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                     تبدیل کشوری كه فاقد هرگونه رتبٔه المپیادی در جهان بود ب
آثار و تأليفات

كمك  وسايل  تدريس؛  فنون  و  روش ها  كتاب ها: 
براي  كارگاهي  )كتاب  مايكروتیچینگ  آموزشي؛ 
معلمان ضمن خدمت(؛ فن تلخیص كتاب؛ طراحي 
آموزشي؛ كاربرد روش ها و الگوهاي تدريس؛ كاربرد 
تكنولوژي آموزشي در كشورهاي ديگر؛ بازي كنیم و 

بیاموزيم؛ مانند دانشمندان كار كنید و...
همچنین، بیش از 150 عنوان مقاله نیز از ايشان به 

چاپ رسیده است.

متولد شد.  ارومیه  در شهرستان  در سال 1315  يغما  عادل 
تحصیالت ابتدايي و دورة دانش سراي مقدماتي را در همان جا 
به پايان رساند. پنج سال تعهد آموزگاري خود را در دبستان هاي 
ارومیه گذراند و در سال 1340 وارد دانشكدة حقوق دانشگاه 
تهران شد. پس از دريافت مدرك، در دبیرستان هاي تهران 
مشغول تدريس شد. در سال 1353 براي ادامة تحصیل در 
رشتة تكنولوژي آموزشي به انگلستان رفت. در سال 1355 ، 
پس از دريافت مدرك كارشناسي ارشد، به ايران بازگشت و 
در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي مشغول به كار شد.

در اوايل بهمن ماه سال 1357 از طرف سازمان پژوهش براي ادامة 
تحصيل در رشتة برنامه ريزي درسي به آمريكا اعزام شد.

از مهر ماه سال 1364 ، بنا به پيشنهاد وي، مجلة »رشد تكنولوژي 
آموزشي« انتشار يافت و او 34 سال تمام سردبيري آن را به عهده 

داشت.
براي آشنايي بيشتر با دكتر يغما مراجعه كنيد به ويژه نامة منتشر 
شده دربارة ايشان كه در مجلة تكنولوژي آموزشي سال 89-90 

به چاپ رسيده است.

به عقيدة من در تعليم وتربيت بايد:
   علمي بينديشيم،

   حرفه اي عمل كنيم
   و انساني رفتار نماييم.
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تبدیل 4۷ درصد باسوادی در قبل از انقالب به ۹8درصد باسوادی

تبدیل 40درصد  پوشش تحصیلی به بالغ بر ۹۷درصد% 
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افزایش مراكز آموزش فنی و حرفه ای از

 ۷00 واحد به 6۹۹0 واحد

افزایش مراكز آموزش استعدادهای درخشان از

2 مركز به 680 مركز

افزایش تعداد اردوگاه های دانش آموزی از

35 واحد به 305 واحد
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 

بسـم اهلل الـرحمـن الـرحیـم

اللهم صل علی مّحمد و آل مّحمد )عج(

مدیرمسئول: مسعود فیاضی  
سردبیر: دكتر مهدی واحدی
مشاور سردبیر: سمیه مهتدی

شورای برنامه ریزی و کارشناسی: 
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فرناز بابازاده
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فاطمه شهزادی
حسین غفاری
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مدیرداخلی: فرناز بابازاده
 ویراستار: كبری محمودی 

مدیر هنري: كوروش پارسانژاد
  طراح گرافیك:  سعید دین پناه
دبیر عكس: پرویز قراگوزلی

نشانی دفترمجله: 
تهران، ایرانشهر شمالی، شمارة 266
   15875 صندوق پستی:  6587/
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تلفن دفترمجله:
9ـ88831161 ـ 021)داخلی 428(

88849098  و 4ـ88309261   ـ 021 
چاپ و توزیع:  شركت افست

تلفن امور مشترکین: 88867308 ـ 021    
صندوق پستی امور مشترکین: 

 15875 /3331
 شمارگان: 10000 نسخه    

   مقاله های مرتبط با فناوری آموزشی یا تجربه های آموزشی زیستة 
خود را كه تاكنون در جای دیگری چاپ نشده است، می توانید 

برای ما ارسال كنید. برای این كار الزم است:
 مقاله با نثر روان و رعایت دستور زبان فارسی نوشته و تایپ 

شده باشد.
 مقاله ارسالي از نظر تعداد كلمات از 1500 كلمه بیشتر نباشد.

  منابع مورد استفاده در مقاله ذكر شده باشند.
  در صورتی كه مقاله ترجمه است، متن اصلی همراه ترجمه 

ارسال شود.
اصـالح  و  تلـخیص  ویرایش،  قبول،  رد،  در       مجله 
مقـاله های رسیده مختار است و مـسئولیت مطالب ذكر شده در 

مقاله به عهدة نویسندة آن است. 
 تولید انبوه وسایل و مواد كمك آموزشی معرفی شده در این 

مجله، با اجازة  كتبی صاحب اثر بالمانع است.
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به موضوعی می اندیشیدم که  این شماره،  یادداشت  نگارش  برای 
مرتبط و متناسب با مناسبت مهم این ماه یعنی سالگشت پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی باشد. نوشتن هر مطلبی را در مقایسه با 
انعکاس بخش هایی از بیانیه گام دوم انقالب که در سال گذشته 
توسط رهبر حکیم انقالب اعالم و ابالغ شد و از جانب ایشان همه 
اقشار ملت، خصوصاً جوانان و نخبگان به اندیشه و تفکر پیرامون آن 
دعوت شدند، مناسب ندیدم. به همین دلیل در این شماره به جای 
یادداشت و سرمقاله، بخش هایی از بیانیه گام دوم انقالب که به نظر 
بیشتر با فضای مجله رشد فناوری آموزشی و مخاطبان آن تناسب 

دارد انتخاب شده و تقدیم می شود.
دکتر مهدی واحدی
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تا قله راه بسيار باقی است
اما آنچه من می خواهم بگویم این است که این راه طی شده، با 
همة اهمیتش فقط یک آغاز بوده است و نه بیشتر. ما هنوز از 
قله های دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قله ها دست یابیم. باید 
از مرزهای کنونی دانش در مهم ترین رشته ها عبور کنیم. ما از این 
مرحله هنوز بسیار عقبیم؛ ما از صفر شروع کرده ایم. عقب ماندگی 
که  هنگامی  در  قاجارها  و  پهلوی ها  دوران  در  علمی  شرم آور 
مسابقة علمی دنیا تازه شروع شده بود، ضربة سختی بر ما وارد 
کرده و ما را از این کاروان شتابان، فرسنگ ها عقب نگه داشته 
بود. ما اکنون حرکت را آغاز کرده  و با شتاب پیش می رویم ولی 
این شتاب باید سال ها با شدت باال ادامه یابد تا آن عقب افتادگی 
جبران شود. اینجانب همواره به دانشگاه ها و دانشگاهیان و مراکز 
پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع و جدی در این باره تذکر و 
هشدار و فراخوان داده ام، ولی اینک مطالبة عمومی من از شما 
جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و 
همچون یک جهاد در پیش گیرید. سنگ بنای یک انقالب علمی 
در کشور گذاشته شده و این انقالب، شهیدانی از قبیل شهدای 
هسته ای نیز داده است. به پا خیزید و دشمن بدخواه و کینه توز را 

که از جهاد علمی شما به شدت بیمناک است ناکام سازید.

سخن اصلی با شما جوانان است
 اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی، این 
بندة ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان عمل 
می گذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران 
اسالمی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم. سخن اول دربارة گذشته 

است.
عزیزان! نادانسته ها را جز با تجربة خود یا گوش سپردن به تجربة 
دیگران نمی توان دانست. بسیاری از آنچه را ما دیده و آزموده ایم، 
نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیده ایم و شما خواهید 
دید. دهه های آینده  دهه های شماست و شمایید که باید کارآزموده 
و ُپرانگیزه از انقالب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به 
آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای 
طلوع خورشید والیت عظمی )ارواحنافداه( است، نزدیک کنید. 
برای برداشتن گام های استوار در آینده، باید گذشته را درست 
شناخت و از تجربه ها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود، 
دروغ ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای 
ناشناخته قرار خواهد گرفت. دشمنان انقالب با انگیزه ای قوی، 
تحریف و دروغ پردازی دربارة گذشته و حتی زمان حال را دنبال 
می کنند و از پول و همة ابزارها برای آن بهره می گیرند. رهزنان 
فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش 

نمی توان شنید.

ثمرات بالنده علمی انقالب اسالمی
انقالب عظیم اسالمی موتور پیشران کشور در عرصة علم و فناوری 
و ایجاد زیرساخت های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد که تا 
اکنون ثمرات بالندة آن روزبه روز فراگیرتر می شود. هزاران شرکت 
دانش بنیان، هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در 
حوزه های عمران و حمل ونقل و صنعت و نیرو و معدن و سالمت 
و کشاورزی و آب و غیره، میلیون ها تحصیل کردة دانشگاهی یا 
در حال تحصیل، هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، ده ها 
طرح بزرگ از قبیل چرخة سوخت هسته ای، سلول های بنیادی، 
فناوری نانو، زیست فناوری و غیره با رتبه های نخستین در کل 
جهان، شصت برابر شدن صادرات غیرنفتی، نزدیک به ده برابر 
شدن واحدهای صنعتی، ده ها برابر شدن صنایع از نظر کیفی، 
تبدیل صنعت مونتاژ به فناوری بومی، برجستگی محسوس در 
رشته های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی، درخشش 
در رشته های مهم و حساس پزشکی و جایگاه مرجعیت در آن و 
ده ها نمونة دیگر از پیشرفت، محصول آن روحیه و آن حضور و آن 
احساس جمعی است که انقالب برای کشور به ارمغان آورد. ایراِن 
پیش از انقالب، در تولید علم و فناوری صفر بود، در صنعت به جز 

مونتاژ و در علم به جز ترجمه هنری نداشت.

انقالبی گری ضامن حيات و پيشرفت
بدانید که اگر بی توجهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان 
انقالبی در برهه هایی از تاریخ چهل ساله نمی بود ـ که متأسفانه 
بود و خسارت بار هم بود ـ بی شک دستاوردهای انقالب از این 
بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان های بزرگ بسی 

جلوتر بود و بسیاری از مشکالت کنونی وجود نمی داشت.

جوانان؛ محور تحقق نظام پيشرفتة اسالمی
سوی  به  افتخارآمیز  مسیر  از  قطعه ای  فقط  طی شده  راه  اما 
آرمان های بلند نظام جمهوری اسالمی است. دنبالة این مسیر که 
به گمان زیاد، به دشواری ِ گذشته ها نيست، باید با همت و 
هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران 
جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعاالن جوان، در 
همة میدان های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین المللی و نیز 
در عرصه های دین و اخالق و معنویت و عدالت، باید شانه های 
خود را به زیر بار مسئولیت دهند، از تجربه ها و عبرت های گذشته 
بهره گیرند، نگاه انقالبی و روحیة انقالبی و عمل جهادی را به کار 
بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفتة اسالمی بسازند.
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گرافیك متحرك و نقش آن در 
جلب  توجـه  بصـری

  سعید شریفی نیا  
دانشجوی كارشناسی ارشد تكنولوژی آموزشی

تعريف  اين گونه  را  پويانمايی1   )2015( آكسفورد  واژه نامة 
مي كند:

»تكنیك عكاسی از تغییرات متوالی یا موقعیت عروسك ها یا مدل ها برای ایجاد 
توهم حركت زمانی كه به عنوان دنباله   ای از شناسة فیلم نشان داده شده است«. با 
توجه به این تعریف، گرافیك متحرك2 نیز عبارت است از »هنر تركیب پویانمایی 
و طرح گرافیكی به منظور انتقال اطالعات و برقراری ایده های ارتباطی«.

بنابراین، گرافیك متحرك از پویانمایی به عنوان یك روش استفاده می كند 
و طراحان گرافیك را قادر می سازد ایده ها را به حركت درآورند. در هر دو مورد، 
 بیشتر به جنبه هایی مانند زبان بصری، سبك، گونه و تاریخ توجه می شود.

 )شیلتر، 2015(. 
گرافیك متحرك را می توان این گونه تعریف كرد: »دانش ادغام تصویرها 
و حركت دادن آن ها به همراه صدا كه در ساخت برنامه های تبلیغاتی، 
پویانمایی و برنامه های آموزشی كاربرد دارد«. نداشتن نیاز به دوربین، نور، 
فیلم برداری، نبود نیاز به بازیگر و استفاده از رنگ های جذاب و تصویرهای 
گرافیكی متنوع، همگی دالیلی هستند كه امروزه گرافیك متحرك را از 

پرطرفدارترین روش های مورد استفاده قرار داده اند. 

هنر دیجیتال با رایانه و در چارچوب قواعد دیجیتال صورت می گیرد و از 
تصویرها و حجم های اسکن شده در دستگاه های چند رسانه ای دیجیتال 
قابل نمایش است. هنر دیجیتال از دید برخی از پژوهندگان، اثری هنری 
است که در تمام یا بخشی از فرایند تولید آن از رایانه استفاده شده 
باشد )حسینقلی، 1391(. طراحی گرافیك متحرك که دیجیتال است، 
هنری است برای زندگی بخشیدن به طراحی گرافیك ثابت از طریق 
پویانمایی. حروف ثابت و همچنین فرم های سادة گرافیکی، از لحظه ای 
که متحرك می شوند، وارد دنیای طراحی متحرك می شوند. این هنر 
یکی از برترین رسانه های تصویری- حرکتی است که به فرایند انتقال 
پیام کمك شایانی می کند )رضایی، 1395(. در این مقاله با موشن گرافي 

و کارکردهاي آموزشي آن بیشتر آشنا خواهیم شد.
کلیدواژه ها: موشن گرافي، کالژ، استاپ موشن، عناصر بصري
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شكل ها و ابزار گرافیك متحرك
    پویانمایی فلش 

نرم افزار فلش یكی از پرطرفدارترین نرم افزارهای تولید پویانمایی 
اینترنتی، آگهی  نماهای3 الكترونیكی و  تبلیغات  از آن در  است و 
پویانمایی های كوتاه استفاده می شود. خروجی این نرم افزار با قالب 
SWF برای اجرا به نرم افزار مخصوص خود نیاز دارد. بسیاری از 

طراحان گرافیك متحرك دو بعدی و همچنین سازندگان تبلیغاتی 
اینترنتی، به دلیل سادگی كار با این نرم افزار، ترجیح می دهند از آن 
استفاده كنند. نرم افزار فلش به صورت ُبرداری است و با تغییر 
اندازة تصویرها، كیفیت آن ها تغییر نمی كند. در این نرم افزار 
عنصر حركت براساس جدول زمان بندی تشكیل می شود 

پویانمایی  و حركت های مورد نظر توسط سازندة 
طراحی و ترسیم می شود )حنفی زاده، 1388(. 

  كـالژ 
هنر كالژ روش استفاده از مواد تولید شدة چاپی یا 
بازیافتی مانند تكه های روزنامه، كاغذ، پارچه و كاغذ 

دیواری است كه با چسباندن آن ها روی تابلو یا بوم، 
شكل می گیرد و غالبًا با نقاشی تركیب می شود. این 

روش در واقع یك دستاورد تكامل یافته است، به صورتی 
كه از تصویرهای خلق شده با مواد بازیافتی، در فرایند ساختن 

گرافیك متحرك استفاده می شود. 
از كنار یكدیگر قرار گرفتن اشیـا با تركیب خاص، برای انتقال پیام و 
تشكیل یــك عكس به صورت یك تصویر كلی، كالژ عكس ساخته 
مــی شود. با ظهور دوربین های دیجیتال و نرم افزارهایی مانند فتــوشاپ 
و ابزارهای پیشرفـتة آن، شكل و ساختار تركیب بندی عكـس خاص تر و 

مـدرن تر شده است.  )اشنایدر، 2006(. 

     عكس مونتاژ 

عكس مونتاژ به عنوان ابزار ایجاد هنر راهبردی در سال های اولیة 
قرن بیستم به وجود آمد. خالقیت می تواند میانبری به خواسته های 
انسانی باشد. هنر نوآورانة مونتاژ عكس قادر است بسیاری از آرزوهای 
غیرمستقیم انسان را با قرار دادن دستِی چند عكس در كنار یكدیگر 

یا با استفاده از نرم افزار رایانه ای، تحقق بخشد. 

     استاپ موشن 

یكی از روش های ساختن پویانمایی، استاپ  موشن است كه در 
آن شی یا تصویرها را حركت می  دهند و لحظه به لحظة حركت دادن 
آن ها را با دوربین ضبط می كنند. از توالی این تصویرها توهم حركت 
یا حس تحرك ایجاد و القا می شود. عروسك هایی با مفصل های 
متحرك یا عروسك های ساخته شده با خمیر در این تكنیك كاربرد 
زیادی دارند. در بسیاری موارد، به جای عروسك از انسان، وسایل 

خانه و گیاهان هم استفاده می شود. پویانمایی استاپ موشنی را كه 
در آن از انسان یا مدل های واقعی دیگر استفاده شده باشد، گاهی 

پیكسیلیشن6 هم می نامند. 

    ادوب افترافكت5
جلوه های  ایجاد  در  پرقدرت  نرم افزارهای  از  افترافكت  نرم افزار 
ویژه، ویرایش و همچنین تولید گرافیك متحرك است و به دلیل 
و  الیه بندی  نورپردازی،  پویانمایی،  بی نظیر  امكانات  فراهم سازی 
همچنین زمان بندی، طراحان گرافیك از آن استقبال بسیار كرده اند. 
ایجاد گرافیك متحرك در این نرم افزار بدین شكل است كه ابتدا 
و  فتوشاپ  مانند  نرم افزارهایی  با  را  ایستا  گرافیكی  تصویرهای 
ایالستریتور6 طراحی می كنند و سپس برای افزودن عنصر 
افترافكت  نرم افزار  وارد  متحرك سازی،  و  حركت 

می كنند. 

عوامل و عناصر مؤثر موشن گرافیك
قلمروی فعالیت گرافیك متحرك در وهلة اول جذب 
مخاطب است، در حالی كه در رسانه های چاپی، این 
مورد در اولویت دوم قرار دارد. در استفاده از رسانه های چاپی، 

نمی توان به راحتی میزان توجه مخاطب و تأثیر آن را برآورد كرد. 
مدت زمان توجه مخاطب از عناصر كلیدی در ارتباط 

مؤثر است. گرافیك متحرك با استفاده از این 
عنصر، توجه حداكثری مخاطبان را جلب و 

 فرایند انتقال اطالعات را تسهیل می كند 
ادامــه،  در  دره شیر، 2014(.  )فتحي 
عناصــر گــرافیك متحرك را به طور 

مختصــر بررسی می كنیم : 

    صدا 
جلوه هــای بصــری و محیــط های 

گرافیــك  در  رفتــه  كار  به  گرافیكــی 
متحرك، بـدون استفاده از صداهای مناسب و 

تركیب بندی استادانة آن، تأثیر گذاری كمتری بر مخاطب 
دارد. صدای موسیقی و صدای مناسب می تواند به انتقال اطالعات كمك 
و به خوبی احساسات را بیان كند. تصویر و صدا به احساسات اصلی 
انسان مربوط است كه با دو حس بینایی و شنوایی درك می شوند. سازندة 
گرافیك متحرك تالش می كند  با استفاده از این دو عنصر مخاطبان را 
تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، میزان جذب مخاطبان از طریق حس های 
دارد.  بستگی  گرافیك  طراح  تخصص  و  هنر  به  شنوایی،  و   بینایی 

)دولمن، 2004(.
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    حروف الفبا 
حروف الفبای استفاده شده در گرافیك متحرك بیشتر به عنوان تصویر 
انتقال  فرایند  در  و  دارد  روان شناسی  آثار  ویژگی  این  می شوند.  دیده 

اطالعات، بسته به موضوع پیام، در شكل های متفاوت نمود دارد. 
برای مثال، خوش نویسی نستعلیق ویژگی هایی مانند »گرایش و آرامش 
پرشور« دارد كه از ویژگی های شكل های منحنی در گرافیك هستند.»جنبة 
خوانایی« هم اولویت ثانویه در نظر گرفته می شود، در حالی كه جنبه های 
می گیرند.  قرار  توجه  مورد  اصلی  اولویت  به عنوان  »زیبایی شناختی« 
خوش نویسی نستعلیق به دلیل داشتن منحنی های قوی و انعطاف پذیر، 
تأثیر انرژی بخش بسیار زیادی دارد. به همین دلیل است كه نمی توان از 

آن برای توصیف رویدادی غم انگیز، حادثه یا خبر استفاده كرد. 

