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داوري جشنــوارة فیــلم هاي آمــوزشي رشــد، 
مديريت شـوراي تكنولــوژي آموزشـي وزارت 
آموزش و پرورش ، و عضويت در كمیتة برنامه ريزي 
درسي علوم تربیتي شوراي عالي انقالب فرهنگي 
ثبت  ايشان  اجرايي  و  علمي  درخشان  سابقة  در 
است. اين روزها هم به عنــوان دانشیار بازنشستة 
دانشگاه عالمـه طباطبايــي، كماكان فعالیت هاي 

علمي و تربیتـي خود را ادامه مي دهد.
تالیفي و  نـوروزي ده ها كتاب و مقالة  از دكتـر 
قرار  دانـش  جويـندگان  در دسترس  ترجمه اي 
دارد. از جمله كتـاب هاي تألیفي ايشان عبارت اند: 
درسي  برنامه ريـزي  تدريـس؛  فنون  و  روش ها 
ابتدايي؛  مباني طراحي آموزشي؛ فرهنگ توصیفي 

تكنولوژي آموزشي؛ تكنولوژي آموزشي پیشرفته.
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آموزش مبنایی با ارزش برای تعالی یک ملت در 
زمینه های اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،سیاسی و... 
می باشد و فناوری آموزشی کلید این تعالی است.

اين استاد بزرگ در شغل مقدس معلمي آموزش و پرورش 
هم تجربة كوتاهي را در كارنامه خود دارد. تدريس در 
بیشتر دانشگاه هايي كه رشتة تكنولوژي آموزشي دارند، 

در كارنامة دكتر داريوش نوروزي ديده مي شود.

متولد 1323 در هـمـدان. دوران تحـصــیل ابتـدايي و 
متوسطه را در تهران در مدرسه هاي دري و مروي سپري 
كرده و در سال 1349 از دانشگاه ابوريحان بیروني در 
دورة لیسانس، در رشتة جامعه شناسي آموزش و پرورش 
فارغ التحصیل شده است. براي ادامة تحصیل به دانشگاه  
ايندياناي آمريكا اعزام شد و دو دورة كارشناسي ارشد و 
دكتراي رشتة »تكنولوژي سیستم هاي آموزشي« را در 
آنجا به اتمام رساند و در سال 1359 به ايران بازگشتند. 
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  از شمارة چهارم مجلة رشد فناوری آموزشی تصمیم بر این شده 
است كه سرفصل جدیدی با عنوان »پروندة ویژه« به مجله افزوده 
شود. نظام تعلیم وتربیت كشور در حیطه های مرتبط با فناوری 
آموزشی و كاربرد آن در فرایندهای یاددهی - یادگیری و در 
شرایط و موقعیت های گوناگون درگیر مسائل و مشكالتی 
است كه پرداختن به آن ها به شكل مبسوط و تخصصی 
ضروری و الزم به نظر می رسد. بر همین اساس، 
در هر شماره از مجله، در بخش »پروندة ویژه« 
یك موضوع بررسی می شود و از جنبه های 
علمی و نظری، عملی و كاربردی، انعكاس 
تجربه های جهانی و معرفی محصوالت 
و منابع یادگیری آن حوزه به آن ها 

پرداخته می شود.

»كودكان  موضوع  جاری،  شمارة  در 
نقش،  و  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  و 

جایگاه و كاربرد فناوری های نوین در آموزش 
است.  شده  بررسی  دانش آموزان«  از  گروه  این 

از جمله مشكالت جدی این گروه از دانش آموزان، 
نقص در انجام برخی امور جاری زندگی، محدود بودن 

زیست طبیعی آن ها در اجتماع، كم توانی شان در بهره گیری از 
امكانات و فناوری های در دسترس و مشكالت مربوط به سازگاری 

با محیط های آموزشی است.
البته امروزه در جهان تالش های فراوانی صورت گرفته است تا افراد با 

نیازهای ویژه بتوانند استقالل نسبی خود را در انجام امور جاری به دست آورند و 
امكان زیستن و حضور مؤثر در جامعه را داشته باشند. اكنون نوع نگاه ها به افراد كم توان 

تغییر كرده و همچون گذشته از آن ها به عنوان باری بر دوش جامعه یاد نمی شود. در این تغییر 
نگاه، از این گروه افراد به عنوان اعضایی از جامعه یاد می شود كه اگر به كمك روش ها و فناوری های 

كمكی، امكانات و شرایط الزم در اختیارشان قرار گیرد، می توانند نه تنها زندگی شخصی خود را به درستی و 
سهولت اداره كنند، بلكه می توانند در فرایندهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی جامعه اثرگذار باشند. 
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البته بسترسازی آموزش و فراهم كردن امكانات مورد نیاز این افراد باید بر پایة 
یافته های علمی و با رویكرد افزایش مهارت های عملی ایشان صورت گیرد.

رویكردهای سنتی در آموزش كودكان با نیازهای ویژه منسوخ شده اند و 
با پدیدارشدن فناوری های جدیدی همچون چندرسانه ای ها، فرارسانه ها، 

شبیه سازی ها و سایر امكانات فناورانه، فضای جدیدی برای پیشرفت و 
تسهیل در آموزش این یادگیرندگان به وجود آمده است. فناوری ها و از 

جمله فناوری های آموزشی، به خصوص در جنبة سخت افزاری آن، 
در ابتدا و به شكل اصولی برای كاربران عادی طراحی می شوند و 

در شكل معمول، استفاده از آن ها برای دانش آموزان با نیازهای 
ویژه دشوار و به طور عمومی غیرممكن می نماید! ضرورت دارد 

فناوری ها با نیازها و ویژگی های دانش آموزان با نیازهای ویژه 
سازگار شوند، به شكلی كه هم نحوة استفاده از آن ها برای 

این گروه تسهیل شود و هم بهره برداری از فناوری های كمكی 
سازگار شده با نیازهای دانش آموزان ویژه، پیش از تمركز بر 
انتقال محتوا، به رشد و شكوفایی استعدادهای آن ها و ایجاد 
و ارتقای خودپندارة مثبت و تسهیل اجتماعی شدن آن ها 

بینجامد.

فناوری های كمكی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه باید 
در زمینه های برنامه های درسی و محتوا، ارزشیابی، زمان و 
فضا، خود را با شرایط یادگیرندگان مورد نظر تطبیق دهند. 
عمده مشكالتی كه سر راه آموزش این دسته از دانش آموزان 
نداشتن  تطابق  دارد، شامل: »كمبود تجهیزات كمكی،  وجود 
فرایندهای یادگیری با محدودیت های ایشان و هزینه های فراوان 
پشتیبانی از آنان و كمبود منابع مالی برای حمایت از ایشان« است. 
با تمركز بر دو راهكار زیر و فراهم كردن امكان تحقق این دو راه حل، 

می توان تاحدی از مشكالت آموزشی این گروه كاست:
 1. به كارگيری اصولی طراحی برای یادگيری ایشان: اصول 
طراحی مورد نظر در این راه حل، در دو زمینة طراحی فضاهای آموزشی 
متناسب و سازگار شده با افراد با نیازهای ویژه و طراحی آموزشی با رویكرد 

حمایت از این یادگیرندگان است.
 2. استفاده از فناوری های كمكی: فناوری های كمكی در دو حیطة فناوری های 
سخت افزاری و فناوری های نرم افزاری، می توانند تسهیل گر بسیاری از فرایندهای یادگیری 

دانش آموزان ویژه باشند كه در حال حاضر به سختی انجام می شوند.
مجلة رشد فناوری آموزشی امیدوار است با توجه خاص به حوزة آموزش كودكان با نیازهای ویژه در 

شمارة جاری خود، گامی هر چند كوچك در مسیر حل مشكالت این عزیزان بردارد.
دکتر مهدی واحدی



اشاره
امروزه هر فردی می داند بازی چیست. ممکن است خود شما هم در 
24 ساعت گذشته آن را تجربه کرده باشید. بعضی از شما ممکن 
است در هنگام مواظبت از یک کودک، مطالعة کتاب، نوشتن فصلی 
از یک کتاب و یا حتی سرکار آن را تجربه کرده  باشید. احتماالً در 
این شرایط، خودآگاهی خویش را نسبت به خود یا محیط اطراف 
از دست داده اید و کامالً غرق در آن فعالیت شده اید. در این مقاله 
سعی خواهد شد بازی و بازی آموزشی، به همراه قابلیت هایش، و نیز 

تعریف و چرایی کاربرد بازی های آموزشی تبیین شود.

كلیدواژه ها: بازی رایانه ای، بازی آموزشی، یادگیری

تعریف بازی
حوزة گستردة بازی های موجود، درکنار تجربه های یادگیرندگان، 
ارائة تعریفی واحد از واژة بازی را که همگی با آن موافق باشند، 
با مشکل مواجه ساخته است. در ادامه به چند تعریف از بازی، 

از قول صاحب نظران، خواهیم پرداخت:
کنترل  سیستم های  از  هستند  تمرین هایی  »بازی ها  
داوطلبانه با قوانین خاص هر بازی، که در آن مسابقه ای 
بین قدرت ها برای دستیابی به برون دادهای نهایی صورت 

می گیرد.«
از تحلیل جمله فوق می توان چندین ویژگی مهم را بیرون کشید. اول 
اینکه بازی فعالیتی اختیاری است. یعنی بازیکن وارد بازی می شود، چون 
خودش می خواهد بازی کند؛ حتی اگر مواردی وجود داشته باشند که فرد 
را مجبور به انجام بازی کنند. در ضمن، بازی فعالیتی است با رویکرد 
سیستم کنترل تمرینی. یعنی بازیکن در بازی فیزیکی یا ذهنی به فعالیت 
می پردازد. بازی مسابقة بین قدرت هاست. یعنی بازیکن در طول بازی وارد 
کشمکشی مصنوعی می شود که ممکن است به رقابت بینجامد؛ رقابتی 
که قوانین آن ها را تعریف کرده اند و برون دادهای نهایی را تعیین می کنند؛ 

برون دادهایی که برای همة بازیکنان مشابه نیستند.
»بازی ها ساختارهایی تعاملی هستند که بازیکنان را به تالش برای 

رسیدن به اهداف مجبور می کنند.«
که  اصلی  عنصر  است،  معتقد  کوستيکان  ِگرج  تعریف،  این  در 
بازی را از سایر فعالیت ها متمایز می کند، تعامل بازیکن با بازی است. 
برون دادهای مجموعه های بازی در  ابتدای بازی تعریف نمی شوند، زیرا از 
انتخاب بازیکن و در عین حال بازخوردهایی که بازیکن از تأثیر تصمیمات 
خویش دریافت می کند، تأثیر می پذیرند. در ضمن، بازی ها نیازمند تالش 
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برای رسیدن به اهداف هستند. بازی ها اهداف خاصی دارند و بازیکن، با 
تالشی که می کند، باید وظایف را كامل كند.

»بازی فعالیتی است حل مسئله ای که با نگرش بازیکن ارتباط پیدا 
می کند.«

 طبق این تعریف، بازی ها با ایجاد مسئله های ساختگی، که الزامًا واقعی 
هم نیستند، بازیکنان را به ارائة راه حل وامی دارند تا این مسئله ها، ضمن 
تعامل با دنیای بازی، حل شوند. هرگونه فعالیت و تصمیم گیری بازیکن 
فعال در عرصة بازی، توسعة دستاوردهای بازی را به دنبال خواهد داشت 

)كالمپورتزیس، 2018(.

بازی رایانه ای
بازی رایانه ای نمونه ای بارز از بازی ویدیویی است که روی رایانه های 
شخصی انجام می شود. به عبارت دیگر، به هر نوع بازی گرافیکی یا متنی 
که با رایانه انجام شود، بازی رایانه ای گویند. البته بسیاری از بازی های 
رایانه ای، به دلیل تولید تصویر متحرک با قابلیت نمایش روی صفحة 

تلویزیون یا نمایشگر رایانه، بازی ویدیویی هم محسوب می شوند. 
تركیب  از  كه  هستند  هنری  نرم افزارهایی  رایانه ای  بازی های 
چندرسانه ای ها و امکانات شبكه برای استفادة هوشمندانة بازیكن طراحی 
شده اند تا بازیكن بتواند تجربه ای هدفمند در محیط مجازی داشته باشد. 

بازی آموزشی رایانه ای
بازی آموزشی نوعی بازی است با هدف آموزش و یادگیری موضوعی 
خاص که برای کمک به یادگیرندگان در کسب دانش، مهارت و نگرش 
 خاص در یک حوزه و موضوع ساخته می شود )دل آكویال و همكاران، 2017(.

حال اگر بازی های آموزشی در بستر رایانه یا فضای الكترونیكی شكل 
بگیرد از آن ها تحت عنوان »بازی رایانه ای آموزشی« نام برده می شود. 
مجموعة  با  را  بازیکن  که  هستند  ساختارهایی  آموزشی  بازی های 
موقعیت ها و گزینه های تصمیم گیری روبه رو می کنند تا او بتواند ضمن 
تعامل، بروندادهای مثبت و منفی را کسب کند. این ساختارها با هدف 
ایجاد تجربه های یادگیری، ضمن برانگیختگی درونی بازیکن به دست 

می آیند.
شامل  آموزشی  بازی های   )1995( دافی  و  سيوری  گفتة  طبق 
درگیری های شناختی هستند که مشوق یادگیری اند و امکان گنجاندن و 
کاربرد رویکردهای متنوع و پیچیده ای را در جریان پردازش و پیامدهای 
را  از سواد  نوع جدیدی  می توانند  آموزشی  بازی های  دارند.  یادگیری 
آموزش دهند و تفکر انتقادی و فعال را تقویت کنند. متخصصان آموزشی، 
بهره گیری از این بازی ها را در رشد مهارت های ذهنی، عاطفی، حرکتی 
و اجتماعی مفید می بینند و معتقدند بازی ها این ظرفیت را دارند که 
آموزش سازمان دهی شده ای را براساس نیاز، سبک و سرعت یادگیری 
یادگیرندگان ارائه دهند. در این بازی ها، تمرکز یادگیری، عالوه بر بازده 
دانش، بر فرایندی است که به وسیلة آن، یادگیرندگان مستقل و متکی 
به نفس بار می آیند. البته هدف از گنجاندن بازی  در برنامة درسی مدرسه، 
جایگزینی آن با روش های سنتی آموزش نیست، بلکه ارائة یک روش 
اضافه برای انتقال دانش به یادگیرنده، پرورش یادگیری فعال، یادگیری 
گروهی و مشارکتی است )روبن، 1999 به نقل از كالمپورتزیس، 2018(.

بازی های آموزشی بازی های رایانه ای

باهدفیادگیریوتوسعةمهارتهابهكارمیروند.
برایاهدافسرگرمیبهكارمیروند.بافتارائهشده

بهطورعمدهفانتزیوتخیلیاست.
هدف

تعامالتبااهدافیادگیری،پاسخهایمعنیدارونتایجقابلاندازهگیری
طراحیمیشوند.دانشازطریقحوادثنشئتگرفتهازتعامالتو

گفتوگوهایطراحیشدهانتقالمییابد.

تعامالتباهدفسرگرمكردنطراحیشدهاند.تعامالت
شبیهتعامالتدنیایواقعیهستند،امابارویكردیساده

شدهوخالصهوار.
تعامل

قوانینبرایبروندادهاییادگیریخاصطراحیمیشوندكهمیتوان
ازآنهابرایاندازهگیریتعامالتدرطولبازیاستفادهكرد.قوانین
میتواننددرراستایحمایتازفعالیتبازی،ازسادهتاپیچیدهطراحی

شوند.

قوانینطراحیشدهبافعالیتبازیهمسووغالباًبر
تواناییبازیبازیكنمنطبقهستند.

قوانین

اعتقادات،هنجارهاوبافتبهطوردیداریازطریقروایت،درارتباط
باحوزههایموضوعیخاص،ارائه میشوند.حقایقراانعكاسمیدهند
وروابطصریحومستقیمیباحوادثدنیایواقعیدارند؛گرچهدنیای

بازیمیتواندمجموعهایدردنیایتخیلیباشد.

از و بهصورتدیداری بافت و هنجارها اعتقادات،
طریقروایتوغالباًدرقالبیكدنیایخیالیهنرمندانه

وگاهیاغراقامیزارائهمیشوند.
فرهنگ

تعریف بازی رایانه ای و 
بازی آموزشی رایانه ای
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تميز بازی آموزشی از بازی رایانه ای
در اینجا سؤالی مطرح می شود مبنی بر اینکه چه مواردی بازی را 
آموزشی می کند؟ بازی های رایانه ای و بازی های آموزشی ویژگی های 
تکنیکی مشترک بسیاری دارند، اما در موارد استفاده و محتوای طراحی 
با هدف سرگرم سازی  به طور عمده  رایانه ای  بازی های  دارند.  فرق 
طراحی می شوند، در حالی که هدف بازی های آموزشی، توسعة دانش 
جنبه های  برخی  و  آموزشی  ویژگی های  برخی  طریق  از  مهارت  و 
سرگرمی موجود در هر دو حوزه است. تفکیک واقعی بازی رایانه ای 
از بازی آموزشی را می توان بیشتر از طریق تعریف چارچوب طراحی، 
یعنی بازی، قوانین و فرهنگ مبتنی بر اهداف و داستان تعریف شده 
توضیح داد. در جدول صفحه قبل تفاوت های اصلی بازی های رایانه ای 
فرهنگ  و  قوانین  تعامل،  با هدف،  ارتباط  در  آموزشی،  بازی های  و 

خالصه شده اند )كیم و همكاران، 2018(.

قابليت های بازی های آموزشی
بازی، در مقایسه با سایر روش های یاددهی - یادگیری، قابلیت هایی 

حائز اهمیت دارد؛ از جمله:
1. سرگرم کنندگی: بازی با چالش های معنی دار، درگیری، مشارکت و 
انگیزش برای رسیدن به اهداف یادگیری، شور و هیجان خلق می کند. 

بازی می تواند از فشارها و نگرانی های یادگیری مفهوم آموزشی بکاهد.
2. پویایی: بازی  شگفتی، تضاد، درگیری ذهنی و چالش ایجاد می کند. 
بازی با خود هنر، داستان، رنگ، صدا و حرکت دارد و حواس را درگیر 

خود می کند. 
3. تدارک محيطی امن: امنیت و ساختار فراهم شده توسط قوانین و 
چارچوب تخیلی بازی می تواند هدایت کننده و آزمایشگر دانش جدید باشد.

4. محسوس کردن یادگيری: بازیکن می تواند با بازی مفاهیم جدید 
را بهتر درک کند و به کاربرد دانش جدید، امتحان رفتارهای جدید و زایش 

ایده های نو بپردازد.
5. امکان درگيری کامل: بازی می تواند به روشی جذاب و درگیرکننده، 

رسانه ای برای بررسی، تحلیل، تأویل و تفسیر بیشتر باشد.
6. ترغيب و تشویق به اجتماعی شدن: بازی فرصت جامعه پذیری 

و اجتماعی شدن را در بستر فرهنگی و اجتماعی خاص فراهم می کند.
7. تدارک فرصت استراحت برای مربی و یادگيری بهينه برای 
یادگيرنده: مربی پس از معرفی و برنامه ریزی بازی می تواند برای مدتی 
از صحنه خارج شود. او می تواند در زمینة نظارت بر بازی، از طریق رویکرد 
هدایت از حاشیه انجام وظیفه کند. این روند به یادگیرندگان اجازه می دهد 

در طول بازی به طور فعال مسئولیت یادگیری خود را برعهده بگیرند.
کالوو )1997( مدعی است، بازی های آموزشی می توانند عملکردهای 

زیر را توسعه دهند:
1. رشد حرکتی: بازی ها غالبأ دارای حرکت هستند و به افزایش دقت، 

هماهنگی و سرعت حرکت کمک می کنند.
2. رشد ذهنی: بازی ها فعالیت های استدالل انتزاعی چون حل مسئله 

و ابداع را تقویت می کنند.
3. رشد عاطفی: ماهیت داستانی بازی  با فرصت ایفای نقش باعث 

می شود بازی ها در رشد عاطفی فرد عملکردی کلیدی داشته باشند.
4. رشد اجتماعی: عالوه بر بعد اجتماعی سازی، ظرفیت بازی برای 
و  ارزش ها  برای  مؤثری  انتقالی  ابزار  به  را  آن  نقش ها،  نمادین  خلق 

دیدگاه های قالب جامعه تبدیل می کند.
5. مهارت تصویری: بازی ها مهارت های تصویری، توانایی خواندن 

تصویر، عکس  و نمودار را تقویت می کنند.
6. توجه بصری: توجه بصری یعنی توانایی دنبال کردن رد چند چیز در 
یک زمان. بازی کردن راهبرد پیگیری رد وقایع در موقعیت های گوناگون 

را ارتقا می دهد.

چرا بازی های آموزشی باید به کار روند
آیا بازی ها می توانند واجد ویژگی هایی باشند كه آن ها را نسبت به 
سایر روش های یادگیری متمایز نماید؟ یا به تعبیر دیگر چه ویژگی هایی 
بازی ها را مناسب امر یادگیری می كند؟ فدراسیون دانشمندان آمریکایی 
به تعدادی از ویژگی های بازی ها اشاره كرده اند که به طور بالقوه آن ها را 
برای یادگیری در مجموعه های آموزشی مفید می كنند. مروری مختصر به 

این فهرست مهم خواهیم داشت:
1. كم هزینه بودن. با داشتن دسترسی کافی به رایانه ها و فناوری های 

سیار، بازی  می تواند رسانه ای مقرون به صرفه باشد.
2. ریسک پذیری. بازی  فرصت هایی را برای داشتن نقش هایی که در 

زندگی واقعی ممکن نیست، فراهم می کند.
3. اکتشافی بودن. بازی  می تواند فرصت هایی برای آزمون سناریوهایی 
که امکان وقوع آن ها در زندگی واقعی ممکن نیست، فراهم کند )زیرا 
کسب این تجربه ها در زندگی واقعی غیرعملی، منحصربه فرد، گران و 

خطرناک است(.
4. در اختيار قرار دادن زمان. در بازی ها می توان سرعت پیشرفت 

بازیکن را کم یا زیاد کرد.
5. وسعت. بازیکن می تواند به طرز مشابهی با یک سیستم، در مقیاس 

جهانی یا میکروسکوپی، تعامالتی داشته باشد.
6. انتزاعی بودن. بازی  می تواند مفاهیم انتزاعی را به خوبی به تصویر 
بکشد. در بازی، امکان گنجاندن هر مفهوم، فرایند، یا ارتباطی که به 

بازیکن اجازة تعامل با دنیای بازی را می دهد، وجود دارد.
را می دهد.  ارزیابی مستمر  اجازة  بازی   7. امكان ارزیابی داشتن. 
هر چیزی که بازیکن در بازی انجام می دهد، می تواند پیگیری شود. 
انتخاب هایی که بازیکن می كند، مکان هایی که می رود و مدت زمانی 
که در آنجا سپری می کند، همه در راستای ساخت نیم رخ بازیکن استفاده 
می شود. یعنی بازیکن می تواند نقطه ای را که برای رسیدن به آن تالش 

کرده و آنچه را به دست آورده است، در آخر مشاهده كند.
8. بازخوردهای سریع. در بازی، در زمان مورد نیاز، بازخوردهای فوری 

ارائه می شود.
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موانع استفاده از بازی های آموزشی
در شرایطی که بازی ها می توانند ابزارهای یاددهی- یادگیری با 
ارزشی باشند، چه چالش هایی برای کاربرد بازی ها در مجموعه های 
آموزشی وجود دارد؟ امروزه، جدا از حواشی  جنبه های نوآورانة بازی، 
بازی ها  کاربرد  به هنگام  دارد که  قانونی وجود  نگرانی های  برخی 
در مجموعه های رسمی آموزشی، باید مورد  توجه قرار گیرند. اخیرأ 
در  دیجیتال  بازی های  کاربرد  جنبه های  خصوص  در  مطالعه ای 
کالس درس انجام شده است. یكی از اهداف این پژوهش، یافتن 
كه  بود  آموزشی  مجموعه های  در  بازی ها  کاربرد  پیش روی  موانع 
مجموعة این موانع در نمودار 1 قابل مشاهده می باشد. از مهم ترین 
این موانع می توان به وقت ناكافی، هزینه زیاد و كمبود منابع فنی 

اشاره كرد. 
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سایردالیل
فقدانامنیت

عدمحـمایتوالدین
عدمپشتیبانیاداریومدیریتی

ناآشناییبافناوری

عدماطمینانازچگونگیتلفیقبازیهاباآموزش

عدماطمینانازیافتـنبازیهایباکیفیت

تأکیدبرنـمراتآزموناستانداردشده

سختِییافتنبازیهایمتناسببابرنامههایدرسی

کمبودمنابعفنی

هزینه

وقتناکافی

جمع بندی
شکی نیست که هم اکنون زمان بسیار مناسبی برای بهره گیری از 
فناوری  ابزارهای  از  نسل جدیدی  برای خلق  بازی ساز  فناوری های 
مهارت هایی  به  سنی،  هر  در  یادگیرندگان،  تمامی  تا  است  آموزشی 
ضروری که از یادگیری تجربی به دست می آید، مجهز شوند. در حال 
حاضر، مسئوالن مدرسه و معلمان حرفه ای باید بتوانند مواد آموزشی 
جدیدی را تهیه و مهارت هایی را در راستای حمایت از یادگیری مبتنی 
بر بازی توسعه دهند. هر مؤسسة آموزشی باید راهبردی را به منظور 
توسعه و اجرای تغییرات آموزشی پیاده کند تا شاهد ظهور انواع نوآوری 
در بازی ها و سایر حوزه های مورد انتظار در دهه های آتی باشد. مدرسه ها 
باید تمرین های آموزشی و محیط های یادگیری رسمی خود را بازطراحی 
کنند تا امتیازهایی از فناوری های فعال، تعاملی و مشارکتی به دست آورند.

نمودار1
موانعکاربردبازیها
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اشاره
کدهای سریع پاسخ، یا همان کدهای QR ، می توانند اطالعات زیادی را در خود 
ذخیره کنند و به طور مستقیم به متن، ایمیل، وب سایت، شماره تلفن و... پیوند 
داده شوند. این کدها در فرایند آموزش استفاده های فراوانی دارند و معلمان و 
مدیران مدرسه ها می توانند برای ارائة اطالعات از آن ها استفاده کنند. در این 
بخش به معرفی کدهای QR و برخی کاربردهای آن ها در آموزش می پردازیم. 

