مسئله 
به مراتب بهتر باشــد. عالوه بر اين، يك جلســه و 
برنامه هم با عنــوان گفت وگوهاى طاليى داريم. در 
اين بخش، چالش هاى جدى تــر در بارة آن موضوع 
طــرح و خالقيت هاى بچه ها در بارة آن مســئله به 
چالش كشــيده مى شود. ما بايد براى اين موارد هم 

فكر و ايده داشته باشيم. 

اين گفت وگوى طاليى مختص چه افرادى است؟
 همة بچه ها در آن شــركت مى كنند. كســانى كه از 
خالقيت بيشترى در مورد مسئله برخوردارند، مباحث 
را مطرح مى كنند و با ديگر دوستان هم سطح خودشان 
بحث مى كنند، اما اين طور نيست كه فرد ضعيف تر در 
آن موضوع نتواند در جلسه شركت كند. حداقل ماجرا 
اين است كه آن فرد به ظاهر ضعيف تر مى تواند بگويد 
اين نكته  اى كه مطرح شده است، سؤال و دغدغه من 

هم هست. 

جلسة حضورى چه زمانى تشكيل مى شود؟
 انتهاى ماه كه مصادف با بخش چهارم اســت، جلسه 
تشكيل مى شــود. حاال بچه ها چهره به چهره با هم 

ما به گونه اي 
برنامه ريزي و كارها 
را اجرا مي كنيم 
كه منافع بچه ها با 
هم در تضاد قرار 
نگيرد. لذا رقابت 
به شكل معمول 
مسابقات نداريم
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حل مسئله و 
تصميم گيري 

درست، 
نياز هر انساني 
در زندگي است

روبه رو مى شــوند، بچه هايى كه در يك پروژه با هم 
بوده اند، ممكن است از مدرسه هاي متفاوت باشند و 
الزاماً همگى از يك مدرســه و كالس هم نباشند. در 
جلسة حضورى، تعامل اجتماعى صورت مى گيرد. در 
حضور ديگر دوستانشان، از طرح و ايده و روشى كه به 
كار گرفته اند دفاع مى كنند و از نظرات ديگران مطلع 
مى شوند. محل جلســات حضورى هم ثابت نيست. 
اين بار ممكن اســت در اين مدرســه و دفعة بعد در 
مدرسة ديگرى باشد. حتى ممكن است محل جلسه 
در محيط مدرســه اى باشــد كه هيچ كدام از بچه ها 
دانش آموز آن مدرسه هم نيستند. بچه ها بايد فضاى 
امن آموزشى و متفاوت را در اين پروژه ها تجربه كنند. 

يكى از نكات مهم و شايد به ظاهر در حاشية 
اين آمــوزش، ترغيب و تشــويق بچه ها به 
همديگر  به  تجربه هايشــان  ارائة  و  همكارى 
برنامه ريزى و  را  اســت. چطور چنين چيزى 

اجرا مى كنيد؟
 ما به گونــه اى برنامه ريزى و كارها را اجرا مى كنيم 
كــه منافع بچه ها باهمديگر در تضاد قرار نگيرد. لذا 
رقابت به شــكل هاى معمول و متداول مســابقات 
نداريم. يعنى اينجا در برنامه ها و مسابقات ما، كسى 
رتبه هاي اول، دوم، ســوم و غيره را كسب نمى كند. 
بچه ها ياد مى گيرند به هم كمك كنند تا گروه آنان 
موفق شــود. رقابت گروهى هم معنا ندارد كه مثًال 
گروه ما اول شد و گروه شما نتوانست به اين مسئله 
جواب بدهــد. همة مجموعه بايد رشــد كنند و از 
خالقيت هاى خود براى حل مسئله ها استفاده كنند. 
اينجا دانش آموز آنچه را احســاس مى كند نياز دارد 
ياد مي گيرد. ما انگيزه هاى دانش آموزان را به صورت 
درونى برانگيخته مى كنيم. او به اين نتيجه مى رسد 
كه ادامه دادن اين پــروژه و كار در اين زمينه، اين 
منافــع را هم براى او در بــردارد. بنابراين، خودش 

تالش مى كند نياز خودش را برآورده كند. 
در كنار فراگيرى مهارت حل مســئله و رشــد 
و شــكوفايى در اين زمينه، او فرا مى گيرد با كمك 
به ديگران و مشــاركت در رفع مشكل دوستانش، 
مهارت هاى اجتماعى خود را هم رشد دهد. سرعت 
فراگيرى همه مانند هم نيســت. يك نفر با سرعت 
باالتر يك مســئله را حل مى كنــد و ديگرى به هر 
دليل ممكن اســت زمان بيشــترى را صرف كند و 
در ادامه نياز به استراحت داشته باشد. اينجا چيزى 
به اسم رد شدن، مانند برخى كالس هاى آموزشى، 
نداريم. آنان در اين فضا ياد مى گيرند افراد ضعيف تر 

را هم بــا خود همراه كنند و به آنان كمك كنند با 
هم پيش بروند.

دورة آموزشــى حل مسئله و تفكر رايانه اي در 
مجموعة شما چند مرحله است و در هر مرحله 

چه اتفاقى مى افتد؟ 
 تا االن 15 ترم (ماژول) طراحى شــده اســت كه در هر 
ترم بچه ها ســه پروژة يك ماهة مرتبط با حل مسئله، 
برنامه نويسى، رباتيك و بازى سازى را پشت سر مى گذارند. 

شرط اولية ورود به اين دوره چيست؟ مثالً بايد 
زبان بداند. با كامپيوتر كار كرده باشد يا ....

 براى ورود به باشگاه كدنويسى فقط كافى است بچه ها 
به علوم رايانه عالقه مند باشند.

اين نوع آموزش ها روى فعاليت هاى آموزشى بچه ها 
در نظام درسى و تحصيلى آنان چه تأثيرى دارد؟ 

 با توجه به اينكه در باشــگاه كدنويسى مهارت هاى 
نحــوة تفكــر منطقــى، كار گروهــى و ارتباطات 
اجتماعى بچه ها تقويت مى شــود و اين ها زمينه ساز 
موفقيت بچه هــا در موضوعات مختلف و درس هاى 
ديگر هستند، بازخوردهاى خانواده ها نشان مي دهد 
ارتباطات اجتماعى بچه ها در محيط مدرسه و خارج 

از مدرسه تقويت شده است.