        رنگ 
 در گرافیك متحرك، تمركز و جلب توجه با استفاده از رنگ انجام 
می شود. در حس بینایی و مواجهة آن با رنگ، اطالعات درحافظة حسی 
دریافت می شوند. بنابراین، رنگ جزو اولین دریافت های ذهن افراد است و 
بی توجهی در طراحی آن ممكن است به از دست رفتن تمركز و در نهایت 

اختالل در ارتباط بینجامد )كافمن و همكاران، 2001(. 

   عناصری بصری گرافیك متحرك و نقش آن ها در ارتباط   

تصویرهای موجود در هر گرافیك متحرك می تواند به بهبود كیفیت 
كارها و افزایش محبوبیت گرافیك متحرك در نزد  مخاطبان منجر شود یا 
برعكس، از ارزش آن بكاهد. هر چه مخاطبان راحت تر و با سرعت  بیشتری 
با كار ارتباط برقرار كنند، طراح سریع تر به هدف خود می رسد. این تصویرها 
و جاذبه های بصری باید مطابق با ایده ها، خواسته ها و معیارهای مخاطبان 
طراحی شوند تا بتوانند پیام های بصری را به بهترین شكل بیان كنند.  
بسیاری از طراحان از این عوامل مهم و نفوذ آن ها در جذب مخاطبان 
آگاه نیستند، بنابراین، تصویر، گرافیك و پیام های بصری خود را در طراحی 
گرافیك متحرك در نظر نمی گیرند و همین باعث می شود ارتباط برقرار 

نشود و دسترسی به هدف با مشكل روبه رو شود. 
دنیای امروز در حال گسترش است و مهارت ها و دانش  های جدیدی 
تلفیق شود، بسیار  فناوری  با  آموزش  فرایند های  اگر  را طلب می كند. 
راهگشا خواهند بود )ذوفن، 1383(. كاربرد گرافیك متحرك در رسانه های 
جدید عاملی پویا، تأثیرگذار و البته الزم و ضروری است. وجود حركت در 
این رسانه ها در اصل پاسخی به كم تحركی فیزیكی و جسمی انسان در 

فضاهای محدود عصر جدید است )فرنیس، 1383(. 
گسترش و توسعة فناوري و تأثیر آن بر زندگی افراد بر هیچ كس پوشیده 
نیست. امروزه تمام ابعاد زندگی با فناوری آمیخته شده یا در حال تغییر 
به جهت همسو شدن با آن است. آموزش و یادگیری نیز از این قاعده 
مستثنا نیست. گرافیك متحرك یكی از فناوری های نوظهور است كه در 
بخش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از آن استفاده می شود و دلیل 
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محبوبیتش توانایی عالی آن در جلب توجه و هدایت ذهن مخاطب به 
سمت هدف و منظور مورد نظر طراح است. 

)1972( هر چه  و الكهارت  پردازش اطالعات7 كرایك  نظریة  طبق 
اطالعات عمیق تر پردازش شوند، به همان نسبت معنی دارتر می شوند. 

است.  گوناگون  حافظه های  برای  دیگری  توضیح  پردازش  سطوح 
اطالعاتی كه پردازش نمی شوند، تنها تأثیر حسی موقتی از خود برجای 
می گذارند )حافظة حسی8(؛ اطالعاتی كه فقط تكرار می شوند، یعنی به طور 
سطحی پردازش می شوند، برای چند ثانیه قابل دستر س اند )حافظة كوتاه 
مدت9(؛ اطالعاتی كه بیشتر پردازش می شوند، به حافظة دراز مدت راه 
می یابند. بنا به نظریة پردازش اطالعات، هر چه یادگیرنده به جزئیات 
محرك بیشتر توجه كند، پردازش اطالعات بیشتری دربارة آن محرك 
انجام خواهد داد و با احتمال بیشتری آن را به یاد خواهد آورد. )سیف، 

 .)1386
بنابراین، گرافیك متحرك با استفاده از فنون تركیب بندی و همچنین 
طراحی عناصر بصری به شكل هوشمند، جلب توجه مخاطب را در پی 
دارد و فرایند پردازش اطالعات را تسهیل می كند. عنصر حركت و نیز 
گرافیك  در  موجود  فضا سازی های  و  رنگ  عنصرهایی همچون صدا، 

متحرك، در بهبود توجه مؤثرند. 
باید به این نكته توجه داشت كه هر رسانه به تنهایی مزایا و معایبی دارد و 
هر یك از آن ها به صورت های مختلف قابل استفاده است. بعضی از معلمان 
بر این باورند كه برای به حداكثر رساندن اثربخشی پیام بهتر است آن را با 
به كارگیری رسانه ها به دانش آموزان انتقال دهیم تا بدین ترتیب از مزایای 
مسیرهای مختلف بهره مند شویم )نوروزی و والیتی، 1396(. در انتقال 
اطالعات با استفاده از روش گرافیك متحرك، از مسیرهایی همچون صدا، 
تصویر و پویانمایی استفاده می شود و معایب استفاده از رسانه، همچون 

نارسایی، نبود توجه و حواس پرتی مرتفع می شوند. 
علمای تعلیم و تربیت پس از سال ها تحقیق و تجربه به این نتیجه رسیده اند 
كه مؤثرترین روش آموزش، فعال كردن خود دانش آموز در فرایند آموزش و 
یادگیری است. از آنجا كه چند رسانه ای های آموزشی این توانایی را دارند كه 
با تشویق یادگیرندگان بر میزان یادگیری بیفزایند، امروزه از آن ها به عنوان 
رویكردهای عمیق یادگیری یاد می شود. محیط چند رسانه ای ها شرایطی را 
فراهم می آورد كه در آن ها یادگیرنده قادر به خلق تصویرهای ذهنی می  شود 
و ارتباط بین یادگیرنده و مواد یادگیری را افزایش می دهد )سرداری، 1385(. 
بنابراین، استفاده از گرافیك متحرك در فرایند تدریس و یادگیری، به این 
دلیل كه در اجزای سازندة آن از رسانه های متعددی برای برقراری ارتباط 
استفاده شده است، به بهبود یادگیری و جذاب تر شدن یادگیری كمك 

می كند. 
چند رسانه ای ها موضوعات و مواد چاپی را به صورتی عرضه می كنند كه 
آسان تر به خاطر سپرده شوند و شكلی جذاب تر از كتاب داشته باشند. 
باشند.  یادگیرندگان فعال تر  انتظار می رود  با چند رسانه ای  یادگیری  در 
همچنین، جاذبة نیرومند چند رسانه ای، یادگیرندگان را شگفت زده می كند. 

)ماهارگ، 2002(.

پینوشتها
1. Animation
2. Motion Graphic
3. Billboard
4. Pixilation
5. Adobe After Effects
6. Illustrator
7. Information ProcessingTheory
8. Sensitive Memory
9. Short Tem Memory
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پیاده سازی فناوری وب 2/0در فرایند آموزش و یادگیری
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ظهور  با  یادگیری  و  آموزش  سنتی  رویکردهای  اخیر،  دهه های  در 
فناوری های نوین مانند چندرسانه ای ها، فرارسانه ای ها و ارتباط از راه دور 
تغییر و تحوالت اساسی یافته اند. با ورود فناوری های کمکی، به ویژه فناوری 
اطالعات و ارتباطات به نظام آموزشی، در کلیة دوره ها و سطوح تحصیلی 
در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شاهد تحوالت چشمگیری 
بوده ایم. این تحوالت با ورود اینترنت به عنوان شبکة بین المللی اطالعات 
و ارتباطات مضاعف شده و فرایند آموزش و یادگیری را  به طور عمیق 
تحت تأثیر خود قرار داده اند ) زارعی زوارکی و همکاران، 1392(. با گسترش 
به دنیای آموزش معرفی  نوینی  ابزارها و رسانه های  آموزشی،  فناوری 
شدند. نمونة این ابزارها شامل مواردی چون امکانات وب ، بالگ ، سایت، 
لوح های فشردة خودآموز1، استفاده از فناوری هایی چون گوشی همراه ، 

فناوری وب2/0 به ابزاری اشاره دارد که برای به اشتراك گذاری 
اطالعات و ایجاد همکاری میان افراد استفاده می شود. این فناوری از 
رویکردهای آموزشی مانند یادگیری فعال، یادگیری اجتماعی و انتشار 
محیط های  ایجاد  برای  وب2/0  ابزارهای  می کند.  حمایت  دانش 
آموزشی و یادگیری مؤثر مزیت بالقوه ای دارند. هدف از مقالة حاضر، 
ارائة تعریفی از فناوری وب2/0، معرفی انواع ابزار وب 2/0، فایده ها 
و موانع کاربرد فناوری وب2/0 در فرایند آموزش و یادگیری و ارائة 

راهکارهایی برای تدریس با استفاده از ابزارهای این فناوری است. 

کلیدواژه ها:  آموزش، یادگیری، وب2/0 
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لپ تاپ ، به کارگیری فناوری های هوشمند  و استفاده از انواع شبیه سازی2 
در علوم نظامی، ورزشی و مواردی از این قبیل است ) کرسلی، 1386(. وب 
در واقع همان بستر اینترنت است که محتوا توسط آن ارائه می شود. با 
توجه به پیشرفت فناوری، افزایش کاربری دنیای دیجیتال و افزایش تنوع 
نیازهای مبتنی بر وب، همانند هر فناوری دیگری، این فناوری نیز پس از 
ظهور، پیشرفت های قابل توجهی داشته و نسل های متفاوتی از آن ارائه 
شده اند. یکی از این نسل ها، وب2/0 است. فناوری وب2/0 را می توان 
به عنوان یک عامل تعامل در نظر گرفت که دریافت های منفعالنه را به 
مشارکت های فعاالنه بدل کرده است. این مشارکت ها شامل خلق، تولید 
محتواها و به اشتراک گذاری آن هاست. در حال حاضر، در اکثر نظام های 
وب 2/0  جدید  امکانات  و  قابلیت ها  از  دنیا  پیشرفتة  آموزش و پرورش 
برای مقاصد آموزشی و به خصوص پرورش مهارت های سطح باالتر در 
یادگیرندگان بهره می برند. وب2/0 به دلیل یکی از مهم ترین ویژگی هایش 
که پرورش تعامل و همکاری میان افراد است، امروزه مورد توجه بسیاری 
از متخصصان امور آموزشی قرار گرفته است ) گرزین و موسوی، 1394(. 

وب2/0 چیست
وب 2/0  شکل جدیدی از نرم افزارهای مبتنی بر اینترنت است که بیشتر 
بر محتواهای تولید شده توسط کاربران متمرکز است که از طریق تعامالت 
اجتماعی و مشارکتی با دیگر کاربران گشوده و باز می شود. وب2/0 ناظر 
به شکل گیری اینترنت محاوره ای است که امکان برقراری ارتباطات چند 
سویه میان کاربران جهانی اینترنت را فراهم ساخته است. در حالی که 
وب1/0 امکان استفادة افراد از منابع عظیم اطالعاتی را از طریق شبکة 
جهانی اینترنت و ارسال و دریافت ایمیل فراهم می كند، وب2/0 بر مبنای 
محاورة دائمی میان کاربران اینترنت شکل گرفته است. در واقع، وب 2/0 
کاربران را به فعالیت های مشارکتی و به اشتراک گذاری اطالعات ترغیب 

می کند ) بشیر و افراسیابی، 1391(.
با تغییر جهت كالس ها به سمت وب2/0، معلمان به سمت ایجاد فضایی 
بازتر می روند که در آن انتظار می رود دانش آموزان با محتوا درگیر شوند و 
بیشتر در بحث های کالسی مشارکت کنند. وب2/0 از رویکردهای آموزشی 
مانند یادگیری فعال، یادگیری اجتماعی و انتشار دانش حمایت می كند. این 
شرایط با فراهم كردن محیط هایی که روابط متقابل را تقویت می كنند، 
فراهم می شود. ابزار وب2/0 در صورتی که در محیط آموزشی به کار گرفته 

شود، به یادگیری مشارکتی می انجامد ) سوادیسون و همکاران، 2010(. 

انواع ابزار وب2/0
با توجه به وب2/0، ابزارهای متعددی طراحی و استفاده شده اند: 

وبالگ: وبالگ  وب سایتی است که افراد و کاربران منتشر می كنند و 
طرح و مطالب آن ها غیررسمی است )واکر ، 2005(. یکی از ویژگی های 
اصلی وبالگ، فعال بودن کاربران در آن است، به گونه ای که هم نویسندة 
وبالگ با انتشار مطلب خود و هم خوانندگان وبالگ با درج نظر خود، 

امکان مشارکت و تعامل دوسویه را دارند )کاپالن و هینلین ، 2010(. 
ويکی: ویکی5 وب سایتی است که محتوای آن با فعالیت مشارکتی 

کاربران و صرفًا به وسیلة مرورگر وب تولید می شود )سلوین6، 2007(. 
اتاق های مباحثه: اتاق های مباحثه  وب سایت هایی هستند که در آن 
افراد می توانند با ارسال پیام دربارة موضوع خاصی گفت وگو كنند ) رایت 

و استریت ، 2007(.  
شبکه های اجتماعی مجازی: شبکه های اجتماعی مجازی گونه ای 
از الگوهای تماس هستند که در آن ها تعامل ها و ارتباطات میان عوامل 
شبکه ای، توسط یک پایگاه فنی و زیرساخت اینترنت پشتیبانی می شود 

)هایدمان ،2010(. 
محتوا  میزبانی  سرویس های  محتوا:  ميزبانی  سرويس های 
سایت هایی هستند که کاربران به وسیلة آن ها می توانند رسانه های گوناگون 
را میان سایر افراد به اشتراک بگذارند. رسانه های قابل اشتراک می توانند 

ویدئو، تصویر، فایل ارائه، صوت و حتي كتاب باشند ) سولومون ، 2007(. 
دنيای مجازی اجتماعی: دنیای مجازی اجتماعی، محیط تولید شده 
توسط رایانه است که به فرد اجازه می دهد در محیط، احساس حضور را با 
تمام ویژگی هایش، به گونه ای حس كند که سایر افراد نیز با همین شرایط 

در آن هستند ) شرودر ، 2008(. 
دنيای بازی های مجازی: دنیای بازی های مجازی وب سایتی است 
که در آن کاربران می توانند با یکدیگر وارد بازی شوند و ارتباطات و 

تعامالتی را در محیط بازی تجربه کنند ) کاپالن و هینلین، 2010(.

وب2/0 در آموزش 
مؤثر  یادگیری  و  آموزشی  محیط های  ایجاد  برای  وب2/0  ابزارهای 
مزیت بالقوه ای دارند. فناوری وب 2/0 به تسهیم دانش کمک می كند، زیرا 
می تواند دانش آموزان را در به اشتراک گذاری محتوا، همکاری و ارتباطات 
یاری دهد )آمین و همکاران، 2016(. به دانش آموزان و دانشجویان دور از 
یکدیگر کمک می کند با یکدیگر در تعامل باشند و بتوانند محتوای آموزشی 
دوره ها را با هم به اشتراک گذارند ) ویلر ،2010(. به معلمان هم کمک می کند 

رویکردهای تدریس و یادگیری را گسترش دهند و متنوع سازند. 
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استفاده از ابزارهای وب2/0 می تواند از طریق یادگیری مشاركتی و 
ایجاد دانش اجتماعی، رویكرد آموزشی متفاوتی را ایجاد كند ) نیولند 
و بیلز ،2014(. چنین محیطی، امکان ایجاد جامعة یادگیری را در بین 
دانش آموزان، به گونه ای فراهم می کند که می توانند به تفکر در موضوع 
درس بپردازند و در مورد آن بحث جمعی داشته باشند ) ویلسون ، 2015(. 
همچنین می تواند به پیشرفت مهارت های سطح باال در آموزش منجر 
شود. طبق گفتة آناستاسیادیس و کاتسیدیز )2013(، استفاده از فناوری 
وب2/0 در آموزش، مهارت های تفکر انتقادی، توانایی های فراشناختی 

و مهارت های حل مسئله را رشد می دهد.

فایده های کاربرد ابزارهای وب2/0 
در فرایند آموزش و یادگیری

در  را  وب2/0  ابزارهای  کاربرد  فایده های  چندی  پژوهش های 
چرچیل  مثال،  برای  كرده اند.  بررسی  یادگیری  و  آموزش  فرایند 
)2011( استدالل می کند، محیط مبتنی بر وبالگ به دانش آموزان 
امکان می دهد به مطالب درسی دسترسی یابند، نظر خود را در مورد 
فعالیت های یادگیری اعالم كنند، در مورد همکاری یکدیگر اظهار نظر 

کنند و به طور منظم در طول ترم مشارکت داشته باشند. 
همچنین، ثابت شده است که یوتیوپ روش های یادگیری و تدریس 
را بهبود می بخشد. زیرا این کار می تواند مشارکت دانش آموزان را 
افزایش داده و مسائل مربوط به مدیریت کالس را كاهش دهد 
)ویلسون، 2015(.  در این زمینه می توان به سایت های آپارات  و 

نماشا  نیز جهت نمایش فیلم اشاره کرد. 
چن، جانگ و چن )2015( در مطالعة خود دریافتند، استفاده از ویکی ها 
در آموزش به معلمان علوم کمک می کند راهبردهای تدریس تخیلی 
را ایجاد و محتوای تدریس علوم را بسیار قابل درک طراحی كنند. 
استفادة دانش آموزان از ویکی های خوب  طراحی شده، مهارت های 
جست وجوی اینترنتی، مهارت های مشارکتی در زمینة حل مسئله و 

توانایی تحقیق انتقادی را رشد می دهد.

موانع کاربرد ابزارهای وب2/0 
در فرایند آموزش و یادگیری

برای استفاده از فناوری وب2/0 در فرایند آموزش و یادگیری موانعی 
نیز وجود دارند. این موانع در چند طبقه دسته بندی شده اند. ارتمر 
)1999( موانع موجود را به دو دسته تقسیم کرده است: موانع بیرونی 
)دسترسی، زمان، پشتیبانی، منابع، آموزش( و موانع درونی )نگرش، 
اعتقادات، شیوه ها(. بکتا )2004( موانع را بر این اساس كه به فرد یا 

مدرسه مربوط می شوند، طبقه بندی کرده است: 
- موانع سطح معلم مانند کمبود وقت؛ نداشتن اعتماد به نفس؛ مقاومت 
در برابر تغییر. موانع سطح مدرسه مانند نبود آموزش مؤثر و نبود 

دسترسی به منابع ) آن و ویلیامز، 2010(. 
کارکولیا )2016( نیز به همین شیوه نشان می دهد که موانع اصلی 
استفاده از فناوری وب2/0  در آموزش شامل نبود آموزش و کمبود 
تجهیزات فناورانه است. برخی موانع دیگر به مسائل حریم خصوصی 
و قابلیت اطمینان اطالعات مربوط اند. برای مثال، بکتا )2008( به 
این نتیجه رسید که معلمان، به دلیل مسائل مربوط به حفظ حریم 
خصوصی و اطالعات منسوخ و غیرقابل اعتماد وب سایت ها، مایل 
نیستند از فناوری وب2/0 در تدریس استفاده کنند. مطالعات متعدد 

دیگری نیز این مانع را تأیید كرده اند )پیشین(.