در انتها نیز نحوة ساخت یک کد QR را شرح می دهیم.

كلیدواژه ها: كدهای پاسخ سریع، گوشی های هوشمند، باركد دوبعدی

سمیه مهتدی       دانشجوی دكتری تكنولوژی آموزشی

كدهای سریع پاسخ

كد  سریع پاسخ یا QR1 نوعی باركد دوبعدی 
از گوشی های هوشمند و  با استفاده  است كه 
دستگاه های اختصاصی خواندن كد QR خوانده 
می شود. این كدها را یك محقق ژاپنی ابداع 

 UPC كرد. برخالف باركدهای استاندارد
تشكیل  اعداد  و  عمودی  خطوط  از  كه 

شده اند،  سریع پاسخ ها نه تنها حاوی اطالعات 
بسیار بیشتری هستند، بلكه دسترسی به اطالعات 
 QR گستردة موجود در آن ها بسیار سریع است. كد
عاری از هرگونه اجزای الكترونیكی است و نیازی 
به فناوری سخت افزاری خاصی ندارد. این كدها 
نوعی كدهای سیاه و سفیداند كه روی كاغذ چاپ 
می شوند و می توان آن ها را به كمك گوشی های 
هوشمند اسكن و رمزگشایی كرد. برای این كار 
برنامه هایی وجود دارند كه به كاربر امكان می دهند 
از كد مورد نظر عكــس بگیرد. سپس خــود 

بــرنامه عكس را به 
معنــی دار  اطالعات 
محتوای  و  تبدیل 
رمزنگـاری شدة آن را 

تحلیل می كند. 

دليل اهميت كد سریع پاسخ

تولید  در  استفاده  هدف  با  ابتدا  كه  كدها  این 
كاربردهای  امروزه  شدند،  ابداع  صنعتی  تجهیزات 
اطالعات  می توانند  زیرا  كرده اند،  پیدا  گسترده ای 
زیادی را در خود ذخیره كنند؛ به طوری كه هر كد 
پاسخ سریع قادر است تا 7089 رقم عددی را در خود 
نگه دارد. همچنین، به واسطة پیشرفت صنعت تلفن 
همراه، قابلیت خواندن )اسكن( و انتقال اطالعات 
نهفته در این كدها توسط دوربین های تلفن همراهی 
كه نرم افزار خواندن كد2 دارند، به راحتی فراهم شده 

است.

ارسال پیام متنیشماره گیری شماره تلفن

دانلود اطالعاتارسال ایمیل

     كاربرد كدهای سریع پاسخ

كدهای سریع پاسخ مصرف گسترده ای دارند؛ از رهگیری محصوالت گوناگون و شناسایی آن ها 
تا استفاده شان در آموزش، این كدها را می توان راهكاری ارزان برای ارائة اطالعات به شمار آورد. 
كدهای QR می توانند به صورت یك URL )یك نشانی در صفحة وب( ترجمه شوند و عملكردهای 

بسیاری را روی دستگاه كاربر داشته باشند؛ برای مثال:
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آموزش با كدهای سریع پاسخ

تصویر  یك   QR كد  مفهوم،  ساده ترین  در 
به  ابرمتن3 است كه می تواند  لینك  بر  مبتنی 
صورت آن الین استفاده شود. هر نشانی اینترنتی 
پاسخ  سریع  كد  یك  به  می تواند   URL یا 
تبدیل شود. در واقع هر صفحة وب را می توان 
به طور خودكار به عنوان یك نتیجه از اسكن 
دانش آموز  می خواهید  اگر  كرد.  معرفی  باركد 
دیدن  وب سایت  یك  از  كنید  تشویق  را  خود 
كند، می توانید آن صفحه را به عنوان URL به 

صورت كد سریع پاسخ درآورید.
عالوه بر این، شما می توانید كد سریع پاسخ را 
طوری برنامه ریزی كنید كه پس از اسكن، گوشی 
دانش آموز یا والدین وی با شمارة خاصی تماس 
بگیرد، یا یك پیامك متنی محتوی اطالعات از 

پیش تعیین شده برای او ارسال شود.
و  بیشتر  اطالعات  ارائة  برای  همچنین، 
تكمیلی به دانش آموزان، می توان از این كدها 

استفاده كرد؛ مانند:
  ارائة متن و عكس های توضيحی اضافی در 

خصوص مطالب ارائه شده در كالس درس؛
  ارائة فایل های صوتی تكميلی، به خصوص 

برای درس های قرآن، فارسی و انگليسی؛
درس های  با  مرتبط  فيلم های  ارائة   

گوناگون ار جمله علوم، تاریخ و جغرافی؛
  ارائة پاسخ های صحيح سؤاالت یا نمونة 

سؤاالت درس ها.
برای این كار، می توانید كدهای سریع پاسخ 
تولید و چاپ شده را در هر جایی مثل كتاب، 

جزوه، برگة امتحانی و... قرار دهید.

ساخت و بازخوانی كدهای سریع پاسخ

است.  آسان  بسیار   QR كدهای  ساخت 
ابزارهای آن الین بسیاری برای این كار وجود 
دارد. شما می توانید با استفاده از برنامه های 
طراحی باركد دو بعدی كدهای QR را بسازید.

سایت های داخلی و خارجی بسیاری هستند 
كه امكان ساخت رایگان كد QR را در اختیار 
كاربر قرار می دهند و كاربر می تواند از طریق 
آن اطالعات مورد نظر خود را به راحتی به یك 

كد QR تبدیل كند. مانند:
qrstuff.com ----- qrgenerator.ir

البته همة امكانات ایــن سایــت ها رایـگان 
نیستند. به طور مثـال، بــرای ساخـت كدهای 
سریع پاســخ دارای اطالعات تصویر و فایل، 

پرداخت هزینه نیاز است.
برای بازخــوانی كــدهای سریع پاسخ، نیاز به 
برنامة اسكن مخصوصی دارید. كد سریع پاسخ به 
سادگی با هر دستگاهی مانند موبایل یا تبلت كه 
به برنامة كدخواِن QR مجهز و متصل به اینترنت 
باشد، اسكن می شود و كار می كند. گوشی های 
كدهای  اسكن  متعدد  برنامه های  »اندرویدی« 
QR را دارنــد. یــكی از ایــن برنامه ها »باركد 
نیز  اسكنر«4 است. سیستم عامل »آی اواس« 
برنامه های اسكنر سریع پاسخ متعددی دارد كه 

محبوب ترین آن ها »ردلیزر«5 است.
برنامه های اخــتصاصــی نیز كه كدهای 
 Google« را می خوانــنـــد، نـظیــر QR
Authenticator«، ابــزار QR خــوانــی 
مخصوص بـه خود را دارند. و برای تأیید هویت 

كاربر نیازی به برنامة دیگری ندارند.

مراحل ساخت كد سریع پاسخ

ابتدا وارد سایت qrstuff.com شوید. در 
صفحة خانه، در چهار مرحله می توانید كدهای 

مورد نظر را بسازید:
در مرحلـة اول بایــد نــوع كــد خــود 
را انتخاب كنید. در نظــر داشتــه بــاشید، 
ساخت برخی از انواع كدها رایگان نیست. 
كنید.  انتخاب  را   »website URL« نوع 
مورد  وب سایت  نشــانی  دوم،  مرحلة  در 
نظر را كه می خواهید دانـش آموز با اسكن 
این  در  كنید.  وارد  هدایت شود،  آن  به  كد 
قسمت می توانید نشانــی اینترتی فایل های 
گوناگون متن، تصویر، صوت و فیلم را كه 
در  كنید.  وارد  هم  نموده اید  بارگذاری  قباًل 
انتخاب  را  مرحلة سوم رنگ كد QR خود 
 QR كنید. در مرحلة آخر انتــخاب كنید كد
ساخته شدة خود را چگـونه دریافت كنید. در 
 DOWNLOAD« نهایت، با زدن دكمــة
QR CODE« كد خــود را دریافت كنید.

در این مقاله چند كــد ساخته شده با این 
وب سایت بــرای شمــا نمایش داده شده 
است. با اسكــن آن ها مطالبی را به صورت 
وب سایت، متــن و عكـس روی گوشی خود 

مشاهده خواهید كرد.

پینوشتها:
1. Quick Response Code 
2. Code Reader
3. hypertext 
4. Barcode scanner
5. RedLaser

مزایای استفاده از كدهای سریع پاسخ در آموزش
  راحتی كاربر: كدهایسریعپاسخبهراحتیباگوشیتلفنهمراه
قابلبازخوانیهستندوكاربررابهمطلبموردنظرهدایتمیكنند.
  مقرون به صرفه بودن: بااستفادهازاینكدها،نیازبهچاپوتكثیر

مطالباضافیرویكاغذیالوحفشردهكاهشمییابد.
میزان بررسی و گزارشگیری امكان آنالیز:  و  ردیابی  قابلیت    
استفادهازكدهایسریعپاسخبرایارائهدهندهوجوددارد.این

كدهاقابلردیابیهستند.
  دسترسی آسان:بااستفادهازاینكدها،كاربرانبدوننیازبه
جستوجویمطلبیاتایپنشانی،بهمطالبموردنیازدستمییابند.
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اشاره
یکی از مباحث ریاضی که دانش آموزان باید در آن تسلط داشته باشند، مبحث 
اعداد در زندگی روزمرة دانش آموزان  این  با  کار  زیرا  است،  اعداد کسری 
نقش مهمی دارد. فهم اعداد کسری کودکان را به درک صحیحی از مقدارهای 
کمی اشیای محیط اطراف می رساند و تبحر در محاسبات امور را در پی دارد. 
بنابراین، برنامه ریزان درس ریاضی اهمیت ویژه ای برای آموزش این مبحث 
قائل شده اند. مبحث اعداد همچنین در آزمون های بین المللی نقش مهمی دارد، 
به طوری که همواره بخشی از آزمون های بین المللی تیمز1 به اعداد کسری 

مربوط است.
با وجود اهمیت مبحث اعداد کسری، بسیاری از دانش آموزان در درک مفاهیم 
مربوط به آن و چهار عمل اصلی با این اعداد، مشکل دارند. بسیاری از معلمان 
ریاضی دورة متوسطة اول یا حتی متوسطة دورة دوم، از ناتوانی دانش آموزان 
نبود تسلط در محاسبات کسری  اعداد کسری شکایت می کنند.  با  در کار 
نیز  شیمی  و  فیزیک  تجربی،  علوم  مانند  درس ها  سایر  در  ضعف  موجب 
ارائة شیوه های آموزش اعداد کسری، یک  این مقاله، عالوه بر  می شود. در 

برنامة شبیه ساز تعاملی آموزش این اعداد را هم معرفی می کنیم.

كلیدواژه ها:  شبیه سازی، اعداد كسری، برنامه شبیه ساز فت

آموزش اعداد كسری
با شبیه ساز تعاملی

روش های آموزش غير الکترونيکی اعداد کسری 
برای آموزش مفهوم کسر، هر معلم شیوة خاص خود را به کار می برد. 
در جلسه ای در گروه های آموزشی، یکی از همکاران برای آموزش مبحث 
اعداد کسری، استفاده از کاغذهایی به شکل مربع یا دایره را پیشنهاد 
می کرد. وی می گفت، بهتر است از دانش آموزان بخواهیم کاغذی به 
شکل مربع یا دایره را چند بار تا بزنند و سپس آن را باز کنند. در این 
صورت، تقسیم بندی هایی مساوی در کاغذ مشاهده می کنند. با رنگ آمیزی 
این تقسیم بندی ها می توان مفهوم کسر را به دانش آموزان آموزش داد. 
وی همچنین می گفت، با اریگامی می تواند مفهوم کسرهای مساوی را 

آموزش دهد. 
یکی دیگر از همکاران می گفت،  برای آموزش کسرها از کیک تولد 
استفاده می کند. به این ترتیب که کیک را به کالس می برد، آن را به 
قسمت های مساوی تقسیم می کند و سپس مفهوم کسرها را آموزش 

می دهد و در انتها هم کیک را میان بچه ها قسمت می کند. وی می گفت، 
این روش بر خالف سایر روش ها، در کالس نشاط و شادی بیشتری 

ایجاد می كند. 
یکی دیگر از همکاران می گفت، سعی می کند فعالیت هایی ملموس 
در این زمینه طراحی کند که به زندگی روزمرة دانش آموزان نیز مرتبط 
باشد. برای مثال، از دانش آموزان می پرسد، چه کسری از دانش آموزان این 
کالس از عینک استفاده می کنند؟ یا چه کسری از دانش آموزان کفش 
مشكی پوشیده اند؟ این معلم از دانش آموزان می خواهد تعداد شلوارها یا 
سایر لباس های خود را بشمارند و بگویند چه کسری از آن ها قرمز است و 

چه کسری مشكی است؟
یکی دیگر از همکاران می گفت، من سعی می کنم مفهوم کسرها را 
با داستان به دانش آموزان آموزش دهم. به این ترتیب که : در روزگاران 
قدیم، خانواده ای از خرس ها در جنگل زندگی می کردند شامل پدر و مادر 

10 رشد  فناوری آموزشی    دورۀ سی و پنجم     شمارۀ    دی  1398



و پنج بچه خرس. لیوان های دو خرس  کوچک تر قرمزند و بقیه آبی. شما 
به من بگویید چه کسری از لیوان های خرس ها آبی هستند؟ چه کسری 
از لیوان ها قرمزند؟ همکارمان افزود، برای آنکه دانش آموزان کسرها را 
بیشتر تمرین کنند، داستان را به شیوه ای پیش می برم که خرس ها از 
وسایل متعددی مانند مسواک هایی با دسته های رنگی، بالش های رنگی، 
لباس های رنگی و غیره استفاده کنند. سپس در مورد اینکه چه کسری 
از این وسایل رنگی هستند، از دانش آموزان سؤال می کنم. به طور کلی 
می توان گفت، داستان سرایی در آموزش بسیاری از مفاهیم درسی نقش 
مهمی دارد. در واقع،  تبحر و خالقیت معلم در داستان سرایی می تواند توجه 
و انگیزه دانش آموزان را از دنیای خیالی به سمت یادگیری مفاهیم درسی 

در واقعیت هدایت کند. 
روش هایی که برای آموزش کسرها بیان شد، اگر چه مفید و الزم هستند، 
اما مفهوم کسرها را در سطحی مقدماتی آموزش می دهند. برای مثال، با این 
شیوه ها نمی توان کسرهای متعدد را با یکدیگر مقایسه کرد یا دانش آموزان 
نمی توانند کسر بسازند. همچنین، این روش ها فقط کسرهای کمتر از واحد 

را آموزش می دهند و کسرهای بیشتر از واحد را معرفی نمی کند. 

برنامة شبيه ساز تعاملی
برنامة شبیه سازتعاملی کسرها را می توانید از سایت فت2 دریافت کنید. 
در شماره های قبل با سایت فت و برخی برنامه های آن برای آموزش علوم 
تجربی آشنا شدید. در این مقاله، یکی از برنامه های این سایت را برای 

آموزش ریاضی مبحث اعداد کسری شرح می دهیم )شكل 1(. 

كاربران برای اجرای این برنامه به نصب برنامة جاوا3  نیاز دارند. الزم 
به ذکر است، اگر این برنامه درون پرونده )فولدر( قرار گرفته باشد، گاهی 
اجرا نمی شود. لذا آن را  به طور مستقیم روی میز كار رایانه )دسکتاپ( 

قرار دهید. 
قسمت باالی برنامة »معرفی كسرها« چهار ورودی  دارد الف(مقدماتی؛ 
ب( کسر بسازید؛ ج( آزمایشگاه مجازی؛ د( بازی جور کردنی )شکل 2(.  

  الف ( مقدماتی: در این قسمت، دانش آموز با مفاهیم سادة کسر 
آشنا می شود. الزم به ذکر است کسرهایی که در این قسمت ارائه می شوند، 
کمتر از واحدند. نواری نیز از شكل های ) دایره ، مستطیل و...( باالی ظرف 
قرار دارند که کاربر می تواند به دلخواه، یکی از آن ها را انتخاب کند )شكل 
3(. در قسمت »کسر«، دو فلش قرار دارد که کاربر می تواند این اعداد 

2 قرار داده شده است.  را کم یا زیاد كند. برای مثال، در شکل 3 کسر 
در این قسمت دانش آموز می تواند کسرهای متعددی بسازد، اما همان طور 

که ذکر شد، کسرهای این قسمت کمتر از واحد و ساده هستند. 

  ب ( کسر بسازید: در این قسمت نیز دانش آموز کسر می سازد، 
اما مسائلی که در این جا مطرح می شوند، مشکل ترند. این بخش از پنج 
سطح تشکیل شده است، به طوری که در سطح اول مسائل ساده ترند و به 
طور پلکانی مشکل تر می شوند. بنابراین مسائل سطح پنج از سایر سطوح 
چالش زا ترند. در ادامه، یکی از مسائلی را که در سطح دوم مطرح می شود 

شرح می دهیم. 
در این سطح تعدادی کسر به صورت شکل مطرح می شوند كه دانش آموز 
باید پاسخ آن ها را جلوی شکل قرار دهد . برای مثال ) شکل 4( دانش آموز 
باید در خانة روبه روی دایرة اول،  کسر  را قرار دهد. پس از آن که همة 
خانه ها را پر کرد، برنامه به وی بازخورد می دهد. اگر پاسخ ها درست باشد، 

1

2
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پینوشتها
1. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)
2. Phet
3. Java

منابع
1. Fractions: Teacher’s Manual, A Guide to Teaching and Learning 

Fractions in Irish Primary SchoolsT Professional Development 
Service for Teachers: 

2.https://pdst.ie/sites/default/files/PDST%20Guide%20to% 
20Teaching%20Fractions%20in%20Irish%20Primary%20
Schools(1).pdf.

3. How to help with fractions: https://www.helpingwithmath.com/by_
subject/fractions/fra_teaching_fractions.htm.

4. https://phet.colorado.edu

جمع بندی
   مبحث کسر یکی از مهم ترین مباحث ریاضی است که 
کنند.  تدریس  گوناگون  شیوه های  با  را  آن  می توانند  معلمان 
استفاده  مانند  می برند،  کار  به  معلمان  برخی  که  روش هایی 
تخیل  و  قوة خالقیت  می توانند  داستان سرایی،  و  کاردستی  از 
دانش آموزان را تقویت کنند، اما برای آموزش مبحث کسرها کافی 
نیستند. »شبیه ساز تعاملی فت« برنامه ای است که همة کاربران 
می توانند آن را به رایگان از اینترنت دانلود کنند. این برنامه مانند 
یک معلم خصوصی عمل می کند و پس از انجام تمرین ها به 
دانش آموزان بازخورد می دهد. دانش آموزان می توانند در منزل نیز 
از این برنامه استفاده کنند و اگر سؤالی برای آن ها مطرح شد از 

معلم بپرسند.

 د( بازی جور کردنی : این قسمت از هشت سطح تشکیل شده 
است ) شکل 6(، به طوری که سطح اول ساده ترین مسائل و سطح آخر 
مشکل ترین مسائل را مطرح می کند. در این قسمت، دانش آموز با کسرهای 
بزرگ تر از واحد نیز مواجه می شود. برای مثال، شکل 7 یکی از مسائل 
سطح هفتم را نشان می دهد. در این سطح دانش آموز باید کسر و شکل 
هم سنگ آن را روبه روی هم قرار دهد. اگر پاسخ درست باشد، برنامه به او 

امتیاز می دهد؛ در غیر این صورت باید دوباره تالش کند. 
همانطور که مالحظه می کنید، کسرهای این بخش متنوع اند، به طوری 

که برخی بزرگ تر و برخی  کوچک تر از واحدند. 

کاربر امتیاز می گیرد. در غیر این صورت باید دوباره تالش کند.
 ج(  آزمـایشـگـاه مجازی: در این قسمت دانش آموز می تواند 
کسرهای مساوی را با تقسیم بندی شكل های دایره یا مستطیل انجام دهد. 
این تمرین تساوی کسرها را از طریق شكل به دانش آموزان نمایش می دهد. 

برای مثال، در شکل 5 دانش آموز در می یابد که   
در این قسمت دانش آموز می تواند کسرهای متعددی را که با یکدیگر 
مساوی هستند بسازد. معمواًل اگر از دانش آموز بخواهیم یک کسر را ساده 
کند، به راحتی می تواند صورت و مخرج کسر را به عددی که به آن 
بخش پذیرند تقسیم کند تا کسر ساده شود. برای مثال، اگر از دانش آموز 
بخواهیم کسر       را ساده کند، به راحتی صورت و مخرج کسر را به 
2 تقسیم می كند  و کسر        را به دست می آورد. اما نمی تواند مفهوم 
عملی را که انجام داده است توضیح دهد. تمرین های این قسمت به درک 

کسرهای مساوی کمک می کنند.

+ +=

2
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گزیدة فیلم های جشنوارة بین المللی فیلم 
رشد و چشمان مشتاق دانش آموزان

عنوان فيلم : فرند
کارگردان : احمد تیموری

قالب : داستانی )بخش بین الملل(
مدت زمان : 18 دقیقه

خالصة فيلم: دانش آموزی به نام آریا 
شده  دوست  کامی  نام  به  نوجوانی  با 
است که چند سال از او بزرگتر است 
و شناخت چندانی از او ندارد. کامی به 
بهانة کمک کردن به آریا به خانة آن ها 
می آید اما توانایی و مهارت باالی کامی 
در استفاده از گوشی همراه، تبلت و غیره 
باعث می شود که پدر و مادر آریا از کامی 
برای تعمیر گوشی همراه و دیگر امور 
اینترنتی از او کمک بگیرند. آریا از رفتار 

و گفتار کامی متوجه چیزی می شود ...

مخاطب : این فیلــم برای تــماشای 
دانــش آمــوزان  دوره هــای  اول و دوم 
متوسطه  و اولیای گرامی پیشنهاد می گردد

موش ها بدون صدا می آیند ...
انسان موجودي است اجتماعي كه نمي تواند به تنهایي زندگي كند. شكي نیست كه 
انتخاب دوست در سرنوشت انسان ها تأثیر بسیار زیادي دارد و گاهي سعادت و گمراهي 
بشر با انتخاب دوستان رقم مي خورد. قرآن كریم در آیة 28 سورة فرقان، در مورد تأثیر 
دوست در سرنوشت انسان، از قول انساني كه در روز قیامت با آثار و نتایج اعمالش روبه رو 
شده است، مي فرماید: »اي واي بر من، كاش فالن )شخص گمراه( را دوست خود 

انتخاب نكرده بودم!«
لسان الغیِب شعر فارسي، در این خصوص، در یكي از غزل هایش آورده است:

دریغ و درد كه تا این زمان ندانستم / كه كیمیاي سعادت رفیق بود رفیق
انسان ها در همة دوره هاي زندگي خود به دوست و رفیق صمیمي نیاز دارند. اما داشتن 
دوست و رفیق براي نوجوان از اهمیت بیشتري برخوردار است. در دوران نوجواني، 
نیاز به دوست از هر دوره اي محسوس تر است. نوجوانان با ورود به مرحله اي جدید 
از زندگي و قدم گذاشتن به محیط اجتماع، به اقتضاي سن، براي تكمیل شخصیت و 
نیز برآوردن نیاز طبیعي و میل باطني خود، به گزینش دوستان خویش روي مي آورند 
و گاه به لحاظ بي تجربگي و ناآشنایي با شگردهاي دشمنان دوست نما، در معرض 
دشوارترین  و حساس ترین شرایط قرار مي گیرند. این وضعیت مي طلبد كه هم در 
خانواده و هم در مدرسه، در این خصوص به دانش آموزان آموزش و آگاهي هاي الزم 

داده شود.
اولیاي گرامي در محیط خانواده و معلمان و مربیان محترم در مدرسه و كالس هاي درس 
باید نوجوانان را در گذر از این مرحلة بحراني و سرنوشت ساز راهنمایي و كمك كنند. 
امروزه ورود به فضاي مجازي و زندگي در فضایي غیرواقعي، نه تنها این مرحلة حساس و 
بحراني را بیش از پیش براي نوجوانان خطر آفرین ساخته، بلكه خود اولیا را نیز در معرض 

سقوط و اشتباه قرار داده است. 
فیلم كوتاه »فرند« یكي از فیلم هاي پذیرفته شده در بخش مسابقة چهل وششمین 
جشنوارة بین المللي فیلم رشد است كه در انتخاب دوست و رفت و آمدهاي خانوادگي، به 

دانش آموزان و اولیاي گرامي هشدار مي دهد.
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عنصر عرصه متن هدف دورة تحصیلی

عمل رابطهباخلق استفادهازفاوادرحدبازیهاوبرنامههایسادةرایانهای پیش دبستانی

علم
عمل
علم

رابطهباخلق
رابطهباخلق
رابطهباخلق

شناختمحصوالتفناوریوتواناییدرساختبرخیازمحصوالتسادةفناوری
عالقهبهعلموفناوریوباوربهنقشآنهادركاهشمشكالتانسانی

كسبمهارتهایمقدماتیحوزةارتباطاتواطالعات

ابتدایی

علم
علم

رابطهباخلق
رابطهباخلق

آگاهیازجنبههایكاربردیعلوموفاواوتواناییبهرهگیریازآنها
آگاهیازنقشرسانههادردنیایامروزواثراتآنها متوسطة اول

علم
عمل

رابطهباخلق
رابطهباخلق

كسبسواداطالعاتیوارتباطیوبینشفناوری
تواناییبهرهگیریازفناوریهایاطالعاتیوارتباطی متوسطة دوم

در سند برنامة درسی ملـی، در بخش اهداف 
تفصیلی برنامه های درسـی و تـربیتی دوره های 
در  تحصـیلی  دوره هــای  بـرای  گونـاگـون، 
عرصه های چهارگانة ارتباطی )ارتباط با خدا، 
خود، خلق و خلقت( و عناصر پنج گانة یادگیری 
)تفكر، علم، ایمان، عمـل و اخـالق( اهداف و 
مقاصدی تعریف شده اند. در جدول زیر، اهداف 
مربوط به حوزة فناوری اطالعات و ارتباطات، 
در عرصة رابطه با خلق و دو عنصر علم و عمل 