از شما متشكريم.
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فناوري  آموزشي و پداگوژي
منيژه  مشيري (دكتراي زبان شناسي)

مقدمه
ا نســان در جهــان كنونى،  موقعيــت 
يادگيرى در تمام عمــر را براى او ضرورى 
كرده اســت. افراد در دنياى امروز پيوسته 
خود را با وســيله يــا دادة علمى جديدي 
رو بــه رو مى بينند. به عبارت ديگر، هر روز 
ابزار جديدى به جهانيان معرفى مى شــود 
و در دنياى علم يافته هاى جديدى كشــف 
مى شوند. براى انطباق با اين دنياى متحول 
و پيش رونده، يادگيرى مداوم معنا پيدا كرده 
است. شايد در چند دهه پيش، گرفتن يك 
مدرك عالى دانشگاهى نشانة تكامل و پايان 
يادگيرى فرد به نظر مى رســيد، ولى امروزه 
ديگر نمي توان مرزى براى يادگيرى ها قائل 
شــد. براى مثال، هركس با هر زمينة شغلى 
و تحصيلــى، كــم و بيش خــود را نيازمند 

يادگيرى استفاده از رايانه مى بيند.
طبيعت بشر به سوى يادگيرى آسان تر و 
ســريع تر گرايش دارد و آدمى بر آن است تا 
راه آســان تر انجام كارها را كشف كند. در اين 
راستا، روان شناسى همگام با رشته هاى مربوط 
به آن، به طــور علمى، با تحقيق  ممتد براى 
كسب موفقيت بيشتر، در اين راه به يافته هاى 

جديدى نائل شده است. يكى از نتايج كاربردى 
اين يافته هــا، تحول در آمــوزش نظام يافتة 
براساس ديدگاه هاى جديد،  مدرسه اى است. 
قالب هاى ســنتى تدريس درس ها زير سؤال 
مى روند و بازنگرى مى شــوند. بعضى از آن ها 
تأييد و بعضى غربال مى شــوند. امروزه به اين 
نگرش كه بايد موقعيت كالس درس را هر چه 
بيشتر به زندگى طبيعى، اجتماعى و طبيعت 
نزديك كــرد، تمايل روزافزونى نشــان داده 

مى شود. 
كالس درس ديگــر نبايــد مكانى جدا 
از زندگــى روزمره و محيــط واقعى اجتماع 
باشــد. به عبارت ديگر، بــه اين ديدگاه كه 
شرايط تدريس بايد خود را به زندگى واقعى 
نزديك تر كند، بهاى بيشترى داده مى شود. 
يعنــى نبايد بــه كالس درس بــه صورت 
محيطي بســته و تفكيك شــده از زندگى 

روزانه نگريست. 
بر اين اســاس، در رونــد يادگيرى، هر 
فعاليت كالسى كه به محيط واقعى زندگى 
نزديك تر باشــد، جايــگاه مهم تــرى پيدا 
مى كند، زيرا يادگيرى از اين طريق واقعى تر، 
آسان تر، ســريع تر و مفيد تر مى شود. بر اين 

١
مبنا، «ايفاى نقش» به عنوان يكى از ابزارها 
و روش هــاى مهــم يادگيــرِى مهارت هاى 

درسى مطرح مى شود.

روش ايفای نقش چيست؟
بهترين راه بــراى تعريف «ايفاى نقش» 
بررسى خود اين دو واژه است. وقتى مى گوييم 
دانش آموزان «نقشــى» را اجرا مى كنند، به 
اين معناســت كه با انتخاب شخصيتى خاص 
براى خــود و در موقعيتى امن و در محيطى 
هر چه خالق تر و آزادتر به «ايفاى» آن نقش 
مى پردازند. در چنين موقعيتى، دانش آموزان 
به طور ناخوداگاه واقعيت وجود خود را آشكار 
مى ســازند و با انجام اين كار، دانش خود را از 
دنيــاى حقيقى  به محك آزمايش مى گذارند 
و در نتيجــه توانايى تعامل بــا مردم در آن ها 
رشد مى كند. در چنين وضعيتى، نه تماشاچى 
حضــور دارد و نــه دخالتى از طــرف اوليا و 
معلمان مشاهده مى شود. در اينجا از هيچ يك 
از دغدغه هاى ارتباط هــا و رفتارهاى زندگى 
واقعى خبرى نيســت. اين نوع فعاليت براى 
دانش آموزان دلپذير اســت و شخصيت آنان 
را تهديد نمي كند. در قالب فرد ديگرى رفتن 

١

آموزش زبان هاي خارجي با روش 

«ايفاي نقش»
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و نقش بازى كردن، نه تنها زيان نمى رســاند، 
بلكه اعتماد به نفس را نيز افزايش مى دهد. اين 
توصيف از «ايفاى نقــش» تعريفى بر مبناى 
فعاليت درسى است و ربطى به «ايفاى نقش» 
كه در حرفة روان شناســي براى درمان به كار 
مى رود، ندارد. همچنيــن، مقصود از «ايفاى 
نقش» در اينجا آن كار و فعاليتى نيســت كه 
دانش آموزان در حضور ساير هم كالسان خود 

انجام مى دهند و جنبة نمايشى دارد. 
اكنون با در نظر گرفتن كلية مطالب باال، 
جايگاه خاص فن «ايفاى نقش» را در يادگيرى 

مهارت هاى زبان خارجى بررسى مى كنيم.

چرا از ايفای نقش استفاده می کنيم؟
شــايد داســتان آن دانش آموز را شنيده 
باشــيد كه پس از خواندن چند كتاب درسى 
زبان انگليسى، وقتى به انگلستان رفت، سعى 
كرد آنچه را آموخته بود آزمايش كند. در اولين 
تجربه اش، كه خريد ميوه از يك فروشگاه بود، 
دريافت، هيچ يك از جمالتى كه دســتور زبان 
و ساختارشــان را به خوبي ياد گرفته بود، به 
دردش نمى خورند. احساس نااميدى او هنگامى 
بيشتر شد كه صندوق دار با تبسمى دوستانه 

به او گفت:
Got the 5 p,have you, dear? 

۱                                                                                   

 اين جمله با توجه به آموخته هاى او غلط 
اســت، ولى مردم كوچه و بازار به طور عادى 
آن را به كار مى برند. در اينجاست كه اهميت 
ايفاى نقش در كالس زبان خارجى مشــخص 
مى شود. به عبارت ديگر، اين فن طريق مؤثرى 
اســت كه مى توان با آن به دانش آموزان زبان، 
چنانكه اهل زبان براى تفهيم و تفاهم بين خود 
به كار مى برند، آموزش داد. البته بســيارى از 
فعاليت هاى دو نفرى كالسى، مثل مكالمه هاى 
معمولى، فرصت اين نــوع يادگيرى را فراهم 
مى كننــد و به همين انــدازه نيز پر تحرك و 
لذت بخش هستند. پس به چه دليل از ايفاى 
نقش استفاده مى كنيم؟ در زير جواب اين سؤال 

را فهرست وار مى آوريم:
1. از طريــق «ايفاى نقش» مى توان گونه هاى 
بسيار متفاوتى از تجربه را به كالس درس 
آورد. وسعت عملكرد و ساختمان جمله ها 
و محدوده هــاى واژگانى كه مى توان از اين 
طريق به كالس معرفى كرد، بيشتر است. از 

طريق ايفاى نقش مى توان مهارت صحبت 
كــردن در هر موقعيتى را بــه زبان آموزان 

آموخت.
در  را  دانش آمــوزان  نقــش»  2. «ايفــاى 
موقعيت هايــى قرار مى دهــد كه مجبور 
مى شــوند از نوعى زبان محاورة صميمانه 
و خودمانى اســتفاده و در آن پيشــرفت 
كننــد. اين نوع فعاليــت، برقرارى روابط 
اجتماعى را آســان مى كند، ولى غالباً در 
برنامة درسى تدريس زبان خارجى جايى 
براى آن در نظر گرفته نشده است. از اين 
نظر، گفته هاى آن ها به طور ناخواســته 
خشك، جدى و عارى از احساس به نظر 
مى آيند و نيز آموزش مهارت گفت وگو و 
ايجاد رابطه بر طبق آن رفتارها، از سطوح 
ابتدايــى زبان آمــوزى، از طريق «ايفاى 

نقش» امكان پذير است. 
3. بعضى از مردم زبان انگليسى را به منظور 
آمادگى براى هدف هاى خاصى در زندگى 
خود ياد مى گيرند. براى مثال، مردمى كه 
قصد مسافرت يا كار در محيطي بين المللى 
را دارند، برايشان مفيد است كه در محيط 
دوستانه و امن كالس درس به يادگيرى نوع 
زبانــى كه به آن نياز دارند بپردازند و آن را 
تجربه كنند. استفاده از «ايفاى نقش» براى 
اين زبان آموزان ابزارى مفيد براى رو به رو 
شدن با موقعيت هاى واقعى كارشان است. 