راهکارهایی برای تدریس با استفاده از ابزارهای وب2/0
در پژوهش آن و ویلیامز )2010( ، از شرکت کنندگان سؤال شد چگونه از فناوری های وب 2/0 در 
تدریس خود استفاده کرده اند؟ كدام راهبردها یا تکنیک های آموزشی خوب بوده اند و کدام یک 

برای آن ها کارایی نداشته است؟
بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، این روش ها یا دستورالعمل ها مناسب تشخیص داده شدند:

  فناوری های جدید زیادی را در یک ترم به دانش آموزان معرفی نکنید: استفادة بیش از حد از 
فناوری های وب 2/0  در یک ترم، به یادگیری سطحی منجر می شود. پیشنهاد شده است مربیان 

تعداد كمترى از ابزارها را با توجه به تخصص خود بكار  برند. 
 در كار با وب 2/0 آموزش، مشاوره، مثال  و بازخورد مداوم مناسبی ارائه دهید. فناوری وب 2/0 
هنوز برای بسیاری از دانش آموزان جدید است و در صورت استفاده از آن در فعالیت ها و پروژه های 
یادگیری، باید پشتیبانی های الزم صورت گیرد. از طرف دیگر، مربیان باید به دانش آموزان خود 

كمك كنند كه به طور مستقل با فناوری های نوظهور پیش بروند.
 یادگیری مشارکتی را تسهیل کنید: نمونه هایی از راهبردهای پیاده سازی یادگیری مشاركتی 

به این شرح هستند:

  استفاده از ویکی ها به منظور پروژه های نگارشی مشترک؛
  استفاده از وبالگ به عنوان فضای بازخوردی مشترک فراتر از مجالت شخصی، که در 

       آن دانش آموزان به یکدیگر پاسخ می دهند و از هم بازخورد دریافت می کنند؛
  استفاده از ارزیابی هم ساالن.

  راهبردهای دیگری نیز پیشنهاد شده اند؛ از جمله: 
       ایجاد محیط جذاب و حمایتی، ارائة اهداف و مقاصد روشن برای استفاده از ابزارهای 

       وب 2/0 به دانش آموزان، دادن پاداش به آن ها در مقابل انجام کار خوب و داشتن 
       تعامل و همکاری ، نمایش فیلم های یوتیوب برای شروع یا پایان کالس.
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گزیده فیلـم های جشـنواره بین المللـی
فیلم رشد و چشمان مشتاق دانش آموزان

عنوان فيلم : جایی میان ابرها
کارگردان : محمدرضا خردمندان
قالب : داستانی )بخش بین الملل(

مدت زمان : 2 دقیقه

خالصة فیلم: پسربچه ای كه عالقة 
زیادی به فوتبال دارد، هر روز به كنار 
زمین چمن می رود و بازی دوستانش 
را همچون گزارشگران تلویزیونی برای 
از  دوستانش  گزارش می كند.  خودش 
او دعوت می كنند به همراه آن ها بازی 
كند، اما پسر بچه قبول نمی كند، چرا 

كه...
در  پخش  برای  فیلم  این  مخاطب : 
دوره های  دانش آموزان  درس  کالس 
پیشنهاد  متوسطه  اول  و  ابتدایی  دوم 

می شود.

فرزندان خود را برای تجارتی پر سود آماده كنیم.
تا به حال به نزوالت آسمانی نگاه كرده اید؟ وقتی برف یا باران از آسمان به زمین می بارد، دل های 
زیادی شاد و اشك شوق از چشمان منتظر جاری می شود. این بار اما موضوع چیز دیگری است. در 
فیلم »جایی میان ابرها« نعمت های خداوندی از زمین به سمت آسمان باال می روند؛ نعمت هایی كه 
بندگان خوب خدا بدون هیچ منت و چشمداشتی به نیازمندان می بخشند. كارگردان فیلِم »جایی میان 

ابرها« با نگاهی نو و خالقانه به موضوع »انفاق« پرداخته.
یكی از بزرگ ترین اموری كه اسالم مورد اهتمام قرار داده و مردم را بدان توصیه كرده است، انفاق 
است. انفاق یكی از راه های شكر نعمت های الهی است. در آیات و روایات اسالمی، بعد تربیتی انفاق 

بیش از هر چیز مورد توجه قرار گرفته و از این حیث مكمل ایمان شناخته شده است.
در قرآن كریم در این خصوص آمده است: »حكایت آنان كه اموال خویش را در راه خدا انفاق 
می كنند، حكایت دانه ای است كه هفت خوشه رویانیده كه در هر خوشه صد دانه باشد و خدا برای 
هر كه بخواهد، دو برابر هم می كند كه خدا وسعت بخش و داناست. كسانی كه اموال خویش را 
در راه خدا انفاق می كنند و بعد این انفاق خود را با منت یا اذیتی همراه نمی كنند، پاداششان نزد 

پروردگارشان است؛ نه ترسی دارند و نه غمی« )بقره، 261 و 262(.
در روایات اسالمی نیز آمده است: شخصی از مسلمانان مدینه برای درخواست كمك مالی به حضور 
امام حسین )علیه السالم( آمد و تقاضای كمك كرد. امام فرمود: »ای برادر انصاری آبرو و شخصیت خود 
را از سؤال رودررو حفظ كن. درخواست خود را در نامه ای بنویس كه من به خواست خدا آنچه را موجب 
شادی تو است، انجام خواهم داد.« مرد انصاری در نامه ای نوشت: » ای حسین )ع( پانصد دینار به فالنی 

بدهكارم و اصرار می كند كه طلبش را بپردازم. با او صحبت كن تا وقتی كه توانمند شدم، صبر كند.«
وقتی امام حسین )ع( نامة او را خواند، به منزل تشریف برد و كیسه ای حاوی هزار دینار آورد و به آن مرد 
انصاری داد و فرمود: »با پانصد دینار بدهی خود را بپرداز و با پانصد دینار دیگر زندگي خود را سروسامان بده، 
و حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو: 1. دنیدار؛ 2. جوانمرد؛ 3. صاحب اصالت خانوادگی؛ چرا كه در مورد آدم 

دین دار، دین نگهدار اوست و مانع آن است كه آبروی تو را ببرد.
 در مورد جوانمرد، او به خاطر جوانمردی، حیا و شرم می كند و كسی كه اصالت خانوادگی دارد، به 
خاطر نیازت آبروی تو را نمی ریزد، بلكه شخصیت تو را حفظ می كند و بدون برآوردن حاجتت رد نمی شود. 
تزكیه و طهارت نفس، آرامش روحی،  تقرب به خداوند، امنیت اجتماعی،  از جمله آثار عمل پسندیده 

انفاق اند كه تا پایه های اعتقادی مستحكمی در وجود انسان نداشته باشند، به منصة ظهور نمی رسند.

روح ا... مالمیر        کارشناس ارشد هنرهای نمایشی
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عنوان فیلم : جنگل دامون )آره یا نه؟(
کارگردان : هادی امیری- رها فرجی

قالب : پویانمایی 
مدت زمان : 13 دقیقه

خالصة فیلم: در یک جنگل زیبا به 
نام »دامون« حیوانات مختلفی با هم 
فیل  جنگل  این  در  می کنند.  زندگی 
کوچکی به نام »فیلو« زندگی می کند 
که تمام وقت خود را برای کمک به 
با حیوانات  او  دیگران صرف می کند. 
دیگر بازی می کند،  خانه هایشان را تمیز 
و  می کند  تهیه  غذا  برایشان  می کند،  
خالصه اینکه به درخواست هیچ یک از 

حیوانات جواب منفی نمی دهد.

مخاطب : این فیلــم برای تــماشای 
تا اول  دانــش آمــوزان  پایه هــای  
می گردد پیشنهاد  ابتدایي  سوم   

مهارت نه گفتن
آیا تا به حال در موقعیتی قرار گرفته اید که بخواهید به طرف مقابل خود نه بگویید اما 
نتوانید؟ واقعیت این است که نه گفتن کار راحتی نیست، خصوصًا به افرادی که برایشان 
احترام زیادی قائل هستیم و دوستشان داریم. نه گفتن در بسیاری از گفتگوهای دوستانه از 
جمله زمانی که مذاکره احساسی می شود بسیار سخت می شود. این موقعیت نه فقط برای 
بزرگترها که برای کوچکترها نیز به وجود می آید. در بین دانش آموزان هستند بچه هایی که 
دوست دارند همیشه به درخواست همکالسی ها و سایر دوستانشان جواب مثبت بدهند و 
نگرانند که مبادا با نه گفتن به دوستی هایشان لطمه ای وارد شود. گاهی ترس از طرد شدن 
توسط دیگران یا دوستان نه گفتن را دشوار می کند. این موضوع در کودکان، نوجوانان 
و جوانان بسیار شایع است تا جایی که در برخی از موارد ممکن است به سالمت آن ها 

آسیب جدی برساند. 
مهارت نه گفتن نیز از جمله مهارت هایی است که کودکان باید نخست در کانون خانواده 
و سپس در محیط مدرسه با آن آشنا شده و آن را بیاموزند. به فرزندان خود باید بیاموزیم که 
گاهی اوقات اگر خواسته طرف مقابل ما منطقی یا اخالقی نیست، اگر خواسته اطرافیان 
ما از عهده و توان ما خارج است و یا اگر خواسته آن ها ممکن است برای ما زیان و دردسر 
به همراه داشته باشد نباید تردید کنیم و باید به صورت محترمانه و مؤدبانه از نه گفتن 
استفاده کرد. بچه ها برای اینکه به چنین مهارتی دست پیدا کنند باید به خوبی آموزش 
ببینند و تمرین های زیادی را انجام دهند. این تمرین ها می تواند از خانه شروع و به کالس 

درس و محیط مدرسه ادامه پیدا کند.
دانش آموزان باید یاد بگیرند که نه گفتن در مواقع درست، نشان از اعتماد به نفس 
آن هاست نه ضعف و ناتوانی. به آن ها بیاموزید که نمی توانند همه کارها را انجام دهند و 
همه را راضی نگه دارند. هیچ کس نمی تواند و نباید همه را راضی نگاه دارد. بسیاری از 
آدم های اطراف ما چه در خانواده و فامیل، چه در کالس و مدرسه و چه در بین همسایگان 
و دوستان هستند که توقعات نامربوط دارند. ما نمی توانیم و نباید برای رضایت آن ها خود 
را به دردسر بیندازیم. دانش آموزان باید بفهمند که اگر به یک درخواست پاسخ نه می دهند 

به این معنی نیست که به روابط خود با طرف مقابلشان پشت کرده اند. 
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بومیان دیجیتال و 
چالش های پیشرو

       محمد مجدم
كارشناسی ارشد تكنولوژی آموزشی

       محسن مرادی
كارشناسی ارشد تكنولوژی آموزشی

با توجه به شتاب همه گیر عصر حاضر و متولد شدن نسلی دیجیتال که برای دانستن، 
فکر کردن، عمل کردن و حتی تفریح و غیره با استفاده از ابزارهای دیجیتال حرکت 
می کنند، بر محققان تعلیم وتربیت است که به شناسایی، شناخت و ارتباط برقرار کردن 
با آن ها اقدام کنند. آیا نسل اینترنتی و دیجیتالی که در اطراف ما و در کالسمان 
حضور دارند، با نسلی که یك دهه یا دو دهه پیش متولد شده است، متفاوت فکر 
و عمل می کند؟ چرا در محیط آموزشی توانایی ارتباط برقرار کردن با آن ها مشکل 
است و یا گاهی قادر به شناخت و برطرف کردن نیازهای آن ها نیستیم؟ مگر آن ها 
چه ویژگی هایی دارند؟ این ها مواردی هستند که این مقاله سعی در پاسخ دهی به 

آن ها دارد.

کلیدواژه ها: مغزهای دیجیتال، نسل اینترنتی، بومیان دیجیتال، اعتیاد به اینترنت
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مقدمه
یكی از دانش آموزانم متنی را با من به اشتراك گذاشت كه برای توضیح 
بیشتر آن، از خودش فیلم گرفته بود و از طریق شبكة اجتماعی واتساپ در 
دو سه فایل صوتی سؤاالتی می كرد. سپس از طریق ایمیل یادداشتی برایم 

ارسال كرد. چند روز بعد كه آف الین بودم نیز پیامی ارسال كرد.
این زندگی یك مغز دیجیتالی است كه در آن ارتباط حضوری و فیزیكی 

ضروری نیست.
تضعیف  باعث  كه  فناوري  از  اندازه  از  بیش  استفادة  آیا هشدارهای 
مهارت های اجتماعی چهره به چهره در دانش آموزانتان می شود، شما را 
به چالش و دردسر می اندازد؟ آیا شما هم با چنین دانش آموزانی سروكار 
دارید؟ آیا شما هم در محیط مدرسه دانش آموزانی را مشاهده می كنید كه 
اطالعات آن ها در زمینة ابزارهای دیجیتال بیش از هر چیز دیگر است؟ 
آیا در نحوة شناخت و ارتباط با دانش آموزانی كه بیشتر اوقات را با اینترنت 
و ابزارهای دیجیتال می گذرانند، مشكل دارید؟ اكنون وقت آن است كه 

همگی با مفهوم مغزهای دیجیتال یا بومیان دیجیتال آشنا شویم.

بومیان دیجیتال
برچسب خاص »بومی دیجیتال« حاصل مجموعه مقاالتی است كه از 
سال 2001، تكنسین آمریكایی، مارك پرنسكی، نوشته است. پرنسكی، 
نسل جوان های متولد شده از سال 1980 را »بومیان دیجیتال« توصیف 
كرد، به دلیل احساس اعتمادبه نفس آن ها در استفاده از فناوری هایی مانند 
اینترنت، بازی های ویدئویی، تلفن همراه و همة اسباب بازی ها و ابزارهای 
عصر دیجیتال. بومیان دیجیتال در استفاده از اینترنت و تلفن های همراه 
»هوشمند« نسبت به نسل قبلی پیشرفته تر هستند. آن ها از محصوالت 
دیجیتال استفاده می كنند و به طور معمول برای استفاده از محصوالت 

پیچیدة فناوری دیجیتال مشكلی ندارند )اكسایر، دوندر واكسایر، 2016(.
بومیان دیجیتال به طور كلی رسانه هایی را ترجیح می دهند كه به جای 
استفادة صرف از متن، با گرافیك بهبود یافته باشند. بومیان دیجیتال 
مستعد ارتباط با استفاده از تصویرهای بصری، مانند تصویرها یا فیلم های 
گرفته شده با دستگاه های تلفن همراه خود هستند. از نظر بومیان دیجیتال 

تصویرها و گرافیك ها جذاب تر از متن عمل می كنند. )پیشین(
پرنسكی از افرادی نام می برد كه نسبت به اطرافیان خود متفاوت فكر 
و عمل می كنند و خصوصیات متمایزی دارند. آن ها را می توان در كالس، 
اتاق معلمان و دفتر گروه پیدا كرد. ما باید از ابزار فناوری استفاده كنیم، 
مكالمة دیجیتال را بیاموزیم و ارتباط با شاگردانمان را بیشتر درك كنیم. 

درواقع، كلید یادگیری، برقراری رابطه است )اسپرینگر، 2010(.
از دانش آموزان نسل اینترنتی خود بپرسید از چه چیزی خوششان می آید؟ 
احتمااًل پاسخ هایی خواهید شنید كه به انواعی از ابزار و وسایل دیجیتال 
مانند پیام نویس، پیام رسان فوری مانند واتساپ، وی چت، اینستاگرام، بازی 
كردن با ابزارهایی چون ایكس باكس و پلی استیشن مربوط می شوند. 
همچنین، ممكن است به ابزارهایی چون تلفن های هوشمند، تبلت ها و 
فعالیت هایی چون وبگردی و تماشا كردن تلویزیون HD اشاره كنند. 
آن ها برای ارتباط برقرار كردن، از ایمیل صوتی، ایمیل متنی یا شبكه های 

تعاملی استفاده می كنند. این نوعی زندگی در دنیای دیجیتال است كه در 
آن به ارتباط چهره به چهره نیاز نیست )پیشین(.

بیان  دیجیتال«  با  »بزرگ شده  كتاب  در   )2009( اسكات  تاپ  دان 
می كند، نسل های اینترنتی در مقایسه با تمام نسل های دیگر، اطالعات را 
به شكل متفاوتی دریافت می كنند. وقتی آن ها در یك وب سایت جست وجو 
می كنند، بیشتر رویكرد دیداری دارند و به عالئم و سایر نمادهای دیداری 
خو می گیرند و صرفًا اطالعاتی را دریافت می كنند كه الزم دارند. از سویی 
دیگر، نسل های قدیمی تر از دیجیتال، با تارنماها به گونه ای برخورد می كنند 
كه گویی دارند یك كتاب را می خوانند، یعنی از باالی صفحه شروع و متن 

را دنبال می كنند.
دانش آموزان دیگر به چهاردیواری محدود نیستند. آن ها می توانند با 
افرادی غیر از هم كالسی هایشان ارتباط داشته باشند. این ارتباط از طریق 
اسكایپ، مای اسپیس، وبالگ ها و سرویس های ویكی و دیگر شبكه های 
اجتماعی امكان پذیر می شود. نسل اینترنتی مهارت خواندن تصویرهای 
دیداری را در خود پرورده است. در نتیجه، سیستم های دیداری آن ها، در 
مورد آنچه می بینند، منعطف تر و خالقانه تر عمل می كنند. در كل می توان 

گفت آن ها از طریق دیدن بهتر یاد می گیرند )اسپیرینگر، 2010(.
باید اشاره كرد، رفع نیازهای متنوعی كه دانش آموزان در قرن بیست ویكم 
با آن ها روبه رو هستند، مستلزم فراهم ساختن محیط های آموزشی فنی و 
متنوع است، چرا كه كالس های سنتی در حال تغییرند. داشتن ارتباط با 
یكدیگر، یكی از ابعاد این تغییرات است و تعامل یكی از مزایای دنیای 
دیجیتال است. در دنیای دیجیتال دانش آموزان می توانند هم به یادگیری 
و هم به تدریس بپردازند. البته آن ها عضو بسیاری از كانال ها و گروه های 
اجتماعی مجازی هستند كه زمینة تعامل و یاددهی و یادگیری را برای 
و  اطالعات  انتخاب  به  محیطی  چنین  در  آن ها  می كند.  فراهم  آن ها 
تركیب بندی آن ها و اشتراك گذاشتن آن ها با دیگران اقدام می كنند. در 
حین اشتراك اطالعات، با مردم تعامل یا پیوند عاطفی برقرار می سازند و 

این می تواند كلید موفقیت آن ها در اجتماع باشد )پیشین(.