آمده اند.
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برای تحقق اهداف فوق باید از طریق نظام برنامه ریزی درسی، نظام 
مدیریت آموزشی، نظام تدوین و تهیة محتوای آموزشی و سیستم مشاركت 
اولیای مدرسه و خانه، چاره اندیشی و برنامه هایی تدوین كرد. انتظار می رود 
از طریق سایر زیرنظام های سند تحول، كتاب های درسی، اقدامات فوق 
برنامه، تربیت معلمان آگاه و مسلط به این مفاهیم و آموزه ها، فراهم آوردن 
زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری الزم در مدرسه، آموزش اولیای 
مدرسه و والدین دانش آموزان مقدمات این مهم فراهم شده باشد یا 

فراهم شود. اما آنچه این نوشته در پی آن است، تأكید 
بر موضوع مهمی است كه به نظر مقدمه و 

الزمة اولیة تحقق همة اهداف گفته شده، 
در سطوح فردی و اجتماعی، است.
سخن از مفهوم مهمی است به 

نام »تربیت فناورانه«؛ ساحتی 
مهم از ساحت های تربیت در 
دوران معاصر كه داللت ها 
و  نظری  جنبـه های  و 
فناوری  كاربرد  عملــی 
اطالعــات و ارتباطات 
را در عرصه های زندگی 
شخصــی و اجتـماعی، 
شناخـت فرصـت هــای 

فاوا، توجـه بـه آسیـب ها 
و  قواعد  فاوا،  مخاطرات  و 

استانداردهای برخورد و استفاده 
و  رسانه ها  خصوص  به  فاوا،  از 

نهفته  در خود  این دست،  از  مواردی 
دارد. بدون برنامه ریزی و اجرای جامع تربیت 

برنامة  بیان شده در سند  اهداف  فناورانه، تحقق 
درسی ملی در حوزة مربوط به فاوا، دشوار و تا حدی ناشدنی 

است. البته تربیت فناورانة مورد نظر فقط به دانش آموزان اختصاص ندارد. 
كلیة عوامل انسانی تأثیرگذار بر تربیت باید در این عرصه آگاهی های 
الزم را داشته باشند؛ از معلمان و اولیای مدرسه كه به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم تربیت رسمی دانش آموزان را بر عهده دارند، تا والدین كه 
مدل های رفتاری آن هـا در حوزة رسانه و فناوری الگوی تربیتـی فرزنـدان 

و دانـش آموزان قرار می گیرند.
برای موفـق زیسـتن در قرن حاضر، دانشمندان و مجامع علمـی دنیـا 
مهـارت ها و آگـاهـی هایـی را مـتذكر می شوند كه بـدون تسلط بر آن ها 
زیست معمول و مطلوب آدمی با مخاطره مواجه خواهد شد. اهم این 

دانش ها و مهارت ها در شكـل نشان داده شده اند.
سواد رسانه ای و سواد رایانه ای كه در شكل نیز آمده اند، از پایه های مهم 
و اساسی تربیت فناورانه تلقی می شوند. در تعریف سواد رسانه ای می توان 
گفت: »مجموعة دانش و مهارت هایی كه به كاربر امكان می دهند عالوه 
بر فهم درستی از انواع پیام ها، به بازشناسی مالكیت، انگیزه ها و ارزش های 

نهفته در پیام دست یابد و با رویكردی انتقادی به تنظیم رژیم مصرف انواع 
پیام های ارتباطی بپردازد.«

عناصر سه گانة »رسانه شناسی، تفكر انتقادی و تنظیم رژیم مصرف 
رسانه ای« كه در این تعریف آمده اند، راهنمای خوبی هستند برای تهیة 
تجربه های  و  كتاب ها  برنامه ها،  در  آزمون  و  تجربه، گفت وگو  محتوا، 

یادگیری دانش آموزان.
سواد رایانه ای نیز عبارت  است از توانایی استفاده از مهارت های هفتگانة 
»ICDL«، شامل مفاهیم پایة فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات، استفاده از رایانه، مدیریت فایل ها، 
واژه پردازی، صفـحات گستــرده، ارائة 

مطلب و ارتباطات و اطالعات.
تحقـق این دو )كسـب سواد 
رایانه ای(  سواد  و  رسانه ای 
می تـوانـد تـا حــد زیـادی 
به  دستیابـی  زمینـه سـاز 
اهداف ساحـت تربــیت 
نـظـام  در  فنــاورانــه 

تعلیم وتربیت باشد.
مبتنـی بر سند تحول 
بنیادیــن و سنـد برنامة 
درسی ملی، بــرای تحقق 
اهداف ذكر شده در جدول، 
در راستای تربیــت فناورانة 
دانش آمــوزان، درس هــایـی 
در نظر گرفتــه شــده اند؛ به طـور 
مشخص، درس های كار و فناوری پایة 
ششم ابتدایی و دوره های بعد از آن و درس 
تفكر و سواد رسانه ای پایه دهم متوسطه. اما نكتة 
مهم، ناهماهنگی محتوای طراحی شده به لحاظ زمانی، با اهداف 
بیان شده در سند برنامة درسی ملی است! بدین معنا كه در سند برنامة 
درسی ملی، اولین هدف متناسب و مرتبط با ساحت تربیت فناورانه برای 
دورة پیش دبستانی در نظر گرفته شده است، در حالی كه دانش آموزان تا قبل 
از سال ششم ابتدایی با هیچ محتوا، كتاب و درسی كه به طور مشخص و 
مستقیم موضوع سواد رسانه ای و سواد رایانه ای را در بر گرفته باشد، مواجه 
نیستند. این موضوع با واقعیت هایی كه در عمل در حال رخ دادن است، به 
هیچ وجه سازگاری ندارد. به این معنی كه كودكان ما بسیار زودتر از سن 

مدرسه با فناوری ها مواجه می شوند و از آن ها استفاده می كنند.
كودكان غالبًا از سن دو سالگی درگیر استفاده از انواع رسانه )به خصوص 
تلویزیون و موبایل( می شوند و هر چه سن آن ها بیشتر می شود، میزان 
و عمق درگیری آن ها با این فناوری ها بیشتر می شود. مطابق آمارهای 
حدود 30  بین  از  سال 96،  در  رایانه ای،  بازی های  ملی  بنیاد  رسمی 
میلیون بازی كنندة ایرانی، كه به صورت حرفه ای روزانه 90 دقیقه سرگرم 
بازی های رایانه ای هستند، 31 درصد را كودكان زیر 12 سال تشكیل 
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می دهند! اگر سن بازی كنندگان را تا پایان دورة 
متوسطه، یعنی ابتدای 19 سالگی باال ببریم، 
و  را كودكان  ایرانی  بازی كنندگان  67 درصد 
نوجوانان تا 19 سال تشكیل می دهند. جالب 
این جاست كه براساس همین آمار، 91 درصد 
بازی كنندگان ایرانی بازی های رایانه ای را در 
تنهایی و به صورت فردی انجام می دهند و این 
با توصیة مهم حوزة تربیت رسانه ای مبنی بر 
همراهی والدین با فرزندان 
در هنگـام بازی رایـانه ای 
و استفاده از اینـتـرنــت و 
شبكه های اجـتـمـاعـی در 
تضـاد اسـت و متـأسفانه 
نشان از بـی توجهی والدین 
بر رفـتارهــای رســانه ای 
فرزندان دارد. البته در این آمار نكته ای 
امیدبخش وجود دارد، دال بر اینكه 97 
درصد بازی كنندگان، بازی رایانه ای را در خانه 
انجام می دهند و این می تواند فرصت نظارتی و 

تربیتی الزم را در اختیار والدین قرار دهد.
در هر صورت، این واقعیت ها ضرورت شروع 
از  زودتر  بسیار  موعد  در  فناورانه«  »تربیت 
دوران مدرسه را برای كودكان دوران جدید كه 
»بومیان دیجیتال« نامیده می شوند، چه در خانه 

و چه در مدرسه، نشان می دهد.
از نقش خانه و والدین در این حوزه كه بگذریم، 
در نظام رسمی تعلیم وتربیت، دانش آموزان كشور 
در سن 12 سالگی )ششم ابتدایی( با درسی كه 
مربوط به حوزة فناوری است مواجه اند! بگذریم 
می دهد،  نشان  میدانی  تجربه های  اینكه  از 
حتی در همین سال ششم ابتدایی نیز متأسفانه 
درس كار و فناوری جدی گرفته نمی شود؛ یا 
و  می گیرد  قرار  دیگر  درس های  تحت الشعاع 
معلمان دانش و مهارت الزم برای تدریس آن 
را ندارند. این موضوع به شكلی عجیب تر برای 
درس تفكر و سواد رسانه ای رقم خورده است. 

برای تحقق اهداف 
سند برنامة درسی 

ملی، در ساحت 
تربیت فناورانه، 

به بازاندیشی در 
زمان شروع این 

آموزش ها، محتوای 
مناسب برای 

آموزش، شیوه های 
یاددهی - یادگیری 

و روش های تدریس 
در این زمینه 

نیازمندیم

دانش آموزان دهم متوسطه، در حالی كه پا به 
سن 16 سالگی گذاشته اند، برای اولین بار در 
سیستم آموزش وپرورش كشور، به صورت رسمی 
با درسی دربارة مهارت های كار و استفاده از 
رسانه ها آشنا می شوند! در حالی كه همگان نیك 
می دانند، نوجوانان ما در این سن به كاربران 
حرفه ای فناوری و رسانه تبدیل شده اند و در 
واقع طرح این بحث و درس در این سن، نقش 
نوش داروی بعد از مرگ سهراب را دارد، چرا 
كه هر آنچه در شكل گیری شخصیت رسانه ای 
نوجوانان مؤثر است، تا این زمان به شكل كامل 
و اصالح  تغییر  و  است  را گذاشته  تأثیر خود 
كاربر  نوجوانان  رفتاری  و  شناختی  مدل های 
رسانه ها در این پایه ، اگر غیرممكن نباشد، امری 

بسیار دشوار می نماید.
با این توصیفات به نظر می رسد برای تحقق 
برنامة درسی ملی،  بیان شده در سند  اهداف 
در  بازاندیشی  به  فناورانه،  تربیت  ساحت  در 
مناسب  محتوای  آموزش ها،  این  زمان شروع 
برای آموزش، شیوه های یاددهی - یادگیری و 

روش های تدریس در این زمینه نیازمندیم.
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دانش آموزان با نیازهای ویژه

عده ای از کودکان به اندازه ای با کودکان دیگر فرق دارند که باید توجه 
به آن ها داشت. این تفاوت به طور کلی در تمام خصوصیات  خاصی 
جسمانی، عاطفی، عقالنی و اجتماعی آنان دیده می شود و در سازگاری آن ها 
با محیط اجتماعی اشكال و مانعی بزرگ ایجاد می كند. به همین منظور، تا 
همین چند وقت پیش به این دسته از افراد اجتماع »استثنایی« می گفتند. 
اما از یك طرف، واژة استثنایی معمواًل کاستی ها و تفاوت های منفی را 
در ذهن تداعی می کند و از طرف دیگر، همة کودکان متفاوت یا نیازمند 
برنامة خاص را پوشش نمی دهد. به همین دلیل، در حال حاضر، اصطالح 
کودکان » با نیازهای ویژه« به جای کودکان استثنایی به کار می رود. 
کودک با نیازهای ویژه کودکی است که عالوه بر ویژگی ها و نیازهای 
آموزشی،   نظر  از  دارد.  خاصی  نیازهای  و  ویژگی ها  عادی،  کودکان 
دانش آموز با نیازهای ویژه، از نظر شناختی ، هوشی ، جسمی  )حسی -

حركتی (، عاطفی  و اجتماعی  تفاوت  قابل  مالحظه ای  با افراد هم سن  خود 
دارد. این  تفاوت  به  حدی  است كه  برخورداری  وی از آموزش و پرورش ، 
مستلزم  تغییراتی  )متناسب  با ویژگی های  این  دانش آموزان ( در برنامه ها، 
محتوا ، روش ها، مواد و فضای  آموزشی  عادی  و ارائة  خدمات  آموزشی  و 

توان بخشی  ویژه  به  اوست.
دسته بندی های گوناگونی برای نامگذاری افراد با نیازهای ویژه در نظر 
گرفته اند. در یک دسته بندی این افراد در هشت دسته تقسیم می شوند: 
نابینا و کم بینا، دارای معلولیت جسمی- حرکتی،  ناشنوا و کم شنوا، 
رفتاری،  اختالالت  دارای  ارتباطی،  اختالالت  دارای  ذهنی،  کم توان 

دارای اختالالت یادگیری و تیزهوش و با استعداد.

1. دانش آموزان  ناشنوا و کم شنوا
 الف ( دانش آموز ناشنوا به فردی گفته می شود كه  با میزان  باقی ماندة  
شنوایی  خود، با وجود  استفاده  از وسایل  »كمك  شنوایی« نتواند گفتار 

دیگران  را از طریق  حس  شنوایی  بشنود. به  عبارت  دیگر، میزان  ناتوانی  
حس  شنوایی  او 70 دسی  بل  یا بیشتر است و بنابراین از یادگیری از 

طریق  حس  شنوایی  محروم  است . 
شنوایی   باقی ماندة   میزان   كه   است  فردی  کم شنوا  دانش آموز   ب ( 
وی  در حدی  است  كه می تواند با استفاده  از وسایل  كمك  شنیداری و 
برنامه های  توانبخشی،  زبان  و گفتار را از طریق  كانال  شنوایی  دریافت 
كند. دانش آموزان  کم شنوا در مقایسه  با دانش آموزان  ناشنوا مشكالت  
كمتری  دارند و در صورت  تشخیص  و مداخلة  به  موقع  در زمینة  دریافت  
وسایل  كمك  شنیداری  و برنامة  توانبخشی ، می توانند در كنار دانش آموزان  
عادی  تحصیل كنند. هر اندازه  درجة  نقص  شنوایی  دانش آموزی  كمتر 

باشد، به  آموزش  ویژة كمتری نیاز دارد.

2. دانش آموزان  نابينا و کم بينا 
 الف ( دانش آموز نابینا به فردی گفته می شود كه  بینایی  ندارد یا میزان  
باقی ماندة  بینایی  او، با وجود استفاده  از وسایل  »كمك  بینایی«، به  حدی  
كم  و محدود است كه  آموزش  وی  از طریق  روش های  آموزشی   »خط  
بریل«  صورت  پذیرد. حداكثر بینایی  این گروه از          كمتر است و 
یا زاویة  دید آن ها در بزرگ ترین  قطر از 20 درجه  بیشتر نیست . این  
دانش آموزان  به  آموزش  ویژه  نیاز دارند، چرا كه  آموزش  آن ها باید از طریق  

سایر حواس  انجام  پذیرد.
ب ( دانش آموز کم بینا دانش آموزی است كه  میزان  باقی ماندة  بینایی  
او با استفاده  از وسایل  »كمك  بینایی « به  حدی  كم  و محدود است  كه  
قادر به  استفاده  از خطوط  كتاب های  عادی  نیست و برخورداری  وی  از 
آموزش  وپرورش  مستلزم  استفاده  از وسایل  »كمك  بینایی « مخصوص   
یا كتاب های   »درشت  خط « است. حداكثر بینایی اصالح  شدة چنین  

دانش آموزانی  از            بیشتر و از          كمتر است .  
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3. دانش آموزان  معلول  جسمی  و حركتی  
وجود  با  كه   است  دانش آموزی  حركتی   معلول  جسمی -  دانش آموز 
برخورداری از  بهرة هوشی  معمول به  علت  مشكالت  جسمی  - حركتی  
شدید، به  استفادة  مؤثر از امكانات  آموزشی  مدرسه های عادی  قادر نیست. 
این گونه  دانش آموزان ، اگر ترك  تحصیل  نكنند، ممكن  است  از نظر 
پیشرفت  تحصیلی  دچار عقب  ماندگی  نشوند، اما ناتوانی  حركتی  گاهی  
در آن ها مشكالتی هیجانی  مانند حساسیت  بیش  از حد و تحریك  پذیری  

زیاد به وجود می آورد. 

4. دانش آموزان  كم توان  ذهنی  
 دانش آموز كم توان  ذهنی  فردی است که عملكرد عمومی  هوشی  
هوشی   )بهره   باشد  میانگین   از  پایین تر  مالحظه ای   قابل   طور  به  او 
پایین تر از 70( و در رفتار سازشی  مشكالتی داشته باشد كه در دوران  
رشد پدیدار شده  باشند. كودكان  كم توان  ذهنی  از نظر آموزشی  به  سه  
گروه  »آموزش پذیر«، »تربیت پذیر« و »حمایت پذیر« تقسیم  می شوند و 
سازمان  آموزش و پرورش  استثنایی  مسئولیت  تعلیم  و تربیت  دانش آموزان 

كم توان ذهنی  »آموزش پذیر« را بر عهده  دارد. 

5. دانش آموزان با اختالالت ارتباطی
اختالل های ارتباطی )مشکالت گفتار و زبان( را آسیب در توانایی 
دریافت، ارسال، پردازش و درک مفاهیم تعریف می کنند. اختالل های 
ارتباطی اغلب به تنهایی در کودکان بروز می یابند، اما بروز این مشکالت 
به عنوان مشکالت ثانویه همراه با کم توانی ذهنی، آسیب شنوایی و 
معلولیت جسمی هم کاماًل رایج است. مشکالت گفتار و زبان بر یادگیری 
در همه حیطه های برنامه درسی اثر منفی دارد. همچنین این اختالل 

باعث انزوای اجتماعی، اضطراب و افسردگی می شود. 

6. دانش آموزان  دچار اختالالت  رفتاری 
دانش آموز با اختالالت  رفتاری به فردی گفته می شود كه  با وجود دارا 
بودن  هوش  مرزی  یا باالتر، رفتار اجتماعی ـ  عاطفی  وی  از حیث  فراوانی ، 
شدت ، مداومت  و شرایط  ظهور، تفاوت  معنی داری  با رفتار افراد هم سن  
خود داشته باشد  و این  تفاوت مانع  استفادة او  از آموزش و پرورش  عادی  

می شود. 
هدف  كلی  از آموزش  و توانبخشی  این  گروه  از دانش آموزان،  پیشگیری ، 
شناسایی ، ارزیابی ، اصالح  و كاهش  مشكالت  رفتاری  و ارائة  خدمات  
متناسب  به  منظور ایجاد سازگاری  مطلوب  در زمینه های  فردی  و اجتماعی  

و تا حد امكان بازگشت  آنان  به  جریان  آموزش  و پرورش  عادی  است.

7. دانش آموزان دچار اختالالت یادگيری  
نداشتن   و  طبیعی   هوش   از  برخورداری   وجود  با  دانش آموزان،  این 
نقص های حسی یا آسیب های  شدید مغزی  و مشكالت  شدید عاطفی  
ـ اجتماعی ، قادر به  بهره گیری  كامل  از امكانات  آموزش  و پرورش  عادی  

نیستند و در یك  یا چند مادة درسی  ضعف  محسوس  و مشهود دارند.

8. دانش آموزان تيزهوش و با استعداد
دارای  که  هستند  کسانی  استعداد  با  و  تیزهوش  دانش آموزان 
توانایی های برجسته اند و قادر به انجام امور در سطحی عالی می باشند. 
این افراد دارای هوشبهر بسیار باال )بیشتر از 130( هستند و با همساالن 
خود در ویژگی های گوناگون از جمله قدرت حافظه بلندمدت، درک بهتر 
مفاهیم انتزاعی و ... متفاوت هستند و به همین دلیل به برنامه های 
آموزشی و پرورشی ویژه ای نیازمندند که بتواند بهتر از برنامه های عادی 
توانمندی های بالقوه آنان را بشناسد و به آن ها در جهت رشد و شکوفایی 

شخصی و ایفای نقش مؤثر در جامعه کمک نماید.
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آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه

1. آموزش در مدرسه های عادی 
همراه با سایر دانش آموزان:

 این شیوة آموزشی می تواند برای آن دسته از 
کودکانی که معلولیت شدیدی ندارند و تا حد 
قابل قبولی قادر به استفاده از امکانات عمومی 
مدرسه هستند، کاماًل مناسب باشد. بدیهی 
است، در این صورت باید تسهیالت ویژه و 
فوق العاده ای که دانش آموز نیاز دارد، برای او 

فراهم شود؛

2. آموزش در کالس های خاص در 
مدرسه های عادی:

 در مواقعی که تعداد زیادی از دانش آموزان با 
نیازهای ویژه در مدرسة عادی ثبت نام شوند، 
بر اساس ضرورت و به فراخور ویژگی های 
آنان، می توان کالس خاصی را با وسایل و 
تجهیزات ویژه، مثل میز و صندلی مخصوص 
برای دانش آموزان معلول، برایشان ایجاد كرد؛

3. بازپروری و آموزش در 
آموزشگاه ها و مراکز خاص:

 برای تعدادی از دانش آموزان با آسیب های 
جسمانی که به طور عمومی، عالوه بر نقص 
دارند،  متعدد  مشکالت  و  مسائل  حرکتی، 
الزم است مدرسه ها و مراکز خاصی، با همة 
امکانات و فناوری های کمکی، توان بخشی 
و درمانی، همراه با نیروی انسانی متخصص 

موردنیاز، پیش بینی شود.
 

 وجود افراد با نیازهای ویژه در جوامع انسانی 
موضوعی عادی به شمار می رود. این افراد نباید 
از مشارکت و کنترل جامعه محروم شوند. بهبود 
برنامه  های آموزشی برای افراد با نیازهای ویژه 
باید در زمرة تالش های اصلی هر جامعه باشد 
تا برای آنان، امکان زندگی با سایر انسان های 

عادی فراهم شود. 
در هر نظام آموزشی و پرورشی، مدرسه های 
مربوط به دانش آموزان با نیاز های آموزشی ویژه، 
آموزش و پرورش  حوزة  در  زیادی  مشکالت  با 
با  دانش آموزان  مواجه  اند.  دانش آموزان  این 
نیازهای ویژه عمدتًا دچار مشکالت یادگیری 

توانمند سازی  و  آموزش و پرورش  در  و  هستند 
این دانش آموزان، باید بیش از هر چیز، به این 
موضوع مهم توجه كرد، چرا که ظرفیت واقعی 
ذهنی، جسمی و رفتار هوشمندانة قابل انتظار 
که  متبلور شود  می تواند  زمانی  فقط  آن ها  از 
این دانش آموزان از بیشترین آمادگی روانی و 

باالترین انگیزه برای یادگیری برخوردار باشند.
نیازهای  با  دانش آموزان  كه  است  طبیعی 
ویژه، نسبت به سایر هم ساالن عادی خود، در 
یادگیری و کسب مهارت های الزم کند ترند و 
برخی نیز دیر یاد می گیرند. از این رو، معلم به 
زمان و صبر بیشتری نیاز خواهد داشت تا بخش 

ساده ای از برنامة آموزشی مورد نظر را آموزش 
برنامه ریزی  در  دانش آموزان،  این  معلم  دهد. 
اصولی چون  باید  آموزشی خود،  و روش های 
فراهم آوری تجربه های متنوع آموزشی متناسب 
با سن و توانایی دانش آموز، کمک به وی در 
سعی  خوشایند،  و  جالب  فعالیت های  انتخاب 
در استفاده از موقعیت ها و موضوعات آموزشی 
ملموس و عینی برای ارائة برنامة آموزشی جالب 

و متنوع را در نظر داشته باشد.
ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  آموزش  برای 

باید به سه صورت عمل کرد:
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ضرورت استفاده از فناوری های آموزشی 
برای دانش آموزان با نیازهای ویژه

یکــی از حــوزه های فــعالیــت متخصصان 
تعلیم وتربیـت، توانمنـدسازی دانـش آمـوزان با 
رویکردهای  طریق  از  ویژه  آموزشی  نیازهای 
نوین آموزشی، از جمله رویـکردهای فناورانه 
است؛ چرا که فناوری، تعدیل كنندة بزرگی است 
به  آن  از  می توانند  ناتوان  افراد  از  بسیاری  و 
عنوان نوعی وسیلة جایگزین شناختی در غلبه یا 
جبران تفاوت ها در برابر دیگر یادگیرندگان بهره 
ببرند )كوستا و همكاران، 2009(. فناوری های 
پیشرفته به دانش آموزان با نیازهای ویژه این 
امکان را می دهند که از انواع ابزارها لذت ببرند 
و  بهبود مهارت های تحصیلی  و  تمرین  به  و 
اجتماعی بپردازند )لورین و کول ، 2015، ترجمة 

زارعی زوارکی و همكاران، 1395(. 
پیشرفت در فناوری های آموزشی، نه تنها به 
دانش آموزان با نیاز های ویژه امکان سوادآموزی 
در سطح بهینه را می دهد تا برای زندگی در 
آینده آماده شوند، بلکه استفاده از این فناوری ها 
به بهبود وسایل آموزش و یادگیری برای این 
فناوری های  است.  شده  منجر  دانش آموزان 
در  بسیاری  بالقوة  قابلیت های  نوین  آموزشی 

آموزش ویژه دارند. این فناوری ها می توانند در 
یادگیرنده انگیزه، توجه )به عنوان پاداش و تقویت 
یادگیری  و  تقلید  اجتماعی،  تعامل  بیرونی(، 
را ایجاد و تقویت كنند و به عنوان دستیار، در 
آموزش این دسته از افراد مؤثر باشند؛ هر چند 
که نظام آموزشی کشور ما هنوز این قابلیت های 
بالقوه را به طور کامل نشناخته و از آن ها استفاده 
فقط  نه  آموزشی  فناوری های  است.  نکرده 
می توانند به عنوان وسیلة کمک آموزشی عمل 
کنند. بلکه می توانند دانش آموز را برای رویارویی 

با زندگی پر فراز و نشیب در آینده آماده كنند.
تجربه های  ویژه  نیاز های  با  دانش آموزان 
ضعف  به  غالبًا  كه  دارند.  بسیاری  شکست 

خود  نوبة  به  این  و  می شود  منجر  خودپنداره 
مشکالت یادگیری را تشدید می کند. 