4. ايفاى نقش به زبان آمــوزان كم رو كمك 
مؤثرى خواهد كرد، چون در چنين كالسى 
آن ها در قالب شــخصيت ديگرى نمايان 
مى شوند. بعضى از دانش آموزان كم حرِف 
كالس، به هنگام حرف زدن دربارة خودشان 
و يا شركت در ساير فعاليت هاى مرتبط با 
بيان تجربه هاى شخصى خود، دچار مشكل 
مى شوند. اين نوع زبان آموزان، هنگام ايفاى 
نقــش، خود را كامــًال آزاد مى بينند، زيرا 
حس مى كنند اين نوع فعاليت به شخصيت 

فردى آن ها كارى ندارد.
5. شايد بهترين دليل براى استفاده از روش 
«ايفاى نقش»، ماهيت تفريحى آن باشد. 
وقتى زبان آموزان مي فهمند از آن ها چه 
اينكــه اجازه دهند  از  انتظاري مى رود، 
تخيالتشان كامًال آزادانه ابراز شود، لذت 

مى برند.

طبيعت بشر به سوي يادگيري آسان تر و سريع تر گرايش دارد

و سرانجام ايفاى نقش يكى از حيطه هاى 
كامل فنون ارتباطى است كه روانى گفتار را 
در زبان آموز رشد و تعامل در كالس درس را 
ارتقا مى دهد. همچنين، انگيزة بيشتر را سبب 
مى شود. «ايفاى نقش» نه تنها زبان آموزان را 
به هم آموزى تشــويق مى كند، بلكه معلم و 
زبان آموز را به مشاركت در پذيرفتن مسئوليت 
در روند يادگيرى تشويق مى كند. ايفاى نقش 
شايد قابل انطباق ترين فن در نوع خود است 
و معلمانى كه كامًال به آن مســلط شده اند، 
مى توانند احتياج هاى متنوع نا محدودى را در 
آموزش زبان خارجى با تمرين هاى مناسب و 

مؤثر «ايفاى نقش» برآورده كنند. 

«ايفای نقش» در کالس من قابل اجرا نيست
معلمان به «ايفــاى نقش» اعتراض هاى  
گوناگونى دارنــد. آن ها معتقدند ايفاى نقش 
فقط يك تمرين است و در كالس درس هرج 
و مرج ايجاد مى كند. به واقع، شاگردانشــان 
از آن چيــزى ياد نمى گيرند. آن ها مى گويند 
شاگردان نمى توانند نقشى به عهده بگيرند، 
چون خيلى خجالتى هســتند و نمى خواهند 
شــخص ديگرى باشــند، چون به فكرشان 

نمى رسد چه بگويند.
اين ابــراز عقيده هــا و بســيارى ديگر 
نظير آن ها ســه محدودة اصلى مشكل را كه 
هر معلمى ممكن اســت در آغاز استفاده از 
«ايفاى نقش» با آن رو به رو شــود، آشــكار 
مى كنند. اول اينكه برداشــت هاى اشــتباه 
متداولى در مورد طبيعت ايفاى نقش وجود 
دارد. دوم اينكــه جنبه هايــى از مديريــت 
كالســى وجود دارنــد كه به توجــه دقيق 
نيــاز دارند و ســوم اينكه بيشــتر مربيان با 
يادگيرى به مفهوم وســيع آن آشنا نيستند. 
اگر معلمى به اين باور برســد كه ايفاى 
نقــش فايده هاي زيــادى دارد و شــروع به 
استفاده از آن كند، زبان آموزان هم با شوق و 
سرزندگى او را همراهى خواهند كرد. شاگردان 
احترام زيادى براى اقتدار معلم قائل اند و هر 
كار منطقى را كه از آن ها خواسته شود انجام 
مى دهند. اين در صورتى اســت كه احساس 

كنند معلم به كار خود ايمان دارد.
بــه دانش آموزانــى كه ادعــا  مى كنند 
چيزى بــراى گفتن و تخيلى در بارة موضوع 
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ندارند، مى توان به سهولت نشان داد چگونه 
هر بار كه فقط مى خواهند به اينكه شــخص 
ديگرى چه مى كند، پــى ببرند، از تخيالت 
خود اســتفاده كنند. حتى افــراد منطقى و 
معقول مانند دانشــمندان يا اقتصاددانان نيز 
از تخيل استفاده مى كنند. معلم بايد راه هايى 
براى شــكوفايى اين قابليت هاى پنهانى پيدا 
كنــد. اگر معلمى خودش هنــوز به اين باور 
نرسيده باشــد كه ايفاى نقش فنى ارزشمند 
و هيجان انگيز است، بهتر است از آن استفاده 
اين فعاليت، همان گونه  نكند، چون مطمئناً 
كــه او انتظارش را دارد، با شكســت روبه رو 

خواهد شد.

آيا ايفای نقش برای يادگيری زبان است، 
يا تمرين زبان؟

آگر كســى اين ســؤال را مى پرســد، 
احتمال دارد نظــرش دربارة روند يادگيرى 
زبان چنين باشــد: اول بايــد مطالب جديد 
را به شــاگردان ارائه داد. سپس با شاگردان 
آن ها را تمرين كرد. حال بايد انتظار داشت 
شاگردان بتوانند آن مطالب را به كار برند. 

ولــى آنچه به واقع اتفــاق مى افتد، اين 
است كه شــاگردان به ندرت به آن رشته از 
موارد جديد در پايان آن جلسة درس احاطة 
كامل پيدا مى كنند. اينكه يادگيرى به طور 
دقيق چگونــه و چه موقع اتفــاق مى افتد، 

گرفته اند يا مى توانســتند و يــا بايد به كار 
گيرند، از نظر ســاختار و عملكرد و واژگان 
و امثــال آن تجزيه و تحليل كــرد. نه تنها 
خود يادگيرى بايد اتفاق بيفتد، بلكه جريان 
اتفاق افتادن آن نيز بايد نظاره شود. البته به 
معنى واقعى كالم احتمال دارد اين كار غير 
ممكن باشد، چون با وجود ساليان متمادى 
پژوهــش، هنوز هيچ كس به اين ســؤال كه 
«افراد چگونــه زبان ها را فــرا مى گيرند؟» 
پاســخ قطعى نداده اســت. اما از نقطه نظر 
شــخصى و عملى اين امكان وجود دارد كه 
بتــوان  حس كرد يادگيــرى در حال اتفاق 
افتادن اســت و آنچه از اين طريق يادگرفته 

مى شود معنادار است.