خطرات دیجیتالی شدن
در حالی كه توانایی های بومی دیجیتال غالبًا مثبت تلقی می شوند، برخی 
از متخصصان نگران اند كه افزایش میزان استفاده از فناوری های دیجیتال 
به رفاه زدگی و ناتوانی هایی در كودكان و نوجوانان بینجامد. خطراتی از 
جمله آسیب های جسمی، عاطفی و جنسی نیز ممكن است بومیان دیجیتال 

را تهدید كند.
یادگیری  ظرفیت  كه  باورند  این  بر  پژوهشگران  از  برخی  بنابراین، 
نوجوانان و جوانان، به دلیل ناتوانی كلی در جمع آوری اطالعات از اینترنت، 
به خطر می افتد. آن ها نتایج جست وجوی خود در موتورهای كاوش را با 
اطمینان می پذیرند و ظرفیت زیادی برای نقد و پیدا كردن درستی مطالب 
صرف نمی كنند و این به ناتوانی در تفكر انتقادی مستقل منجر می شود 
)سلوین، 2009(. در ادامه، برخی از خطراتی را می آوریم كه نسل دیجیتال 

را تهدید می كنند:
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افسردگی
جین هلی، دربارة مشكل افسردگی، در كتاب »عدم اتصال« )1998( 
واكنش  خود  محیط  به  نسبت  مغز  كه  می شود  یادآور  خوانندگان  به 
نشان می دهد و استفاده از كامپیوتر و شبكه های مجازی باعث محدود 
شدن توسعة زبان می شود و مغز را تحت تأثیر قرار می دهد. هنگامی كه 
پیام فوری و وبالگ نویسی  ایمیل،  پیام كوتاه،  به  برقرار كردن  ارتباط 
می شوند  كمبود  دچار  احساسات  و  عواطف  گرمای  می شود،   محدود 
)اسپیرینگر، 2010(. نتایج پژوهش ایمانی و شیرالی نیا )1394( نیز همین 
ادعا را نشان می دهد كه اعتیاد به اینترنت، كاركرد كلی خانواده، روابط، 
نقش ها، آمیزش عاطفی، پاسخ دهی عاطفی و كنترل رفتاری را متأثر 
می كند و به افزایش مشكالت در كاركرد خانواده می انجامد. پژوهش پور 
اكبران )1394( نیز به این نتیجه دست یافته است كه استفادة بیش از 
حد از ابزارهای دیجیتال )اینترنت، ماهواره و تلفن هوشمند( باعث ایجاد 

اضطراب، استرس و افسردگی جوانان می شود.

ضعف ارتباطات اجتماعی
دانیل گولمن هوش اجتماعی را تركیبی از آگاهی اجتماعی و امكانات 
اجتماعی تعریف می كند. این صفات عبارت اند از گوش دادن به دیگران، 
درك احساسات خود، پاسخ دادن به حركات و عبارات و چهره، تعامل 
غیرمستقیم و پاسخ به نیازهای آن ها. می توان گفت، ضعف مهارت های 
اجتماعی اثر جانبی صرف زمان زیاد در استفاده از فناوری های دیجیتال 
است. این در حالی است كه بیشتر استفاده كنندگان از ابزارهای دیجیتال، 
در حال شكل دهی به شخصیت و رفتار خود هستند و ضعف در این زمینه 
ممكن است در محیط زندگی مشكالتی برای آن ها ایجاد كند )اسپیرینگر، 
2010(. همچنان كه در نتایج تحقیق فتحی، رستمی، پیشرو، كیانی و 
یعقوبی زاده )1397( آمده است، میزان باالتر اعتیاد به اینترنت ممكن است 
به كاهش سالمت اجتماعی افراد بینجامد و در ارتباطات آن ها مشكالتی 

ایجاد كند.

شكستن حریم خصوصی
ماجراهای ترسناكی از جوانان می بینیم كه عكس های نامناسب خود 
را در شبكه های اجتماعی یا اینستاگرام به نمایش می گذارند. بعضی از 
آن ها با تلفن های همراه خود عكس می گیرند و بدون فكر آن را برای 
همة افراد فهرست آدرسشان ارسال می كنند. این كار زمینة سوءاستفاده و 
تهدید از طرف افراد خطرناك را برای آن ها ایجاد می كند. اگر قصد داریم 
دانش آموزانمان از فناوری استفاده كنند، باید به آن ها آموزش دهیم چگونه 

از عقالنیت بهره ببرند.

اعتیاد به فناوری
موارد اعتیادآور فناوری بی پایان اند و ممكن است تمام جنبه های زندگی را 
تحت تأثیر قرار دهند. دانش آموزان ما ممكن است به بازی های كامپیوتری معتاد 
شوند و ساعت ها بازی كنند. در برخی از این بازی ها می توانند نقش های اجتماعی 

را بازی كنند؛ طوری كه بازی زندگی فانتزی آن ها شود )اسپیرینگر، 2010 (.

همة ما در مورد اعتیاد جنسی، اعتیاد به قمار، اعتیاد به خرید آن الین و 
حتی اعتیاد به ایمیل خواندن می دانیم. اعتیاد به اینترنت هم به استفادة 
بیش از حد از اینترنت یا استفادة نامعقول و بیمارگونه از اینترنت اشاره دارد 
كه انواع آن شامل اعتیاد به اتاق های گپ، پورنوگرافی و قمار آن الین 
است و ممكن است زمینة تخریب سالمت، روابط، احساسات و در نهایت 
روح و روان فرد را ایجاد كند )مسعودنیا، 1391(. برای تشخیص اعتیاد به 
اینترنت، هفت مالك مطرح است: تحمل، عالئم ترك، صرف زمانی بیش 
از آنچه فرد در ابتدا قصد دارد، تمایل مداوم برای كنترل رفتار، صرف وقت 
قابل توجه برای امور مرتبط با اینترنت، كاهش فعالیت های اجتماعی و 
شغلی و تفریحی، و مداومت در استفاده، با وجود آگاهی از آثار منفی آن 

)حسین پور، عسگری و آیتی، 1395(.
اگرچه بسیاری از دانش آموزان تمام نشانه های این اعتیاد را ندارند، ولی 
بسیاری از آن ها از دوپامین لذت می برند كه به صورت آن الین كنترل 
می شوند. به همین دلیل، ممكن است هنگام استفاده از ابزارهای دیجیتال 

به خوبی تصمیم نگیرند )اسپیرینگر، 2010(.

نتیجه گیری
منابع  و  دیجیتال  ابزارهای  به  دسترسی  واسطة  به  دیجیتال  بومیان 
باز اطالعاتی، همواره درگیر حوادث و مطالبی از همه جای دنیا هستند 
و این به نوعی مزیت های مثبت و منفی در پی دارد. نكتة مثبت آن، 
فرصت های مناسب یادگیری و پرورش استعداد و ارتباط برقرار كردن است 
كه در صورت فراهم سازی زمینه های مناسب فرهنگی و آموزش بهنگام 
از دوره های ابتدایی، فرصت داشتن نسلی با فكر و اثرگذار را خواهیم 
داشت. اما در صورتی كه هنوز به اهمیت چالش های عصر دیجیتال آگاهی 
نداشته باشیم و كودكان، نوجوانان و جوانان را بدون داشتن شناخت كافی 
و مهارت به كارگیری ابزارهای دیجیتال رها كنیم، باید منتظر آسیب های 

فراوان آن نیز باشیم.
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          تاریخچه
تحصیالت  دانشكدة  در  م.   1967 سال  در 
تكمیلی »هاروارد«، نلسون گودمن1 پروژة صفر را 
تأسیس كرد تا بتواند وضعیت یادگیری تحصیل 
هنر را بهبود بخشد. مأموریت اصلی پروژة صفر 
تقویت درك و افزایش یادگیری، رشد تفكر و 
خالقیت در افراد و گروه های دانشجویانی بود 
كه در رشتة هنر و سایر رشته ها در دانشگاه 
هاروارد تحصیل می كردند. این پروژه هنوز هم 
به تحقیقات خود ادامه می دهد و مدعی است 
كه قصد دارد با تأكید بر نظریه ها، به سمت یك 
فرایند و سیستم آموزشی روشن تر ادامة مسیر 
دهد تا یادگیرندگان را برای جهانی كه زندگی 
می كنند، كار می كنند و در آن پیشرفت می كنند، 

آماده كند.
دیوید پركینز یكی از اعضای اصلی در پروژة 
صفر، بعدها در راستای مطالعات خود، با انتشار 
كتاب »مدرسة هوشمند در فن تعلیم و پیشرفت 
مدرسه« برای نخستین بار واژة مدرسة هوشمند 
را به كار برد. وی ایجاد چنین مدرسه هایی را 
راهبردی برای »جدا شدن از حافظه محوری« 
اندیشة«  و  تربیت ذهن  به سمت  و »حركت 
مدرسه های  اصول  و  برشمرد  یادگیرندگان 
هوشمند را برای آموزش مناسب، براساس دو 

صفر  پروژة  در  همكارانش  و  خود  كه  عقیده 
نخست  عقیدة  كرد.  هدایت  بودند  كرده  تهیه 
آنكه مدرسه های هوشمند از راه آموزش تفكر 
كمك می كنند همة دانش آموزان یاد بگیرند. 
چرا كه یادگیری نتیجة تفكر است. عقیدة دوم 
آنكه فرایند هوشمندسازی مدرسه ها با استفادة 
فعال از دانش و انعطاف پذیری، به درك عمیق 
یادگیرندگان می انجامد. این عقاید، ساختاری را 
برای مدرسه فراهم می كنند كه با قدم هایی كوتاه 
و پیاپی، تفكر و درك عمیق را در یادگیرندگان 
ایجاد كند. به همة اعضا در آن احترام گذاشته 
می شود و یادگیرندگان برای مواجهه با انواع 
جوامع در جهان مسئولیت پذیر تربیت می شوند. 
این دیدگاه از آموزش مناسب، پایه و اساسی 
محكم برای ارائة خدمات مشاوره ای از سوی 
اهداف  با  مدرسه ای  سیستم  به  صفر  پروژة 

مشابه، به شمار می آید.

          تعریف
مدرسة  هوشمند یك مدرسه و محیط آموزشی 
بر  آن  مدیریت  و  كنترل  كه  است  فیزیكی 
فناوری رایانه و شبكه مبتنی است. محتوای اكثر 
درس ها الكترونیكی و سیستم ارزشیابی و نظارت 
آن نیز هوشمند است. در فرایند آموزش نیز به 

دانش آموزان  توانایی های  و  استعدادها  تفاوت 
توجه می شود. بنابراین، مهم ترین ویژگی ها و 

خصوصیات این مدرسه ها عبارت اند از:
  در مدرسه های هوشمند معلمان می توانند 
با استفاده از بانك های اطالعاتی و برنامه های 
نرم افزاری و غیره، درس ها را با توجه به نیازها 
و عالقه های دانش آموزان طراحی كنند یا تغییر 

دهند.
 در این نوع مدرسه ها هر دانش آموز براساس 
سرعت یادگیری خود آموزش می بیند. همچنین، 
ساعت یادگیری به ساعت مدرسه محدود نیست 
و دانش آموز هر زمان كه بخواهد می تواند از 

منابع آموزشی استفاده كند.
   نقش معلمان در این مدرسه ها از آموزش 
تغییر  آموزشی  پیگیری  به سمت  ارزشیابی  و 
می كند. به همین دلیل برای پرداختن به رشد 
و بالندگی حرفه ای خود از طریق مطالعه، ایجاد 
همكاران  با  مفید  و  سازنده  تعامل  و  ارتباط 

فرصت بیشتری در اختیار دارند.
مواد  بر  عالوه  مدرسه ها  نوع  این  در   
آموزشی و كتاب های درسی، از انواع نرم افزارها 
و درس افزارهای چندرسانه ای استفاده می شود.

   ارزشیابی از دانش آموزان در مدرسه های 
هوشمند همه روزه و به طور مداوم انجام می گیرد 
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و تعدادی از آزمون ها به صورت آنالین و از راه 
دورند.

  در این مدرسه ها والدین با سیستم های 
الكترونیكی از ورود و خروج و غیبت دانش آموزان 
با  ارتباط  مطلع می شوند. همچنین، از طریق 
روند  و  وضعیت  از  مدرسه،  ارزشیابی  سیستم 

پیشرفت تحصیلی فرزند خود آگاهی می یابند.
  در این مدرسه ها، به كمك فناوری، كمیت 
و كیفیت ارتباطات و تعامالت بین دانش آموزان، 
معلمان و والدین ارتقا می یابد. در نتیجه، امكان 
ایجاد شرایط یادگیری بهتر برای دانش آموزان 

فراهم می شود.
مدرسه های  دربارة  فوق،  موارد  بر  عالوه 
است  این مطلب ضروری  به  توجه  هوشمند، 
فن  معنای  به  درواقع  اطالعات  فناوری  كه 
است  انسانی  اندیشه های  از  بهره برداری 
و  تكراری  شده،  شناخته  امور  سپردن  با  كه 
خودكارسازِی  طریق  از  ماشین،  به  غیرخالق 
عملیات، اندیشه های انسانی را به منظور كشف 
ناشناخته ها آزاد می كند. بنابراین، نباید به اشتباه 
این گونه تلقی شود كه در مدرسه های هوشمند، 
تكنولوژی جای افراد و اشخاص را می گیرد، 
بلكه همچنان نقش تعیین كنندة انسان به عنوان 
حاكم سازمانی همچنان برقرار و مستدام خواهد 
برای  ابزاری  تنها  فناوری  از  استفاده  ماند. 
رسیدن به هدف آموزش و تعلیم وتربیت كارآمدتر 
و متناسب با آهنگ فزایندة تغییرات در دنیای 

حاضر است.
با این توضیحات، مدرسة هوشمند عالوه بر 
استفاده از امكانات فیزیكی مدرسه و برنامه هایی 
مانند سایر مدرسه ها، تالش می كند با استفاده 
مربوطه،  فناوری های  و  رایانه ای  امكانات  از 
و  شبكه  بر  مبتنی  را  خود  مدیریت  و  كنترل 
رایانه و محتوای بیشتر درس ها را الكترونیكی 

و ارزشیابی و نظارت را هوشمند كند.
مدرسه های  ویژگی های  مهم ترین  جملة  از 
هوشمند این است كه دانش آموزان آن با تفكر 
مستقل و ابراز خالقیت، توانمندی خود را به كار 
به كارگیری  موجب  حاكم  فضای  و  می گیرند 
برای  اولیا  و  معلمان  مربیان،  توانمندی های 
كلی،  به طور  می شود.  آموزش وپرورش  تقویت 
محیط مدرسه مشوق یادگیری و ایجاد انگیزه 

و رغبت در مجموعه می شود.

        ضرورت و اهمیت
مهم ترین دالیل تأسیس مدرسه های هوشمند 

عبارت اند از:
الف. امروزه در پی رشد فناوری های رایانه ای، 
و سرعت نقل و انتقال اطالعات، دانش می تواند 
قرار  همگان  اختیار  در  سرعت  و  سهولت  به 
گیرد و سطح دانش متعارف دانش آموزان باالتر 
دوره های  با  هماهنگی  شرایط  این  می رود. 
آموزشی را بر هم می زند. در چنین وضعیتی، 
استفاده از فناوری های اطالعاتی در مدرسه های 
هوشمند، امكان به روز كردن اطالعات علمی 
معلمان و ارتقای مهارت تدریس آن ها را فراهم 
می آورد؛ به طوری كه آن ها می توانند با استفاده 
از امكانات، دوره های آموزشی و مطالب درسی 
را با دانش متعارف دانش آموزان خود هماهنگ 

كنند.
ب. اغلب برنامه های آموزشی در مدرسه های 
استعدادها،  با  و  هستند  معلم محور  سنتی، 
یادگیری  شیوه های  و  نیازها  توانایی ها، 
دانش آموزان )كه هریك آهنگ مخصوص خود 
را دارد( متناسب نیستند. مدرسه های هوشمند به 
دلیل داشتن برنامة درسی انعطاف پذیر، امكان 
تدریس با شیوه های نوین، داشتن طیف وسیعی 
به  محوریت بخشی  و  آموزشی  روش های  از 
نقش دانش آموز، می توانند برای از بین بردن یا 
كاهش دادن شكاف آموزشی بین دانش آموزان 
مدرسه های  در  درواقع،  باشند.  مفید  و  مؤثر 
هوشمند روش آموزش نسبت به نیاز و استعداد 

دانش آموزان متغیر است.
ج. جامعة اطالعاتی آینده نیازمند افرادی است 
كه بتوانند فناوری اطالعات را خالقانه در جهت 
رشد و توسعه به كار برند. مدرسه های هوشمند 
برای تأمین نیازها برنامه ریزی شده اند، چرا كه 
در این مدرسه ها دانش آموزان می آموزند چگونه 
اطالعات مورد نیاز خود را از طریق شبكه های 
اطالعاتی استخراج كنند، چگونه در مورد آن ها 
بیندیشند و چگونه حاصل یافته های خود را برای 
حل مسائل و مشكالت خود و توسعه و پیشرفت 

جوامعشان به كار گیرند.

پروفسور دیوید پركینز، استاد تعلیم وتربیت 
دانشگاه هاروارد، و یكی از بنیان گذاران پروژة 
صفر محسوب می شود. او سال ها به عنوان 
مدیر، مدیر ارشد و عضو كمیتة راهبری در 
این پروژه مشغول به كار بود. پركینز تحقیقاتی 
در مورد خالقیت در هنر و علوم، استدالل 
غیررسمی، حل مسئله، درك، یادگیری فردی 
و جمعی، و آموزش مهارت های تفكر انجام 
داده است. وی در پروژه های برنامة درسی كه 
در زمینة پرداختن به تفكر، ادراك و یادگیری 
در بسیاری از كشورها مطرح شده ، شركت 
داشته است و فعاالنه و با عالقه درگیر تغییر 
از  یكی  وی  است.  كنونی  مدرسه های  در 
توسعه دهندگان اصلی مدل یادگیری از راه 
دور است. همچنین، نویسندة چهارده كتاب 
در زمینة تعلیم وتربیت است. كتاب مدرسة 
پيشرفت  و  تعليم  فن  در  هوشمند 
مدرسه، نوشته شده در سال 1992، از آثار 

اوست.
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پرکینز بر اساس عقاید موجود در پروژة صفر، هفت اصل 
کلیدی ضروری را در هوشمند سازی مدرسه تبیین کرد. 
وی معتقد بود مدرسه ای هوشمند است که بتواند این هفت 
اصل را در خود به عنوان یك سازمان آموزشی هوشمند به 
وجود آورد. به عبارت دیگر، مدرسه هایی که بتوانند هفت 
اصل یاد شده را در خود به اجرا درآورند و به کمك دانش 
مولد، یادگرفتنی بودن هوش، تمرکز بر ادراك، استقبال از 
پیچیدگی، ارزیابی یادگیری محور و تدریس برای تسلط 
به  توانمندی ها  و  هوش  ارتقای  در  و  بپردازند  انتقال  و 
دانش آموزان کمك کنند و خود نیز یك سازمان یادگیرنده 

باشند، مدرسه ای هوشمند به معنای واقعی تلقی می شوند. 

اصل اول:
دانش مولد )زایا(

اصل سوم:
تمرکز بر ادراک

اصل دوم: 
یادگرفتنی بودن 

هوش

اصل اول:
دانش مولد )زایا(

اصل سوم:
تمرکز بر ادراک

اصل دوم: 
یادگرفتنی بودن 

هوش

شناسایی و ساخت محتواهایی که موجب می شود 
نقطه  کنند، یک  پیشرفت  بیشتر  دانش آموزان 
مدل  آن  به  که  است  مدلی  برای  مهم  شروع 
مدارس هوشمند گفته می شود. به عبارت دیگر 
انتخاب مواد درسی از لحاظ موضوع و حجم در 
مدارس، باید بیشترین پتانسیل را برای پیشرفت 

دانش آموزان داشته باشد.

تحقیقات پروژه صفر و برخی پژوهشگران دیگر نشان 
می دهد که دانش آموزان می توانند با یادگیری و 
پیشرفت در زمینه تفکر و روش های آن، عملکرد 
خود را در زمینه های مورد نیاز بهبود بخشند و آن 
را تقویت کنند. آموزش فکر کردن به یادگیرندگان، 
به آن ها در کشف استعدادهای خودشان و افزایش 

یادگیری کمک می کند.