فناوری های آموزشی به طور بالقوه می توانند 
نرم افزارها  کنند.  قطع  را  معیوب  چرخة  این 
در  را  آموزش  که  مناسبی  سخت افزارهای  و 
و  سرنخ ها  با  همراه  و  کوچک  مرحله های 
تقویت ها و محرک های جذاب به دانش آموز ارائه 
می کنند، تجربه های موفق تحصیلی را تضمین و 
در نتیجه خودپنداره را تقویت می كنند. به عالوه، 
استفاده از فناوری های آموزشی به دانش آموزان 
با نیاز های ویژه کمک می کند دریابند می توانند بر 
محیط خارجی اعمال کنترل کنند. این تجربه نیز 

به بهبود خودپندارة آن ها می انجامد.
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دانش آموزان با نیازهای 
ویژه در اسناد باالدستی

در اسناد باالدستی، به وضوح به استفاده از فناوری و تلفیق آن 
در برنامة درسی اشاره شده است. در این باره می توان به دو هدف 
اشاره كرد. هدف شمارة 4 برنامة پنجم توسعة آموزش وپرورش 
استثنایی بر تقویت و بهبود زیرساخت های به كارگیری فناوری 
اطالعات و ارتباطات و فناوری های آموزشی نوین تأكید می كند. 
هدف عملیاتی شمارة 5 هم استقرار شبکة مدیریت هوشمند 
و بهره برداری از فناوری های آموزشــی نوین را در نظر می گیرد 
)ســازمان آموزش وپرورش اســتثنایی، 1392(. همچنین، در 
ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش به طور مشخص به این 

نکته اشاره شده اســت. برای نمونه، در فصل هفتم، به ارتقای 
كیفیت فرایند تعلیم و تربیت با تکیه بر اســتفادة هوشمندانه از 
فناوری های نوین، اشــاره شده اســت. یکی از راهکارهایی هم 
كه برای دســتیابی به این هدف مطرح  شده است، استفاده از 
رویکردهای تولید محتوای الکترونیکی اســت )شــورای عالی 
آموزش و پــرورش، 1390(. فناوری اطالعــات و ارتباطات در 
ارائة خدمات آموزشــی به دانش آموزان عــادی و دانش آموزان 
 بــا نیازهای ویــژه، از اهمیت و ظرفیت هــای خوبی برخوردار 
است.  )اســپاروهاک و هیلد، ترجمة زارعی زواركی و والیتی، 1394(.  

با  نیازهای ویژه  با  از دانش آموزان  هر یک 
توجه به نوع و میزان معلولیت یا توانمندی ها، 
نیازهای خاصی در زمینة استفاده از فناوری های 
از  بتوانیم  آموزشی دارند. این طور نیست که 
فناوری های آموزشی یکسانی برای آموزش به 
تمامی گروه های دانش آموزان با نیازهای ویژه 

استفاده كنیم. 
به  رساندن  »یاری  فناوری  نقش  واقع،  در 
تکمیل  و  دادن  انجام  در  ناتوان  دانش آموزان 
فناوری  از  استفاده  بدون  که  است  تکالیفی 
بود«  نخواهند  آن ها  تکمیل  به  قادر  مذکور 
)سیمسون و همكاران، 2009(. بنابراین، فناوری 
مذکور امکان انجام تکالیف محول شده ای را به 
دانش آموزان خواهد داد که معمواًل بدون کمک 
گرفتن از پشتیبانی های ضروری برای موفقیت 
در کالس درس عمومی، قادر به انجام آن ها 
نیستند )نثرتون و دیل ، 2006(. فناوری پیچیده و 
دقیقی همچون رایانه و وسایل کمک ارتباطی 
الکترونیکی می توانند به نحو چشمگیری زندگی 

را برای این دانش آموزان بهبود ببخشند و آن ها 
را قادر كنند از تجربه های محیط خود بهره مند 
شوند )مارگارت، ریچــارد و تـــامپکینز، ترجمة 

شریفی درامدی و همکاران، 1390(.
امـروزه بـاید عــامل فــناوری را در فــرایند 
آموزش وپرورش و به ویــژه آمــوزش و پرورش 
جــمله  از  عــوامل  سایــر  کنار  در  فراگیر1 
عاملی  عنوان  به  محتوا،  و  دانش آموز  معلم، 
تأثیر گذار و مهم در نظر گرفت، چرا که بدون 
تلفیق هوشمندانه و مؤثر فناوری با فرایند تربیت، 
به  بود.  نخواهد  امکان پذیر  آن  اهداف  تحقق 
عبارت دیگر، فناوری در ارائة خدمات آموزشی، 
هم به دانش آموزان عادی و هم به دانش آموزان 
با نیازهای آموزشی ویژه، از ظرفیت های خوبی 
برخوردار است. در این زمینه باید گفت، نقش 
معلم در بهره گیری هدفمند و مؤثر از فناوری، 
نقش ممتاز و منحصر به فردی است، زیرا جز 
از طریق معلم نمی توان از فناوری در کالس، 
و  مناسب  شکلی  به  خانه  در  حتی  و  مدرسه 

مؤثر بهره گرفت. بنابراین، هنر معلم، شناخت 
تهدیدهای  و  چالش ها  فرصت ها،  ظرفیت ها، 
حاکم بر هر یک از فناوری ها و بهره گیری مؤثر 
از آن ها در راستای تحقق اهداف آموزشی  و 
زوارکی،  )زارعی  است  درس  کالس  تربیتی 

والیتی و مرادی، 1396: 22-30(.
آموزش  در  فناوری  فزایندة  رشد  با  همگام 
ویژه، مسئوالن آموزشی نیز همواره کوشیده اند 
ویژه  آموزش  در  را  رسانه ها  و  فناوری  نقش 
مخارج  از  طریق،  این  از  و  سازند  پررنگ تر 
زیاد آموزش وپرورش بكاهند )ساری و اینسن 
آمادگی  مناسبت،  به همین  ماینجر، 2002(.  
دیگر  با  برای همراهی  آموزش وپرورش  نظام 
نهادهای اجتماعی در عصر فناوری اطالعات، 
برای پرورش انسانی كه در این عصر نقش ایفا 

می کند، ضروری است.

پینوشت
1. Inclusive Education
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فناوری های آموزشی مورد نیاز 
دانش آموزان با نیازهای ویژه

فناوری های آموزشی، برای تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه 
ظرفیت زیادی دارند. این فناوری هابه چنین دانش آموزانی امکان می دهد 
بردارند.  میان  از  می شوند،  متحمل  خود  یادگیری  در  که  را  موانعی  تا 
فناوری های آموزشی به دو دستة نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم می شوند 
که در ادامه به شرح ویژگی های هر یک و نحوة بهره گیری معلمان از آن ها 

در كالس های درس می پردازیم.

رهنمودهایی برای معلمان
ممکن اســت تعدادی از معلمان مدرســه های استثنایی 
فکر كنند استفادة دانش آموزان با نیازهای ویژه از فناوری های 
آموزشــی، نوعی وقت تلف كردن است، در حالی كه ساعات 
زیــادی را كه این دانش آمــوزان صرف كار بــا فناوری های 
آموزشی  می كنند، نمی توان به هیچ وجه تلف شده تلقی كرد. 
با این حال، نباید فکر كنیم معلمــان می توانند فناوری های 
آموزشی را تحت هر شرایط آموزشی و برای هر نوع محتوای 
درسی به كار ببرند. به طور منطقی، شرایطی وجود دارند كه 
معلمان مدرسه های استثنایی، هنگام استفاده از فناوری های 

آموزشی باید آن ها را مد نظر قرار دهند. 
تحقق هدف های آموزشــی مــورد انتظــار از مهم ترین 
عواملی اســت كه باید در انتخاب فناوری های آموزشی برای 
دانش آمــوزان با نیازهای ویژه مــورد توجه قرار گیرد. ممکن 
است فناوری های آموزشی قابلیت های زیادی داشته باشند، اما 
با هدف های مورد انتظار آموزشی هیچ سنخیتی نداشته باشند 

و فقط به اتالف وقت معلم و دانش آموزان بینجامند.



از جمله ابزارها و فناوری های نوینی كه 
امروزه در آموزش به كار گرفته می شوند، 
برای  یادگیری  و  تدریس  منظر  از  هستند.  وبالگ ها 
تسهیل  قابلیت  وبالگ  ویژه،  نیازهای  با  دانش آموزان 
یادگیری را برای این یادگیرندگان داراست و فضایی تلقی 
می شود كه امكان فهم عمیقی از معناسازی را برای آن ها 

فراهم می کند.

وبالگ

برنامه هایی که مخصوص تألیف چندرسانه ای هستند، می توانند برای 
کاربران این امکان را فراهم آورند که با تلفیق متن، گرافیک، صوت، 
کلیپ های ویدئویی و پویا نمایی، یك پروژة چندرسانه ای ایجاد كنند. 
دانش آموزان با نیازهای ویژه می توانند از این چندرسانه ای ها در یادگیری 

و تمرین درس ها استفاده كنند. همچنین، می توانند 
به طور مستقل یا با همکاری دیگر هم کالسی های 

خود، به یادگیری بپردازند.

محیط های مجازی که به عنوان واقعیت مجازی9 نیز 
نام برده شده اند، محیط هایی سه بعدی و رایانه ای هستند 
که به طور هم زمان به فعالیت کاربران خود پاسخ می دهند. 
نمونه های معروف آن ها شامل کالهی كه بر سر گذاشته 
می شود، نمایش برجسته، گوشی و ابزارهای متنوع فیزیکی 
هستند که بازخورد اطالعات را انتقال می دهند. در چنین 
دنیای مملو از مجاز، اطالعات حرکت سر و بدن کاربر به 
طور مستمر به رایانه گزارش می شود و در نهایت پاسخ به 

فعالیت کاربر نمایش داده می شود. 

این برنامه ها با به كار گرفتن پویا نمایی ها و افکت های صوتی، 
با  دانش آموزان  یادگیری  برای  که  می آورند  وجود  به  را  کتاب هایی 

نیازهای ویژه مناسب اند. حتی دانش آموزانی که قادر 
به خواندن نیستند، می توانند از شنیدن متونی که 
برای آن ها خوانده می شوند لذت ببرند. همچنین، 
می توانند کلماتی را که برای آن ها خوانده می شوند، 
در حین خواندن، به صورت پر رنگ یا رنگی ببینند.

کتاب های الکترونیکی به عنوان نوعی از نشر الکترونیکی7، 
با توجه به نیازهای کاربران خود در شکل های متنوع )متنی، 
تصویرهای  )متنی،  متفاوت  انواع  و  تصویری(  و  صوتی 
ساکن و تصویرهای متحرک( عرضه می شوند. کتاب های 
الکترونیکی مهم ترین وجه نشر الکترونیکی هستند و روز به 
روز بر اهمیت آن ها افزوده می شود. از این رو، برنامه ریزی 

مناسب برای ایجاد و بهره برداری از این 
نوع کتاب ها در آموزش به دانش آموزان با 

نیازهای ویژه ضروری به نظر می رسد.

برنامه هایی نرم افزاری و تعاملی هستند که  بازی های رایانه ای 
به طور عمده با هدف سرگرمی تولید شده اند. اصطالح بازی های 
رایانه ای، به بازی های مبتنی بر رایانه های شخصی3 و بازی های 

فرمانی4 اشاره دارد. بازی های رایانه ای در یادگیری، 
با عنوان »یادگیری مبتنی بر بازی«5 شناخته شده اند. 
محتوای  یکپارچه سازی  در  رایانه ای  بازی های 
با  دانش آموزان  به  آموزش  روش های  با  آموزشی 

نیازهای ویژه قابلیت های بالقوة بسیاری دارند.

کتاب های تعاملی1

چندرسانه ای2

بازی های رایانه ای

کتاب الکترونیکی6

محیط های مجازی8

 فناوری های

 آمـوزشــی

نرم افـزاری
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تختة هوشمند10 آهن ربایی مغناطیسی است که می تواند 
نگرش ها و عقاید دانش آموزان را به نمایش بگذارد. این 
دیوار  روی  می تواند  که  است  بزرگ  اندازه ای  به  تخته 
دانش آموزان،  مشاهدة  منظور  به  کالس، 
قرار گیرد. تختة هوشمند یک صفحه نمایش 
لمسی است که با اتصال به رایانة شخصی 
یا رایانة کیفی11 و یک دستگاه نورافکن12 
کار می کند )هال ، 2010(. این تخته، تصویر 
نشان  را  رایانه  نمایش  صفحه  از  بزرگی 
طریق  از  می توانند  دانش آموزان  می دهد. 
رایانه ای که به آن متصل است، به تخته دسترسی داشته 

باشند یا سطح تخته را لمس کنند.

در کالس های مبتنی بر سخنرانی و نظایر آن، دوربین 
ویدیویی دیجیتال می تواند لحظات مهم را ثبت و حفظ 
كند تا محتوای آن ها در زمان دیگری بحث و بازنگری 
شود. همچنین این امكان دانش آموزان با نیازهای ویژه را 
برمی انگیزد و آن ها را فعال نگه می دارد. از 
این طریق، دانش آموزان می توانند در صورت 
نیاز، آموزش معلم را بارها ببینند و تکرار کنند.

صفحه نمایش لمسی برای دانش آموزانی ارزشمند است که در برقراری هماهنگی 
بین امور مشكل دارند. یا دانش آموزانی که نمی توانند رابطة بین اعمال موشواره یا 

صفحه کلید و اعمالی را که روی صفحه  نمایش انجام می پذیرد درک 
كنند. اکثر نرم افزارهای آموزشی می توانند با صفحة نمایش لمسی کار 
کنند. البته به شرطی كه صفحه  نمایش رایانة شما از این قابلیت پشتیبانی 
كند. دانش آموزان به طور مستقیم صفحة نمایش را لمس می کنند تا بین 

گزینه ها حرکت کنند.

رایانة دستی رایانة کوچکی است که معمواًل 
پست  برنامة  تقویم،  متن،  ویرایشگر  یک 
الکترونیکی و مرورگر اینترنت و نرم افزارهای 
دیگر دارد. رایانة دستی می تواند برای دانش آموزانی سودمند باشد 
که برای نظم دادن به امور شخصی و یادگیری خود نیازمند حمایت 
هستند. بازی ها و نرم افزارهای دروس آموزشی مختلف می توانند بر 

روی این رایانه نصب و اجرا شوند.

به  مجدد  دسترسی  و  ضبط  قابلیت  با  گوشی 
سخنرانی، منبعی ارزشمند برای یادگیرندگانی است 
که در کالس های پر سر و صدا به فعالیت مشغول اند. 
گوشی این قابلیت را برای دانش آموز فراهم می کند 

که مثاًل سخنرانی را به طور واضح از 
رایانه بشنود و صدای خود را هم در رایانه 
ذخیره كند. از این طریق، تکرار آموزش 
معلم برای دانش آموز با نیاز ویژه بسیار 

آسان می شود.

تخته هوشمند

رایانه دستی13

دوربین ویدیویی دیجیتال14

صفحه نمایش لمسی15

گوشی دارای بلندگو

 فناوری هـای
 آمــوزشــی

سخت افزاری

پی نوشت ها
1. Interactive Books
2. Multimedia
3. PC-based Games
4. Console-based Games
5. Game-based Learning
6. E-book
7. Electronic Publication
8. Virtual Environments
9. Virtual Reality
10. Smart WhiteBoards (SWBs)
11. Laptop
12. Projector
13. Personal Digital Assistant 
(PDA)
14. Digital Video Camera
15. Touch Monitor

اینفوگرافی: کمیل ریحانی
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راهبردهای تدریس موفق

قرارداد وابستگی
قرارداد وابستگی نوعی توافق کتبی یا شفاهی 
بین معلم و دانش آموز است که بر اساس آن 
انجام  پیامدهای  یا  پاداش ها  و  ویژه  تکالیف 
تکلیف مشخص می شوند. این راهبرد کمک 
و  بدانند  را  خود  تکلیف  دانش آموزان  می کند 
مسئولیت انجام آن را بپذیرند. در محیط های 
سایر  با  کار  حال  در  معلم  که  زمانی  فراگیر، 
به  بالفاصله  نمی تواند  و  است  دانش آموزان 
دانش آموز با نیاز ویژة خود بازخورد دهد، این 

راهبرد می تواند بسیار کارآمد باشد. 

ایفای نقش
در راهبرد ایفای نقش موقعیت هایی طراحی 
می شوند، که دانش آموزان براساس ادراکشان 
ایفای  به  موقعیت ها،  آن  شخصیت های  از 
تجربة  فرصت  راهبرد  این  می پردازند.  نقش 
و  ایمن  به شیوه ای  را  موقعیت های گوناگون 
بدون تهدید و تنبیه برای دانش آموزان فراهم 
نقش  ایفای  فراگیر،  محیط های  در  می کند. 
می تواند به دانش آموزان با نیازهای ویژه و سایر 
دانش آموزان کمک کند با کالس جدید و افراد 

جدید انس بگیرند. 

موفقيت چالش انگيز
باید  چالش انگیز  موفقیت  راهبرد  براساس 
ضمن اطمینان از چالش انگیز بودن تکالیف برای 
دانش آموزان، تجربه های موفقیت آمیزی برای 
تکالیف  موفقیت آمیز  انجام  کرد.  فراهم  آن ها 

آموزشی گوناگون، اعتماد به نفس و خودشناسی 
دانش آموز را بهبود می بخشد. این امر به نوبة 
می کند.  تسهیل  را  یادگیری  به  عالقه  خود 
برای  چالش انگیز  تکالیف  موفقیت آمیز  انجام 
در کالس های  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان 
فراگیر، برای اطمینان از پیشرفت آن ها در مسیر 

هدف های آموزشی ضروری است. 

تکاليف کوتاه
براساس راهبرد تکالیف کوتاه، به جای اینکه 
کل تکلیف یکدفعه ارائه شود، در چندین بخش 
کوتاه ارائه می شود. تکالیف دشوار و پیچیده، 
اگر یکدفعه ارائه نشوند، بیشتر قابل مدیریت 
هستند. در واقع، نسخه های کوتاه شدة تکالیف، 
دانش آموز را کمتر به ترس، نگرانی و دستپاچگی 
دچار می کند. در محیط های فراگیر، معلم باید 
با  دانش آموزان  بر  عالوه  که  شود  مطمئن 
نیازهای ویژه، سایر دانش آموزان کالس نیز از 

این راهبرد سود می برند. 

مراکز یادگيری
در راهبرد مراکز یادگیری، درون کالس درس 
و  مواد  و  می شوند  طراحی  ویژه ای  فضاهای 
وسایل آموزشی ویژه در آن ها نگهداری می شوند. 
دانش آموزان می توانند فردی یا گروهی در آن 
فضاها به یادگیری بپردازند. با استفاده از این 
را  ویژه ای  مهارت های  دانش آموزان  راهبرد، 
متناسب با توانایی های فردی شان یاد می گیرند. 
در محیط های فراگیر، معلم باید مطمئن شود 

دانش آموزان قوانین استفاده از مراکز یادگیری 
را می دانند. همچنین، معلم باید برای کمک به 
دانش آموز برای استفاده از مراکز یادگیری، در 
مواقع ضروری از کمک هم ساالن استفاده کند. 

کنترل فاصله
در این راهبرد، از محل ایستادن یا نشستن 
رفتارهای  تقویت  برای  دانش آموز  یا  معلم 
مطلوب و کاهش احتمال رفتارهای نامطلوب 
استفاده می شود. با استفاده از این روش، احتمال 
و  می یابد  کاهش  نامطلوب  رفتارهای  بروز 
مقدار زمانی که دانش آموزان به انجام تکالیف 
محیط های  در  می یابد.  افزایش  می پردازند، 
شیوه ای  به  راهبرد  این  از  باید  معلم  فراگیر، 
ویژه،  نیاز  دارای  دانش آموز  که  کند  استفاده 
همچنان به عنوان عضوی از کالس در نظر 

گرفته شود و احساس انگشت نما بودن نکند. 

آموزش هم كالسی
دانش آموزان  آموزش هم كالسی،  راهبرد  در 
سایر  به  مسئولیت ها  و  تکالیف  انجام  در 
هم كالسی های خود کمک می کنند. این روش 
نقش  که  دانش آموزانی  یادگیری  به  تنها  نه 
شاگرد را دارند کمک می کند، بلکه یادگیری 
دانش آموزان دارندة نقش معلم را هم تقویت 
به  باید  معلم  فراگیر،  محیط های  در  می كند. 
دانش آموز با نیازهای ویژه اجازه دهد به صورت 
دوره ای، هم نقش معلم و هم نقش دانش آموز 

را تجربه کند. 

با  دانش آموزان  آموزش  برای  معلمان  که  دارند  وجود  زیادی  راهبردهای 
نیازهای ویژه، از آن ها استفاده می کنند. این راهبردها هم نیازهای مدیریت 
رفتاری دانش آموزان و هم نیازهای محتوایی درس های گوناگون دانش آموزان 
را پوشش می دهند. برای برآوردن نیازهای فردی دانش آموز با نیازهای ویژه هم 

بسیار مفیدند. برخی از این راهبردها عبارت اند از:
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 همتدریسی1، فعالیتی است که در آن دو یا چند نفر مسئولیت تدریس 
همة  دانش آموزان یک کالس را به عهده می گیرند. این نوع تدریس شامل 
توزیع مسئولیت بین افراد برای برنامه ریزی، توجه به تفاوت های فردی و 
نظارت بر پیشرفت دانش آموزان یک کالس می شود. هم تدریسی روشی 
جذاب برای دانش آموزان است تا از دو یا تعداد بیشتری از معلمان، که 
ممکن است روش های تفکر یا تدریس متفاوت داشته باشند، بیاموزند. 
برخی افراد معتقدند، هم تدریسی راهی برای مؤثرتر ساختن مدارس است. 
در سال های 1970، هم تدریسی از طریق اصالحات قانونی مدرسه ها و 
نیز نیاز به تغییر آموزش برای دانش آموزان ناهمگن تکامل یافت. نتایج 
حاصل از تحقیقات بر اجرای هم تدریسی در کالس های فراگیر از کاهش 
ارجاع به خدمات فشردة  ویژة  آموزشی، افزایش سطح موفقیت های کلی 
دانش آموزان، وقفة کمتر در فرایند تدریس، کاغذبازی کمتر، افزایش تعداد 
دانش آموزان واجد شرایط برای آموزش استعدادهای درخشان و تیزهوشان 

و کاهش ارجاعات برای مشکالت رفتاری خبر می دهد. 
به طور کلی، هم تدریسی برای دانش آموزان با نیازهای متنوع آموزشی 
مفید است. در هم تدریسی، هر فردی که در مدرسه نقش آموزشی داشته 
باشد، می تواند شرکت کند: »معلمان کالس، کمک معلمان، مربیان ویژه، 
متخصصان یادگیری، کتابداران مدرسه، متخصصان محتوا مانند معلمان 
خواندن، کارکنان پشتیبانی مانند درمانگران زبان و گفتار و روان شناسان 

مدرسه، داوطلبان تدریس و خود دانش آموزان«.
چهار مدل اصلی هم تدریسی عبارت اند از:

هم تدریسی حمایتی
هم تدریسی حمایتی زمانی است که یک معلم نقش آموزش دهندة اصلی 
را به عهده می گیرد و معلم دیگر برای ارائة  حمایت در بین دانش آموزان 
حرکت می کند. هنگامی که دانش آموزان با هم کار می کنند، معلمی که 
نقش حمایت کننده را برعهده می گیرد، با قدم زدن در بین آن ها و ارائة  
کمک فردی در مواقع الزم، بر کار دانش آموزان نظارت می کند. هم زمان، 

معلم دیگر هم درس را ادامه می دهد. 

هم تدریسی موازی
زمانی  موازی  هم تدریسی 
نفر  چند  یا  دو  که  است 
از  متعددی  گروه های  با 
دانش آموزان در بخش های 

متفاوتی از کالس کار می کنند. 
در هم تدریسی موازی، معلمان 
همکار معمواًل در یک مکان 

و یک زمان تدریس می کنند و 
یادگیری گروه های دانش آموزان را 

تسهیل می كنند. معلمان همکار در بین 
گروه ها می چرخند و گاهی ممکن است یک گروه 

برای مدتی کوتاه بدون معلم همکار کار کند. 

هم تدریسی مکمل
هم تدریسی مکمل زمانی است که معلمان همکار برای بهبود آموزش 
همکاران  از  یکی  اوقات  گاهی  می دهند.  انجام  کاری  دیگر،  همکار 
پیشاپیش نقش های مهارت اجتماعی را، که برای یادگیری مشارکتی 
موفق الزم است، آموزش می دهد و سپس در هنگام تدریس معلم همکار، 

بر تمرین این نقش ها توسط دانش آموزان نظارت می کند. 

هم تدریسی گروهی
هم تدریسی گروهی زمانی است که دو یا چند نفر، فعالیت هایی مثل 
برنامه ریزی، تدریس، ارزیابی را که در شیوة معمول و رایج معلم به تنهایی 
در  همکار  معلمان  می گیرند.  عهده  بر  مشترک  به طور  می دهد،  انجام 
هم تدریسی گروهی درس ها را طوری تقسیم می کنند که دانش آموزان 

بتوانند از تخصص و نقاط قوت هر دو یا چند معلم استفاده کنند.

پی نوشت
1. co-teaching

 روشی در آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه
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دکتر احسان طوفانی نژاد، دکترای تکنولوژی 
آموزشی از دانشگاه عالمه طباطبائی، به بحث 
با نیازهای ویژه عالقه دارد و رسالة  کودکان 
الگوی  »طراحی  زمینة  در  را  خود  دکترای 
با شبکة  غنی شده  یادگیری  آموزشی محیط 
اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر میزان یادگیری 
و مهارت های اجتماعی دانش آموزان با آسیب 
شنوایی در درس علوم« انجام داده است. ایشان 
در دو فرصت مطالعاتی در استرالیا و آمریکا، 
نیازهای این کودکان و آموزش آن ها را بررسی 
كرده است. همچنین، کارگاه های زیادی را در 
معرفی روش های نوین آموزشی و فناوری های 
آموزشی برای این گروه از یادگیرندگان برگزار 

می كند. 
برای گفت وگو با ایشان به مجتمع روزبه رفتیم 

و ساعتی با ایشان به صحبت نشستیم.