کار زبانی 
ايفاى نقش به آن دســته از فنون زبانى 
تعلق دارد كه غالباً گفته مى شــود درونداد 
كم ولى برونــداد بااليى دارند. به اين معنى 
كه مرحلــة ارائه مطلــِب معلم  محوِر درس 
جديد بسيار كوتاه است و اصًال شبيه انجام 
تمرين كنترل شده نيست. بعد از مقدمه اي 
از  وارد مرحله اى  مختصــر، دانش آمــوزان 
فعاليت مى شــوند كه اجــراى آن مهم تر از 
كاربرد لغات دقيق مربوط به آن اســت. در 
ايــن فعاليت، روانِى كالم به درســتِى كالم 
برترى دارد. واضح است زبانى كه شاگردان 

كالس درس نبايد مكاني جدا شده از زندگي 
روزمره و محيط واقعي اجتماع باشد

كالس درس نبايد مكاني جدا شده از زندگي 
روزمره و محيط واقعي اجتماع باشد

هنوز در پردة ابهام اســت. به طورمســلّم، 
فرايند هــاى ذهنى گوناگونــى، قبل از آنكه 
زبان جديد بتواند به صورت طبيعى و واقعى 
به كار گرفته شود، اتفاق مى افتند. بنابراين، 
يادگيــرى مراحل متفاوت دارد: مرحلة ارائة 
مطلب؛ مرحلــة نيمه دانايى؛ مرحله  تقويت. 
از نقطــه نظر خود يادگيــرى و تمرين پس 
از آن، شــايد اين صرفــاً در حد بيان معنى 
واژه ها باشــد، اما اين معانى ناقص هستند 
زيرا به طور شــفاف و جامع گســترة كامل 
فرايند پيچيــدة يادگيري را دربرنمي گيرند؛ 
يعنى آن ســازوكارى كه غالباً هم «عمل» 
(doing ) و هم «تفكــر»  (thinking) را به 
يك اندازه درگير مى كنــد. توانايى صحبت 
به زبان، يك جنبــه از «عمل» زبان آموزى 

است.
البته طرز تفكر معلم و شاگرد نسبت به 
يادگيرى از جمله مسائل مهمى هستند كه 
بايد در نظر گرفته شــوند. براى معلم الزم 
اســت كه يقين حاصل كند فعاليت هايى را 
كه به سليقة خود ارائه مى دهد، ارزشمندند. 
وى همچنيــن بايد بتواند ايــن ارزش ها را 
به شاگردانش نشــان دهد، به طورى كه اين 
فعاليت ها برايشــان معنا دار باشــند. ايفاى 
نقش هر قدر كم بار و بدون ساختار گرامرى 
باشــد، مى توان آن را در هر نقطه اى متوقف 
كــرد تا بتوان زبانى را كه شــاگردان به كار 
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به كار مى برند، يك الهام ذهنى آنى نيست، 
بلكــه بايد از پيش به آن ها ياد داده شــده 

باشد.
در واقــع به دو طريق مى تــوان به كار 
زبان در ايفاى نقش نگاه كرد: يا شــاگردان 
با دانسته هاى زبانى خود اين كار را مديريت 
مى كننــد و به پيش مى برند، يا اين فرصتى 
براى شاگردان است تا ساختارهاى گرامرى 
و كاركردهايى را كه قبــًال در مراحل اولية 
درس يا ترم تحصيلى به آن ها ارائه شده بود، 
در موقعيتى آزاد و كنترل نشــده استفاده و 

تمرين كنند.
در حالــت اول، هنگامى كه شــاگردان 
مى خواهنــد به بهترين وجه ممكن از عهدة 
اين فعاليت برآيند، بايد هدف معلم اين باشد 
كه آن ها را بــه طور واضح از لزوم يادگيرى 
بعضى ســاختارهاى گرامرى آگاه ســازد تا 
شاگردان متوجه شوند اين ساختارها با نياز 

آن ها ارتباط تنگاتنگى دارند. 
در حالت دوم، ايفاى نقش مرحلة فعالى 
از يادگيرى اســت و براى شاگردان فرصتى 
فراهم مى كند كه از زبانى كه قبًال به صورت 
رســمى آموخته بودند، اســتفادة شخصى 
كننــد. ايفاى نقش با ايــن منظور مى تواند 
دقيقــاً از آغاز كالس هاى مبتدى اســتفاده 

شود.
هر موردى از كار زبانى مانند ســاختار 
گرامرى، واژگان، كاركردها، الگوهاى آهنگ 
كالم و امثال آن در ايفاى نقش قابليت اجرا 

دارد. 

لحن کالم
لحــن كالم نيز يكى از كارهــاى زبانى 
است. براى آشــنا كردن شاگردان با اين كار 
زبانى، اســتفاده از ايفاى نقش بسيار مناسب 
است. در بيشــتر كتاب هاى درسِى زبان، از 
پرداختن به آموزش لحن كالم غفلت شــده 
اســت. مقصود از لحن كالم اين اســت كه 
شــاگرد بتواند با توجه به موقعيت اجتماعِى 
مخاطِب خود، كالم مناســب را انتخاب كند 
و به كار گيرد. بــراى مثال، وقتى مي خواهد 
با حالت خودمانى به كسى بگويد «بنشين»، 
مى گويد: Sit down  . اگــر رابطه  محترمانه 
باشــد، با لحن مؤدبانــه مى گويــد: «لطفاً 

نحوة اجرا چگونه است؟
منظــور ايــن مقاله ايفــاى نقش هايى 
نيست كه ابتدا تمرين مى شوند و بعد حفظ 
مى شوند و سپس براى ســاير شاگردان به 
صــورت نمايش اجرا مى شــوند! اين كار در 
واقع اجراى نمايشــنامه به حساب مى آيد. 
بايد از ابتدا براى دانش آموزان روشــن شود 
كه آن ها فقط قطعه اى را بازى مى كنند، زيرا 
وقتى از بعضى دانش آموزان خواسته مى شود 
نقشى اجراكنند، احساس كم رويى و خجالت 
دارنــد. به عالوه، آن ها غالباً براين باورند كه 
به كلى توان نمايشــى ندارند. در اين ايفاى 
نقش، نه آن ها بازيگرند و نه تماشاچى وجود 
دارد. حتى معلم هم بايد به آخر كالس برود 
تا دانش آموزان تصور نكنند او درمقابل آن ها 
ايستاده و آماده است در هر اشتباه مداخله 
و آن را تصحيح كند. حضور معلم در جلوي 
كالس درس ممكن است به عنوان عاملى باز 

دارنده تلقى شود. 
از  يكــى  گذشــته،  دهــة  طــول  در 
انسانى در آموزش و پرورش اين  رويكردهاى 
اســت كه يادگيرى مؤثرتــر در جوى اتفاق 
مى افتد كه فشــار روانى نباشــد. بنا براين، 
لزومى ندارد ترس صحنه را به كالس درس 
بياوريــم. دانش آموزان بايــد اين فعاليت را 
براى خودشــان و ســاير دانش آموزانى كه 
همانند آن ها نقشــى به عهده دارند، انجام 
دهند. البته ايفاى نقش هر گروهى مى تواند 
براى ساير دانش آموزان كالس نيز اجرا يا از 
آن فيلم تهيه شــود، اما در اين مورد نبايد 
اجبارى در كار باشد. فقط هنگامى مي توان 
به چنين اقدامى دست زد كه دانش آموزان 
به ايفاى نقش كامًال عادت كرده باشــند يا 
بــا دانش آموزان بســيار برون گرايى روبه رو 

باشيم.