فعالیت های  باید  هوشمند،  مدارس  الگوی  در 
دانش آموزان طوری باشد که منجر به ساختن یا 
درک عمیق آن ها از یادگیری شود. در این زمینه 
تأکید بر فعالیت هایی است که دانش آموزان را 
وادار به تفکر عمیق می کند و یکی از ملزومات 
دستیابی به چنین ایده ای، داشتن فرصت کافی 
برای تمرکز و درک عمیق موضوعات علمی است.
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اصل هفتم:
مدرسه به عنوان 

یک سازمان 
یادگیرنده

اصل پنجم:
 ارزیابی یادگیری 

محور

اصل چهارم:
تدریس برای تسلط 

بر آموخته ها و 
انتقال

اصل چهارم:
تدریس برای تسلط 

بر آموخته ها و 
انتقال

اصل پنجم:
 ارزیابی یادگیری 

محور

اصل هفتم:
مدرسه به عنوان 

یک سازمان 
یادگیرنده

دانش آموزان باید چیزهایی را یاد بگیرند که برای 
آن، فرصت مناسب و انگیزه کافی دارند و بتوانند 
از آنچه یاد می گیرند به طور فعال استفاده کنند. 
این امر با استفاده از برخی روش ها مانند شکل 
به  کمک  و  انگیزه  ایجاد  زدن،  داربست  دادن، 
دانش آموزان برای پیوند دادن آنچه یاد می گیرند 

به موقعیت های جدید )انتقال( محقق خواهد شد.

ارزیابی یادگیری محور می تواند دانش آموزان 
را به اندازه معلمان در ارزیابی درگیر کند و 
موجب پویایی آنان شود. در چنین نگاهی به 
ارزیابی، دانش آموزان در نهایت مسئولیت 
بررسی کیفیت کار و میزان یادگیری خود 
دیگر  عبارت  به  و  می گیرند  عهده  بر  را 

خودارزیاب می شوند.

اصل ششم: 
استقبال از 
پیچیدگی

اصل ششم: 
استقبال از 
پیچیدگی

موقعیت های  شامل  باید  هوشمند  مدارس 
یادگیری باشند که به دانش آموزان کمک 
کند تا مهارت مواجهه و تحمل پیچیدگی را  
در خود ایجاد کنند و در مواجهه با مشکالت 
و دشواری ها، احساس هیجان و تهییج داشته 
مدیریت  در  معلمان  از  همچنین  باشند. 
پیچیدگی ها با کمک گرفتن از دیدگاه ها و 

شیوه های جدید پشتیبانی کند.

باید  بر مکان رشد دانش آموزان  مدارس عالوه 
معلمان،  مانند  خود  اعضای  رشد  برای  مکانی 
مدرسه  باشند.  آن  مانند  و  معاونان  مدیران، 
هوشمند در جایگاه سازمان یادگیرنده موفق، یک 
سیستم پویا است که به حمایت و پشتیبانی رشد 
و  می پردازد  اعضای خود  همکاری های  و  فکری 
آن ها را در این همکاری مورد تشویق قرار می دهد. 

نی
حا

ل ری
کمی

ی: 
راف

فوگ
این

21   رشد  فناوری آموزشی 



22 رشد  فناوری آموزشی    دورۀ سی و پنجم     شمارۀ    بهمن  1398

هر طرح و ایده ای، حتی در بهترین شرایط، ممکن است معایبی 
داشته باشد و طرح هوشمندسازی مدرسه ها هم از این قاعده جدا 
نیست. یکی از معایب و چالش های این طرح عادت به استفادة مکرر 
دانش آموزان از فناوری های نوین نظیر تبلت و رایانه است. این ابزار، 
با وجود تسهیل و تسریع یادگیری، در صورت نبود کنترل مناسب، 
ممکن است آسیب های جسمی و روحی زیادی بر دانش آموزان وارد 
کند. همچنین،  اتصال به فضای مجازی و نبود نظارت صحیح و 
کامل بر آن،  چالشی است که باید در نظر گرفته شود. از طرف دیگر، 
دانش آموزان به خصوص در دوران دبستان، نیازمند تجربة واقعی 
پدیده ها هستند و دست ورزی برای یادگیری بسیاری از مفاهیم برایشان 
الزم است. بنابراین،  نمی توان استفادة صرف از فناوری های نوین را 
برای یادگیری هر مطلب و موضوعی اثربخش دانست. هزینة باالی 
ساخت، راه اندازی و نگهداری، از دیگر معایب هوشمندی مدارس 
است. در هوشمندسازی، هزینه های زیادی صرف تهیه و استفاده از 
ابزارهای هوشمند مانند رایانه، تبلت، پروژکتور و نرم افزار می شود. 
همچنین، به دلیل ارتقا و پیشرفت فناوری، نیاز به نرم افزار و سخت افزار 
جدید به طور مکرر وجود دارد. مدرسه های هوشمند به  وسایل و ابزار 
الکترونیکی خیلی وابسته اند. این وسایل و ابزار مستعد خطاهای فنی 
هستند که در صورت بروز مشکل احتمال دارد رفع مشکل چند روزی 
زمان  ببرد و این موضوع برای معلمان و دانش آموزانی که به سیستم 
هوشمند عادت کرده اند، سخت و خسته کننده خواهد بود. در نهایت، 
توجه به اصول کلیدی در هوشمندسازی مدرسه ها و دوری جستن از 
توجه تنها به بعد سخت افزاری این مدرسه ها، می تواند معایب را به 

حداقل برساند تا مزایای آن بیشتر شوند.

در صورتی که اصول کلیدی هوشمندسازی مدرسه ها درست اجرا 
شود، این مدرسه ها مزایای بسیاری خواهند داشت، از جمله:

 در مدرسة هوشمند دانش آموزان نقش یاددهنده و یادگیرنده 
را برعهده دارند. در این مدرسه، برنامة درسی محدودکننده نیست 
و به دانش آموزان اجازه داده می شود از برنامه های درس خود فراتر 
گام بردارند. روش تدریس هم براساس دانش آموز محوری است. بر 
مهارت  فکر کردن تأکید می شود و فراهم ساختن محیط  یاددهی ـ 
یادگیری مناسب از راهبردها و خط مشی های مدرسة هوشمند است.

  در مدرسه های هوشمند، معلمان برای تدریس مطالب درسی و 
افزایش درک دانش آموزان و تشویق آن ها به یادگیری، از اسالیدهای 
رایانه ای، شبیه ساز ها و  بازی های  نرم افزارهای آموزشی،  آموزشی، 

پویانمایی استفاده می کنند.

  مدرسه های هوشمند به تنوع و مطلوبیت بیشتر فضای آموزشی و 
گریز از روزمرگی و یکنواختی دانش آموزان کمک می کنند.

  در مدرسه های هوشمند این فرهنگ رشد می یابد که می توان 
از فناوری ها و به خصوص اینترنت برای اهداف علمی و آموزشی 

استفاده کرد.

دانش آموزان  اعتمادبه نفس  و  ابتکار  قدرت  مدرسه ها  این  در   
بیشتر  درسی  مطالب  یادگیری  انگیزة  می یابد. همچنین،  افزایش 

می شود.
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تجهیزات کمک آموزشی مورد 
استفاده در مدرسه های هوشمند

ایجاد تنوع و خارج شدن از شیوة یکنواخت و سنتی آموزشی از جمله راه هایی است که در صورت اجرای دقیق طرح 
هوشمندسازی می تواند بازده کاری را در مدرسه افزایش دهد و آموزش را برای دانش آموزان دلپذیرتر و جذاب تر کند.

در چنین نظامی، دانش آموزان با اهمیت زمان آشنا می شوند و به خوبی می آموزند چگونه می توان با فناوری در کمترین 
زمان به خواسته ها و نیازهای خود نائل شد. از جمله تجهیزات کمک آموزشی که در مدرسه های هوشمند از آن ها استفاده 

می شود عبارت اند از:

  تختة هوشمند به جای تختة معمولی؛ تختة هوشمند با استفاده از نرم افزارهای موجود قابل نصب، امکانات متعددی 
شامل نوشتن، ضبط تصویر و درس، ارائة فایل های صوتی و تصویری و نوشتاری را فراهم می کند.

 زنگ هوشمند؛ این زنگ ها به صورت اتوماتیک برای اطالع رسانی از کالس ها استفاده می شوند. 

 رایانه و لپ تاپ و تبلت هوشمند؛ که امکان نصب برنامه های مختلف را برای ارتقای سطح آموزش دانش آموزان 
فراهم می کند.

  دیتا ویدئو پروژکتور؛ وسیله ای است که اطالعات را از رایانه روی پردة نمایش یا برد هوشمند انتقال می دهد و 
امکان مشاهدة تصویرهای زنده و جذاب را برای دانش آموزان فراهم می کند.

  ساختمان هوشمند؛ برای مدیریت مصرف انرژی و کنترل نور، دما، 
ورود و خروج، نشت آب، و اطفای حریق استفاده می شود.

خروج  و  ورود  ثبت  برای  غیاب؛  و  حضور  دستگاه   
دانش آموزان و کارکنان مدرسه استفاده می شود و چگونگی 

ورود و خروج دانش  آموزان را به اولیا اطالع می دهد. 

همچنین،  استفاده از اینترنت اشیا در هوشمندسازی، 
به صرفه جـویـی در هـزینـه هـای سخـت افزاری و 
نرم افـزاری، دستـرسی آسـان به منـابع یـادگیری، 
از  یادگیری، استـفـاده  محیط های  انعطاف پذیری 
و  یادگیری  تـدریس،  از  یادگیری سیار، پشتیـبانی 
ارزشیابی،  استفاده از سیستم های گرمایشی و سرمایشی 

هوشمند و باال رفتن سطح ایمنی در مدرسه ها می انجامد. 
اینترنت اشیا با توجه به امکاناتی که دارد، می تواند به بهبود 

اجرای هوشمندسازی مدرسه و کالس درس کمک کند و 
در نهایت بهبود کیفیت آموزش در مدرسه را در پی داشته باشد.
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در منابع وزارت آموزش وپرورش ایران )1389( 
آمده است: استفاده از فناوری در آموزش ایران، 
به زمان بهره گیری از ابزارهای سمعی بصری 
مانند نمایش اسالید و فیلم های آموزشی در 
تلویزیون  آن،  از  پس  می گردد.  باز  کالس ها 
به عنوان رسانة آموزشی مورد توجه قرار گرفت 
و تلویزیون آموزشی ملی ایران به طور رسمی 
به آموزش همگانی در سراسر کشور پرداخت. 
در  شخصی  رایانه های  رشد  و  رایانه  ورود  با 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، آموزش مبتنی 
بر رایانه آغاز و با تولید لوح های فشردة آموزشی 
انجام شد. به طور کلی، از نیمة دوم سال 1380 

به بعد، توجه به این مقوله جدی تر شد 
و آموزش اینترنتی و بهره گیری از 

پهنای باند مخابراتی برای ارائة 
دوره های آموزشی در گوشه 

و کنار کشور آغاز شد تا 
طبق مصوبات شورای 
اطالعات  فناوری 
وزارت  ارتباطات  و 

 -1384 تحصیلی  سال  در  آموزش وپرورش 
مدرسه های  طرح  آزمایشی  اجرای   ،1383
هوشمند به سازمان آموزش وپرورش شهر تهران 
مدرسه های  راه  نقشة  تدوین  در  شد.  محول 
هوشمند شهر تهران از اقدامات و تجربه های 
پنج کشور جهان  )مالزی، مصر، استرالیا، آمریکا 
و ایرلند( در زمینة توسعة مدرسه های هوشمند 

استفاده شده است.
اسناد مربوط به تعریف مدرسة هوشمند، آن 
را ناظر به مدرسه ای می دانند که در آن: »روند 

اجرای کلیة فرایندها، اعم از مدیریت، نظارت، 
و  آموزشی  منابع  یادگیری،  یاددهی ـ  کنترل، 
کمک آموزشی، ارزشیابی، اسناد و امور دفتری، 
بر  مبتنی  آن ها،  توسعة  مبانی  و  ارتباطات  و 
تربیتی  بهبود نظام آموزشی و  به منظور  فاوا و 
عبارت  به  است.«  شده  طراحی  پژوهش محور 
دیگر، مدرسه های هوشمند تصویر مدرسه های 

سنتی در جامعه های دانش بنیان هستند.

ابعاد هوشمندسازی مدرسه های ایران
در  ایران  در  مدرسه ها  هوشمندسازی  طرح 
جامع نگری کوشیده و کلیة مسائل مربوط را 
در پنج دستة »زیرساخت ها«، »محتوا«، 
»یاددهی ـ یادگیری«، »مدیریت« 
دستـه بنـدی  »فرایندها«  و 
کرده و همه را حــول محور 
سیاست ها و برنامه ریزی 
راهبـردی قـرار داده  که 
در نـمــودار 1  بـه آن 

اشاره شده است.

نمودار۱: ابعاد هوشمندسازی مدارس در ایران



   دورۀ سی و پنجم   رشد  فناوری آموزشی  25 بهمن   1398  شمارۀ  

اهداف مدرسه های هوشمند ایران
در اهداف مدرسة هوشمند به 9 هدف به شرح 

زیر اشاره شده است:
به  متعهد  و  مؤمن  موحد،  انسانی  تربیت   
خود  خدا،  برابر  در  وظایف  و  مسئولیت ها 
و  جمع گرا  عاقل،  و  حقیقت جو  دیگران،  و 
تحقق  جهت  در  تالشگر  و  جهانی اندیش 
حکومت عدل جهانی، بااراده و امیدوار، خالق، 
کارآفرین و ماهر، قانون مدار و نظم پذیر، آمادة 
و  خانوادگی  فردی،  شایستة  زندگی  به  ورود 

اجتماعی براساس نظام معیارهای اسالمی.
 ارتقای اثربخشی و افزایش کارایی در نظام 
تعلیم وتربیت رسمی با توسعة فناوری اطالعات 

و ارتباطات.
 افزایش مشارکت و اثربخشی خانواده در 

فرایند یاددهی ـ یادگیری دانش آموزان.
برنامه ریزی  نظام  در  تحول  و  بهسازی   
آموزشی و درسی، مالی و اداری، با روش های 
نوین و راه حل های مبتنی بر فناوری اطالعات 

و ارتباطات.
  گسترش و تأمین عدالت آموزشی و تربیتی.

 ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی 
فردی  خالقیت های  بروز  و  استعدادها  کامل 
اجتماعی،  مسئولیت های  و  حقوق  رعایت  با 
ارتقای آداب و آیین زندگی متعالی، بهداشتی و 

زیست محیطی دانش آموزان.
یادگیری  یاددهی ـ  محیط  کردن  فراهم   
و استمرار آن در داخل و خارج از مدرسه، در 
آموزشی  محتوای  درسی،  برنامة  حوزة  چهار 
و  ارزیابی  تدریس،  روش  کمک آموزشی،  و 
رتبه بندی و ترویج آن به صورت علمی و تجربی، 

پژوهش محوری و دانش آموزمحوری.
برای  مناسب  محیطی  کردن  فراهم   
ارزیابی های مستمر و متناسب با استعدادها، و 
رشد و توسعة مهارت های ذهنی، جسمی، عاطفی، 

روانی، ادراکی، اجتماعی و فنی وحرفه ای.
تربیتی،  اعتقادی،  توانمندی های  توسعة   
علمی و حرفه ای فرهنگیان و خانواده های آن ها.

وزارت  مدارک  و  اسناد  گواهی  مطابق 
آموزش وپرورش ایران، به طور خالصه، تربیت 
زندگی شایسته  به  ورود  آمادة  متعهد،  انسانی 
ارتقای  اسالمی،  معیارهای  نظام  براساس 
کارایی با توسعة فاوا ، مشارکت خانواده در فرایند 

آموزشی،  نظام  بهسازی  یادگیری،  یاددهی ـ 
عدالت آموزشی، ارزیابی مستمر و متناسب با 
فرهنگیان  توانمندی های  توسعة  استعدادها، 
اهداف  عمده ترین  از  آن ها،  خانواده های  و 

مدرسه های هوشمند در ایران به شمار می روند.

عناصر انسانی مدرسة هوشمند
طرح  از  که  سالی  سی  از  بیش  حدود  در 
این  می گذرد،  هوشمند«  »مدرسة  اصطالح 
خرید  با  نخستین  سال های  در  که  مفهوم 
تجهیزات سخت افزاری معنی پیدا می کرد، حاال 
دچار تغییرات زیادی شده است. مدرسه برای 
هوشمند شدن واقعی نیاز به انقالب در نظام 
آموزشی خود دارد. این تغییرات اساسی، پیش از 
اینکه در ابزارها و تجهیزات نیاز باشد، در عناصر 
انسانی مدرسه باید اتفاق بیفتد. مدرسة هوشمند 
مکانی است که کنترل، مدیریت و آموزش در 
آن براساس اندیشه ای فناورانه در کنار ابزارها، 
می شود.  انجام  سخت افزارها  و  نرم افزارها 

ارتباط یکپارچه 
یارانه ای با 

مدراس دیگر

مدیریت مدرسه 
توسط سیستم 
یکپارچه
یارانه ای

مدل 
مفهومی مدرسه 

هوشمند
 Smart School

Conceptual
Model

زیرساخت 
توسعه یافته 

فناوری

محیط یاددهی-یادگیری 
مبتنی بر محتوای

چندرسانه ای

برخورداری از معلمان 
آموزش دیده در حوزه 

فناوری اطالعات

مدل مفهومی مدرسة هوشمند ایران

کالس درس هوشمند مجموعه فرصت هایی 
را به شکل سنتی کالس می افزاید. بر همین 
اساس، دربارة ویژگی های عناصری از مدرسه 
که بیشتر در حیطة انسانی قرار می گیرند، به 

نکاتی اشاره می شود:
مدرسه های  مدیریت  اصلی  هدف  مدير: 
هوشمند مدیریت مؤثر و کارآمد منابع، امکانات 
و تجهیزات برای نیل به اهداف آموزشی مورد 
به  هوشمند  مدرسه های  مدیران  است.  نظر 
این می اندیشند که با چه نظام هایی می توانند 
بهترین عملکرد را برای مدرسه داشته باشند. 
مدیر مدرسة هوشمند، عالوه بر تجهیز مدرسه 
و  نرم افزاری  تجهیزات  انواع  به  کالس ها  و 
سخت افزاری، بیشتر و پیشتر به دنبال هوشمند 
مدرسه  در  یادگیری  و  آموزش  جریان  کردن 
و  تربیت  جذب،  طریق  از  مهم  این  و  است 
مدیریت معلمان دارای اندیشة هوشمند پیرامون 
یاددهی ـ  فرایند  در  آن ها  کاربرد  و  فناوری ها 
یادگیری، تربیت صحیح فناورانة دانش آموزان و 

تأمین بهینة منابع غنی یادگیری اتفاق می افتد.