 با دکتر احسان طوفانی نژاد



   دورۀ سی و پنجم   رشد  فناوری آموزشی  شمارۀ   29 دی   1398  

دانش آمـوزان بـا نيازهـای ویـژه در 
مدرسـه های عـادی و اسـتثنایی چه 

دارند؟ مشـكالتی 
دو گونه مشکل مطرح است: اولی مشکالت 
سخت افزاری و نرم افزاری، و دومی مشکالت 
استفادة  در  سخت افزاری  مشكالت  ارتباطی. 
وجود  آموزشی  محیط های  از  دانش آموزان 
دارند. برای مثال، آیا برای دانش آموزان كم بینا 
امکاناتی مانند خطوط راهنمای برجسته وجود 
دارد؟ آیا چراغ اعالن زنگ برای دانش آموز کم 
شنوا وجود دارد؟ مشكالت نرم افزاری هم به 
این می پردازند كه آیا دانش آموزان با نیازهای 
ویژه می توانند از فناوری ارتباطات و اطالعات 
برای رسیدن به اهداف خود استفاده كنند؟ برای 
نمونه، دانش آموز كم بینا/ نابینا چگونه می تواند با 
پست الكترونیكی یا شبكه های اجتماعی مطلبی 

را دریافت یا ارسال كند؟
است.  ارتباطی  مسائل  هم  دوم  مشکل   
اولین آن ها هم درك نشدن این دانش  آموزان 
سایر  با  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  است. 
سرعت  آیا  دارند؟  تفاوتی  چه  دانش آموزان 
یادگیری آنان با بقیه یكسان است؟ آیا دریافتی 

آن ها از صحبت های معلم، مانند بقیه است؟ 
 بحث بعدی، هم کالسی های این دانش آموزان 
هستند. آیا بچه های كالس دربارة هم كالسی 
با نیاز ویژة خود آن قدر آشنایی دارند كه به او 
ترحم، یا او را تمسخر یا طرد نكنند؟ به نظر من، 
موضوع جدی این دانش آموزان، درك نشدنشان 

در مدرسه های عادی است.
معلمان کالس های دارای دانش آموزان 
با نيازهای ویژه كدام مشکالت احتمالی 
را دارند و فناوری چه کمکی می تواند به 

آن ها بکند؟
اول مشكالت را بگویم. به نظر من، معلم 
در کالس مانند بازیکن فوتبال است. بازیكن 
فنون را می داند و فقط در موقعیتی باید تصمیم 
بگیرد از كدام استفاده کند. معلم نیز با توجه 
طور  به  دانش آموزان،  متنوع  ویژگی های  به 
ببرد.  کار  به  را  متفاوتی  باید روش های  دائم 
یک  هم  عادی  کالس های  در  موضوع  این 
چالش است، چه رسد به کالس هایی که در 
آن ها دانش آموزان با نیازهای ویژه وجود دارند. 

سخت ترین کار معلم تدریس به گونه ای است 
که هم دانش آموز عادی و هم دانش آموز با نیاز 

ویژه بتوانند از آن استفاده کنند.
 نکتة بعدی، نا آشنایی معلمان با ویژگی های 
این دانش آموزان است. برخی مواقع به دلیل 
ناآشنایی معلمان مشكل ایجاد می شود. مثاًل 
زمانی كه دانش آموز اوتیسم در كالس است، 
باید دقت كرد، چون با توجه به اینكه گیرندة 
حسی فرد اوتیسمی به شدت قوی است، وقتی 
معلم برای ساكت كردن بچه ها روی میز ضربه 
می زند، طیف اوتیسم این صدا را خیلی شدیدتر 
می شنود و اذیت می شود. یكی از چالش های 
كار  شنوایی،  آسیب  دچار  افراد  برای  جدی 
»سندروم  نام  با  مفهومی  است.  گروهی 
میزشام« دربارة این افراد وجود دارد. در نظر 
بگیرید فردی كه آسیب شنوایی دارد، سر میز 
شامی نشسته است كه همه در حال صحبت 
هستند. چالش این فرد این است كه نمی تواند 
متوجه شود چه كسی در حال صحبت و چه 
كسی در حال پاسخ دادن است؟ یا چه فردی 
وسط صحبت وارد می شود؟ در كالس، زمانی 
كه معلم تدریس می كند، همه می دانند باید به 
معلم نگاه كنند، اما در كار گروهی، چون هر 
فردی بدون نوبت حرف می زند، فرد دچار آسیب 
شنوایی نمی داند چه كسی صحبت می كند و 
سررشتة گفت وگو را از دست می دهد. مشكل 
دیگر، محدودیت  كانال های دریافتی و سرعت 
دلیل،  همین  به  است.  آنان  دریافت  پایین 
میزان اطالعاتی كه دریافت می كنند، محدود 
می شود. بنابراین، پردازش محدود، و خروجی و 
عملكرد آن ها نیز محدودتر می شود. این جاست 
كه دیگران فكر می كنند این بچه ها مشكل 
یادگیری دارند. یك كمك جدی فناوری به این 
افراد، سهل كردن ارتباط است. افراد می توانند 
به وسیلة فناوری، كانال های ارتباطی خود را 
با دیگران متنوع و غنی تر كنند. كاربرد دیگر، 
است.  اطالعات  دریافت  كانال های  افزایش 
به دست  نیز  را  فرد  یادگیری  كنترل  فناوری 
آموزشی  چندرسانه ای  مثالً   می دهد.  خودش 
باعث می شود فرد با اختالل یادگیری بیشتر 
تمرین كند یا با سرعت یادگیری خودش كار 
كند. من اعتقاد دارم، اگر فناوری برای افراد 
برای  است،  مستحب  و  امكانی خوب  عادی 

افراد با نیازهای ویژه ضروری و واجب است و 
باید در اولویت قرار گیرد.

بـا آمـوزش فراگيـر که در كشـور ما 
تنهـا به هـم مکانی دانش آمـوزان با 
نيازهـای ویژه و دانش آمـوزان عادی 

شناخته می شـود، موافقيد؟
که  دلیل  این  به  بله،  نه.  هم  و  بله  هم 
باید وارد  بعدها  نیازهای ویژه  با  دانش آموزان 
جامعه ای شوند که همة افراد آن مثل خودشان 
نیستند. در مدرسه که یک جامعة کنترل شده 
است، با حمایت افراد متخصص كم كم دورة 
گذار را راحت تر طی می كنند و یاد می گیرند 
چگونه با افارد عادی ارتباط برقرار كنند. نكتة 
درصد  كه  دانش آموزانی  كه  است  این  بعدی 
ویژه بودنشان كم است، وقتی بین افراد عادی 
قرار می گیرند، اعتمادبه نفسشان باال می رود، زیرا 
به آن ها به عنوان افراد عادی نگاه می شود و 
این كمك بزرگی در افزایش انگیزه و تالش 
از  است.  ویژه  نیاز  بدون  دانش آموزان  حد  در 
طرف دیگر و شاید مهم تر از این، دانش آموزان 
عادی می آموزند چگونه با افرادی كه نیازهای 
پیدا كنند و  برقرار و انس  ارتباط  دارند،  ویژه 
آن ها را افرادی عجیب و خارج از جامعه نبینند. 
همین فرصت باعث می شود نگاه جامعه نیز به 
این افراد اصالح شود. در استرالیا، دانش آموزان 
عادی می توانستند درس زبان اشاره را بگذرانند 
تا بتوانند با هم كالسی های با آسیب شنوایی 
ارتباط برقرار كنند و مسئولیت خود را در قبال 
كنند.  درك  دیگر  انسان های  و  هم كالسی ها 
من به شخصه معتقدم با وجود اینكه خود این 
افراد مشكالتی دارند و همه آرزو داریم تمام این 
مشكالت برطرف شوند، وجود این افراد می تواند 

برای جامعه فرصت رشد ایجاد كند.
این  چون  نه.  می گویم  دیگر  طرف  از 
در  كه  دارند  ویژه ای  نیازهای  دانش آموزان 
مدرسه های عادی كمتر به آن ها توجه می شود و 
افرادی كه آنجا هستند، درصد كمی از وقتشان 
را برای افراد دارای نیازهای ویژه می گذراند و 
این باعث می شود گاهی حتی در كمترین حد 
نیازشان هم امكانات دریافت نكنند. در حالی 
كه اگر تمام امكانات و افراد متخصص در یك 
مدرسه جمع شوند، بهتر می توان جوابگوی این 



با فناوری می توان 
آزمون هایی 
برگزار كرد 

كه فرد با نیاز 
ویژه در محیطی 

راحت تر و با 
محدودیت زمانی 

كمتر آزمون 
بدهد
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دانش آموزان، چه از بعد سخت افزاری و نرم افزاری و چه 
ارتباطی بود. هم اكنون در دنیا مفهوم مراكز یادگیری در 
حال رشد است؛ مراكزی كه امكانات پرهزینه ای را كه 
توسط یك مدرسه قابل تهیه نیست تهیه و به جای یك 
مدرسه، به چندین مدرسه ارائة خدمت می كنند. می توان 
مدرسه هایی برای دانش آموزان با نیاز خاص، مثاًل دچار 
آسیب  بینایی تخصیص داد. تجمیع امكانات در آن جا 
به استفادة بهتر و هزینة مناسب تر می انجامد. برای مثال، 
در بازدیدی كه از مدرسة ناشنوایان در ایالت كالیفرنیای 
آمریكا داشتم، عالوه بر جمع شدن امكانات برای این 
هنری  فنی وحرفه ای،  فعالیت های  روی  دانش آموزان، 
تأكید  یا گرافیك هم  برنامه نویسی  مانند  فناورانه ای  و 
بیشتری می شد. حتی یك كارگاه تعمیر اتومبیل در مدرسه 
كارهایی  برای  را  دانش آموزان  واقع،  در  داشت.  وجود 
آماده می كردند.  انجام دهند  كه می توانستند در جامعه 
همچنین، این مدرسه به مخاطبان ردة سنی 3 تا 20 سال 

خدمات ارائه می داد. 

معلم مدرسة دولتی و عادی چگونه می تواند با 
وجود داشتن 40 دانش آموز، به دانش آموزان 

با نيازهای ویژة خود هم کمک کند؟
فارغ از فناوری، در ابتدا الزم است با مدیریت درست، 
مثاًل  داد.  اختصاص  گروه  این  به  را  کالس  از  زمانی 
تمرین  انجام  در حال  دانش آموزان عادی  هنگامی كه 
اختصاص  افراد  این  برای  زمانی  مثال هستند،  یا حل 
به  توجه  با  دانش آموزان  این  نشستن  محل  دوم،  یابد. 
ویژگی های هر یك تعیین شود. سوم، از هم ساالن استفاده 
کنند. هم كالسی هایی كه از نظر درسی و ارتباطی قوی 
هستند، می توانند با این افراد ارتباط برقرار كنند، كنار آن ها 
بنشینند و به آن ها كمك كنند. چهارم، باید برای این افراد 
فناورانه  راهكار دیگری كه  یك حامی در نظر گرفت. 
است، الگوبرداری از روش »كالس معكوس« است. برای 
اینكه این دانش آموزان انگیزه پیدا كنند، معلم می تواند 
مطالبی را كه قرار است تدریس كند، قبل از كالس به 
عنوان تكلیف به دانش آموز بدهد تا اگر فیلم یا كتاب است، 
خود دانش آموز قبل از كالس ببیند و بخواند و در كالس، 
با صحبت معلم، شروع به تمرین كند. معلم می تواند فیلم 
كالس خود را با گوشی ضبط كند و برای سال بعد هم 
از آن استفاده كند. وقتی فایل را به دانش آموز می دهد تا 
آن را چند بار گوش كند یا ببیند، وقتی دانش آموز وارد 
كالس می شود و می بیند چیزی را كه معلم درس می دهد 
بلد است، انگیزه می  یابد و همین طور فرصت پیدا می كند 

تمرین را با نظارت معلم انجام دهد.

یكی دیگر از كاربردهای فناوری، ارزیابی هاست. اگر 
دانش آموز با نیاز ویژه كنار افراد عادی بنشیند و ببیند آن ها 
زودتر برگة خود را تحویل می دهند، از عملكردشان كاسته 
می شود. با فناوری می توان آزمون هایی برگزار كرد كه فرد 
با نیاز ویژه در محیطی راحت تر و با محدودیت زمانی كمتر 
آزمون بدهد. همچنین، برای ارزشیابی مخفی، یعنی بدون 
اینكه فرد احساس كند ارزیابی می شود، می توان از فناوری 
استفاده كرد. در نهایت، پیشنهاد من استفاده از رویكرد 
تلفیقی است، به گونه ای كه از فناوری به عنوان غنی ساز 

كالس درس استفاده شود.

به نظر شما آیا نياز است معلمان مدرسه های 
آموزش  با نحوة  بيشتر  آشنایی  برای  عادی 
کودکان با نيازهای ویژه، دربارة فناوری های 

کمکی برای آن ها بدانند؟ 
از  نیازشان،  به  توجه  با  می توانند  معلمان  بله.  قطعًا 
فناوری های موجود استفاده کنند. معلم فردی است كه 
به طور مستقیم با این بچه ها كار می كند، بنابراین، اگر 
بداند چه فناوری هایی وجود دارد، به خاطر تجربه ای كه 
از آن ها  دارد، می تواند بهترین راه حل را برای استفاده 
بیابد. كما اینكه بهترین وسایل و  ابزار آموزشی آن هایی 
بوده اند كه معلم ها در كار با دانش آموزان اختراع و معرفی 
كرده اند. همین روش »مونته سوری« كه نوعی متفاوت از 
پرورش دانش آموزان است و بسیاری از مدرسه ها از آن 
استقبال كرده اند، یك روش آموزش ویژه بوده كه خانم 
ماریا مونته سوری برای افراد كم توان ذهنی به كار گرفته و 

به دنیا معرفی كرده است.

تجربه هـای بين المللـی در زمينـة اسـتفاده 
بـا  دانش آمـوزان  آمـوزش  در  فنـاوری  از 
نيازهـای ویژه چيسـت؟ در داخل كشـور چه 

اسـتفاده هایی می تـوان از آن هـا كـرد؟
از  می توان  نرم افزاری  و  سخت افزاری  بعد  دو  در 
تجربه های بین المللی صحبت كرد. برای نمونه، در بعد 
سخت افزاری، صفحه كلیدی برای رایانه درست كرده اند 
كه حروف چینی می كند و حرف می زند. ویلچرهایی كه از 
پله باال می روند، یا قلم هایی كه از قلم های عادی ضخیم تر 
و بزرگ ترند و بچه های دچار مشكالت حسی و حركتی 
راحت تر از آن ها استفاده می كنند. در بعد نرم افزاری هم 
نرم افزارهای فوق العاده ای برای این بچه ها ساخته شده اند.  
برای مشكل شنوایی نرم افزار ترجمه و تبدیل زبان اشاره به 
كالم و برعكس، و برای مشكل بینایی برنامة تبدیل متن 
به صدا و برعكس طراحی شده است. نرم افزار گوگل لنز 
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عكس یك شیء را می گیرد و نام و مشخصات 
آن را بیان می كند. نرم افزارهای مسیریابی برای 
نابینا شخصی سازی شده اند. برای افراد  افراد 
دچار اختالل توجه نرم افزارهایی وجود دارند كه 
فرد حتمًا  باید به طور مستقیم به تصویر روی 
صفحه نگاه كند تا كاری روی نرم افزار انجام 
شود. بازی ها و شبیه سازی های متنوعی طراحی 
شده اند. بازی های آموزشی مختص این افراد 
بازی های ساده و با پیچیدگی كم هستند كه 

كاربر كنترل كامل بازی را در دست دارد.
مهم ترین تجربة جهانی این است كه اعتقاد 
دارند بزرگ ترین وظیفة ما خدمت رسانی به این 
بچه هاست و همه جا باید برای آن ها امكاناتی 
قرار داد. اعتقاد به فراگیرسازی برای این است 
كه افراد با نیازهای ویژه بهتر بتوانند در جامعه 
زندگی كنند. تجربة دیگر هم هویت دادن به این 
افراد است. مثاًل در استرالیا انجمنی برای افراد 
دانش آموزان  كه  دارد  وجود  و كم شنوا  ناشنوا 
آن جا  به  یك بار  ماهی  شنواییف  آسیب  دچار 
می روند؛ به گونه ای كه افراد به عضویت در این 

انجمن افتخار می كنند. 

و سخن آخر؟
نیازهای  با  افراد  باشد  اول، حواسمان  نکتة 
دچار  یا  ذهنی،  كم توان  افراد  فقط  ویژه 
اختالل  گفتاری،  بینایی،  شنوایی،  آسیب های 
یادگیری، رفتاری، حركتی و نیز اوتیسم نیستند. 
دو گروه دیگر را نیز باید در نظر گرفت؛ اول، 
افراد تیزهوش كه آن ها هم نیازهای ویژه ای 

ره آورد
از  طوفانی نژاد  دكتر  بازدید  از  نكاتی 
دبيرستان فراگير آدالید در كشور استراليا:

 از تعداد حدود 1200 دانش آموز، 20 دانش آموز 
با آسیب شنوایی در مدرسه وجود داشت. 

جهت  با  مركز  یك  نفر،   20 همین  برای   
در مدرسه  و خانواده هایشان  آن ها  از  حمایت 
وجود دارد و مدیران مدرسه این مركز را از نقاط 

قوت مدرسه خودشان می دانند.
 محیط یادگیری آن ها همانند همساالن شنوا 

است.
 برنامه آموزشی بگونه ای است كه آن ها با 
همساالن خود باشند ولی شیوه های ارزشیابي 
تحصیلي كمی متفاوت بوده و انتظارات از این 

افراد به نسبت خودشان تعیین می گردد.
 به دلیل نوع حمایت از آن ها و درك و همراهی 
ندارند. بودن  ایزوله  احساس  خیلی  همساالن 
 استعداد برخی از این دانش آموزان باالست در 
یك پایه تحصیلی شاگرد اول از دانش آموزان با 

آسیب شنوایی است.
 برای این 20 نفر 8 نفر كادر وجود دارد كه 
وظایف ترجمه در كالس، هماهنگی كارها و 
كمك در انجام برخی فعالیت های یادگیری را 

دارند.
بجای كالس های  دانش آموزان  این  برای   
فوق برنامه یادگیری زبان های خارجی )مانند 
ساعت  هفته 3/5  در  و ...(،  اسپانیایی  فرانسه، 
فعالیت های تكمیلی صورت می گیرد كه بعد از 
كالس های رسمی در یك كالس جمع شده و 
رفع اشكال درسی و یا انجام تكالیف صورت 

می گیرد.

دارند و باید  امكانات غنی تری در اختیارشان 
ویژگی های  به  توجه  با  بتوانند  تا  داد  قرار 
چند روش شناسایی  هر  كنند.  رشد  خودشان 
این افراد در كشور مشكل دارد و مدرسه های 
تیزهوشان تبدیل شده اند به محلی برای تمایز 
بین دانش آموزان نه چندان متمایز، و وارد نشدن 
به این مدرسه ها برای دانش آموز و خانواده حكم 
شكست را دارد! دوم، افرادی كه در مواقع خاص 
نیاز ویژه دارند؛ مثل افراد بستری در بیمارستان، 
یا افرادی كه بیماری های طوالنی مدت دارند و 
باید در خانه بمانند. با استفاده از فناوری می توان 
در مكان های متفاوت، بدون هم مكانی، آموزش 
داد. البته در این جا بحث یادگیری الكترونیكی 

به میان می آید.
به بچه ها كمك  اینكه فناوری  نكتة بعدی 
چون  برود.  باال  اعتمادبه نفسشان  می كند 
یادگیری همراه با خطا ولی بدون شكست دارند 

كه به كاهش اضطراب كمك می كند.
نكتة سوم، یادمان باشد یكی از چالش های 
فناوری انزواست. استفادة بیش از حد از فناوری 
باعث می شود رایانه دوست این افراد شود و این 
افراد كه خود كمی منزوی هستند، با فناوری 
منزوی تر شوند. لذا باز هم به راهكار استفاده 
درس  كالس  غنی ساز  عنوان  به  فناوری  از 

حضوری می رسیم.
در پایان، از شما و همكارانتان برای توجه به 
افراد با نیازهای ویژه قدردانی می كنم. این نوع 
فعالیت ها به توجه بیشتر جامعه و سیاست گذاران 

كمك خواهد كرد.



پایگاه اطالع رسانی سازمان آموزش و پرورش استثنائی
www.csdeo.ir

كتابخانة نابینایان و كم بینایان در كتابخانة ملی )تاالر رودكی(
www.nlai.ir/blind-library

منابع فارسی دربارة كودكان با نیازهای ویژه
www.nijeh.ir

نمونه ای از مركز یادگیری دانش آموزان با نیازهای ویژه
www.adwest.sa.edu.au/tehnology.htm

مجموعه فناوری های كمكی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه
www.adaptivetechsolutions.com

منبعی از بازی های آن الین برای كودكان با نیازهای ویژه
www.4kidz.org

فناوری های كمكی در آموزش ویژه
assistivelearningtechnologyconsulting.com

محتواهای آموزشی تعاملی برای افراد با نیاز های ویژه
www.do2learn.com

محفلی برای حمایت از كودكان اوتیسم و خانواده های آنان
www.ebuddies.org

در كتاب آموزش وپرورش ویژه با 
رویكرد فناوري، فناوري ها و چگونگي 
بهره گیري از آن ها در راستاي تحقق 

اهداف آموزشي و تربیتي كالس 
درس معرفي شده اند. مطالعه این 

كتاب به معلمان، والدین، كارشناسان، 
پژوهشگران، دانشجویان و اساتید 

فعال در زمینه آموزش وپرورش فراگیر 
توصیه مي شود.

آموزش وپرورش دانش آموزان با نیازهاي ویژه
تألیف: پیتر وستوود

مترجم: قربان همتي علمدارلو، ستاره شجاعي
انتشارات: آواي نور
سال چاپ: 1391

آموزش وپرورش ویژه با رویكرد فناوري
تألیف: اسماعیل زارعي زواركي، الهه والیتي، رحیم مرادي

انتشارات: رشد فرهنگ
سال چاپ: 1396

كتاب آموزش  و پرورش دانش آموزان 
با نیازهاي ویژه در 7 فصل براي 
معلمان و متخصصاني كه در 
مدارس و  مراكز ویژه كار مي كنند 
تدوین شده است. در این كتاب تنها 
ناتواني هایي معرفي شده است كه 
معلمان با احتمال بیشتري در كالس 
درس با آن ها مواجه مي شوند.
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معرفی وب سایت ها و كتاب های مفید

منابع پرونده ویژه در دفتر مجله موجود است.
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لیال سلیقه دار         دكترای برنامه ریزی آموزشی

فرصت آفرینی برای خالقیت 
در كالس درس

اشاره
نقش  ایران،  اسالمی  جمهوری  آموزش و پرورش  ملی  درسی  برنامة 
آنچه  هر  به  مربوط  عناصر  ماهیت  و  جایگاه  تبیین کنندة  و  راهنما 
این  در  ایفا می کند.  است  یادگیری مطرح  ـ  یاددهی  فرایند  در  را 
و  شناخت  با  است:» معلم  آمده  معلم  تعریف  از  بخشی  در  و  سند 
بسط ظرفیت های وجودی دانش آموزان و خلق فرصت های تربیتی و 
آموزشی، زمینة درک و انگیزة اصالح مداوم موقعیت آنان را فراهم 

می سازد.« 
در این نگاه، خلق فرصت های تربیتی و آموزشی، زمینه ساز تغییرات، 
اصالحات و پرورش معرفی شده است. از آن جا که نیاز مهم و غیر قابل 
انکار دانش آموزان، بهره گیری و برخورداری از فرصت ها و منابع گوناگون 
و متنوع آموزشی و پرورشی است، این پرسش اساسی مطرح می شود 
که معلم چگونه می تواند فرصت آفرینی کند؟ اساساً فرصت آفرینی در 
فرایند یاددهی-یادگیری چه ملزومات و ضرورت هایی دارد؟ نوشتة 

پیش رو بر پاسخ به این سؤاالت متمرکز است.

كلیدواژه ها:  طراحی آموزشی، یاددهی-یادگیری، فرصت های تربیتی و آموزشی

آغاز از معلم
که  معلمان  آموزشی  كارگاه های  اغلب  در 
مقولة  به  تا  شده ام  حاضر  مدرس  عنوان  به 
بپردازیم،  معلمان«  حرفه ای  »شایستگی های 
که  است  داشته  وجود  مشترک  تجربة  این 
برخی اذعان می دارند، با بسیاری از عنوان های 
روش های تدریس و گاه فنون تدریس آشنایی 
چگونگی  در  آنان  عمدة  ضعف  ولی  دارند، 
به کارگیری این شیوه ها درکالس درس است. 
با بررسی بیشتر متوجه شدم  این برداشت و 
بیان این گروه از معلمان، حاکی از آن است 
که عده ای روش های تدریس را همانند یک 
در  شده  تعیین  پیش  از  ابعاد  با  زرهی  لباس 
نظر می گیرند که باید تمام اندازه و قوارة آن از 
همه نظر با شرایط کالس هماهنگی و تناسب 
داشته باشد تا جایی که با تعداد دانش آموزان 
آنان، اندازة کالس و دیگر فضاهای آموزشی 

موجود در مدرسه، ابزارهای موجود و نیمکت ها 
است  این صورت  در  تازه  باشد.  متناسب  و... 
آن ها  توسط  نظر  مورد  شیوة  به کارگیری  كه 
محتمل می شود؛ هر چند، در آن زمان نیز بر سر 
میزان تأثیرگذاری آن روش در روند یادگیری 

دانش آموزان بحث خواهد بود!
این در حالی است که در دنیای تعلیم و تربیت، 
به واسطة رویارویی با انسان ها، چارچوب هایی 
درس  کالس  از   را  خالقیت  امکان  که 
و  شیوه ها  تمام  در  ندارند.  جایی  کنند،  سلب 
توانایی  بر  نگاه ها  همة  حاضر،  رویکردهای 
معلم و خالقیت او دوخته شده است، زیرا او 
تنها مجری پرقدرت در کالس درس است که 
می تواند ناب ترین برنامة درسی را به بدترین 
تمام  با  را  برنامه ای  یا  کند  اجرا  خود  شکل 
نقص ها و مسائل، به بهترین شکل ممکن ارائه 

دهد. به نمونة زیر توجه کنید.