 .Sit down, please :بنشينيد» كه مى شــود
و اگر رابطه خيلى محترمانه و رســمى است، 
مى گويد: «لطفاً بفرماييد بنشــينيد» كه در 
.Take a seat, please:اين صورت مى گويــد

هدف نهايى معلم اين اســت كه زبان آموزان 
هنگام حــرف زدن هــم روان و هم صحيح 
صحبت كنند. صحيح صحبت كردن تنها به 
اين معنى نيســت كه شخص از ساختارهاى 
گرامرى و واژگان صحيح استفاده كند، بلكه 
عــالوه بر آن بايد بتوانــد كالم صحيح را در 
جــاى صحيــح و در زمان صحيــح بگويد. 
در اينجا مثالى از تغييرات در لحن كالم، 
كه به تسلط پيدا كردن شاگردان به موضوع 
كمك مى كند، ارائه مى شود. اين مثال كه در 
مورد قرض گرفتن چيزى از همســايه است، 
چار چوب خوبى فراهم مى كند تا نشان دهد 
چگونه گفته ها بر طبق معيارهاى لحن كالم 
يا به عبارت ديگر بر اســاس رســمى يا غير 
رسمى بودن رابطه با همسايه، تغيير مى كنند. 
در مورد اول، بيل دوســت صميمى فِِرد 

است. بيل مى گويد:
Sorry to barge on you Fred. Got any salt?۲ 

در مورد دوم، خانم جونز و آقاى براون دو 
همســايه اى هستند كه در حد سالم و عليك 

يكديگر را مى شناسند. خانم جونز مى گويد:
Hello Mr. Brown. I hope I am not disturbing 
you, but I’ve run out of salt.
I wonder if you could lend me some?۳

در مورد ســوم يك همســايه كه به خانة 
جديدى نقل مكان كرده است، به همسايه اى 
كــه حتى اســمش را هم نمى دانــد، چنين 

مي گويد:
Excuse me, I’m terribly sorry to bother you, 
but I’m afraid I’ve run out of salt, and was 
wondering if it would be too much trouble 
for you to lend me some?۴

 اين كار كمك بزرگى به شاگردان مي كند 
كه به محض اينكه بعضى از فرم هاى بنيادى 
زبــان را فرا گرفتند، آن ها را از اين گزينه هاى 
زبانى مطلــع كنيد تا بتوانند ســطح ارتباط 
رضايت بخش خود را با اهل زبان ارتقا دهند. به 
عنوان يك قاعدة كلى، هر چه رابطه رسمى تر 
باشد، جمله طوالنى تر مى شود و ساختار جمله 
غير شخصى تر. در ضمن، گاهى انتخاب واژگان 

رسمى تر نيز ضرورى مى شود.

ايفاي نقش دانش آموزان را در موقعيت هايي قرار مي دهد كه مجبور مي شوند 
از نوعي زبان محاورة صميمانه استفاده كنند و پيشرفت داشته باشند

 پي نوشت  .....................................................................

1.  5 پني داري، عزيز؟ (پني پول انگليس و از پوند كمتر است).
2.  فِِرد، ببخش مزاحمت شدم. يه كم نمك داري؟

3.  ســالم آقاي براون، اميدوارم مزاحم نشده باشم، نمكم تمام 
شــده. مي خواهم بدانــم امكان دارد مقــداري به من قرض 

بدهيد؟ 
4.  ببخشيد،  از اينكه باعث زحمت شما شدم. خيلي عذرخواهي 
مي كنم. متأســفانه نمك من تمام شــده و مي خواستم بدانم 
برايتان دردســر بيش از اندازه اي نيست مقداري به من قرض 

بدهيد؟
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طراحي و توليد
احمدرضا اعرابي (كارشناس ارشد فيزيك)

                                                                                اشاره                                                                                                                                                                               
در گذشته، شايد بهترين روش آموزش علوم، بردن دانش آموزان به آزمايشگاه بود. دانش آموزان در يك مكان معين زير نظر دبير آزمايش هايي 
انجام مي دادند و گزارش كارشــان را به دبير مربوطه ارائه مي كردند. هر چند اگر آموزش درس از برنامة زماني عقب بود، اولين قرباني بعد از ساعت 
ورزش، ســاعت آزمايشگاه بود. به هر حال، درك درســتي از رابطة بين درس در كالس و آزمايش در آزمايشگاه وجود نداشت و كمتر به ارتباط يا 

پيوستگي آن ها توجه مي شد.
در اين روش آموزش كه شرح آن از نظرتان خواهد گذشت، مي خواهيم با كمترين امكانات كالس درس و قبل از هر گونه تدريسي، دانش آموز را 
آمادة يادگيري مباحث درس علوم كنيم. در واقع ما معتقديم، اگر حس كنجكاوي دانش آموز را تحريك كنيم، خودش مشتاقانه بقية فرايند تدريس 

را با تسهيل گري معلم خواهد پيمود.

 كليدواژه ها:    آزمايش علمي، نظر و عمل، انگيزة يادگيري، تجربة معلمي، آموزش علوم، آموزش پويا                                                                                                                                

برپا! تمامي دانش آموزان بــه احترام معلم از جاي 
خود بلند شــدند. معلم ولي در فكر بود! چگونه با دست 
خالي مي توانســت قانون پاســكال و افزايش نيرو را به 
دانش آموزان نشــان دهد؟ جرقــه اي در ذهنش ايجاد 
شــد. خوش حال از فكري كه كرده بود، به بچه ها گفت 

بفرماييد.
داوودي را فرســتاد تا از دفتر مدرسه چسب نواري 
و يك كيسة پالستيكي بياورد. حسيني را هم به حياط 
فرســتاد تا يك تكه شــيلنگ آب را كه در گوشه اي از 
انباري مدرسه ديده بود، به كالس بياورد. وسايل را روي 

ميز گذاشت (تصوير 1).
از بچه ها پرســيد: با اين وسايل چه كاري مي توان 

انجام داد؟ هر يك از دانش آموزان نظر خود را توضيح داد. 
جالب اينجا بود كه با همين چند وسيلة ساده، توجه همه 
به موضوع جلب شده بود. معلم هم همين را مي خواست.
حدس هاي دانش آموزان هم جالب بود؛ از هوا كردن 
بالن تا اندازه گيري دماي هوا. دانش آموزان درخواســت 
راهنمايي كردند. معلم گفت، اين كار با ترمزهاي كاميون 