مدیر

معلم

دانش آموز

سایر کارکنان 
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معـاون فنــاوري آموزشـی: در ساختار 
عنوان  با  مهمی  معاونت  مدرسه ها،  مدیریتی 
معاونت فناوری آموزشی تعریف شده است که 
یا  از مدرسه ها در عمل  متأسفانه در بسیاری 
چنین معاونتی ایجاد نشده یا در صورت ایجاد، 
در  آموزشی  فناوری  تخصص  به  آشنا  فردی 
این جایگاه قرار نگرفته است! مدرسه هایی که 
به طور عمومی  دارند،  آموزشی  فناوری  معاون 
گرفتار درک ابزاری و مهندسی از مفهوم فناوری 
آموزشی هستند و می کوشند افرادی که در این 
پست مستقر می شوند، از میان مهندسان رایانه 
انتخاب شوند. در حالی که مراجعه به شرح وظایف 
این معاونت به روشنی آشکار می سازد که تنها 
)تأکید می شود تنها( متخصص و تحصیلکرده ای 
می تواند  که  است  آموزشی  فناوری  زمینة  در 
به خوبی از عهدة وظایف این معاونت برآید. به 
نظر می رسد یکی از دالیل ایجاد چنین معاونتی، 
تالش برای تسریع فرایند هوشمند سازی مدرسه 
بوده است که متأسفانه به دلیل شرایط گفته شده، 
در عمل این تسریع و کمک اتفاق نیفتاده است، 
می شد،  محقق  مهمی  چنین  اگر  حالی که  در 

امروز به یقین وضعیت هوشمندسازی مدرسه ها 
در کشور بهتر از موقعیت کنونی آن می بود.

معلم: معلمان در این مدرسه ها متخصصانی 
به  دانش آموزان  دستیابی  در  که  هستند  توانا 
توان  و  دارند  تسهیل کننده  نقش  اطالعات 
کنونی  شدة  دیجیتال   دنیای  در  تحلیلگری 
به  آن ها  می آموزند.  خود  دانش آموزان  به  را 
خود  دانش  از  چگونه  می آموزند  دانش آموزان 
خویش  زندگی  کیفیت  بهبود  و  ارتقا  برای 
استفاده کنند. معلم مدرسة هوشمند از چیستی و 
کارکردهای فناوری در آموزش فهم درستی دارد 
و این مفهوم را به درک ابزاری فرو نمی کاهد. 
معلم هوشمند الزمة کالس و مدرسة هوشمند 
است و برای این معلم فرایندهای فناورانه بیش 

از ابزارها اصالت دارند.
دانش آمـوز: دانـش آمــوزان امــروزی در 
دنیـای هـوشمنـد زیسـت مـی کننــد و به طور 
عمومـی مهــارت های فنـاورانة آن ها جلوتر از 
میزان برخورداری مدرسه ها از فناوری هاست! 
اما با وجود دسترسی و کاربرد فراوان روزانه، 
دانش آموزان کمتر دانش و مهارت الزم برای 

مدیریت اطالعات، زمان و رفتار خود در این 
این گونه  باید در  را دارا هستند. آن ها  محیط 
اطالعات  چگونـه  بگیـرند  یـاد  مدرسه هـا 
را پردازش کنند و تفکری انتقادی نسبت به 
آموخته های خود داشته باشند و چگونه با دنیای 
به عنوان  بستر  این  از  و  کنند  تعامل  فناورانه 
فرصتی برای توسعة ذهنی، شناختی، مهارتی 

و رفتاری خود بهره ببرند.
اوليا:  در مدرسة هوشمند اولیای دانش آموزان 
در تحقق اهداف بلند یادگیری جایگاهی مهم 
دارند. نقش آن ها فقط به حمایتگری مالی مدرسه 
محدود نیست! آن ها به کمک فرایندهای ایجاد 
شده و ابزارهای ارتباطی در جریان صفر تا صد 
آموزش و تربیت فرزندان خود قرار می گیرند و در 
رفع کاستی ها و ارتقای کیفیت مدرسه و کالس 
درس و جریان یادگیری نقش های مهمی مثل 
همیاری با معلم، همکاری با مدیر، اشتراک و 
ارتباط با سایر اولیا و انتقال تخصص های خود 

برای کمک به مدرسه را عهده دارند.
ساير کارکنان: مجموعه کارکنان مدرسه، 
غیر از مدیر و معلمان، شامل معاونان و مسئول 
آزمایشگاه و امور دفتری و امور خدماتی و ... در 
مدرسة هوشمند نقش و جایگاه های تعریف شده 
مدرسه هایی  چنین  اهداف  تحقق  راستای  در 
دارند که نبود دانش و مهارت الزم در این افراد 
نیز تحقق مدرسة هوشمند و رسیدن به اهداف 
آن را دچار اختالل می کند. آن ها نیز درکی به روز 
و صحیح از مفهوم مدرسة هوشمند و جایگاه 
فناوری در فرایندهای یاددهی ـ یادگیری دارند 
و از نقش تأثیرگذار خود در این نظام آگاه اند و 
نسبت به ارتقا و همگامی دانش و مهارت خود با 
بایسته های چنین مدرسه هایی دائم در تالش اند.

وظیفة نظام آموزش وپرورش استفادة حداکثری 
از فرصت های فناوری برای تحقق آرمان های 
آموزشی و تربیتی دانش آموزان است. در جریان 
فناوری های  کاربرد  مدرسه ها،  هوشمندسازی 
تعاملی و ایجاد برنامة درسی فناورانه و نظام 
یادگیری مشارکتی برای معلمان و دانش آموزان، 
در کنار توجه تام به عناصر و موضوعات انسانی 
دخیل در هوشمندسازی، از ضرورت های مهمی 
باید  برنامه ریزی و تصمیم گیری  در  است که 

بدان ها توجه جدی کرد.
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موافقان و مخالفان طرح هوشمند سازی مدارس

نظرات موافقان 
فناوري وارد خانه ها شده است و در دست بچه ها قرار دارد. اگر   
آموزش و پرورش یا هر نهاد دیگری كه مسئولیت فرهنگ سازی را بر عهده 
دارد، سراغ این ابزار نیاید،  دانش آموزان در این فضا گم می شوند. بنابراین، 
آموزش و پرورش نیز باید این ضرورت را احساس و از این ابزار در راستای 

فعالیت های خود استفاده كند. 
 هوشمند سازی گامی مؤثر در راستای اجرای سند تحول بنیادین نظام 

تعلیم   و تربیت و تحقق بخشی این سند است. 
تأثیر  دانش آموزان  یادگیری  در  كشور  مدرسه های  هوشمند سازی   
انسان ها  پیشرفت  و  رشد  به  فناوری  با  همراه  آموزش  دارد.  بسزایی 

می انجامد. برای پیشرفت در علم به ابزارهای هوشمند نیاز داریم. 
ارتقای  یادگیری،  به محیط  تنوع بخشی  در مدرسه های هوشمند،   
الكترونیكی  محتوای  به  كارگیری  و  تولید  تعلیم و تربیت،  فرایند  كیفیت 
مناسب، اصالح و به روز آوری روش های تربیتی، و تفسیر و نوآوری در نظام 

تعلیم و تربیت مورد توجه قرار می گیرد. 
 در مدرسه های هوشمند روش های تدریس به روز می شوند، به طوری 
كه از انواع روش ها در تدریس استفاده می شود. برای مثال در یادگیری 
معكوس دانش آموز می تواند شب قبل از مدرسه فیلم آموزشی درس موردنظر 
را ببینند و در كالس بیشتر به كارهای عملی و تجربی و پژوهشی بپردازد.
 در مدرسه های هوشمند معلمان و دانش آموزان می توانند عالوه بر 
كتاب  های درسی، از منابع دیگر علمی مانند منابع الكترونیكی نیز استفاده كنند. 
فناوری های اطالعاتی نوین می توانند در تسهیل آموزش به معلمان كمك 
كنند و ارتباط والدین با معلمان را تقویت و نظارت آن ها را بر تحصیل 

دانش آموزان بیشتر كنند. 
 هوشمند سازی مدارس عالوه بر تأثیر خوب آن در محیط آموزشی، 

اثرگذاری و نتایج خوبی نیز در محیط زندگی دانش آموز خواهد داشت. 
حق  می كنند،  تحصیل  كم برخوردار  مدرسه های  در  كه  كودكانی   
استفاده از امكانات مدرسه های هوشمند را دارند و نبود یا كمبود امكانات 
اولیة تحصیلی نباید مانعی برای مجهز كردن این مدرسه ها به سیستم 
هوشمند باشد. ما حق نداریم سطح آموزش استاندارد را كه هوشمند سازی 
بخشی از آن است، پایین بیاوریم، بلكه مدرسه ها باید سطح خود را برای 

استفاده از این تجهیزات باال ببرند. 

همانند هر طرحی، طرح هوشمند سازی مدرسه نیز موافقان و 
مخالفان خاص خود را دارد. برای تحقق بهتر و با كیفیت تر 
طرح باید به نظرات هر دو گروه توجه و آن ها را بررسی 
هوشمند سازی  طرح  به  كه  را  انتقادهایی  زیر  در  كرد. 
مدرسه وارد می شود و سپس نظرات موافقان اجرای این 

طرح را آورده ایم. 

نظرات مخالفان 
 تلقی از هوشمند سازی مدرسه به تبدیل گچ و كاغذ به رایانه، یا 
تخته سیاه به تختة هوشمند  تنزل پیدا كرده است. با اسكن و الكترونیكی 
كردن كتاب های درسی فكر می كنیم مدرسه ها را هوشمند  كرده ایم. 
را نصب  در سطح كشور، هوشمند سازی  آموزشی  مراكز  از  بسیاری 
این  جاها  از  بسیاری  در  كه  می كنند  تلقی  كالس ها  در  تجهیزات 

تجهیزات فقط خاك می خورند. 
 شاخصی برای ارزیابی و خروجی هوشمند سازی مدارس نداریم. 

 هوشمند سازی یعنی صرف پول هنگفت برای خرید انبوهی رایانه و 
سخت افزار غیرضروری، كار كرده یا قدیمی كه كسی هم توان نظارت 
نصیب  را  زیادی  یا درصد  و حق داللی  و سود  ندارد  را  آن ها  روی 

فروشندگان آن ها می كند. 
 هزینه های تعمیر وسایل هوشمند در صورت خراب شدن باالست. 
حتی برخی از تخته های هوشمند باید به طور مرتب تعمیر شوند. بودجه ای 
برای تأمین هزینه های تعمیر در نظر گرفته نشده و این هزینه ها بر عهدة 

مدرسه است. 
عدالت  ایجاد  راستای  در  است  قرار  مدارس  هوشمند سازی   
آموزشی باشد، اما در مدرسه هایی كه دانش آموزانشان به جای نشستن 
روی نیمكت، روی زمین سخت، سفت و سرد می نشینند، یا حتی در 
مدرسه های كپری و كانكسی و چادری كه تعدادشان كم هم نیست و به 
دور از هر گونه امكانات اداره می شوند، عالوه بر نبود وسایل آموزشی و 
وسایل گرمایشی و سرمایشی، و نور كافی برای دیدن خطوط كتاب های 

درسی، هوشمند سازی به اتفاقی فانتزی و دور از ذهن می ماند. 
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مشكالت اجرای هوشمند سازی در مدرسه های ایران

در راه اجرای طرح هوشمند سازی مدرسه ها در 
ایران مشكالتی وجود دارد كه در زیر به برخی از 

مهم ترین آن ها اشاره می شود: 
    باورهای فرهنگی جامعه؛ بزرگ ترین مشكل 
در این مسیر، باورهای فرهنگی جامعه است. با 
گذشت چند دهه از تولید و ورود این فناوری به 
كشورمان، هنوز بسیاری از خانواده ها به رایانه 
به عنوان ابزاری برای بازی و سرگرمی می نگرند 
پشت  نشستن  آن ها  نظر  از  درس خواندن  و 
میز مطالعه و خواندن كتاب های درسی است. 
  حاكم نبودن روحیة تحقیق و پژوهش 
در  دانش  تولید  برای  نشدن  قائل  ارزش  و 
نظام آموزشی، به دلیل متمركز بودن ساختار 
آموزشی؛ در نظام آموزشی ما مطالب درسی 
به صورت یكسان و هماهنگ ارائه می شوند. 
به همین دلیل، توجه به محفوظات و تسلط 
دانش آموزان  ارزشیابی  مالك  كتاب  بر 
به  توجه  با  همچنین،  می شود.  محسوب 
نظام  در  ابتكار  و  نوآوری  خالقیت،  اینكه 
این گونه  اجرای  ندارد،  چندانی  جایگاه  ما 
می شود.  مواجه  مشكل  با  نیز  طرح ها 
روز  فناوری های  با  معلمان  ناآشنایی   
و  استفاده  آن ها؛  از  استفاده  شیوه های  و 

به  آموزشی  جدید  روش های  كارگیری  به 
دارد  نیاز  آن  مهارت های  یادگیری  و  آشنایی 
كه باید به معلمان و كاركنان مدرسه آموزش 
این گونه  مدرسه ها  كه  هم  گاهی  شود.  داده 
آموزش ها را به عهدة خود معلمان می گذارند 
برگزار  را  دوره ها  این  مدرسه ها  خود  یا 
ندارند.  را  الزم  كارایی  آموزش هـا  می كنند، 
  باال بودن تعـداد دانش آمـوزان در كالس 
و ضعف آن ها در به كــار بردن زبـان انگلیسی؛ 
با وجود اینكه آموزش زبان انگلیـسی در برنامة 
درسی دوره های راهنمـایی و دبیـرستان وجود 
دارد، ولی متأسفانه همچنان دانش آموزان برای 
استفاده از منابع انگلیسی تسلط الزم را ندارند 
و با وجود صرف هزینه های زیاد، آموزش زبان 
غالبًا  دانش آموزان  بنابراین،  نیست.  كاربردی 
تنـها توانایی استفاده از سایت هـای فارسـی 
را دارنـد و از دستیابی به منابع علمی خارجی 

بی بهره می مانند. 
   ناهـماهنـگی بیـن مسئـــوالن و نـبــود 
زیرساخت های مناسب؛ نبود زیرساخت اینترنتی 
مناسب و پشتیبانی نكردن از اینترنت با سرعت 
باال در بسیاری از مكان های آموزشی، همچنان 

مسئله ساز است. 

آسیبــی كه در برنـامـه هـای تحـولی ماننــد 
هوشمند سـازی ممـكن اسـت گـریبانگیـر نظام 
آموزشی ما شود، تمركز بر ابعاد ظاهری آن تحول 
مانند تجهیز مدرسه ها به اینترنت، توجه به تولید 
محتوای الكترونیكی توسط معلمان و آموزش 
معلمان در مهارت های بین المللی كاربری رایانه 
است، در حالی كه برخی عناصر مهم دیگر مانند 
روش های  تدریس،  روش های  درسی،  برنامة 
و  یادگیری،  مهارت های  فراگیری  ارزشیابی، 
برای  اصواًل  و  نمی كننـد  تغییر  اندیشه ورزی 
تغییر آن ها كمتر چاره اندیشی می شود. ایـن در 
حالی است كه بدون تحـول این عناصر مهم، 
متفكران  به عنوان  جـوان  نسـل  آماده سـازی 
مستقل، شهروندان مفید و مولد تقریبًا غیرممكن 

خواهد بود. 
محدودیت زمان كالس ها و كمبود وقت، به 
علت حجیم بودن مطالب درسی و انتظارات اولیا 
از موانع هوشمند سازی مدرسه  نیز  از مدرسه 
هستند. اما با وجود مشكالت و موانع موجود و 
برخی نگرانی هایی كه ممكن است بی مورد هم 
نباشند، ضرورت توجه به این گونه طرح ها و به 
تدریج عمومی كردن آن برای همة دانش آموزان 

امری اجتناب ناپذیر است.
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مالزي  مدرسه هاي  هوشمندسازي  طرح  ناكامي  دالیل  بازنگري  در 
مواردي را مي بینیم كه در مشكالت اجراي طرح هوشمندسازي در ایران 
نیز وجود دارند. در همة این موارد، شاید بتوان بار اصلي را در كوتاهي 
مجریان طرح جست وجو كرد و به طور عمده آن را به نگرش معلمان و 
تمایل نداشتن آنان به تغییر روش هاي مرسوم، با وجود دریافت آموزش هاي 

ضمن خدمت براي ورود به چنین تغییري، مرتبط دانست.
گستردگي  چنین  با  را  طرح هایي  بخواهد  كه  كشوري  هر  بنابراین 
انجام دهد، به نظر مي رسد باید در زمینة  ایجاد نگرش مثبت در معلمان 
خود، به عنوان مجریان اصلي طرح، بیش از پیش سرمایه گذاري كند تا 

سرمایه هاي ملي هنگفت چنین طرح عظیمي به هدر نروند.
با توجه به موارد باال، پیشنهادهایي براي بهبود كیفیت اجراي طرح 

هوشمندسازي مدرسه ها ارائه مي شوند:

از  شدن  »جدا  یعني  مدرسه،  هوشمندسازي  واقعِي  معناي  به    
حافظه محوري« و »حركت به سمت تربیت ذهن و اندیشه«، بیشتر از 

كاربرد فاوا در آموزش توجه شود.
 محتواي كتاب هاي درسي براساس معناي مدرسه هاي هوشمند، به 
منظور رشد تفكر و اندیشة یادگیرندگان و تعمیق مطالب با رویكرد كاربرد 

فاوا بازنویسي شوند و در صورت نیاز كاهش بابند.
  براي تأمین امكانات و تجهیزات مدرسه به طور جدي اقدام شود و 
بودجة بیشتري به این كار اختصاص یابد. در این زمینه تنها بر كمك هاي 

مردمي و برنامه ریزي هاي مالي خالقانة مدیران تمركز نشود.
  عالوه بر آموزش معلمان در زمینة كاربرد فاوا، به نگرش آنان و 
رفع دغدغه هاي ذهني آنان در حركت به سمت هوشمندسازي نیز توجه 

ویژه شود.
 براي كاهش شكاف دیجیتال میان دانش آموزان در زمینة دسترسي 
به فاوا در مدرسه و خارج از آن، برنامه هاي مدون با قابلیت اجرا در واقعیت 

طراحي شود.
با  آموزش وپرورش  وزارت  تأیید  مورد  سایت هاي  تنوع  و  تعداد   

محتواهاي مناسب و تخصصي متناسب با كتاب هاي درسي افزایش یابد.
طرح  در  درستي  به  كه  معلماني  و  مدیران  از  حمایت  براي   
هوشمندسازي كار مي كنند، برنامه هاي تشویقي بیشتري در نظر گرفته 

شود.
  تمركز بر كیفیت استفاده از فاوا به جاي كمیت آن براساس معیارها 
و شاخص هاي روشن و منطقي در دستور كار ناظران و دست اندركاران 

تعلیم وتربیت قرار گیرد.

 تمایل نداشتن و ناآشنایي معلمان به استفاده از شیوه ها و تكنیك هاي 
مبتني بر فاوا در تدریس.

 اتخاذ سیاست باال به پایین در برنامه ریزي و اجراي هوشمندسازي مدرسه ها
 تفاوت هاي چشمگیر میان مدرسه ها از نظر تجهیزات زیرساختي و 
شرایط جغرافیایي كشور و وجود مدرسه هایي در نقاط دورافتاده و صعب العبور.

كمبود امكانات سخت افزاري و  نرم افزاري
متناسب نبودن محتواي درسي با وقت آموزش.

 نظام آموزشي امتحان محور.

مدرسه هاي هوشمند در بسیاري از كشورهاي جهان تأسیس شدند و 
فعالیت خود را شروع كردند، ولي در نهایت به آن هدفي كه از هوشمندسازي 
در نظر داشتند، نرسیدند. به طور مثال، با مطالعة دقیق اسناد مربوط به 
درسي،  برنامة  به  مي رسد  نظر  به  مالزي،  مدرسه هاي  هوشمندسازي 
پداگوژي و اصول مربوط به یادگیري در حد قابل قبولي توجه شده است. 
به عبارت دیگر، همه چیز روي كاغذ به خوبي مورد دقت واقع شده و این 
نقشه باید بتواند مدرسه هاي مالزي را به معناي واقعي هوشمند كند. اما در 
حال حاضر دربارة اثربخشي طرح مدرسه هاي هوشمند مالزي نگراني هایي 
جدي وجود دارد. دالیل ناكامي طرح مذكور در چندین پژوهش به شرح 

زیر بیان شده است:

استفاده از تجربه هوشمند سازی مدارس مالزی

البته برخي پژوهش ها نشان مي دهد این طرح با وجود ناموفق بودن در 
حالت كلي، در زمینه هایي نیز توانسته است به كامیابي و موفقیت دست 
یابد: از جمله 90 درصد افزایش مهارت استفاده از فاوا در دانش آموزان؛ 
83 درصد افزایش توانایي معلمان در كاربرد فاوا؛ 73 درصد آماده سازي 
محتواي آموزشي با قابلیت استفاده در محیط هاي دیجیتال و براساس 

استانداردهاي مناسب.