در جشنوارة الگوهای تدریس به عنوان داور 
شیوه های  هنوز  سال  آن  در  داشتم.  حضور 
نوین  فناوری های  از  بهره گیری  بر  مبتنی 
در  و  بود  نشده  رایج  اطالعات  و  ارتباطات 
جشنواره  آن  در  نبود.  بیش  زمزمه هایی  حد 
موضوع  از  فارغ  معلمان،  تدریس  شیوة  نیز 
فناوری های نوین، مورد نظر بود. هنگامی که 
نوبت به اجرای یکی از معلمان رسید، او پیش 
از ارائه، تجهیزات رایانه ای را بررسی کرد و 
روی میز دانش آموزان که به صورت گروهی 
چیده شده بود، لپ تاپ قرار داد. در آن ساعت، 
درس با کمک رایانه و محتوای الکترونیکی 
که  میزبان  دانش آموزان  و  شد  داده  آموزش 
در واقع با هیچ یک از معلمان شرکت کننده 
آشنایی قبلی نداشتند، به واسطة لذتی که از 
این کالس برده بودند، بر تکرار کالس این 

كردند.  اصرار  همکار 
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برد،  کار  به  که  شیوه ای  و  ایشان  کالس 
یادآور و مؤید این نکته بود که معلم، با قدرت 
اجرایی باالی خود در کالس درس، می تواند 
درسی  برنامة  محدودیت های  از  جلوتر  حتی 
حرکت کند و تجربة کالسی متعالی تر را برای 

دانش آموزانش فراهم آورد.
در نقطة مخالف این کالس، تجربة کالس 
معلمی بود که به عنوان ناظر و به درخواست 
آن  در  كردیم.  بازدید  آن  از  مدرسه  مدیر 
سال، کتاب درسی تغییر کرده بود و محتوای 
آن با رویکرد جدید طراحی و تولید شده بود. 
این در حالی بود که معلم به تغییر شیوة خود 
با وجود شرکت در کالس های  نبود و  حاضر 
نونگاشت،  کتاب  خصوص  در  خدمت  ضمن 
تصمیم نداشت در شیوة تدریس خود تغییری 
ایجاد کند. این عملکرد موجب تضعیف نتایج 
تحصیلی دانش آموزان در آن درس شده و در 
نهایت شکایت و اعالم نارضایتی دانش آموزان 

و خانوادة آنان را فراهم آورده بود. 
در گفت وگو با معلم متوجه شدم، تنها دلیل این 
عملکرد آن بوده است که ایشان چنین تغییری 
را نمی پسندد و با تجربة چند ده ساله در کتاب 

قبلی، نیازی به تغییر رویة کار خود نمی بیند.
کالس  در  پرقدرتی  جریان  چنین  وجود  با 
به  می تواند  چگونه  او  معلم،  توسط  و  درس 
عنوان یک فرصت آفرین به تقویت استعدادهای 
از  لذت  تجربة  و  کند  کمک  دانش آموزان 
یادگیری را برای آنان فراهم آورد تا هر کدام 

به یادگیرندگانی دائمی و مستقل تبدیل شوند؟
داشتن  باره،  دراین  مؤثر  گام های  جمله  از 
معلمی با ذهن باز و خالق است تا بتواند از هر 
موقعیت به عنوان فرصتی مؤثر استفاده کند. 

عالوه بر ضرورت وجود چنین ظرفیت ها در وجود 
معلم، سایر فرصت ها در روش و فنون تدریس 
بیشتر، ضمن معرفی  نهفته است. برای شرح 
با خالقیت  تدریس مرتبط  از شیوه های  یكی 
یادگیری  از فرصت های  كه زمینه گسترده ای 
فرایند  در  فرصت آفرینی  می كند،  فراهم  را 
یاددهی-یادگیری را با كمك این روش تدریس 

برمی شماریم.

بدیعه پردازی در یك نگاه
از جمله شیوه های تدریس فعال که بر پرورش 
خالقیت دانش آموزان مبتنی است، روش تدریس 
بدیعه پردازی است.  هنگامی که این روش پیشنهاد 
شد، یادگیری از طریق توسعة خالقیت و بر پایة 
تفکر نوآورانة کودکان و نوجوانان مورد نظر بود. 
از جمله مقاصد اساسی بدیعه پردازی، شكستن 
سد قواعد مرسوم و ایجاد راه های جدید برای حل 
مسائل در ذهن دانش آموز است که از این طریق 
پایداری و تعمیق یادگیری نیز حاصل می شود. در 
این شیوه، در مراحلی پنجگانه، معلم تالش می کند 
دانش آموزان را از طریق تفکر بیشتر دربارة موضوع 
درس، به شیوه ای نوین درگیر مفهوم كند تا از 

دریچه های گوناگون به آن بیندیشند.

مراحل اجرای روش تدریس 
بدیعه پردازی

1. توصيف شرایط موجود: در این مرحله، معلم از 
دانش آموزان می خواهد شرایط حاضر یا موجود 
را توصیف و تشریح كنند. دانش آموزان هم آنچه 

را از شرایط درک می کنند، شرح می دهند.
معلم  قیاس،  نوع  این  در  مستقيم:  قياس    .2
می کوشد از طریق موارد آشنا برای دانش آموزان، 

آن ها را با مفهوم ناآشنا روبه رو کند.   
معلم: به نظر شما تبخیر شبیه به چه چیزی است؟
دانش آموزان قیاس های مستقیم بین تبخیر را 
با آنچه به نظرشان با آن شباهت دارد مطرح 
نوشته  تخته  روی  گفته ها  و  نظرها  می كنند. 

می شوند. 
پس از آنكه فهرستی از قیاس های مستقیم آماده 

شد، بهترین قیاس مستقیم انتخاب می شود.
3. قياس شخصی: در مرحلة قیاس شخصی، 
یادگیرندگان بین خود و مفهوم انتخاب شده، 
هم سویی و هم دلی ایجاد می كنند، خود را در 
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درون قیاس و آن را در قالب خود شرح می دهند 
و احساسات، تمایالت و انگیزه های خود را بیان 
می كنند. برای بیان قیاس شخصی، احساس 
نزدیكی و یكی شدن با مفهوم بسیار ارزشمند 

است و در خالقیت شخصی اثر زیادی دارد. 
معلم: مایعی در حال تبخیر است. اگر شما به 
جای مولكول های سطح مایع باشید، چه می كنید. 
4.  قياس تعارض فشرده: در این مرحله، معلم از 
دانش آموزان می خواهد بر اساس توصیف های 
ارائه شده در قیاس شخصی، مفاهیم متضاد ارائه 

و سپس بهترین را انتخاب كنند. 
معلم: دو عبارت را كه با هم در تضاد هستند و 

شما آن ها را به كار برده اید، انتخاب كنید. 
پاسخ های احتمالی دانش آموزان: سرد و گرم، دور 

و نزدیك 
این  در  شخصی:  و  مستقيم  مجدد  قياس   .5
مرحله، تعارض ها مجددًا از طریق قیاس مستقیم 

و شخصی ادامه می یابند. 
معلم: خود را به جای مولكول های آب كه گرم 
شده اند و مولكول های بخار آب كه سرد شده اند 

بگذارید و در این مورد توضیح دهید. 

فرصت ها در بدیعه پردازی 
در  چنانکه  بدیعه پردازی،  تدریس  روش  در 
مراحل آن مشهود است، معلم تالش می کند 
آشناسازی  از  پس  را  تازه  درس  تازة  مفهوم 
اولیه از طریق قیاس مستقیم، قیاس شخصی 
و تعارض فشرده، برای دانش آموزان بگستراند 
و عمیق کند. این روش تدریس که کاماًل بر 
خالقیت مبتنی است، کمک می کند یادگیرندگان 
با پرواز در اندیشة خود، به شناخت بیشتر مفهوم 
جدید اقدام کنند. با این تالش، ماندگاری باالیی 
برای یادگرفته هایشان در ذهن ایجاد می کنند. 
بر این اساس، از جمله فرصت های ارزشمند 
ناشی از این روش تدریس، پرورش خالقیت 
فعالیت های  در  خالقیت  است.  دانش آموزان 
روزمره اهمیت دارد و می تواند در بسیاری از 

موقعیت های زندگی یاری دهنده باشد. 
معلم  نقش  الگو ،  این  اجرای  جریان  در 
دادن  انجام  برای  دانش آموزان  هدایتگری 
از  كه  است  شخصی  و  مستقیم  قیاس های 
این طریق برای دانش آموزان امكان كشف و 

جست وجوگری بیشتری فراهم می كند.

از دیگر دستاوردهای مهم الگوی بدیعه پردازی، 
تقویت مهارت حل مسئله در  دانش آموزان است ، 
گوناگون  زاویه های  از  را  رویدادها  آن ها  زیرا 
مشاهده می کنند و برای مقابله با مسائل، قدرت 
خالقانه ای به دست می آورند و یک نظام فکری 
منسجم را با شناخت کامل ارتباطات عناصر و 

مفاهیم درک می کنند. 
در  دانش آموزان  ذهنی  ظرفیت  افزایش 
شکستن سد قواعد مرسوم و ایجاد راه های جدید 
این روش  ذاتی  اهداف  از  برای حل مسائل، 
زمینه های  در شکستن  ترتیب،  این  به  است. 
و  جدید  مناسب  راه  پیداکردن  و  قبلی  ذهنی 
اندیشیدن به طرز جدید به افراد كمك می كند.

یك تكه از روش !
از آن جا که روش تدریس بدیعه پردازی مراحل 
بسیاری دارد و هر مرحله زمان خاصی می طلبد 
تا مفهوم به روشنی برای دانش آموزان و توسط 
آن ها طرح و تفکر شود و در عین حال به جز 
مرحلة اول، باقی مراحل پیش نیاز یکدیگر نیستند، 
از  شیوه ای  عنوان  به  آن  از  می توان  بنابراین 
تدریس نام برد که امکان بیشتری برای معلمان 
ایجاد می کند تا با پرداختن و استفاده از یک مرحلة 
معین یا چند مرحله از آن در تدریس خود، تالش 
کنند به کمک خالقیت، مفهومی را دلنشین تر در 
ذهن دانش آموزان بنشانند. بدیهی است، چنین 
تصمیم گیری منوط به آزادی ذهن و اندیشة خالق 
معلم است که می تواند با کمک بریده ای از مراحل 
برای  را  یادگیری  جذابیت  تدریس،  شیوة  این 
دانش آموزان بیشتر كند. به عبارت دیگر، ممکن 
است معلم مفهوم مورد نظر را پس از توصیف 
اولیه، تنها به مقایسة شخصی یا قیاس مستقیم 
بگذارد یا تنها از تعارض فشرده استفاده کند تا 
دانش آموزانش  برای  بیشتری  ذهنی  رویارویی 
فراهم آورد. نمونه ای از كاربرد یك تكه از روش 
تدریس بدیعه پردازی در سایر فنون تدریس در 

ادامه آمده است.

تكليف از جنس بدیعه پردازی
فرایند  از  بخشی  عنوان  به  تكلیف ها،  در 
یاددهی-یادگیری، همواره این پرسش مطرح 
است که چگونه می توان تمرین ها و تکلیف هایی 
را طراحی كرد که بر اساس آن ها دانش آموزان از 

انجام فعالیت های تکمیلی لذت ببرند و این به تثبیت 
و بسط یادگیری شان منجر شود. یکی از پاسخ های 
متناسب با این پرسش، راهی است که شیوه تدریس 

بدیعه پردازی ایدة انجام آن را فراهم می كند.
تصور کنید دانش آموز مفهوم نیرو را در کالس 
آموخته است. معلم می تواند از او بخواهد که 
مفهوم درس را از روی کتاب بخواند یا به چند 
سؤال در مورد درس پاسخ دهد و این کار به 
عنوان تکلیف تعیین شود. در کنار این شیوة ساده 
و سنتی که در عین حال غیرجذاب نیز به نظر 
می رسد، می توان از دانش آموز خواست با توجه 
به متن درس و مفهومی که از نیرو در ذهن او 
شکل گرفته است، خود را با مفهوم نیرو مقایسه 
کند یا احساس خود را در این باره شرح دهد. 
 همچنین، در تصور اینکه نیرو برای او مشابه کدام 
پدیدة اطرافش است، آن ها را با یکدیگر مقایسه 
کند. در این نوع تمرین و تکلیف ها، دانش آموزان 
درس  مطالعة  به  بیشتری  عالقة  و  میل  با 
می پردازند و فعالیت موردانتظار را انجام می دهند.

جمع بندی 
در حرفة معلمی،  عالوه بر خالقیت فردی، كه 
یك توانایی ضروری است، »خالقیت حرفه ای« 
خالقیت  از  مقصود  دارد.  باالیی  اهمیت  نیز 
که  است  نوآوری هایی  از  بخش  آن  حرفه ای، 
معلم را ترغیب می کند با مواجهه با فنون تدریس، 
روش های تدریس و نوع ارتباط با دانش آموزان، 
دست به ابداع شیوه هایی بزند که ضمن رعایت 
اصول یادگیری و تربیتی مورد انتظار، از جذابیت، 

نوآوری و تأثیرگذاری باالیی برخوردار باشد.  

پرورش خالقیت
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       صالح اسمعیلی گوجار
دانشجوی دكترای تكنولوژی آموزشی

اشاره
دلیل،  همین  به  است.  ارزشیابی  معلمان  فعالیت های  دشوارترین  از  یکی 
نیازمند روش هایی هستیم که بتوان به صورتی مناسب میزان تحقق اهداف 
آموزشی را اندازه گیری کرد. بازی های رایانه ای تحت وب این امکان را به 
معلم می دهند تا فعالیت هایی طراحی کند که با سهولت بیشتری از میزان 
یادگیری اطالع یابد و به یادگیرنده بازخورد فوری داده شود. در این نوشته 

نمونه ای از این بازی ها بررسی شده است.

كلیدواژه ها:  

مقدمه
در دو دهة اخیر توسعة فناوری اطالعات و ارتباطات1  )فاوا(، تحوالت 
شگرفی در همة ابعاد زندگی بشر ایجاد کرده و ارتباطات بیش از دهة 
گذشته تسریع شده است. بازی های اینترنتی جنبه ای از این فناوری ها 
هستند که به یکی از مهم ترین سرگرمی ها و عالقه های کودکان، نوجوانان، 
جوانان و حتی بزرگ ساالن در عصر مدرن تبدیل شده اند. کودکان امروزی 
با بازی های رایانه ای بیش از گذشته سرگرم می شوند و رشد می کنند. 
جذابیت که مهم ترین ویژگی این نوع بازی هاست، افراد را، حتی ساعت های 

متمادی، در مقابل رایانه ها و دیگر ابزارهای بازی نگه می دارد.  ارزشیابي، بازي تحت شبكه، برنامه كاهوت



یادگیری حین بازی با گذر زمان1

امتیاز بازیارزشیابی بیـرونیارزشیابی تلفیقی
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ویژگی های محيط های مبتنی بر بازی
محیط آموزشی مبتنی بر بازی های اینترنتی با ویژگی های منحصربه فرد 
خود مانند جذابیت، به کارگیری هم زمان حواس چندگانه، و تعامل یادگیرنده 
برای  را  لذت بخشی  آموزشی  فضای  یادگیری،  محیط  و  موضوع  با 
یادگیرندگان فراهم می کند تا به صورت خودانگیخته و با اطمینان خاطر 
به یادگیری بپردازند. در این محیط قابلیت تکرار و بازخورد سریع، امکان 
یادگیری با سرعت باال، نداشتن ترس از تنبیه، و آزادی عمل در جریان 
یادگیری، به افزایش انگیزة یادگیری، عمق و پایداری آن و نگرش مثبت 
یادگیرنده نسبت به درس و مهارت مورد نظر می انجامد. کلیة این عوامل 
نیز امنیت روانی را برای دانش آموز و در نتیجه اعتماد به نفس و رشد 

مهارت های گوناگون را در پی دارند.

ضرورت ارزشيابی در بازی
ارزشیابی محیط های یادگیری مبتنی بر بازی در مراحل اولیة خود است. 
نیاز به بازخورد سریع و متناسب در هنگام بازی، با ارزشیابی در بازی  رابطة 
نزدیكی دارد. این بازخورد می تواند هر نوع اطالعی باشد که به یادگیرنده  
ارائه می شود. بازخورد در محیط های یادگیری خودتنظیم و مبتنی بر بازی 
نقش بسیار مهمی ایفا می کند، زیرا مدل ها و نقشه های ذهنی را توسعه 

می دهد و بنابراین مهارت و تخصص در عملکرد را بهبود می بخشد.
بازخورد پویا در محیط یادگیری مبتنی بر بازی به ارزشیابی آموزشی 
پایا و معتبر نیاز دارد. در اصل، ما بین امتیازدهی بازی، ارزشیابی بیرونی، 
و ارزشیابی تلفیقی در بازی تمایز قائل می شویم )شکل 1(. امتیازدهی در 
بازی بر میزان اهداف تحقق یافته و موانع پشت سرگذاشته شده در هنگام 
بازی تمرکز می کند. ارزشیابی بیرونی دومین بخش از محیط مبتنی بر بازی 
است. نوع سوم ارزشیابی، ارزشیابی داخلی یا تلفیقی است كه خود بخشی 
از بازی است و در حین انجام آن بازی متوقف نمی شود. اطالعات غنی 
دربارة رفتار یادگیرنده در حین بازی از کلیک ها یا فایل های ثبت شده به 

دست می آیند.
بر این اساس، معلمان و آموزگاران تنها می توانند نتایج شخصی را با 
نتایج قبلی و یا دیگر یادگیرنده ها و متخصصان مقایسه کنند. با وجود این، 
این روش ارزشیابی نشان نمی دهد آیا یادگیرنده این فعالیت را متوجه 
شده است یا نه؟ یا آیا این فعالیت خیلی سخت بوده است؟ آیا او خیلی 
هیجان زده بوده است؟ آیا مسئلة انگیزه مطرح بوده است؟ عالوه بر این، 
ارزشیابی آموزشی پس از انجام بازی، شامل بازخورد فوری حین بازی 

کردن نمی شود. 

ارزشیابی حین انجام بازی در محیط مبتنی بر بازی، بیشتر روی فرایند 
ارزشیابی  اینكه  اول  متعددند.  ارزشیابی  نوع  این  مزایای  دارد.  تمرکز 
یادگیرنده ها حین انجام بازی، دربارة فرایندهای زیربنایی یادگیری بینش 
دقیق تری ارائه می دهد. دوم اینكه ردیابی ویژگی های انگیزشی، احساسی 
و فراشناختی هنگام انجام بازی، به ما کمک می کند رفتارهای خاص و 
نتایج نهایی را بهتر درک کنیم. در نهایت، جریان  کلیک های یادگیرنده 
و ردیابی آن ها می تواند نقاط ضعف و قوت طراحی بازی را نشان دهد. 
چندین  شامل  همواره  باید  ادغام شده  و  فرایند محور  ارزشیابی  ازاین رو، 
روش اندازه گیری باشد که بر اساس ارزشیابی فردی بازخورد فوری ارائه 
دهد. چنین بازخورد و ارزشیابی هوشمندانه ای به یک محیط بازی تطبیقی 
منجر می شود که در واکنش به فعالیت یادگیرنده تغییر می کند. ارزشیابی 
هوشمندانة یادگیری مبتنی بر بازی، چالشی برای متخصصان آموزش 
خواهد بود. محیط های مبتنی بر بازی زیادی به صورت رایگان وجود دارند كه 
می توانند امكانات زیادی از جمله ارزشیابی های جذاب از یادگیرندگان را در 
اختیار معلمان قرار دهند. در این نوشته بازی »كاهوت« بررسی شده است.

بازی كاهوت
بازی کاهوت2 را شرکت خصوصی Oslo در سال 2012 ایجاد كرده 
است. کاهوت یک محیط بازی محور و تحت شبکه است. این اپلیکیشن 
یك بازی آموزشی است که  با ایجاد مسابقه بین یادگیرندگان، در کالس 

درس رقابت ایجاد می کند.
در صفحة  معلم  كاهوت،  برنامة  اصلی  پاسخ  و  پرسش  در سیستم 
خود سؤال هایی طرح می کند. عکس های مرتبط و پاسخ های صحیح 
به سؤاالت  دسترسی  نوع  می کند. سپس  را هم مشخص  هر سؤال 
را مشخص می کند. می توانید زمان الزم برای حل هر سؤال را هم 
تعیین كنید. مثاًل هر سؤال یك دقیقه زمان الزم دارد. بعد از انجام این 
مراحل، می توانید بازی خود را به اجرا بگذارید. هنگام اجرا كدی در 
اختیار شما قرار می گیرد که یادگیرندگان هنگام شروع بازی باید آن را 

وارد و بازی را شروع کنند.

انواع سؤال در كاهوت
سؤال هایی كه در این سیستم می توان ایجاد كرد، انواع متفاوتی دارند كه 
هر كدام برای كاربردهای متفاوتی تعبیه شده اند. برای مثال، شما می توانید 
یك نظرسنجی ایجاد كنید یا با داشتن قابلیت هایی نظیر درگ و دراپ، 

محیط تصویری جذاب تری برای سؤاالت خود ایجاد كنید.



حاصل کسر زیرعبارت است از:

2

 My Kahoots

1
2

 Support FAQ Find Kahhots

Team moodClassic

بازی کسر- ریاضی سوم

Player vs Player
1:1 Devices

Team vs Team
Shared Devices

Preview 

Play Preview Favorites 

Share

20
Play

17
Plays

29
Players

0
Favorites

0
Shares

 Back

بازی کسر- ریاضی سوم

 New 
K!

Type: Quiz Visiblity: Private        Created: 6 month ago By: sahar71 Audience: School              
Language: فارسی

PIN: 8512387 4 of 4

38 رشد  فناوری آموزشی    دورۀ سی و پنجم     شمارۀ    دی  1398

یادگیرنده به دو شیوه می تواند در كاهوت بازی کند. راه اول واردکردن 
کد مسابقه است كه معلم در اختیار یادگیرنده قرار می دهد )شكل 2(. حالت 
دوم هم مسابقة یک گروه با گروه دیگر است که در بحث های آموزشی 
می تواند بسیار جذاب باشد )شكل 3(. نکتة جالب این است که واحد پولی 
بازی كاهوت نام دارد. یعنی اگر بازیكن به سؤاالت درست جواب دهد، 50  

كاهوت برنده می شود.

پی نوشت ها
1. Information and Communication Technology (ICT)
2. Kahoot
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جمع بندی
براساس آنچه گفته شد، بهترین نوع ارزشیابی در بازی های رایانه ای، 
ارزشیابی از نوع تلفیقی و پنهان است. منظور از این نوع ارزشیابی آن است 
كه هدف مشخص نیست. بازی هایی كه با هدف ارزشیابی از آن ها استفاده 
می شود و برای مثال در آن ها سؤاالتی برای ارزشیابی قرار داده می شوند، 
كارایی چندانی ندارند و یادگیرندگان نیز از انجام آن ها لذت نمی برند. آنچه 
در جهت دادن این فرایند اهمیت بسزایی دارد، ارائة بازخورد مناسب و 
ارزشیابی است. برای اینکه معلوم شود یادگیرندگان به نتیجة یادگیری مورد 
نظر دست یافته اند یا خیر، باید برایشان آزمون برگزار شود. آزمون برخط یا 
سایر شکل های آزمون و سنجش باید با ترتیب یادگیری، کنترل سطح 

پیشرفت یادگیرندگان و تهیة بازخورد متناسب باشد. 
چرخة بازخورد برای یادگیری بسیار ضروری و مهم است. واقعیت این 
است که بازی می تواند این چرخه را در دنیای بازی های مجازی درونی 
کند و بازخورد را به طور یکپارچه در بازی دخیل کند و ابزار یادگیری 
محکمی ارائه دهد. منظور از بازخورد یكپارچه این است كه در این بازی ها 
هدف از انجام ارزشیابی در بطن بازی وجود دارد و هیچ گاه بازی برای 
انجام ارزشیابی متوقف نمی شود. در این زمینه فناوری های آموزشی به معلم 
كمك می كنند. از جملة این فناوری ها می توان به شبكه های »كاهوت، 

ادمودو، كالس دوجو و كالسگرام« اشاره كرد.

 
در این محیط، یادگیرندگان می توانند با هم ارتباط داشته باشند، درحالی که 
مدیریت آن بر عهدة معلم است )شكل 3(. محیط بازی كه در آن آمار مربوط 

به تعداد بازیكنان و مراحل بازی وجود دارد، در شکل 4 قابل مشاهده است.
با شروع بازی، هر یك از مراحل به ترتیب به یادگیرندگان نشان داده 
می شود. آن ها باید در زمان مشخص شده یكی از گزینه ها را انتخاب كنند. 
بعد از انتخاب، صفحة بازخورد ظاهر می شود و به یادگیرندگان نشان 

می دهد چه امتیازی گرفته اند )شكل 5(.

3

5

4
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 جلسه نقد و بررسی مجلة رشد  

 فناوری آموزشی )ناحیه 1 شهرری(

مسئول  پورحسین،  آقای  جلسه  ابتدای  در 
پژوهش استان با سخنانی دربارة تأثیر تجربه های 
مجالت  محتوای  تهیة  در  فرهنگی  همکاران 
و  معلمان  نیازهای  رعایت  به  را  رشد، مجالت 

دانش آموزان ملزم کرد.
دكتر واحدی، سردبیر مجله، از تغییر سردبیری 
مجله بعد از حدود 30 سال و به تبع آن برنامه های 
جدید مجله سخن گفت و از همکاران خواست: »در 
جامعه ای مثل آموزش وپرورش که مسئله هایش 
نویی  پدیده های  با  ما  و  تغییرند  حال  در  روزانه 
روبه رو هستیم، الزم است مجالت رشد این موارد 
را مدنظر قرار دهند. لذا خواهشم این است که 

تیغ نقدهایتان را امروز تند کنید. با جان و دل 
می پذیریم. ما قصد داریم دایره نویسندگان مجله 
را گسترش دهیم و این توسعه کمک خواهد 
سرفصل های  مجله.  محتوای  غنای  به  کرد 
کنونی مجله را کمی به روزتر و کارآمدتر خواهیم 
کرد تا محتوا، در عین پیوندش با مبانی نظری و 

تئوریک، کاربردی تر هم بشود.«
دكتـر واحــدی با یــادآوری تغییرات عنوان 
و گرافیک مجله به استــقبال شنیدن سخنان 
حاضران رفت: »در عنوان مجله، از این به بعد، 

تهیه و تنظیم: فرناز بابازاده       كارشناس ارشد مدیریت آموزشی

بررسی مجالت  و  »نقد  جلسة  ششمین 
رشد« در شهرستان های استان تهران به 
ناحیه 1 شهرری  آموزش وپرورش  همت 
»فناوری  مجلة  که  شد  برگزار  حالی  در 
آموزشی«، محور این جلسه بود. سردبیر 
مجله، آقای دكتر مهدی واحدی، به همراه 
بابازاده  فرناز  خانم  مجله،  مدیرداخلی 
و نیز عضو تحریریة مجله، خانم سميه 
محتوای  بررسی  گروه  مهمان  مهتدی، 
تعدادی  شركت كنندگان،  بودند.  مجالت 
محترم  معلمان  و  مدیران  مسئوالن،  از 
بودند. شهرری  ناحیة 1  آموزش وپرورش 
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به منظور پاسداشت زبان فارسی، از فناوری به 
جای تکنولوژی استفاده خواهیم کرد. تغییرات 

گرافیکی هم خواهیم داشت.«
ناحيه1  پشتيبانی  معاون  شجاعی،  آقای 
شهرری بر کمک رسانی محتوای مجالت به 
جریان آموزش تأکيد کرد: »الزم است مجالت 
ورقی  شده  اگر  حتی  را  آموزش وپرورش  رشد 
بزنید. یک نکته هم به تجربه هایمان در حیطة 
آموزش وپرورش اضافه شود کافی است. من آن 
موقع که در مدرسه بودم، گزیده ای از آنچه را در 
مجالت می خواندم، با توجه به شرایط مدرسه ای 
که داشتم و با شرایط دانش آموزانم، در مدرسه 
اجرا می کردم. من خاطرات خوبی از مجالت 

رشد در آن سال ها دارم«. 