پر از بار مرتبط است. اشتياق ها بيشتر شد.
كالس به وجد آمده بود و انتظار حركت بعدي معلم 
را مي كشيد. معلم از معيني خواست به كمكش بيايد تا 
سر شيلنگ را كه درون كيسة پالستيكي قرار داده بود، 
محكــم نگه دارد تا با چســب آن را محكم كنند. محل 
اتصال سرشــيلنگ به كيسه حســابي چسب كاري شد؛ 

اصل 
پاسکال

اهاااهاهاهاااهاهههااا لقلللقلقلقلللقلقققللل دحدددحدحدحدددحدحححدددااا ابااابابابااابابببااا شزشششزشزشزشششزشزززششش زوزززوزوزوزززوزووو وموووموموموووموممم آآآ
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طوري كه هوايي نتواند از آن جا خارج شود (تصوير 2). 
در همين حين، دوباره از دانش آموزان سؤال كرد: با 

اين وسيله چه كارهايي مي توان انجام داد؟
دانش آموزان در تكاپوي يافتن جواب بودند كه معلم از 
آنان خواست كتاب هاي درسي و دفترهاي خود را درآورند 
و روي ميز او قرار دهند. در اين مرحله، دانش آموزان را به 
سكوت فراخواند و پرسيد چه كسي مي تواند اين كتاب ها 

را فقط با فوت كردن از جاي خود حركت دهد؟
كالس ساكت شد. همه به فكر فرو رفتند. از صدرا كه 
نسبت به بقيه بچه ها قوي تر بود، خواست همة كتاب ها 
و دفترهاي روي ميز را روي كيســة پالستيكي بگذارد 

(تصوير3).

اين بار يكي از ريز جثه هاي كالس را به كمك طلبيد. 
به او گفت: «حاال وقت بلند كردن اين كتاب است. آن هم 
با يك فوت. به دانش آموز ريزنقشش گفت كه در انتهاي 
آزاد شيلنگ بدمد. تا دانش آموز در شيلنگ دميد، كيسة 
پالســتيكي باد كرد و كتاب هاي روي آن كج شدند. در 

واقع، يك سمت از كتاب ها به هوا بلند شد (تصوير 4).
دانش آمــوزان به وجد آمدند! دســت زدند و هورا 
كشيدند! پرسشگرانه و با هيجان به صورت معلم چشم 
دوختند و مشــتاقانه منتظر توضيح او شــدند. حال، 
معلم، براي كالسي كه آمادة تدريس بود و انگيزة الزم 
را داشت، شروع به صحبت كرد؛ «اصل پاسكال» اصلي 

است كه ... .

12

34
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يادگيري الكترونيكي
مرضيه سعيدپور (دانشجوي دكتري تكنولوژي آموزشي)

دانش و نشاط
 با بازی آموزشی 

ُدور
                                                                                اشاره                                                                                                                                                                               

همة ما بسيارى از آموخته هايمان را كه در اذهان و اعماق وجودمان ثبت و ضبط شده است، حاصل دوران كودكى و مهم تر از همه بازى هايى كه در 
آن دوران انجام داده ايم مى دانيم، طورى كه آثار آن هنوز هم در روحيات و نحوة زندگى ما پابرجاست. شكى نيست كه هم اكنون مضاف بر بازى هاى 
فيزيكى ســابق، نسل جديدى از بازى ها، با استفاده از ابزارهاى مبتني بر فناوري به بازار آمده اند. در اين نوشتار به معرفى يكى از اين بازى ها به نام 

«بازى آموزشى دور» مى پردازيم.

 كليدواژه ها:     بازى هاى آموزشى، انگيزش، خلق دانش                                                                                                                                

مقدمه
بســيارى از محققــان متفق القول انــد كه بازى 
روشــى مؤثر و مقــرون به صرفه در حــوزة آموزش 
و يادگيرى است. مونته ســورى1، فروبل2 و گانيه3 
از جملــه افــرادى بودند كه براى آمــوزش مفاهيم 
آموزشــى از بازى هاى آموزشى استفاده مى كردند و 
استفاده از آن را به عنوان عمده ترين وسيلة آموزشى 

توصيه كرده اند. 
بازى هاى آموزشى دنياى امروز نرم افزارهاى تعاملى 
كاربــردى هســتند و با اهداف تفريحى- آموزشــى به 
وجود آمده اند تا با تركيبى از چندرســانه اى ها و ســاير 
فناورى هاى مبتنى بر شــبكه، به صورت هوشمندانه، 
يادگيرنده را قادر سازند نوعي بازى مبتنى بر هدف را، به 
صورت برون خط و برخط، و فردى و گروهى تجربه كند. 

ايدة بازی آموزشی ُدور 
بازى دور با هدف ايجاد يك بازى دورهمى جذاب 
كه بتواند ثابت كند حتى با پيشرفت فناوري و آميخته 
شدن آن با زندگى روزمره، باز هم مى توان به صميمى 
شدن جمع افراد و گذران اوقاتى مفرح در كنار يكديگر 

كمك كرد، مطرح و به بازار عرضه شد. 
در ســال 1396 اين بازى خالق ترين بازى «كافه 
بــازار» انتخاب شــد و در به روز رســانى هاى بعدى، 
خيلى زود توانســت جاى خود را بيــش از پيش بين 
كاربران باز كند. در ســال 1397 بين 30 بازى برتر در 
نمايشــگاه الكامپ قرار گرفت. همچنين، در جشنوارة 
«ســرگرم آموز» كه دانشــگاه عالمه طباطبايى برگزار 

كرد، توانست جايزة اول را از آن خود كند.  
در حــال حاضر اين بازى بــا رويكردى جديدتر و 
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جذاب تر، هم سو با نظام آموزشى كشور، فعاليت مى كند. 
با پياده سازى بازى در مدرسه ها فرايند يادگيرى را در 
درس ها بــراى دانش آموزان لذت بخش، مفرح و جذاب 

مى كند.  

نحوة انجام بازی 
در اين بازى موبايلى، دانش آموز بايد بتواند مفهوم 
كليد واژة درســى را از طريق توضيــح آن، بدون اينكه 
به اجزاى اصلى كلمه اشــاره كنــد، به هم تيمى خود 
انتقــال دهد. اين بازى پس از تشــكيل گروه (حداقل 
سه نفر) به اين شــكل اجرا مى شود كه بازيكن ها دور 
هم مي نشــينند، موضوع مورد نظر را انتخاب و بازى را 
شــروع مى كنند. براى هر نفر كلمه اى مى آيد كه بايد 
مفهوم آن را با صحبت كردن به هم گروهي اش برساند. 
زمانى كه هم گروهــى اش آن را حدس زد، نوبت عضو 
گروه بعدى است. اين روند با دور زدن و دست به دست 
كردن گوشــى، تا تمام شدن زمان بازى، ادامه مي يابد. 