 با  مهندس رحمن عیسی زاده نشلی
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در این سال ها، به خصوص از سال 1391 که 
مدرسه ها  هوشمندسازی  طرح  رسمی  اجرای 
کلید خورد، این طرح فراز و فرودهای بسیاری 
رحمن  آقای  از  بخش  این  در  است.  داشته 
عیسی زاده، رئیس گروه هوشمندسازی مدارس 
وزارت آموزش وپرورش، دعوت کردیم به برخی 

از پرسش های ما در این زمینه پاسخ دهند.

راه اندازی  از  آموزش وپرورش  هدف   é
طرح مدرسة هوشمند چه بوده است؟

به طور کلی هوشمندسازی مدرسه ها یک هدف 
کلی را دنبال می کند؛ استفاده از ابزار فناوری 
برای ارتقای آموزش و یادگیری و در نهایت 
ارتقای هوش دانش آموزان. عالوه بر این هدف 
کلی، اهداف دیگری هم در بحث هوشمندسازی 
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دنبال می شود: مثاًل افزایش مشارکت والدین 
یعنی اینکه والدین در جریان فرایند آموزش قرار 
گیرند. یا کاهش میزان افت تحصیلی. در افت 
تحصیلی، تنها یادگیرنده مسئول نیست. گاهی 
شرایطی پیش می آید، مانند زلزله و آلودگی هوا 

که مدرسه ها چند روز تعطیل می شوند. 
در مدرسة هوشمند، معلم می تواند از منزل هم 
با دانش آموزان در ارتباط باشد تا آموزش متوقف 
نشود. در اهداف مدرسه های هوشمند، چهار رکن 
فرایند آموزشی مدنظر قرار می گیرند. روش های 
تدریس متنوع برای سبک های مختلف یادگیری، 
استفاده  غنی،  و  متنوع  درسی  محتواهای 
ازگجت ها یا ابزارک های آموزشی مانند واقعیت 

افزوده، واقعیت مجازی و ...، و ارزشیابی پویا.

é طـی ایـن سال هـا چـه اقـدامـاتی بـرای 
هوشمندسازی مدرسه ها انجام شده  است؟

و  زیرساخت  زمینة  در  اقدامات  از  یکی 
تجهیزات است. من از تجهیزات شروع می  کنم، 
چون هزینه برترین بخش هوشمندسازی همین 
تجهیزات است. البته نمی توان گفت اگر صرفًا 
باشد،  داشته  وجود  در کالسی  تجهیزات  این 
اصلی  بخش  اما  است.  هوشمند  کالس  آن 
به  نیست.  قابل حذف  و  هوشمندسازی است 
به  دلیل متأسفانه طرح هوشمندسازی  همین 
بودجه  و  است  مربوط  مالی  مسائل  به  شدت 
در این طرح بسیار مهم است. ما چند راه برای 
تجهیز مدرسه ها در اختیار داریم. یک بخش 
هزینة  از  اعظمی  بخش  است.  دولتی  بودجة 
این طرح را دولت تقبل کرد. از سال 91 که 
هوشمندسازی به طور رسمی کلید خورد، اوایل 
بودجه های خوبی به آن اختصاص دادند، ولی 
بعد این روند قطع شد. مثاًل قرار بود تا پایان 
برنامة پنج توسعه تمام مدرسه های کشور مجهز 
ششم  برنامة  از  سال  دو  که  االن  اما  شوند، 
کامل  بودجه  این  هنوز  می گذرد،  هم  توسعه 
پرداخت نشده و تنها 18/35درصد کالس های 
درس )حدود 136000 کالس درس( به حداقل 
امکانات، یعنی در حد داشتن یک ر ایانه، یک 
تجهیز  نمایش  پرده  یک  و  پروجکشن  ویدئو 
شده اند. در همین مقدار هم تمام هزینه ها را 
دولت انجام نداده است. به طور مثال، در سال 
97 و 98 بودجة هوشمندسازی صفر ریال بوده، 

اما تعداد کالس ها 10 تا15 درصد افزایش یافته 
است. بخش دیگری از هزینه ها را کمک های 
مردمی پوشش می دهد و بخشی را هم نهادهای 
دولتی دیگر نظیر فرمانداری ها، شهرداری ها و 
حتی گاهی دهداری ها، براساس تعامالتی که 
وجود دارد. این کمک ها کم نیستند، اما کافی 

هم نیستند و دولت باید یک فکر اساسی کند.
بیشتر از 80 درصد مدرسه ها بحث اتصال به 
شبکة ملی اطالعات را داشته اند و براساس قول 
و قرار وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات و 
تفاهم نامه ای که نوشته شده، قرار است تا پایان 
سال 98 کل مدرسه ها به شبکة ملی اطالعات 
متصل شوند. البته قرار است در زمینة نرم افزاری 

و تولید محتوا نیز اقداماتی انجام گیرد.
در بحث آموزش معلمان اقدامات خوبی انجام 
شده است. اگر معلم نتواند از تجهیزات استفاده 
کند،  به نتایج دلخواه نخواهیم رسید. تا سال 
1395، معلمان در زمینة آموزش هوشمندسازی 
درصد  یک  زیر  داشتند؛  پایینی  بسیار  درصد 
به  االن  اما  بودند،  دیده  آموزش  را  تجهیزات 
کمک آموزش مجازی و سامانه های موک که 
آموزش وپرورش راه اندازی کرده است، این رقم 

به 14 درصد رسیده است.
برای اختصاص فضای مجازی به معلمان، 
یک برنامه وجود دارد به نام »کتاب ویدئویی« 
فیلم های  بتوانند  معلمان  تا   )VBOOK(
مختلف  دوره های  در  خود  که  را  آموزشی 
بارگذاری و عرضه کنند. این  ساخته اند، آنجا 
اقدام در حال انجام است و امیدواریم به زودی 

آماده و اعالن عمومی شود.
در زمینة تولید محتوا، خوشبختانه االن همة 
محتواهای درسی، البته به جز محتوای دروس 
فنی مربوط به هنرستان، تولید شده اند و تعاملی هم 
هستند. در این مدت، به خصوص در نمایشگاه ها، 
مؤسساتی را برای کار در زمینة واقعیت افزوده و 
واقعیت مجازی راهنمایی کرده ایم و االن محتوای 

بسیاری در این زمینه ها داریم.
سامانة  مدرسه ها،  یکپارجة  مدیریت  برای 
همگام را راه اندازی کرده ایم. در این سامانه، به 
مدرسه ها فضای اطالع رسانی رایگان اختصاص 
داده می شود آن ها می توانند اطالع رسانی و ارائة 
محتواهای خود را آنجا، بدون هیچ هزینه ای، 
انجام دهند. در این سامانه 100 خدمت قرار 

داده ایم و تا االن حدود 20هزار مدرسه از این 
امکانات استفاده کرده اند. هیچ محدودیتی در 
این زمینه وجود ندارد و مدرسه ها با هماهنگی 
ادارة آموزش وپرورش منطقة خود می توانند به 

این امکان دست یابند.

هوشمند  مدرسة  از  شما  تعریف   é
از  درصد  چند  تعریف،  این  با  چیست؟ 
مدرسه ها که در حال حاضر نام هوشمند 
را یدك می کشند، واقعًا  هوشمند هستند؟

باید وجود داشته باشد تا بگوییم  چند رکن 
رکن ها  این  اگر  است.  هوشمند  مدرسه  یک 
یکپارچه،  مدیریت  فرایند،  »زیرساخت،  یعنی 
نهایت  در  و  دیده  آموزش  انسانی  نیروی 
وجود  یکدیگر«  با  مدرسه ها  رایانه ای  ارتباط 
باشند، می گوییم یک مدرسه هوشمند  داشته 
تا 25 درصد  به طور متوسط، حدود 20  است. 
تعریف  این  در  االن  ما  درس  کالس های 
می گنجند. اما تعریف مدرسة هوشمند در اسناد 
این گونه مطرح است: »استفاده از ابزار فناوری 
اطالعات و ارتباطات در ارائة محتوای آموزشی 

به دانش آموزان.«

به نظر شما در مقابل اجرای کامل طرح 
و  موانع  چه  مدرسه ها  هوشمندسازی 

مشکالتي وجود دارد؟
چند مشکل اصلی در سر راه اجرای این طرح 
وجود دارد که به صورت خالصه عرض می کنم. 
اول بحث بودجه است. مشکل نبود بودجه اولین 
مشکلی است که برای هوشمندسازی مدرسه ها 
وجود دارد. بحث بعدی همکاری نکردن نهادها 
و سازمان های مسئول در این زمینه است. در 
برنامة ششم توسعة هزینة تجهیز مدرسه ها برای 
محتوا،  تولید  حتی  مدرسه ها،  هوشمندسازی 
به عهدة وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات 
گذاشته شده است. اما متأسفانه در این دو سال 
گذشته حتی یک ریال هم برای این کار هزینه 
نشده است. هیچ تعاملی بین اداره ها و سازمان ها 
وجود ندارد و متأسفانه هیچ نظارت و ضمانت 
اجرایی برای انجام چنین تعهداتی وجود ندارد. 
ما هم امکان پیگیری نداریم. من دو مشکل 
اساسی را گفتم که هر دو جنبة مالی دارند. قباًل 
دغدغة نیروی انسانی و معلمان را هم داشتیم، 
ولی االن آن قسمت حل شده و ما معلمانی 
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داریم که توان استفاده از تجهیزات را دارند.

é آیا فکر می کنیـد روزی بـرسد کـه در 
کل نقاط ایران مدرسة هوشمند با  تعریف 

درست آن داشته باشیم؟
با این شرایط و روند، متأسفانه به آن نمی رسیم. 
در حال حاضر، تفکرات و ایده های زیادی برای 
این موضوع داریم، ولی ابزار رسیدن به آن را 
نداریم. این تفکرات و ایده ها در تمام کشورها 
آن  پوشش  میزان  متأسفانه  اما  مشترک اند، 
بسیار متفاوت است. مثالً  یک شاخص ارزیابی 
هوشمندسازی مدرسه، نسبت رایانه به دانش آموز 
است. در بسیاری از کشورها، به ازای هر 100 
دانش آموز 118 رایانه وجود دارد، اما در ایران به 

ازای هر 100 دانش آموز 3/6 رایانه وجود دارد.

é آیا مدرسه های هوشمند فعلی بازرسی 
می شوند؟ آیا از وضعیت تجهیزات و نحوة 

استفاده و کارکرد آن ها اطالع دارید؟
بله. ما در هر استان یک رئیس ادارة فناوری 
و یک کارشناس هوشمندسازی داریم و در هر 
منطقه یک مسئول هوشمندسازی وجود دارد. 
این افراد براساس فرم ها و شاخص های ارزیابی،  
مدرسه ها را به طور دائم ارزیابی می کنند. مثالً  
در استان تهران به مدرسه ها براساس کیفیت 
تجهیزات و خدماتی که دارند و ارائه می دهند، 
گواهی نامه داده می شود، یک ستاره، دو ستاره و ...

é معلمـان و کارکنــان جدیــد که وارد 
مدرسه هــای هوشــمند می شوند چگونه 
آموزش می بینند؟ همچنـین، به نظر شما 
برای دانش آموزانی که در ایـن مدرسه ها 
تحصیل می کنند و اولیــای آن ها، چــه 

آموزش هایی الزم است؟
ما  کارگروه های  عضو  فرهنگیان  دانشگاه 
هستند و مسئوالن آن ها در کارگروه ها حضور 
دارند. معلمانی که از طریق دانشگاه فرهنگیان 
جذب می شوند، در دورة تحصیل خود، دوره های 
هوشمندسازی را براساس سه سطح مقدماتی، 
میانی و پیشرفته در دانشگاه می گذرانند و اگر 
این اتفاق در دانشگاه نیفتد یا معلم از مجرای 
دیگری وارد مدرسه شود، می تواند در دوره های 
ضمن خدمت ما شرکت کند. می توان گفت تقریبًا 
همة معلمان ما دورة مقدماتی را گذرانده اند. در 

مورد آموزش خانواده ها هم در شیوه نامة ما در 
این خصوص فکر شده و این وظیفه به مدرسه 
و انجمن اولیا و مربیان واگذار شده است. برای 
از  می توانند  مدرسه ها  آموزش هایی،  چنین 
اولیایی که در این حوزه آشنا و متخصص هستند 
یا شرکت ها و مؤسسات کمک بگیرند و جلساتی 

را برای چنین آموزش هایی برنامه ریزی کنند.

é تعدادی از متخصصان حوزة فناوری آموزشی 
معتقدند طرح هوشمندسازی مدرسه ها، نه تنها 
در ایران، که در بسیاری از کشورهای دنیا، 
امروزه  و  می شود  محسوب  شکست خورده 
این بحث از اولویت های نظام های پیشروی 
تعلیم وتربیت در دنیا خارج شده است. نظر 

شما در این باره چیست؟
نه. به نظر من این طور نیست. هوشمندسازی 
هنوز نفس می کشد و البته نه نفس های آخر. 
ما به سختی این طرح را زنده نگه  داشته ایم. 
این طرح شاید به همة ایده آل هایش نرسد، ولی 
به طور قطع مفید است. تنها مشکل  اساسی، 
مشکالت بودجه و مالی و البته مهم تر از آن 
نگاه مسئوالن و مدیران عالی رتبه به این طرح 
است. متأسفانه از طرح های این چنینی چندان 
حمایت نمی شود و این موضوع دغدغة مدیران 
آموزش وپرورش نیست و تا قطعاً  حمایت درست 

وجود نداشته باشد، نمی توان موفق شد.

é چــه طــرح و ایــده ای بــرای آینـدة 
هوشمندسازی مدرسه ها در ایران دارید؟
به طور خالصه، برخی از طرح ها و ایده ها را می گویم:

1. توسعة طرح هوشمندسازی در همة مدرسه ها 
و کالس های درس؛

2. استفاده از نتـایج پژوهـش های محققـان و 
صاحب نظران عرصـة تعلیم وتربیت در نحـوة 
در  نـوین  فناوری های  به کار گیری  و  استفاده 

فرایند یاددهیـ  یادگیری؛
3. توانمندسـازی معلمـان و تولیـد محتـوای 
الکترونیکـی با کـمک معلمان و ایجاد شبکة 

یادگیری هوشمند؛ 
4. استعدادیابـی و راهنـمایی دانش آموزان برای 
ابزار  از  بهره گیری  با  مناسب تر،  شغلی  آیندة 

فناوری اطالعات.
é از اینـکه در ایـن گفـت وگـو شـرکت 

کردید، سپاسگزارم.

برایاختصاصفضایمجازیبه
معلمان،یکبرنامهوجودداردبه
)VBOOK(»نام»کتابویدئویی

تامعلمانبتوانندفیلمهای
آموزشیراکهخوددردورههای
مختلفساختهاند،آنجابارگذاری

وعرضهکنند



       لیال سلیقه دار
دکترای برنامه ریزی آموزشی

          یک سناریو
معلم مطابق برنامة قبلی از دانش آموزان می خواهد برای شروع درس 
به چند سؤال پاسخ دهند. چند نفر داوطلب پاسخ گویی هستند. دست بلند 
می کنند و می کوشند با سروصدا توجه معلم را به خودشان جلب کنند. اما 
تعداد بسیاری یا ساکت نشسته اند و تماشاچی هستند یا سرشان پایین است 
و خودشان را با کتاب و دیگر چیزهای روی میز مشغول نگه داشته اند. 
چند سؤال اول با پاسخ های همان داوطلبان سپری می شود، اما تکرار 
پاسخ دهندگان معلم را وا می دارد از دیگران نیز برای این همراهی دعوت 
کند. این دعوت تغییر چندانی ایجاد نمی کند. معلم در این فکر است که تا 

کجا و چه زمانی می تواند به این وضعیت واکنش نشان ندهد.
مشابه این موقعیت در برخی کالس ها مشاهده می شود. سؤال اصلی 
این است که دلیل این نوع رفتارها چیست و آیا دانش آموزانی که تمایل 
چندانی به شرکت در فعالیت های تحصیلی نشان نمی دهند، می توانند 

زمینه های مشترک و دالیل یکسانی داشته باشند؟

           موقعیت های صفر و یكی
در این گروه معلمانی قرار دارند كه به اوضاع مدرسه و كالس درس 
همانند ماشینی بدون اختیار نگاه می كنند. آن ها غالبًا یك نسخه را برای 
همه می پیچند و توجه نمی كنند كه بخشی از همة اتفاقات به خودشان 
مربوط است و مسئولیت ایجاد تغییرات در مسیر یادگیری دانش آموزان و 
شناخت و حل مسئله به خودشان ربط دارد. به همین دلیل، همواره در پشت 
فهرستی از بهانه ها و تعمیم دادن های افراطی هستند كه موقعیت ها را همه 
یا هیچ می بینند. در این كالس ها راه حل های مناسبی جست وجو نمی شود 

و معلم به طور مداوم سهم حل مسئله را به عوامل دیگر نسبت می دهد. 
در جلساتی كه با این قبیل معلمان برگزار می شود، آن ها آن قدر مسائل 
را بزرگ و كالن و در سطح كشور و جهان می دانند و مطرح می كنند كه 
امكان درك و تحلیل مسئله هم از اذهان دور می شود، چه برسد به تالش 

کردن برای حل آن.
دانش آموزان این كالس ها غـالبًا با سختـی یـاد مـی گیرند و حس 
خوشایندی از تالش كردن و هدفمندی تجربه نمی كنند. آن ها به طور مداوم 
حس گناهكاری و تقصیر داشتن در یادنگرفتن را از اطرافیان و به ویژه 

معلم دریافت می كنند.
شیوة تغییر موقعیت به سوی بهبود چنین شرایطی، تغییر نگرش معلم، 
ایجاد توانمندی و باالبردن دانش معلم است تا از این طریق احتمال تغییر 

رویه افزایش پیدا كند.
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شیوههایتصمیمگیریمعلمدرکالس

هنگامی که از فرایند یاددهیـ  یادگیری سخن به میان می آید، بی تردید معلم به عنوان سکان دار 
اصلی این فرایند مورد توجه قرار می گیرد که بسیاری از تصمیم گیری ها به تدبیر، خالقیت ، تسلط 
و سرعت عمل او در هدایت دانش آموزان وابسته است. در این راه، تشخیص درست مسئله توسط 
معلم به راه  حل مناسبی نیز ختم می شود. برای مثال، در خصوص انگیزة دانش آموزان در مسیر 
یادگیری، همواره یك دلیل یا یك راه برای آن وجود ندارد. تعیین شیوة افزایش انگیزة یادگیری 
دانش آموزان، متناسب با دالیل آن، می تواند از نتایج زیان بار ناشی از انگیزه نداشتن یادگیرندگان 

به فرایند یاددهیـ  یادگیری بکاهد.

کلیدواژه ها: طراحی آموزشی،  ایجاد انگیزه،  یادگیرنده



          موقعیت های امیدوار كننده
به غیر از موقعیت  اول كه به آن اشاره شد، سایر شرایط به گونه ای هستند 
كه در صورت بهره مندی از معلمان حاذق و رهبرانی آموزشی كه تفكر 
تحلیل گر درستی دارند، می توان امیدوار بود دانش آموزان در مواجهه با 
تجربه های سازنده تری قرار گیرند و فرایند یاددهیـ  یادگیری اصالح شود. 