آقای مزاری، معلم ناحيه با مدرك دكترای 
و  تهران  دانشگاه  عالی  آموزش  مدیریت 
مدرس دانشكدة روان شناسی و علوم تربيتی، 
انواع  با  متناسب  محتوای  تفکيک  ضرورت 

مخاطبان مجله را مطرح کرد:

و  است  مبارک  منطقه  برای  اتفاقات  »این 
ما خوشحالیم از حضور اندیشمندان و صاحبان 
تصمیم در این زمینه. اجازه بدهید ابتدا تشکر 
کنم از اینکه این مجله ماهنامه است و منبع 
علمی خوبی است که همکاران ما هر ماه به آن 
دسترسی دارند. خوشحالیم از اینکه این مجله در 
اختیار ما قرار می گیرد، چون دانش را مستند و 

منتشر می کند.
بنده حدود 12 سال از مجالت رشد دانش آموزی 
سال ها  این  طی  کرده ام.  استفاده  فناوری  و 
سؤاالتی برایم وجود داشته که اآلن فرصت دیدم 

از حضورتان بپرسم.
سی سال است كه این مجله در حال تدوین 
آموزشی، تحلیلی و  و چاپ است؛ ماهنامه ای 
اطالع رسانی. این دیدگاه خیلی خوب است و 
فراگیری مطالب را بیشتر می کند، اما مطالب را 
غیردقیق می کند، به چه معنا. به این معنا که وقتی 
من دارم مجله را می خوانم، نمی دانم کجایش 
نه  مسئله،  فهم  تعبیر  به  است  اطالع رسانی 
تقسیم بندی. کجایش تحلیلی است و تحلیل در 
این مجله چه معنایی می دهد. آیا به روایت فکری 
یک نفر تحلیل می گوییم، یا بر اساس یک روش 
منطقی می گوییم تحلیل؟ من این تفکیک را در 
مجله پیدا نکردم. از طرف دیگر، اطالع رسانی 
هم چه چیزی را قرار است اطالع رسانی کند؟ 

مجله  در  اطالع رسانی  تنوع 
خیلی زیاد است. آیا قرار است 
فناوری را ارتباط بدهد به نظریه 
اسناد  است  قرار  آیا  عمل؟  و 
میانجی گری  با  را  باالدستی 
فناوری آموزشی ارتباط بدهد به 
کاربرد در مدرسه؟ این سؤال ها 
باقی  من  ذهن  در  همواره 

مانده اند.
آقــای علـــی اکبر پيرزاد، 

مدیر مدرسة علی اكبر طالبی 2 در دورة دوم 
ابتدایی، دكترای مدیریت آموزشی دانشگاه 

اصفهان با 10 سال سابقة كار:
»من بیشتر نگاهم این است که معلم باید 
بتواند واقعیت های کالس های درس را خیلی 

راحت به شما ارتباط بدهد.«
پیرزاد سخنان آقای مزاری را نیز تأیید و چنین 
من  مخاطب،  تفکیک  بحث  »در  کرد:  کامل 

می گویم تفکیک مقطعی و جداسازی مطالب 
متناسب با همکاران ابتدایی از متوسطه هم اگر 
باشد خوب است؛ یا حداقل فصل بندی کنید: 
مثاًل فصل اول دورة ابتدایی، فصل دوم متوسطة 

اول و ... .«
ایشان نکات بعدی را هم چنین خالصه کرد: 
»فاصله بگیریم از فضای نظریه پردازی. دیگر 
اینکه طراحی گرافیک و روی جلد مجله واقعًا 
ساده است و ربطی هم به فناوری ندارد. گاهی 
هم گویا نیست. نکتة بعدی هم تسهیل فضای 
مجازی است. پیشنهادم این است که گروه و 
کانالی در فضای مجازی ایجاد شود تا معلمان 

را به شما وصل کند.«
مدیریت  كارشناس ارشد  بوریایی،  خانم 
بر  تأکيد  با  آموزشی، هم  معاون  و  آموزشی 
تفکيک مجالت بر اساس دوره های تحصيلی، 

دقيقًا صحبت های همکارانش را تأیيد کرد:
»فکر می کنم آنچه را ما از مجالت رشد و 
به خصوص فناوری آموزشی می خواهیم، در این 

مجالت الاقل من نمی بینم.«
گوشزد  بوریایی  خانم  که  دیگری  نکات 
کرد، عبارت بود از: »عکس ها اصاًل کیفیت و 
جذابیتی را ندارند که من معلم حداقل از جلد 
آن خوشم بیاید تا شروع کنم به خواندن مجله.«
گروه های  همكار  انارستانی،  مریم  خانم 
تعداد  از  آماری  آموزشی 
در  مجله  متقاضيان  متفاوت 
تحصيلی  گوناگون  دوره های 

ارائه داد:   
مجالت  اشتراک  »تقاضای 
باالترین  ما  منطقة  در  رشد 
رتبه را داشته است. ما در این 
دو سال، یک کمیتة نظارت و 
ارزیابی داشتیم. این کمیته در 
مجالتی  محتوای  سال  طول 
بررسی  و  نقد  به  می خواندند  که همکاران  را 
می گذاشت. بعد برای همكاران مسابقه برگزار 

شد و بهترین ها هم تقدیرنامه دریافت کردند.«
خانم انارستانی محتوای مجله را خوب ارزیابی 
تأیید  اما پیشنهادی هم داشت: »ضمن  کرد، 
الزم  مجالت،  خصوص  در  همکاران  سخن 
است بگویم محتوا خوب است. ولی مسئله این 
است که همکاران ما دو دسته هستند؛ یا فعال 
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و خودجوش، یا همکارانی هستند که فقط برای 
دریافت حقوق آمده اند و معلمی شغلشان است و 
تمام. خب، همکاری که پژوهشگر و فعال است، 
خودجوش می رود دنبال مطالب تکمیلی. ولی 
معلمی که این انگیزه را ندارد، من باید به او 
انگیزه بدهم. در نهایت می خواهم بگویم بهتر 
است مجالت ما برای معلم جذاب باشند. بهتر 
است از صفحات اینستاگرامی هم استفاده کرد 
و مطالب مجله را به صورت فیلم در اینستاگرام 

گذاشت.«

خانــم عــرب سـاالری، كارشناس ارشد 
برنامه ریزی درسی دانشگاه تربيت دبير شهيد 
رجایی با 28 سال سابقة كار و آموزگار پایة 

پنجم، سخنش را با سؤالی شروع کرد: 
»چه کسانی می توانند مقاله و مطلب ارسال 
کنند و چطور؟ من خودم چند سال پیش به دو 
سه مجلة رشد مقاله دادم و حتی با دفتر مجله 
تماس تلفنی گرفتم. بعضی ها قول چاپ هم 

دادند، ولی در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد.«
خانم قهرمانی، مدیر مدرسة هيئت امنایی 
فروغ حضرت خدیجه)س( با 26 سال سابقة 
كار، از حيـات طيبـه مـی گویـد و از ضرورت 
چرخش مجله به تبيين عرصه های چهارگانة 

برنامة درسی ملی: 
آموزشی  فناوری  مجالت  ما  مدرسة  »در 
همیشه تهیه می شود و من با اطمینان می گویم 
که حداقل بهره و استفاده از محتوایش گرفته 
می شود. بی انصافی است بگوییم هیچ کارایی 
از  اینکه  به  توجه  با  دارد.  چرا  ندارد،  مفیدی 
سال 90 به این طرف، اهداف سند تحول الزام 
اجرایی پیدا کرده است، اما در نگارش و تدوین 

مجالت اجرا نشده است. هرچند مجله با اهداف 
کالن تربیتی و آموزشی، با چارچوب ساحت های 
سند تحول بنیادین، هم سوست. برای مثال، در 
نگارش و تدوین این مجالت، دانش به مهارت، 
و درک و دریافت به کاربرد تبدیل می شود. این 
جریان به نوعی چرخش های تحول آفرین سند 
تحول بنیادین را به نمایش می گذارد و تقریبًا 
اهداف هشت گانة نظام قبلی آموزش وپرورش 
را در قالب ساحت های شش گانة سند تحول 
بنیادین رقم می زند. با توجه به اینکه االن ما 
داریم در چارچوب اهداف سند تحول بنیادین 
چشم انداز 1404  افق  و  می کنیم  برنامه ریزی 
و دستیابی دانش آموزان را به مراتبی از حیات 
طیبه داریم، اولین حرف ما این است که در 
چهار محور خود، خدا، خلق و خلقت باید کار 
شود و این متأسفانه حتی به صورت پنهان هم 

در مطالب مجالت دیده نمی شود.«
خانم زهره وند به خاطر ضيـق وقـت کوتاه 

سخن گفت: 
» ما می خواهیم با توجه به فناوری 
در  مطالب  علمی ترین  و  بهترین  از 
کوتاه ترین زمان استفاده کنیم. وقتی 
زمان مان محدود است و علم و دانش 
نمی توانم  من  است،  وسیع  آنقدر 
سخنرانی  روش  از  فقط  دیگر 
استفاده کنم. نظر من این است که 
پیوست  به صورت  یک ضمیمه، 
شیوة نگارش مقاالت چاپ شود. 

ما واقعًا همکاران فعالی داریم.«
خانم توکلـی هـم پيشنهادی داشت: »من 
سال ها به این فکر می کردم که ما در طرح های 
متعددی شرکت می کنیم، اما این طرح ها هیچ 
کجا بازخورد خوبی ندارد و هیچ کجا از طرح یک 
معلم موفق استفاده نمی شود. حاال شاید یکی از 
جاهایی که می توان از این طرح ها استفاده کرد، 
مجلة رشد فناوری آموزشی باشد! کاش می شد 
در این مجله قسمتی را به معلم های موفق و 
تجربه های موفق آن ها اختصاص دهیم و ما 
می توانستیم از آن به عنوان منبع استفاده کنیم!«

خانم مهدوی، كــارشناس ارشد تكنولوژی 
آموزشی، کمــی جزئی تر مجلـه را بررسی 
کــرد: »وقـتی مجـله را مـرور مـی کردم، دیدم 
بعضی مطالب به  صورت  تئوری مطرح شده اند 

که اصاًل کاربردی نیستند. من خودم به شخصه 
فصل اول را کنار گذاشتم، چون برایم جذابیت 
تیتر  بخوانم،  می خواستم  را  مقاله ای  نداشت. 
زده بود »مدیریت تصاویر کتاب های درسی«. 
دو پاراگراف اول مرا جذب نکرد و گذاشتمش 
کنار. اما می خواستم در این جلسه شرکت کنم 
و نمی توانستم دست خالی بیایم. شروع کردم 
به خواندن و دیدم مطالب خیلی خوب بود و 
نکات خوبی به من یاد داد؛ هرچند پاراگراف اول 
که باید مخاطب را جذب کند، اصاًل برای من 

جذابیت نداشت.
 نکتة دیگر اینکه، در كنار مقاله ها لینک هم 

بگذاریم.«
خانم شهال کریمی زبان حال معلمان ابتدایی 
بود و با بيانی ساده عنوان کرد: »تقریبًا اکثر 
همکارانی که اینجا صحبت کردند، همکاران 
دورة ابتدایی بودند و مشکالت این دوره را مطرح 
کردند. در حالی که این مجله ممکن است واقعًا 
برای دوره های باالتر هم خیـلی 

مثمرثمر باشد. لطفًا ساده  باشید. من معلم سادة 
ابتدایی هستم و با کودکان سروکار دارم. زبان 
من پیچیده نیست. بسیار زبان ساده ای دارم. شما 
هم با من چنین باشید. زبان مجلة شما پیچیده 
است. آن زبان ساده را به کار ببرید تا معلمان 
موفق بشوند و به سمت مجلة شما بروند و از 

نوشته های خوب شما استفاده کنند.«
خانــم تقــوی، دانشـجوی دورة دكترای 
برنامه ریزی درسی هم سخنان همکارانش را 

تأیيد و کامل کرد: 
» 90 درصد مطالب مقاله است و آموزشی در 
آن وجود ندارد. به درد دبیرستان هم نمی خورد.  
 موضوع دیگر البته به همکاران خودم مربوط 
بخواهیم  همکاران  از  می توانیم  ما  که  است 
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به  را  آموزشی  فناوری  با  مرتبط  کانال های 
همکارانمان در فناوری آموزشی و مجلة فناوری 
آموزشی معرفی کنند تا در همان برنامة كاربردی 
که پیشنهاد دادیم، معرفی شود و دیگران نیز 

بتوانند از آن ها استفاده کنند.
 مورد آخر هم اینکه استفاده از علوم کشورهای 
دیگر منافاتی ندارد با پیشرفت، اما من اصاًل 
چیزی ندیدم و نمی دانیم چه فناوری هایی در 
کشورهای پیشرفته وجود داشته که ما هم آن 

را بشناسیم و از آن استفاده کنیم؟«
در نهایت و در پایان سخنان همکاران محترم 
آموزش و پرورش ناحیة 1 شهر ری، آقای  طوبا 
مورد هست.  کرد: »دو  نکته جمع بندی  دو  با 
مخالف  دوستان،  برخالف  بنده،  اینکه  یکی 
مکتوب  رسانه های  هستم.  اپلیکیشن سازی 
باید داشته باشند؛ ولو  جایگاه خود را دارند و 
دوستان  از  خیلی  اینکه  دیگر  نکتة  مختصر. 
پژوهشگر منطقه می پرسند ما چطور مقاله یا 

مطلب مان را چاپ کنیم؟«
سردبیر مجله از حاضران و صحبت هایشان 
تشکر کرد و چون زمان محدود بود، تنها دربارة 
چند موضوع از موضوعات مطرح شده صحبت 
از اعضای دفتر مجله  از آن  البته پیش  کرد. 

خواست صحبت کنند.
خانم مهتدی ضمن تشکر از حاضران گفت: 
از نکاتی که تذکر دادید، خوشبختانه  »خیلی 
امسال قرار است اجرا شود. ولی بقیة پیشنهادها 
هم قطعًا جای فکر کردن و بررسی و برنامه ریزی 

دارد.«
خانم بابازاده ضمن ابراز خوشحالی از استقبال 

همکاران در جلسة بررسی مجله گفت:
 »چند نکته ای را کوتاه خدمتتان عرض کنم. 
اول از هر چیزی باید بگویم که مجلة ما یک 
خودش.  خاص  شرایط  با  است  دولتی  مجلة 

اینکه دوستان فرمودند مجله به شکل کاغذی 
نباشد و دیجیتال شود، اینها مواردی است که 
تصمیم آن با دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 
است. وظیفة ما در دفتر مجله تولید محتواست 
قالب مجله ای که می بینید.  در  آن ها  و چاپ 
البته دوستان مستحضرند که محتوای مجله، در 
مدت کمتر از یک ماه بعد از انتشار کاغذی، به 
صورت فایل پی دی اف به صورت رایگان روی 
سایت قرار می گیرد. در مورد چگونگی ارسال 
مطالب هم هیچ محدودیتی وجود ندارد. نشانی 
ایمیل در مجله درج شده و تمام مطالب دریافتی 
داوری می شود. ترجیح دفتر مجله این است که 
نوشته های معلمان را تأیید و چاپ کند، چرا که 
باید به درد معلم بخورد. ولی متأسفانه برخی از  
مطالبی که به دستمان می رسند، کیفیت الزم را 
ندارند. به هر حال، ما در دفتر مجله منتظر مطالب 

شما عزیزان هستیم.«
دكتر واحدی قول داد نه به عنوان سردبیر 
مجله، بلکه به عنوان یک معلم فناوری آموزشی 
که در دانشگاه هم این دغدغه ها را دارد، به 
حد  تا  و  کند  فکر  همکاران  گفته های  تمام 
ایشان همچنین  کند.  منعکس  را  آن ها  توان 
به محدودیت های یک مجلة دولتی و سازمانی 
آن  سیاستگذاری  و  حاکمیتی  مالحظات  و 
زیادی  رشد  »ما مجالت  گفت:  و  کرد  اشاره 
و  بزرگ سال  نوجوان،  داریم؛ مجالت کودک، 
تخصصی، که هر کدام مأموریتی دارند و تداخل 
موضوعی آن ها غیرحرفه ای است و باید مرزها 

را مراعات کنیم. 
دغدغه های شما در بحث نبود ارتباط یا کم 
بودن کانال های ارتباطی یا قدیمی بودن ایمیل و 
تلفن درست است. االن همه شکل های جدیدتر 
را می خواهند. البته سازمان سیاست هایی دارد، 
ولی تا آنجا که اطالع دارم، دفتر انتشارات و 
فناوری آموزشی به دنبال طراحی یک فضای 

رسانه ای شبکه ای برای مجموعة خود است. 
 نکتة دیگر که مجلة ما را متمایز می کند، 
آموزشی  فناوری  است.  آموزشی  فناوری  خود 
در کشور ما و در آموزش وپرورش ما موضوعی 
محسوب  ثانویه  و  تزئینی  فانتزی،  حاشیه ای، 
می شود. فهم جامعه یا تعلیم وتربیت ما از فناوری 
آموزشی هنوز متعلق به 70 سال پیش و آن هم 
فهم ابزاری است. در حالی که کلمة فناوری 

به معنای کاربرد آخرین یافته های علم در عمل 
است. این خیلی فرق می کند با فناوری به معنای 

ابزار فناوری و فقط وسیله.
امروزه ما در کشور با معضلی مواجه هستیم 
که همه را هم مبتال کرده است؛ از آدم معمولی 
نخواندن  معضل  آن  و  دانشگاه،  استاد  تا 
است. فضای مجازی آدم ها را پرتوقع، دارای 
شفاهی  و  سطحی  بسیار  زیاد،  دانایی  توهم 
ذاتی  ویژگی های  جزو  این  آورده است.  بار 
شبکه های اجتماعی و فضای مجازی است که 
آدم ها حوصلة خواندن طوالنی مدت را ندارند. 
آدمی که طوالنی نمی خواند هم عمیق نمی شود. 
البته در دنیا با این مشکل مواجهیم. خب ما در 
مجله هم نباید خیلی طوالنی بنویسیم، ولی در 
عین حال ما نباید این اشتباه را تأیید کنیم. ما 

باید فرهنگ سازی کنیم؛ 
نکتة آخر. مـا آمـادة دریافــت محصـوالت 
علمی شما در قالب هــای متــنوع علــمی 
پژوهشی و عـملیاتی کاربردی هستیم. مطالب 
ما قرار نیست صـرفًا کــاربردی بشـوند، چون 

مأموریتشان این نیست. 
جای  در  عمل  و  تئوری  بین  ناگزیریم  ما 
مناسبی قرار بگیریم تا نه دچار افراط شویم و 

نه تفریط.«
دكتر واحدی جمع بندی جلسه را چنین عنوان 

كرد:
جلسه  این  از  من  که  نکته ای  »اصلی ترین 
داشتم این است که مجلة رشد فناوری آموزشی 
باید کاربردی باشد. هر مطلبی که می نویسید، 
باید کاربرد داشته باشد. البته کاربرد فقط این 
نیست که این را به این وصل کنم و یک چیزی 
در بیاید. کاربرد نظری، کاربرد رفتاری، کاربرد 
شناختی، کاربرد عاطفی داریم و یک بخش هم 

کاربرد عملیاتی است.« 
آقای سردبیر حاضران در جلسه را سفیران 
خود خواند: »کانال های فعلی ارتباطی شما با ما 
هم فعاًل تلفن و ایمیل هستند. می توانید تماس 
بگیرید و ایمیل بفرستید. ما از مطالبتان نه تنها 
استقبال می کنیم، بلکه من شما را نمایندة 3000 
نفر در ناحیة 1 آموزش وپرورش شهرری می بینم. 

شما باید سفیران این جلسه باشید؛ ان شااهلل.
از همکاران عزیزی که این جلسه را تشکیل 

دادند سپاسگزارم. تجربة فوق العاده ای بود.«
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محمدحسین دیزجی

آموزش زبان را مثل 
زندگی تجربه کنیم

گفت و گو با دکتر فاطمه سکوت جهرمی
 مدرس زبان فرانسه

اشاره
تجربه هایش را در یکی از شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارد. نوشته بود به پرسش های شما 
در زمینة یادگیری و آموزش زبان فرانسه پاسخ می دهم و در مسیر یادگیری با شما هستم. معلمان 
را راهنمایی می کرد تا کالس بهتری ارائه کنند. این نکته ها در کنار هم انگیزه ای شد تا این گفت و گو 

شکل بگیرد.
اخذ دیپلم ریاضی  از  اسفندماه 1366 در شهرستان جهرم است. پس  متولد  فاطمه سکوت جهرمی، 
فیزیک، در سال 1385، در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه اصفهان پذیرفته شد. 
در سال 1389، با استفاده از سهمیة استعدادهای درخشان، در دورة کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه، 
در همان دانشگاه به تحصیل ادامه داد. در سال 1392 در دورة دکترای ادبیات فرانسة دانشگاه تبریز 
پذیرفته شد و در سال 2015 بورس کوتاه مدت پژوهشی از دولت فرانسه گرفت و در دانشگاه سوربن 
پاریس مشغول تحقیق و پژوهش روی رساله اش شد و در خرداد 1398 از دانشگاه تبریز فارغ التحصیل 
و موفق به اخذ مدرک دکترا شد. گفت و گو با این مدرس آموزش زبان فرانسه حول محور فناوری 

آموزشی پیش روی شماست. 
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- از منظر شما فناوری آموزشی به چه معناست 
و چه نقشی می تواند در فرایند یاددهی یادگيری 

داشته باشد؟
برای پاسخ به این سؤال، من به تفاوت بین فناوری 
آموزشی و فناوری کمکی اشاره می کنم. فناوری آموزشی 
تمام  ابزارها و روشهایی است که مدرسان برای آموزش از 
آن استفاده می کنند. گاهی تصور بر این است که فناوری 
فقط شامل وسایل پیشرفته، به روز و مدرن می شود، اما 
در سطح ابتدایی، می توان به تخته های سفید، ماژیک و 
حتی تخته پاک کنی با کیفیت خوب اشاره کرد. در سطح 
پیشرفته هم می توان به تخته های هوشمند، تلویزیون، 
یارانه و امکان دسترسی به اینترنت و سایت های آموزشی 
در کالس اشاره کرد. برای مثال، در کالس های زبان، 
وجود سیستم پخش صدا و تصویری مثل تلویزیون یا 
ویدئو پروژکتور الزامی  است، چرا که امکان یاددهی برخی 
مهارت های زبانی از جمله شنیدن، تلفظ صحیح و صحبت 

کردن را فراهم می کنند.
فناوری کمکی، نوعی فناوری است كه برای ارتقای 
سطح مهارت ها باید در دسترس همة دانش آموزان قرار 
داشته باشد. در سطح ابتدایی می توان به خودکار، مداد، 
دفتر، ماشین حساب و در کالس های زبان به فرهنگ لغت 
اشاره کرد. در سطح باالتر هم کتاب های صوتی، کتاب های 
الکترونیکی، رایانه، تلفن های همراه و نرم افزارهای آموزشی 

را می توان نام برد.

- شاید در وهلة اول کلمه فناوری آموزشی در 
درس هایی مثل علوم، شيمی و فيزیک معنا پيدا 
کند. برای آموزش درس هایی مثل زبان خارجی 
که بچه ها در مدرسه های ما در یادگيری آن ها 
فناوری  از  می توان  چطور  دارند،  مشکل  غالبًا 

آموزشی بهره گرفت؟
به نظر من، علم و فناوری آن قدر پیشرفت کرده است که 
همة علوم مثل زبان و علوم انسانی هم از فناوری آموزشی 
و کمکی بهره مندند. همان طورکه در پاسخ قبل هم گفتم، 
در کالس های زبان از تلویزیون، رایانه یا ویدئو پروژکتور 
برای آموزش استفاده می شود. همچنین، به زبان آموزان 
برنامه هایی توصیه می شود که شامل فرهنگ لغت و تلفظ 
کلمات است. زبان آموزان می توانند در هر زمانی از آن ها 

استفاده کنند.

- برای آموزش و تدریس زبان که البته رشتة 
شما فرانسه است، از چه روش ها و تدبيرهایی 
و  شود  تسهيل  آموزش  تا  می کنيد  استفاده 

فراگيری بهتر صورت گيرد و ماندگاری بيشتر 
باشد؟

به  می کنم.  استفاده  تلویزیون  از  کالس ها  در  من 
زبان آموزان برنامه هایی مثل فرهنگ لغت، نرم افزار صرف 
فعل و سایت های آموزشی زبان فرانسه را معرفی می کنم. 
به عالوه، اعتقاد دارم در عمل و استفاده از زبان است که 
زبان آموز زبان را یاد می گیرد. بنابراین، بازی هایی كه به 
زبان فرانسه طراحی شده اند، در کالس ما انجام می شوند. 
زبان آموزان فعالیت های بسیاری را به زبان فرانسه انجام 
می دهند؛ مثل نوشتن کارت پستال یا نامه برای دوستانشان. 
انجام این فعالیت ها باعث می شود زبان را مثل زندگی 

تجربه کنند و قوانین زبان در ذهنشان ماندگار شود.