در اين بازى، هر تيمى كه خالقيت و ســرعت بيشترى 
در رســاندن كلمات و از طرفى حافظــة بهترى در به 
يادآورى و بيان واژه ها و تصويرهاي ديده شــده داشته 

باشد، برنده بازى خواهد شد.  
چنانچــه دانش آموز در انتقال مفهــوم كليدواژه 
به مشــكل برخورد كند، مى تواند از دكمة راهنمايى 
استفاده كند تا تعريفى كوتاه در مورد كليدواژه ببيند. 
كلمه هايى كه براى آن ها از راهنمايى اســتفاده شود، 
در پروفايــل دانش آموز به عنــوان كلمه هايى كه بلد 
نبوده ذخيره مي شــوند و براى يــادآورى منظم، وارد 
چرخه اليتنر مى شوند و تا زمانى كه بازى از يادگيرى 
دانش آموز مطمئن نشــده باشد، آن كليد واژه را تكرار 
مى كنــد. اين بازى قادر اســت پس از نشــان دادن 
عملكــرد يادگيرنده، به صورت هوشــمند تمرين هاى 
فردى ايجاد كنــد و به دانش آموز پيشــنهاد دهد با 
انجام اين تمرين ها نقاط قوت و ضعف خود را تقويت 

و اصالح كند.  

 پي نوشت  ........................
1. Montessori
2. Frobel
3. Gaynet
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سال رون

قابليت ها
نرم افزار اين بازى قادر است در ابتداى شروع بازى، 
براى تمامى كاربران پروفايل كاربرى مجزايى بســازد تا 
كلية اطالعات مربوط به بازيكن، مثل سرعت انجام بازى، 
مدت زمان انجام بازى، درجه و ميزان چالش برانگيزى 
بازى و ميزان اســتفاده از راهنمايى بازى ذخيره شوند. 
از اطالعــات آموزشــى اين پروفايل مي تــوان در قالب 
يك كارپوشة الكترونيكى براي بررسى ميزان يادگيرى 
موضوعــى يادگيرنده، شناســايى نقــاط قوت و ضعف 
يادگيرنده، ميزان پيشــرفت يادگيرنده، ميزان پيشرفت 
مدرســه و كليــة نيازمندى هاى آموزشــى يادگيرنده 

استفاده كرد. 
ايــن بازى را مى توان براى تمــام درس هاي نظرى 
از جمله فارســى، عربى، زبان انگليسى، تاريخ، جغرافيا، 
اجتماعى، علوم تجربى، معارف و همچنين براى سنين 

متفاوت پياده سازى كرد. 
دور نوعي بازى آموزشى اســت كه به دو صورت 
برخط و برون خط اجرا مى شود. نسخه برخط آن براى 
اســتفادة شــخصى دانش آموز، يعنى تمرين و انجام 
تكاليف داخل منزل استفاده مى شود. البته دانش آموز 
مى تواند به صورت برخط با هم كالســى هاى خود در 
سرتاســر كشــور در درس ها رقابت كند. اما نســخة 
برون خط آن براى اســتفادة گروهــى و براي افزايش 
مشــاركت گروهى اعضاى اجتماع يادگيرى در محيط 

حضورى به كار مى رود. 
ايــن بازى مى تواند جايگزين خوبى براى تفريحات 
ناسالم يا بيهوده دانش آموز در خانه و مدرسه گردد. اين 
بازى را مى توان در منزل همراه خانواده هم انجام داد و 

از دورهم بودن لذت برد.

فايده ها
برخى از مهارت هايى كه بازى آموزشى دور به دنبال 

پرورش آن هاست، عبارت اند از:
 بهبود عملكرد و سرعت واكنش حافظة فعال؛ 

 بهبود عملكرد حافظة بلند مدت با بهبود فرايندهاى 
خلق دانش؛ 

 استدالل مفهومى (يادگيرى مفاهيم درسى از طريق 
كليدواژه ها)؛ 

 بهبود فرايندهاى انگيزشى؛ 
 بهبود توانايى بيان؛ 

 افزايش دايرة واژگان؛ 

اجرای بازی ُدور در مدرسه ها
بازى دور در ســال تحصيلى 97-96 در دبســتان 
دخترانه شــهيد مهــدوى كرمان و در ســال تحصيلى      
98 -97 در مدرسة دخترانة پيام انقالب تهران اجرا شد. 
اين مدرســه ها براى اجراهاى بعدى اين بازى در سطوح 

عالى تر در سال هاى آتى اعالم آمادگى كرده اند. 

جمع بندی
اســتفاده از بازى هاى رايانــه اى در آموزش 
كمك مي كند يادگيرندگان در هر سنى بتوانند به 
مهارت هايى ضرورى كه از طريق يادگيرى تجربى 
به دست مى آيد، مجهز شوند. همچنين، استفاده از 
بازى هاى متناسب با فرهنگ و ارزش هاى كاربران 
و هم سو با نيازهاى يادگيرندگان، به معلمان كمك 
مى كند فرصت يادگيرى در محيطى شاد و مفرح 

را ايجاد كنند.
 پي نوشت  ........................
1. Montessori
2. Frobel
3. Gagnet
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ما و خوانندگان
احمد عاد ل دوست

اگر يادتان باشد، سال گذشته در همين 
مجله، موضوع تفــاوت وزن و جرم را برايتان 
گفتم. ماجراهاي «وزن» هم كه حاال مي خواهم 
بگويم، در حول و حوش همان موضوع است. 

معلم فيزيك مــا، اگر اشــتباه نكنم، در 
ســال آخر دبيرســتان، اين مطلب را برايمان 
شــرح داد. او كه عالوه بر فيزيــك، به تاريخ 
علم و حتــي لطايف تاريخــي عالقه مند بود، 
روزي كــه تفــاوت وزن و جســم را درس 
مــي داد، ماجراي وزن را نيــز، در فرصتي كه 
از كالس باقــي مانــده بود، برايمــان گفت.
او حكايت كسي را گفت كه ادعا كرده بود 
مي تواند بدون فريب دادن مشتريان كم فروشي 
كند. چگونه؟ اينكه كاالهايي را در كشورهاي 
نزديك به خط استوا بخرد و در نواحي قطبي، 

شمال يا جنوب، بفروشد!
سپس معلم فيزيك توضيح داد، او يا آن 
كســي كه اين را گفته، حقه باز نبوده، بلكه 
فيزيكدان بوده است. چرا كه مي دانسته وزن 
هر جســمي در منطقة استوايي زمين كمتر 
است از وزن همان جسم در قطب زمين؛ البته 
به شــرط اينكه از ترازوي فنري براي توزين 
استفاده شود، نه از ترازوي كفه اي! در غير اين 

صورت، نه؛ چيزي عايدمان نخواهد شد. 
حاال بايــد ديد چرا اين اتفاق مي افتد. اگر 
بخواهيم در يــك جمله علت ايــن پديده را 
بگوييم، اين است كه در منطقة استوايي زمين، 
قــوة جاذبه كمتر از مقدار آن در نواحي قطبي 

است! باز هم بپرسيد چرا؟ جواب 
اين است كه در اســتوا، به دليل 

چرخش زميــن، نيروي گريز از مركز به وجود 
مي آيد و سبب مي شود اجسام به دور شدن از 
زمين ميل پيدا كنند. در نتيجه سبك مي شوند. 
در حالي كه در قطب اين نيروي گريز از مركز 
به وجود نمي آيد. البته مقــدار تأثير اين نيرو 
آن قدر زياد نيست كه جسمي را از زمين بلند 
كند يا حتي از وزن آن زياد بكاهد، ولي به هر 
صورت قابل محاسبه است. محاسبه نشان داده 
كه وزن هر جســم در استوا به علت چرخش 
1 وزن همان جسم در قطب 

زمين به اندازة 290
كم مي شــود. پس جسمي كه در استوا حدود 
300 كيلوگرم نيرو وزن داشته باشد، در قطب 
يك كيلوگرم نيرو كمتر خواهد شد. البته يك 
كيلوگرم نيرو زياد نيست، ولي وقتي وزن شيء  
زياد باشــد، حتماً قابل توجه خواهد بود. براي 
مثال، اگر 300 هزار تن ذغال سنگ از اندونزي 
(در استوا) به شهر آرخانگلسك در روسيه برود، 

حدود 1000 تن از وزنش كم خواهد شد. 
معلــم فيزيك ما پــس از اين توضيحات 
اضافه كــرد كه البته براي من و شــما كه نه 
خودمان و نه اشيايي كه حمل مي كنيم چندان 
زياد نيســت، اين كم و زياد شــدن محسوس 
نيست. براي مزاح هم اضافه كرد، بنابراين، اگر 
هركول كالســمان (اشاره به يكي از بچه ها كه 
سنگين وزن بود و آن سال قهرمان جام كشتي 
دانش آموزي شــده بود) هم از نــروژ به اكوادر 

برود، يكــي در قطب و ديگري در 
استوا، بعيد مي دانم حتي به اندازة 

نيم كيلو سبك شود.
در همــان روز اما آقــاي صانعي چند 
نكتة ديگر گفت كه بد نيست شما هم بدانيد. 
خالصــة حرف هاي او اين چند جمله اســت 

است:
 اگر كرة زمين ســريع تر از حــاال به دور 
محور خود مي چرخيد، كه در نتيجه مثًال 
 شبانه روز از 24 ساعت به 4 ساعت كاهش 
مي يافت، آن وقت تفاوت وزن اجســام در 

قطب و استوا خيلي بيشتر مي شد.
 در ســيارة زحل (كيوان) به همان دليل، 
يعني گردش سريع، وزن اجسام در نواحي 
قطبي سياره، به اندازة 1 به 6 بيش از وزن 

آن ها در استواي اين سياره است.
 اگــر كرة زمين 17 بار ســريع تر از حاال 
مي چرخيد، يعني سرعت حركت وضعي 
آن هفده برابر مي شــد، اجسام در ناحية 
استوايي ديگر وزني نداشتند و طبعاً در 
نواحي شمالي، تا برسيم به قطب هم وزن 

آن ها زياد نمي شد.

در آخــر آقاي صانعي گفت: حاال شــما 
بگوييد، اگر زمين 18 بار سريع تر مي چرخيد، 

چه مي شد؟
- آقا معلوم اســت! همه چيز به هوا پرتاب 

مي شد.

ماجراهاي «         » !
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اين ماه  مناسبت  های  از  هرکدام 
برای  باشــد  بهانه ای  می تواند 

گسترش نگاه بچه ها به دنيای 
پيرامون و شناخت عميق تر 

رويدادها و شخصيت ها.

هر
م

          روز بزرگداشت 
           فرماندهان شهيد 

        دفاع مقدس؛ شهيدان: 
  فالحی، فکوری، نامجو، کالهدوز و جهان آرا 

روز جهانی استاندارد روز بزرگداشت حافظ

روز بزرگداشت مولوی

ـ روز آتش نشانی

روز جهانی نابينايان
 (عصای سفيد)

 يكي از ابيات مثنــوي را روي تخته 
سياه بنويســيد و آن را موضوع انشا 

اعالم كنيد. مثًال:
   «آب كم جو تشنگي آور به دست...»

 آرم اســتاندارد ايــران را به بچه ها 
نشان دهيد و در خصوص طراحي 
آن و مفهومــي كه منتقل مي كند، 

توضيح دهيد.

 يكــي از غزل ها يــا ابيات حافظ را 
به بحث بگذاريد: مثًال آســايش دو 
گيتي تفسير اين دو حرف است، با 
دوستان مروت با دشمنان مدارا...»

 ۳  شهادت حضرت امام 
زين العابدين (ع) به روايتی

حضــرت(ع)  آن  هدايــت  دايــرة 
مختص به شــيعيان خود نبود و جميع 
برمى گرفــت. در واقع،  مســلمين را در
امـــام   زيـن الـــعابدين(ع)  مى كوشيدند 
ضمن تأكيد بر حفظ وحـــدت مسلمين 
و مراقبــت از حفظ جان آنــان و كيان 
ســرزمين اســالمى، آموزه هــاى نــاب 
پيامبــر اكرم (ص) و قرآن را نيز نشــر و 
گسترش دهند. يكى از دعاهاى صحيفة 
ســجاديه كه به خوبى اين زاويه را نشان 
مى دهد، دعاى 27، موسوم به «دعا براى 

مرزداران» است.
 يكــى از نكته هــاى زيبــاى دعاى 
مــرزداران آن اســت كــه حضرتــش، 
و درخواســت  يك مــورد هم حاجــت 
شــخصى براى خـــويش نــدارد، حتى 
حاجت ها و درخواســت هاي عرفانى، ولو 

به قدر استغفار.  
پيشواى چهارم شيعيان و هـــادى 
و دلســوز امت، مرزهاى مســلمين در 
ايــن دعا را به مرزهــاى قومى، نژادى و 
حتى مذهبى منحصر نكرده و اســالم را 
مهم ترين مـــؤلفة هويت بخش مرزهاى 
مسلمين مـــعرفى مى كـــند. امـام (ع) 
بر حراســت از مرزهاى مسلمين تأكيد 

مي كند.

 در خصوص مناسب سازي معابر شهري 
براي نابينايان صحبت كنيد و از بچه ها 
بخواهيد از ايده ها و آرزوهاي خود براي 
كمك به نابينايــان حرف بزنند. يادآور 
شويد نابينايان را روشندل خطاب نكنند 
يا دستشان را نگيرند، بلكه بگذارند آن ها 

دست يا آرنج شما را بگيرند.

ـ روز آتش نشانی

 با اشاره به تاريخ شهادت فرماندهان، از 
دانش آموزان بخواهيد تصوير آن ها را در 
اينترنت جست وجو و دربارة نقش آنان 

در دفاع مقدس گفت وگو كنند.



۲۷ مهر

معلم 
شايسته

مهارت هاي
 پرسشگري مؤثر را 

ارائه مي دهد

اربعين حسينی

۲۷ مهر

چهل روز گذشت...
 در آن غروب خون آلود، 

هنگامى كه خنجر شقاوت ها و نامردى ها، گلوى آخرين مبارز را دريد، 
آن گاه كه زنان و فرزندان داغديده در ميان رقص شعله هاى آتش خيمه هاى شان، 

به سوگ مردان در خون غلتيده خود نشسته بودند، 
دشمن به جشن و سرور ايستاد.

اما زينب، 
اين ستون پابرجاى كاروان اسرا، 

همه چيز را به گونه اى ديگر رقم زد.
 با سخنان زينب، كربال به بلوغ رسيد و خون شهدا جوشيد، 

و جوشيد تا آن جويبار خونى كه در غريبانه ترين حالت ممكن بر زمين جارى شده بود، 
در اربعين حسينى، 
رودى خروشان شد.
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