بودید  نوشته  خواندم.  شما  از  نکته ای   -
دانش آموز در کالس درس برای یادگيری باید 
فعال تر از معلم و مدرس خود باشد تا یادگيری 

به بهترین شکل اتفاق بيفتد. چرا و چگونه؟
بله. اعتقادم این است که هرچه زبان آموز فعال تر باشد و 
خودش را در یادگیری درگیر کند، پیشرفت بهتری خواهد 
داشت. زبان آموز منفعل که در كالس فقط مستمع یا حاضر 
باشد، از مهارت هایی مثل صحبت کردن، نوشتن، درک 
مطلب باز می ماند و به تدریج از روند یادگیری زبان دور 
می شود. اما برعکس، هرچه زبان آموز در کالس فعال تر 
باشد، در فعالیت ها شرکت کند، صحبت کند، یادگیری 
بیشتری دارد و روز به روز مهارت های زبانی اش پیشرفت 

می کند.
یادگیری زبان یك مهارت است و با یادگیری سایر علوم 
قدری متفاوت است، چون همة شخصیت فرد را درگیر 
می كند. به این معنا كه چنانچه شخصی درون گرا باشد، زیاد 
صحبت نكند و از افكارش نگوید، در علمی مثل ریاضیات 
این روحیه برای او و معلم تفاوت چندانی نخواهد داشت، 
اما در یادگیری زبان، شخصیت فرد و اینكه درون گراست 
یا برون گرا، و به جزئیات توجه می كند یا كلی نگر است، بر 
روند یادگیری و همین طور روند تدریس تأثیر می گذارد. اگر 
شخصی جزئی نگر باشد، ممكن است دربارة ریشة كلمه هم 
از معلم سؤال كند و معلم هم باید تاحدودی جزئیات زبان 

و علت هایش را برای او روشن كند.
در كالس من، زبان آموزان در گروه های دو تا پنج نفری 
در فعالیت های متعددی شركت می كنند. فعالیت ها شامل 
مكالمه دربارة موضوعی خاص است. به این صورت كه 
كلمات كلیدی را به آن ها می دهیم و می خواهیم با استفاده 
از آن ها یك مكالمه را تمرین كنند و سپس آن را به دیگر 
همكالسی ها ارائه دهند. در قسمت گرامر، از زبان آموزان 

یادگیری زبان 
نوعی مهارت است 
و تفاوتی که با 
سایر علوم دارد، 
این است که فقط 
قوة ادراک را 
درگیر نمی کند، 
بلکه همة شخصیت 
فرد را درگیر 
می کند
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می خواهیم به ساختار چند جمله دقت كنند و حدس بزنند 
برای مثال ساختار زبان فرانسه در قسمت فعل ها چگونه 
شجاعتشان  نمی شوند،  تنبیه  بگویند،  اشتباه  اگر  است. 
صحیح  جواب  به  كالس  ادامة  در  و  می شود  تحسین 
خواهند رسید. در مورد واژگان هم با ایما و اشاره مفهوم را 
انتقال می دهیم كه اكثر اوقات بچه ها متوجه معنی كلمات 
می شوند. بنابراین، همیشه در كالس حضوری فعال دارند و 

تمرین های كتاب را گروهی با یكدیگر حل می كنند. 

- شيوه های آموزشی، به دليل پيشرفت فناوری 
آموزشی، مرتب تغيير کرده اند و بهبود می یابند. 
معلم چطور می تواند از این تغييرات آگاه شود و 
خود را با آن ها هماهنگ کند و از این پيشرفت ها 

برای تدریس بهتر بهره ببرد؟
مدرس باید این تغییرات را دنبال کند.مثال سامانه ای 
دانشگاهی به نام موک1 وجود دارد که در علوم گوناگون، 
و  فرانسه  زبان های  به  رایگانی  و  مجازی  آموزش های 
استادان  سامانه  این  مدرسان  می کند.  برگزار  انگلیسی 
دانشگاه های مطرح دنیا هستند. من به مدرسان همة علوم 
و پژوهشگران توصیه می کنم از این ظرفیت برای رشد و 

پیشرفت خود استفاده کنند.
موك به این نشانی در دسترس است: 

https://www.fun-mooc.fr 
دوره های آموزشی متعددی را به رایگان برگزار می كند، 
مثل دوره های روش تدریس، و دوره های آموزش زبان و 
سایر علوم. هر معلم یا زبان آموزی كه به زبان فرانسه تسلط 
نسبی داشته باشد، می تواند در این سایت عضو شده و در 

دوره های مرتبط با حرفة خود ثبت نام كند. 

با  معلم  گرفتن  ارتباط  چگونگی  بحث   -
یاددهی -  فرایند  بر  تأثيری  دانش آموزان چه 
فناوری  زاویة  از  بخواهيم  اگر  دارد؟  یادگيری 
آموزشی به این مهم نگاه کنيم، چه توضيحی در 

این باره دارید؟
دارد.  نیاز  شفاف سازی  و  توضیح  کمی  به  سؤال  این 
ارتباطی که من درباره اش صحبت می کنم، بیشتر ارتباط 
روان شناختی و انسانی است و فناوری نقش زیادی در 
آن ندارد. شناخت من به عنوان مدرس از دانش آموزانم، 
در ارتباط مؤثر با آن ها شکل می گیرد. البته چون همیشه  
سؤاالت  به  و  باشد  دسترس  در  باید  معلم  دارم  اعتقاد 
زبان آموزان پاسخ دهد، ایمیل را برای ارتباط سودمند مفید 
می دانم. البته در برنامه های ارتباطی هم این امکان فراهم 
است، اما باید در استفاده از این  ابزراهای ارتباطی محتاط تر 

بود، تا به جای مؤثر بودن، به ابزار وقت گذرانی، برگزار 
نكردن کالس و تغییر تاریخ امتحان تبدیل نشوند.

به نظر شما یادگيری زبان خارجی یک  آیا   -
این  یادگيری  است،  چنين  اگر  است.  مهارت 
و  یادگيری ها  سایر  با  تفاوتی  چه  مهارت 

مهارت ها دارد؟
بله. یادگیری زبان یک مهارت هست و تفاوتی که با سایر 
علوم دارد، این است که فقط قوة ادراک را درگیر نمی کند، 
بلکه همة شخصیت فرد را درگیر می کند. ویژگی هایی 
شخصیتی  مثل اجتماعی بودن، معاشرت، قدرت پذیرفتن 
یک  گروه و شرکت در گروه برای حل مسئله، پذیرا بودن 
نظرات دیگران، شکیبا و بردبار بودن، استقامت و پشتکار 
داشتن، قضاوت و عقاید فرد، شهود فرد یعنی درک مسئله 
بدون نیاز به استدالل، و فیزیک او مثل ژست ها و تلفظ، 
احساسات و نوع رفتاری که با دیگران دارد، همه در روند 

یادگیری زبان مؤثرند.

آن  طریق  از  که  هستيد  مطالعه  اهل  چقدر   -
بتوانيد به روش های تازه در آموزش برسيد و 

آن ها را در کالس درس اجرایی کنيد؟
من خیلی مطالعه می كنم؛ در حوزه های گوناگون. در 
چون  و ....  روان شناسی  فلسفه،  ادبی،  نقد  ادبیات،  حوزة 
تدریس هم می کنم، مقاالت مربوط به حوزة آموزش را 
هم با جدیت پی می گیرم و آن ها را در کالس هایم به 

زبان یك مهارت 
هست و تفاوتی كه 
با سایر علوم دارد، 
این است كه فقط 

قوة ادراك را درگیر 
نمی كند، بلكه همة 

شخصیت فرد را 
درگیر می كند
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کار می برم. اکثرًا ترجمه و تلخیص همین منابع را هم 
در صفحة شخصی ام در اینستاگرام به اشتراک می گذارم. 

- اگر تجربة خوبی در زمينة تدریس دارید بفرمائيد.
به  احترام  و  تشویق  که  است  این  تجربه ام  بهترین 
دانش آموز همیشه بهتر از انتقاد، خشم، تحقیر و ایجاد 

فضایی پر از استرس و اضطراب است.
من در كالس هایم همیشه به دنبال بهانه ای هستم تا 
زبان آموز را تشویق كنم. زبان آموزی را به خاطر تلفظش 
امالیش  اینكه  خاطر  به  را  دیگری  و  می كنم  تشویق 
قوی است. اگر مواردی را اشتباه بگویند یا بنویسند، فقط 
اصالحشان می كنم و اگر ناراحت شوند می گویم اشكالی 
ندارد و اشتباه در روند یادگیری طبیعی است. وقتی نقاط 
قوت زبان آموز را بیان می كنم، او سعی می كند در بقیة 
زمینه ها نیز تالش كند و به زبان آموز فعال تر و بهتری 
تبدیل شود. به خاطر دیر رسیدن سر كالس، انجام ندادن 
تكالیف منزل یا متوجه نشدن موضوع درس آن ها را تنبیه 

یا سرزنش نمی كنم.
بعد از اشتباه كردن، رفتارم را با آن ها تغییر نمی دهم و 
همیشه با احترام با آن ها برخورد می كنم، شخصیتشان را 
تحسین می كنم، چه نمرة امتحانشان صد و چه شصت 

باشد.

- آیا برنامه ها و نرم افزارهایی دارید که به عنوان 
فراگيری  و  بهتر  تدریس  در  آموزشی  فناوری 
دانش آموزان مفيد و مؤثر باشند و دیگر معلمان 
کمک  آن ها  از  زبان  آموزش  در  بتوانند  هم 
بگيرند؟ اگر خودتان استفاده می کنيد، همراه با 

تجربه تان ذكر كنيد.
نرم افزارهای متعددی وجود دارند كه من ترجیح می دهم 
نامی از نرم افزار خاصی نبرم كه جنبة تبلیغی پیدا نكند. 
ولی عالقه مندان می توانند با جست وجو در اینترنت  با 
نرم افزارهای زیادی آشنا شوند. البته اپلیكیشن  الروس 
كه یك فرهنگ لغت است، نمونة مناسبی از برنامه های 

كاربردی در این زمینه است.
من از سی دی های آموزشی الروس استفاده می کنم. 
سی دی های آموزشی به خاطر داستان ها و تصویرهایی 
که دارند ، زبان آموزان را به ادامة مسیر یادگیری ترغیب 
می کنند. و برنامه ای مثل الروس، به خاطر داشتن امكان 
تلفظ، خیلی به دانش آموزان کمک می کند. هر زمان تلفظ 
کلمه ای را فراموش کردند، می توانند از آن استفاده کنند و 

تلفظ صحیح تمام کلمات در دسترسشان باشد.

بهترین تجربه ای 
که دارم و می توانم 
به مدرسان آینده  

انتقال بدهم، 
این است که 

تشویق و احترام 
به دانش آموز 
همیشه بهتر از 

انتقاد، خشم، 
تحقیر و فضای 

پر از استرس و 
اضطراب است

- چطور شد به این فکر افتادید که در اینستاگرام 
آموزشی  فعاليت های  اجتماعی  شبکه های  یا 
خودتان را منتشر کنيد؟ این کار چه تأثيری در 
حوزة کار شما داشته است؟ مثاًل تبادل تجربه 
یا  دانش آموزان  استفادة  یا  معلمان  سایر  با 
اطالع پيدا کردن خانواده ها. اگر تجربه ای دارید 

بفرمایيد.
پس از سال ها تحصیل، زمانی که تدریس را شروع کردم، 
متوجه شدم روند تدریس با روند یادگیری کاماًل متفاوت 
است و آموزش زبان علمی است که باید یاد گرفت و به 
آن مسلط شد. در تدریس با چالش های متعددی رو به رو 
می شدم که باید به آن ها فکر و آن ها را حل می کردم. در 
جست وجو در اینترنت، متوجه شدم سایت ها و اتاق های 
آن ها  در  که  است  موجود  فرانسه  زبان  به  گفت وگویی 
معلمان دربارة مشکالت شان در حوزة تدریس می نویسند 
و هرکس تجربه ای دارد، راه حل مسئله را ارائه می دهد. 
فکر کردم چقدر خوب می شد اگر این اطالعات به زبان 
فارسی هم قابل دسترس بودند. بنابراین، تصمیم گرفتم در 
یک صفحة شبکه های اجتماعی، تجربه ها و مطالعاتم را در 
حوزة تدریس و آموزش زبان به اشتراک بگذارم تا چراغ 
کوچکی برای مدرسان، به خصوص معلمان تازه کار، باشد. 
بعد از راه اندازی و انتشار چند پست، با معلم های دیگری 
هم آشنا شدم که از روش های تدریس و منابعی که در 
تدریس استفاده می کنند، پست می گذارند و الهام بخش 

تدریس من و دیگران می شوند.

- فرمودید روند تدریس با روند یادگيری متفاوت 
است. در این باره بيشتر توضيح دهيد.

روند یادگیری به این معناست كه من با روش ها، امكانات 
آموختن  به  و هدفمندی شروع  پشتكار  با  آموزش ها،  و 
می كنم، اما به صرف یادگیری یك موضوع، نمی توانم آن 
را آموزش هم بدهم. باید قوانین آموزش و تدریس را هم 
آموخت. برای مثال، من می دانم كه فعل گذشته به چه 
صورت ساخته می شود. این را با گرفتن آموزش از معلم، 
مطالعة كتاب و تمرین و تكرار آموخته  ام. اما اگر بخواهم 
آن را تدریس كنم، باید بدانم از كجا شروع كنم، چگونه 
به زبان آموزان بگویم این فعل به زبان گذشته است و به 
چه روشی آن ها را هدایت كنم تا متوجه شوند ساختار فعل 
گذشته چگونه است. بعد هم با دادن پرسش های شفاهی و 
تمرین های نوشتاری، آن ساختار را با آن ها تمرین كنم تا 

موضوع در ذهنشان تثبیت شود. 
- با تشکر از شما برای حضورتان در این گفت و گو
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آموزش وپرورش نوین در ایران تا امروز فرازوفرودهای زیادی داشته است و هنوز راه درازتری در پیش 
دارد تا به آموزش وپرورش شایستة ایرانیان برسد. بدون رودربایستی باید گفت، تجارب آموزش وپرورش 
ایران جایي ثبت و ضبط نشده است، یعني »دانش آموزش و پرورش « در ایران تنک تهي است. در 
حالي كه، بازسازی آموزش وپرورش عالوه بر طراحي اهداف و برنامه ها، از راه مطالعه و بازنگری در دانش 
آموزش و پرورش می گذرد. بنابراین، دانشگاهیان باید پیش روند تا فرهنگیان پس نروند؛ گو اینکه دانش 

دانشگاهیان پشتیبان کنش فرهنگیان است.
این نگاه بود که ما را به ایدة ارتباطات دانش1 رساند و ارادة راه اندازی روزنامه نگاری آموزش و پرورش2را 
در ما پروراند. باور پیدا کردیم که خبرنگاری سازندگی است و کوشیدیم »روزنامه نگاری آموزش و پرورش« 
را در ایران سروسامان دهیم؛ کاری که تا پیش از این پیشینة ویژه ای نداشت. »رب« را راه اندازی کردیم و پای کار ماندیم تا به  دست خبرنگاران، دست 

دانشگاهیان و فرهنگیان را در دست یکدیگر بگذاریم؛ زیرا خبرگزاری را پیوندی یافته ایم که شکاف بین دانشگاه و آموزش وپرورش را از بین می برد.
پایگاه خبری »رب« تنها تارنمای فارسی زبان و غیردولتی و ناسودبر در فضای مجازی است که از زاویة دانش آموزش و پرورش به آموز ش وپرورش ایران 
می نگرد و دربار ه اش خبر می نگارد. این پایگاه خبری را از 5بهمن 1393 ، با همکاری بیش از 20 نفر از دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکترای 
رشتة علوم تربیتی راه انداختیم و کوشیدیم با رویکردی دانش بنیاد و به طور مستمر، از رویدادها و ایده های نظام آموزش وپرورش ایران خبر دهیم. بیش از 8000 
خبر، بازتاب این کوشش رسانه ای در پایگاه خبری رب است که با کا میابی روبه رو شده و بیش از 16 میلیون بار از سوی  کاربران دانش دوست و تربیت پژوه دیده 

شده است.

 هر خبری که در تارنمای رب نشر یابد در سه گانة »رویداد « و »رویکرد « و »رونوشت « دسته بندی می شود.پایگاه خبری رب در یک نگاه
سه گانه ای که در نگاه ما بر پایة سه کارکرد دانشگاه شکل گرفته است: کنشگری؛ ایده پردازی؛ پرسشگری.

http: / /www.Rabnews. i r

رویداد
نشر  نشست ها،  و  همایش ها  برگزاری  از  روز  هر 
کتا ب ها و نشریه های پژوهشی، برگزاری کارگاه ها 
و درس گفتارها، دفاع پایا ن نامه ها و رساله ها، برپایی 
جشنوار ه ها و اهدای جایز ه های علمی، فرخوا ن های 
جذب دانشگا ه ها و برنامه های اندیشه ای صداوسیما 

در زمینة آموز ش وپرورش خبر می دهد.

دیدگا ه ها و اید ه های دانشمندان و اندیشمندان را 
به رویکرد  بازتاب می دهد.  آموز ش وپرورش  دربارة 
سر بزنید. اگر مایلید بدانید کــدام استادان نقدی 
رسیده اند؛  یافتــه ای  بــه  دارند؛  ایده ای  کرده اند؛ 
آسیبی برشمرده اند؛ هشداری سر داده اند؛ اندیشه و 
پیشنهادی دارند؛ مناقشه ای کرده اند؛ مسئله ای را 

شکافته اند؛ پرسشی پرسیده اند و راهکاری داده اند.

رونوشترویكرد
وزیر و معاونــان وزیـر آمـوز ش وپرورش، اعـضای 
شورای  اعضای  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای 
عالی آموزش وپرورش، نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی و... را پایش می کنــد که آمــوزش وپرورش 
این کشور را می گــردانند و با سیـاست گذار ی ها و 
تصمیم گیر ی هایی که دارنــد، فردای فرزندان ایران 
را رقم می زنند. رونوشت را پی بگیرید تا سیاست را 
با دانش آشتی دهیم و پیوند بین نهاد سیاست و نهاد 

علم را برقرار کنیم.

یک نقشة راهنما برای گرد شگران دانش 
است. اگــر بنــا داریــد روزی را در 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها بگردید، دربارة 
و  بشنوید  و  بپــرسید  آموزش وپرورش 
گفت وگو کنید، ما در هفته نما رویدادهای 
دانش افزای سراسر کشــور را بــرایـتان 

نمایه سازی می کنیم.

بستـری بــرای هــم افزایـی کنـش های 
رسانــه ای فرهنــگـیــان بــا موضــوع 
آموزش وپرورش است. باشگاه دانشجویان، 
نوشته ها و نشریه هـای دانشجویی را در 
گرایش هـای متفـاوت رشتة علوم تربیتی 
باشگاه  و  می کند  هم رسان  کاربران  با 
فرهنگیان، نوشتــه ها و یــادداشــت های 
معلمان و دانشجـومعلمان، به ویژه گزیدة 
نشریات رشد دربارة آموزش وپرورش را باز 

نشر می دهد.

ا گر همایـش، دانشنامه، مؤسسه، بنـیاد، 
شرکت، نشریه یــا مرکز نشری داریـد که 
در زمینة آموز ش وپـرورش کار می کـند و 
نیاز دارید دیگران از برنامه ها و کارهای 
شما به صورت ویژه باخبر شونـد، قراری 
می گذاریـم و قـراردادی می نــویسیم و 
خبرهای شمـا را با هشتگ های ویژ  ه ای 

در فضایی مستقل نشر می دهیم.

گفت وگوهای رسانــه ا ی پژوهـشی در زمینة 
مسائل آمــوز ش  و پــرورش ایـران است. 
می کوشیم پرســش های نو و پرمناقشه ای 
را با نگاه به دگرگونی نظام آموز ش وپرورش 
به هم اندیشی بگذاریم و از ظرفیت نخبگان 
کشور بــرای فکـرورزی و پاسخ یابی بهره 
بریم. در پرونده های رب آمادة همکاری های 
رسانه ای  پژوهشــی بــا وزارت و مــرا کز 
آموزش وپرورش، دانشگا ه هـا و پژوهشگا ه ها 

هستیم .

پروند ه هاباشگاه هفته نماکاربری های ویژه

پینوشتها
1. Science communication
2. Education journalism
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سازمان نهضت سوادآموزی ایران یک سازمان دولتی ایرانی است که 
در سال 1358 به فرمان حضرت امام خمینی )ره( و به منظور آموزش 
خواندن و نوشتن به بزرگساالن و نیز کودکانی که به مدرسه دسترسی 

ندارند )مناطق محروم( تشکیل گردید.
اولین کلمه و نخستین فرمان الهی در آخرین کتاب آسمانی، امر به 
خواندن است، چنان که یاد دادن خواندن و نوشتن، بهایی بود که پیامبر 

گرامی اسالم)ص( برای آزادی اسیران جنگ بدر تعیین فرمود. 
از دیرباز یکی از مهم ترین برنامه هایی که استعمارگران و صاحبان زر و 
تزویر برای بردگی فکری ملت ها، به ویژه مردم ایران اجرا کردند، مسئله 
مبارزه با  باسوادی آنان بوده است. برای نمونه، در زمان های نه چندان 
دور، تنها شاهزادگان و اشراف حق ادامه تحصیل داشتند. این بدان دلیل 
بود که باسواد بودن مردم، برای منافع استثماری طبقه اقلیت و اربابانشان 

مزاحمت ایجاد می کرد.
حضرت امام خمینی )ره( در بخش از پیام خود برای تأسیس نهضت 

سواد آموزشی نوشتند: 

مایه بس خجلت است که در کشوری که مهد علم و ادب بوده و 
در سایه اسالم زندگی می کند که طلب علم را فریضه دانسته است، از 
نوشتن و خواندن محروم باشد. ما باید در برنامه درازمدت فرهنگ وابسته 
کشورمان را به فرهنگ مستقل و خودکفا تبدیل کنیم و اکنون بدون از 
دست دادن وقت و بدون تشریفات خسته کننده برای مبارزه با بی سوادی 
بطور ضربتی و بسیج عمومی قیام کنیم تا ان شا ء اهلل در آینده نزدیک هر 

کس نوشتن و خواندن ابتدایی را آموخته باشد.

سازمان نهضت سواد آموزی با اجرای طرح های مختلف از جمله طرح 
بسیج سواد آموزی توانست هدف کوتاه مدت فرمان تاریخی امام )ره( 
را در ربع قرن گذشته محقق نماید و نرخ با سوادی کشور را در جمعیت 
6 ساله و باالتر از 47/5 در صد در سال 1355 به 85 درصد در سال 
1380 افزایش دهد و در راستای نیل به اهداف بلند مدت، با شروع 
آموزش های توسعه )آموزش های پس از سواد( فصل جدیدی از کتاب 
زرین انقالب شکوهمند اسالمی رقم خورده و اکنون درصد قابل توجهی 
از افراد بزرگسال جامعه در گروه سنی زیر 45 سال )گروه مولد جامعه( 

با سواد شده اند.

7
سالروز تشکیل نهصت سواد آموزیدی

میالد حضرت مسیح علیه السالم

روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش
اثرات بالیای طبیعی

شهادت آیت اهلل حسین غفاری
سالروز تشکیل نهصت سواد آموزی

روز صنعت پتروشیمی

روز بصیرت و میثاق امت با والیت

والدت حضرت زینب )س( و روز پرستار

ابالغ پیام تاریخی حضرت امام خمینی )ره(
 به گورباچف رهبر شوروی سابق

روز بزرگداشت خواجوی کرمانی
اجرای طرح حذف حجاب به دست رضاخان پهلوی

شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( 
به روایتی و قیام خونین مردم قم

شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر

والدت حضرت سجاد )ع( به روایتی

تشکیل شورای انقالب به فرمان 
حضرت امام خمینی )ره(

 فرار محمدرضا پهلوی از کشور

شهادت نواب صفوی و جمعی از فدائیان اسالم

روز غزه



داوري جشنــوارة فیــلم هاي آمــوزشي رشــد، 
مديريت شـوراي تكنولــوژي آموزشـي وزارت 
آموزش و پرورش ، و عضويت در كمیتة برنامه ريزي 
درسي علوم تربیتي شوراي عالي انقالب فرهنگي 
ثبت  ايشان  اجرايي  و  علمي  درخشان  سابقة  در 
است. اين روزها هم به عنــوان دانشیار بازنشستة 
دانشگاه عالمـه طباطبايــي، كماكان فعالیت هاي 

علمي و تربیتـي خود را ادامه مي دهد.
تالیفي و  نـوروزي ده ها كتاب و مقالة  از دكتـر 
قرار  دانـش  جويـندگان  در دسترس  ترجمه اي 
دارد. از جمله كتـاب هاي تألیفي ايشان عبارت اند: 
درسي  برنامه ريـزي  تدريـس؛  فنون  و  روش ها 
ابتدايي؛  مباني طراحي آموزشي؛ فرهنگ توصیفي 

تكنولوژي آموزشي؛ تكنولوژي آموزشي پیشرفته.

می
هرا

ضا  ب
مر

غال
س: 

عك

آموزش مبنایی با ارزش برای تعالی یک ملت در 
زمینه های اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،سیاسی و... 
می باشد و فناوری آموزشی کلید این تعالی است.

اين استاد بزرگ در شغل مقدس معلمي آموزش و پرورش 
هم تجربة كوتاهي را در كارنامه خود دارد. تدريس در 
بیشتر دانشگاه هايي كه رشتة تكنولوژي آموزشي دارند، 

در كارنامة دكتر داريوش نوروزي ديده مي شود.

متولد 1323 در هـمـدان. دوران تحـصــیل ابتـدايي و 
متوسطه را در تهران در مدرسه هاي دري و مروي سپري 
كرده و در سال 1349 از دانشگاه ابوريحان بیروني در 
دورة لیسانس، در رشتة جامعه شناسي آموزش و پرورش 
فارغ التحصیل شده است. براي ادامة تحصیل به دانشگاه  
ايندياناي آمريكا اعزام شد و دو دورة كارشناسي ارشد و 
دكتراي رشتة »تكنولوژي سیستم هاي آموزشي« را در 
آنجا به اتمام رساند و در سال 1359 به ايران بازگشتند. 
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