در نمودار به چهار نمونه از این موقعیت ها اشاره شده است.
در موقعیت های چهارگانة باال، مهم ترین توانایی مورد نیاز معلم، تحلیل 
سریع یادگیرنده است تا از این طریق مناسب ترین راه را برای حل مسئله 
انتخاب كند. در این شرایط، معلم در نقش هدایتگری خود قرار دارد و 
به طور مداوم سهم تعیین كنندة خود را در ایجاد تغییرات بهینه دنبال می كند.
در تحلیل سریع یادگیرنده، هدف معلم این است كه بدون از دست دادن 
زمان، موقعیت و رفتارهای دانش آموزان را شناسایی كند و متناسب با 
آن ها راه های مؤثری انتخاب كند. نشانه ها و راه های متعددی برای تحلیل 

یادگیرنده وجود دارند. این نمونه ها بخشی از آن ها هستند.

آتش فشان خاموش
به نظر شما دانش آموزانی كه نمی دانند و تالش نمی كنند، چه ویژگی هایی 
دارند؟ داوطلب انجام فعالیت های یادگیری نمی شوند. نقش سرگروهی را 
قبول نمی كنند. در گروه عضو نمی شوند یا اثربخشی مناسبی در گروه ندارند. 
غالبًا منفعل،  ساكت و بدون نشانه های رغبت برای یادگیری ظاهر می شوند، 

نمره های  نمی دهند.  انجام  را  تكالیف خود 
پایینی می گیرند و غالبًا  تشویق ها و تأییدهای 
معلم و مدرسه در مورد آن ها كارساز نیست.

در این شرایط، بهترین تصمیم، ارجاع 
دانش آموز به مشاور است تا با بررسی های 
بیشتر، دالیل را شناسایی كند. معلم در 
مواجهه با این قبیل دانش  آموزان نباید از 
سایر دانش آموزان و فعالیت های یادگیری 
غفلت كند یا نسبت به این گروه احساس 

ناامیدی داشته باشد.

همیشه شاكی
در  این گروه دانش آموزانی قرار دارند 
كه نه به طور معمول، اما غالباً  از توانایی 
باالی یادگیری بهره مندند. آن ها به سرعت 
برابر  در  و  می شوند  دلسرد  سهولت  و 
حالتی  منفی محیطی  عوامل  و  اتفاقات 
پذیرنده دارند. نشانه های این گروه شامل 

رفتارهای زیر است:
  غالباً  در صورتی كه مجبور به انجام 

یك فعالیت یادگیری شوند،  از عهدة انجام 
آن برمی آیند؛

 در فعالیت های گروهی شركت می كنند، اما 

ممكن است همیشه این گونه فعالیت ها برایشان جذابیتی نداشته باشد؛
  برای شركت  در فعالیت های هیجان انگیز درسی رغبت بیشتری دارند؛

اردوها و بازدیدها و در مجموع  كارهایی را كه رسمیت و جدیت كمتری 
دارد، دوست دارند؛ 

  در كالس غالباً  به انجام فعالیت های متفرقه، غیر از آنچه دیگران بدان 
مشغول هستند،  می پردازند؛ 

  از تكالیف تكراری و از نوع تمرینی بیزارند و تالش می كنند راه های 
خروج از چنین وظایفی  را پیدا كنند.

شیوه های مناسب مداخلة معلم در این موقعیت آن است كه هیجان 
یادگیری را افزایش دهد و یادگیری معكوس را به كالس درس بیاورد. 
با خودآموزی و تقویت مهارت های تحصیلی، خودیاری را گسترش دهد. 
در  به ویژه  دانش آموزان،  این  رهبری  ظرفیت  از  بهره مندی  همچنین 

برنامه هایی مانند همیار معلم، می تواند مؤثر باشد.

حركت روی تردمیل
این گروه از دانش آموزان، برخالف تمایل خود به دانستن بیشتر، نمی دانند 
چگونه می توانند یاد بگیرند و توانایی خود را بیشتر كنند. تالش آن ها و 
حرکتشان در مسیر یادگیری معمواًل نتایج چندانی ندارد و در اصطالح 
مانند حركت روی تردمیل است كه حرکت روی آن، تغییر موقعیت مكانی 

را در پی ندارد.
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نشانه های رفتاری دانش آموزان این گروه شامل موارد زیرند:
  در تمامی موارد اعالم می كنند خیلی زحمت كشیده اند، اما نتیجة خوبی 

نگرفته اند؛ 
  دربارة خود احساس ناامیدی دارند و گاهی نتیجه نگرفتن را به دیگران 

هم نسبت می دهند، اما در انتها باز معتقدند كه چیزی دربارة یادگیری 
درست نیست؛

  نمرات خوبی دریافت نمی كنند؛
  به راحتی در گروه ها عضو می شوند و خود را همراه با گروه می بینند؛

  دیگر اعضای گروه، به ویژه در مورد فعالیت های یادگیری گروهی 

كه همانند آزمون های گروهی برگزار می شوند، از عضوگیری این قبیل 
دانش آموزان استقبال نمی كنند؛

  به دلیل دریافت نشانه هایی از عملكرد ضعیف خود، نسبت به خود حس 
بی اعتمادی دارند.

در این موارد الزم است معلم ضمن القای حس توانایی به دانش آموزان،  
تالش كند شیوه های خود یادگیری را تقویت كند و در هر موقعیت یادگیری 
از دانش آموزان بخواهد مسیر خود را تحلیل و نقاط  قوت و ضعف خود 
را شناسایی كنند. برای مثال، در پایان یك آزمون یا حل یك مسئله،  
دانش آموزان تشویق شوند آنچه را انجام داده اند به زبان خود شرح دهند. 
بیان تفكر و مسیر فكر دانش  آموزان به اصالح شیوة یادگیری آنان منجر 

می شود.
ارائة نمونه های درست و تالش برای ترغیب این دانش آموزان به كشف 
و مقایسة نمونه كار خود با نمونه های دیگر، از جمله مواردی است كه تأثیر 
سازنده  ای دارد. بر همین اساس، روش تدریس »محاکم قضایی« برای 

این دسته از دانش آموزان مناسب است.

همه چیز آرام نیست!
همیشه در کالس دانش آموزانی حضور دارند که می خواهند یادبگیرند 
و مسیر یادگیری خود را نیز شناسایی کرده اند یا در حال تالش برای 
کسب موفقیت هستند. این قبیل دانش آموزان از نظر معلم نقطة اطمینان 
و آسودگی خیال هستند. با این همه، در صورتی که توجه الزم به این 
گروه از دانش آموزان نشود، امکان اینکه به هر طریقی، بخشی از آن ها 
به دیگر گروه های دانش آموزی کشانده شوند، وجود دارد. این گروه، هر 
چند در ظاهر موقعیت آرام و رضایت بخشی دارند، اما به تقویت و تأیید 
و همراهی معلم نیازمندند تا از راه  خود خارج نشوند. ممکن است چندبار 
شکست در یادگیری برای این دانش آموزان چندان دور از ذهن نباشد و 
معلم با ذکر چند جمله مانند »از تو بیشتر انتظار دارم« یا »از نتیجة کارت 
راضی نیستم« از آن ها بگذرد و اصالح جریان را به خودشان واگذار 
کند. در حالی که این قبیل مواجهه و واکنش معلم می تواند موجب شود 
دانش آموز در صورت تکرار موقعیت، به گروه های دیگری که از آن ها 
یاد شده است، دعوت شوند. در برخی موارد، تمامی راه هایی که برای 
سایر گروه ها اشاره شده است، در شکست این دانش آموزان نیز صادق 

و تأثیر گذار است. 
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انواع واکنش معلمان در مواجهه با
رغبت نداشتن دانش آموزان به یادگیری

 
معلم اول: دانش آموزان همه بی انگیزه شده اند! اصالً  حاال چه 

کسی انگیزه دارد که این ها داشته باشند!
راه حل انتخابی: بهتر است به حال خودشان رهاشان كنم. تالش مِن 

معلم چه فایده ای دارد!

معلم دوم: دانش آموزان می خواهند یاد بگیرند، اما نمی دانند 
چگونه این كار را انجام دهند.

راه حل انتخابی: الزم است راه های یادگیری را برایشان زمینه سازی 
كنم. برای مثال خوب است امروز از روش اعضای تیم استفاده كنم.

معلم سوم: دانش آموزانم نمی خواهند یاد بگیرند. ممكن 
است تغییر روش های ترغیبی من در كالس درس، آن ها را 

بیشتر به خواستن تشویق كند.
راه حل انتخابی: بچه ها امروز می توانید در گروه های چند نفری، یكی 

از كارهای زیر را انجام دهید. در پایان به كار یكدیگر امتیاز خواهید داد:
برای سؤال مطرح شده یك داستانك طراحی كنید و در آن به سؤال 

پاسخ دهید.
برای سؤال یك طرح بكشید و سپس به آن پاسخ دهید.

مشابه سؤال طرح شده را بسازید و سپس به آن پاسخ دهید.

نتوانسته اند  دانش آموزانم  می رسد  نظر  به  چهارم:  معلم 
در  هم  دلیل  همین  به  كنند.  درك  را  درس  موضوع 

فعالیت های كالسی شركت نمی كنند.
راه حل انتخابی: الزم است برای دانش آموزانم طرح یادگیری تهیه 

كنم تا مشكالت یادگیری قبلی آن ها برطرف شود.

تنها مركز و منبع شناسایی و  یاد شده، معلم  از شرایط  در هر یك 
تحلیل مسئله و تصمیم گیرندة انتخاب راه حل درست است. در  این 
شكل از تحلیل اقدامات معلم در كالس درس، می توانیم نتیجه بگیریم 
كه احساس و برداشت معلم از اتفاقات، در مدیریت موقعیت ها نقش 

تعیین كننده  دارد.



روش ساخت
1. ابتدا دو آینة یكسان را به دو لبة آینة چهارضلعی )مطابق شكل( 
بچسبانید. سپس چوب استوانه ای را میان دو آینة عمودی قرار دهید 

و آنجا بچسبانید.
2. از طلق رادیولوژی، نوارهایی به صورت رشته رشته درآورید )مطابق 

شكل( و آن را روی چوب بچسبانید.
3. دكمه ها را روی چوب بچسبانید.

نوری،  شعاع های  توالی  و  تقاطع  از  می توانید  است.  آماده  وسیله 
شكل هایی بسیار زیبا ببینید. تصویرهای منعكس شده، به صورت ستونی 

بلند و زیبا یا تصویرهای تكراری دیده می شوند.
حاال می توانید آینه ها را به شكل های گوناگون كنار هم قرار دهید و از 

تماشای زیبایی تصویرهای ایجاد شده لذت ببرید.

باید بتوانید به این سؤاالت پاسخ مناسب بدهید.
1. اگر آینه ها را به شكل موازی روبه روی هم بگذاریم و گلی را در آن 
میان قرار دهیم، تصویرها چگونه خواهند بود؟ آیا در جایی از زندگی، 

استفاده از آینه ها را بدین گونه یافته اید؟
2. اگر هر دو آینه را روی آینة زیرین، كنار هم با زاویه های متفاوت، قرار 
دهیم، تصویرها چگونه خواهند بود؟ آیا می توانید یكی از فرمول های 

مربوط به آینه های تخت را در مورد آن اثبات كنید؟
تذكر: با زاویه های متفاوت، تعداد تصویرها در آینه ها فرق خواهد كرد.

3. هر سه آینة تخت مستطیل شكل یك اندازه را به شكل یك منشور 
كنار هم قرار دهید و گلی را در میان بگذارید. تصویرها چگونه خواهند 
بود؟ با انجام این آزمایش ها، چگونگی تابش و بازتابش قرینه سازی نور 

در آینه های تخت را یاد خواهیم گرفت.

آینه تخت، سط عمودی

  اندازه:15*2سانتی مرت  

قطعه چوب سفید

نوارهای رشته
رادیولوژی 

ادامه تصاویر

آینه تخت زیرین

دکمه ها

نام وسيلة آموزشی: آینه های تخت موازی یا متقاطع
مخاطبان: دانش آموزان دوره های اول و دوم متوسطه

موضوع: فیزیك )نور(
هدف: آموزش و یادگیری استفاده از آینه های تخت یا 

مسطح در زندگی

با انعكاس های متوالی و متقاطع چه می توانیم بكنیم؟

وسایل مورد نیاز
 دو قطعه آینة تخت به ابعاد 15 * 10 سانتی متر )برش 

مطابق شكل( و یك قطعه آینه
 قطعه ای چوب استوانه ای شكل سفید و صیقلی به طول 

    15 و قطر 2 سانتی متر
 طلق رادیولوژی

 تعدادی دكمة ریز رنگین و براق

      فاطمه شهزادی
دبیر بازنشسته آموزش وپرورش

نی
 آرا

می
هاش

قه 
صدی

ر: 
یرگ

صو
ت
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معرفی نرم افزار آموزشی - تعاملی مبتنی بر بازی

این نرم افزار امكان آموزش احكام و مفاهیم اسالمی را به صورت مرحله 
به مرحله و به گونة پویانمایی و در قالب شعر، فراهم ساخته است.

مفاهیم و نكات اصلی این نرم افزار در مسیری كه به مسجد ختم می شود 
قرار گرفته اند. آموزش ها به گونه ای تدوین شده اند كه یادگیرنده را از 

ماللت و خستگی دور می كنند.
برای اینكه عالقة یادگیرنده به نرم افزار محراب و یادگیری مفاهیم 
موجود در آن بیشتر شود و نرم افزار تنها جنبة آموزشی پیدا نكند، چند بازی 
و سرگرمی هم در آن قرار دارد؛ البته سرگرمی های آموزشی. كاربر تقریبًا 
نامحدود  بازی را به صورت  نمی تواند بدون گذراندن مراحل آموزش، 

پیش ببرد.
یكی از مهم ترین بخش های هر نرم افزار، بخش نگرشی آن است. در 
نرم افزار محراب، با قرار دادن چندین داستان پویانمایی، عالوه بر ایجاد 
نگرش مثبت، یادگیرندگان با داستان های آموزندة زندگي امامان معصوم 

)علیهم السالم( آشنا می شوند.

یكی از مزیت های این برنامه نسبت به سایر برنامه های آموزشی، تلفیق 
نكات آموزشی نرم افزار با بازی است. برای مثال، بازی ماروپله در طول 
مدت كمك می كند كاربر، به دو دلیل عمده، تسلط خوبی به مفاهیم 

نرم افزار پیدا كند:
1. رقابت: بازی مار و پله عالوه بر امكان تك نفره بودن، امكان رقابت 
بین دو، سه و چهار نفره را نیز فراهم آورده است. رقابت سالم همیشه یكی 

از انگیزه های آموزشی است. 
2. تلفيق: مرتبط بودن بازی ماروپله با آموزش، باعث می شود كه اگر 
یادگیرنده دربارة مفاهیم اصلی به تسلط نسبی نرسد، امكان برنده شدن او 

در رقابت به صفر برسد.
ارتباط  برقراری  و  بازخوردهای گوناگون،  با  متنوع،  آزمون های  وجود 
آن ها با بازی مار و پله و بخش سرگرمی موجب شده است ارزشیابی به 
خوبی صورت گیرد. این نرم افزار در جشنوارة سرگرم آموز دانشگاه عالمه 

طباطبائي در سال 97 شایستة تقدیر شناخته شده است.

»نرم افزار محراب« نرم افزاری آموزشی - تعاملی و مبتنی بر بازی، برای 
دانش آموزان پایه های سوم تا ششم ابتدایی )9 تا 12 سال( در درس 
هدیه های آسمان است که آقای شهاب رزاقی، دانش آموختة دانشگاه 
فرهنگیان، با توجه به سن مخاطب و عناصر زیبایی شناختی، طراحی 

کرده است.

بخش های اين نرم افزار عبارت اند از:
  آموزش مرحله به مرحله

  سرگرمی و بازی
  داستان
  آزمون
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ارزشیابی توصیفی شكلی از ارزشیابی تحصیلیـ  تربیتی است كه در آن معلم با مشاركت 
فعال دانش آموز و اولیای ایشان، با استفاده از ابزارهایی، در زمینة تالش ها، پیشرفت ها و 
موفقیت های دانش آموزان اطالعات جمع می كند و با طبقه بندی، تحلیل و تفسیر آن ها، به 
دانش آموزان كمك می كند بهتر یاد بگیرند و مشكالت یادگیری خود را برطرف كنند. هدف 
اصلی در ارزشیابی توصیفی، بهبود شرایط یادگیری دانش آموزان با حذف اضطراب های 

نامطلوب ناشی از برگزاری امتحانات و بازخوردهای عددی است.

       سمیه مهتدی
دانشجوی دكتری تكنولوژی آموزشی
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سیستم ارزشیابی توصیفی مرحلة مطالعاتی و آزمایشی خود را در سال های 1381 تا 
1386 طی کرد و از سال تحصیلی 88 ـ 87 وارد مرحلة اجرای همگانی شد. اکنون 
اما  انجام است.  ابتدایی در حال  حدود 10 سال است که این ارزشیابی در دورة 
متأسفانه هنوز برخی از معلمان نتوانسته اند خود را با این نوع ارزشیابی و مراحل آن 
همگام کنند. شاید یکی از دالیل آن، ناآگاهی این افراد از مراحل و ویژگی های این 
نوع ارزشیابی، به خصوص نحوة گردآوری اطالعات باشد. در این مقاله مراحل اجرای 

ارزشیابی کیفی توصیفی را به صورت خالصه بیان می کنیم.

کلیدواژه ها: ارزشیابی کیفی توصیفی، فرایند یاددهیـ  یادگیری، بهبود کیفیت



نتایج مورد انتظار ارزشیابی كیفی توصیفی
 بهبود، دوام و پایداری یادگیری

 افزایش عالقه به یادگیری
 ایجاد نگرش مطلوب نسبت به مدرسه

 افزایش بهداشت روانی دانش آموزان
 تعمیق یادگیری

 افزایش فرصت یادگیری
 رشد و توانایی مهارت خودارزیابی

 افزایش مشاركت دانش آموزان و والدین در ارزشیابی
 توجه به اهداف سطوح باالی حیطة شناختی

 توجه به اهداف حیطه های غیرشناختی

گام های اجرای ارزشیابی كیفی توصیفی
ارزشیابی كیفی توصیفی در پنج گام قابل اجراست:

  گام اول: آگاهی از اهداف و انتظارات
پیشرفت  ارزشیابی  آن  دنبال  به  و  یادگیری  فعالیت های  اصلی  محور 
تحصیلی، انتظارات آموزشی و اهداف است. به همین دلیل الزم است 
معلم و دانش آموزان از آن ها درك درستی داشته باشند. برای اطالع از 
انتظارات آموزشی هر درس، كتاب راهنمای معلم، كتاب درسی و راهنمای 
برنامة درسی در اختیار معلم وجود دارد كه می تواند از آن استفاده كند. از 
آنجا كه انتظارات آموزشی جمالتی كلی هستند، بررسی آن ها در عملكرد 
دانش آموزان مشكل یا غیرممكن است. به همین دلیل، نشانه های تحقق 

هر انتظار، در جمالتی دقیق تر و قابل بررسی، آورده شده اند.
به طور مثال، یك انتظار از دانش آموزان »كسب مهارت در انجام كار 
گروهی« است. نشانه های تحقق این انتظار عبارت اند از: »برقراری ارتباط 
با دیگران«، »رعایت نوبت در اظهارنظر گروهی« و »توجه به نظرات 
دیگران«. معلم با آگاهی از این انتظار و نشانه های تحقق آن می تواند 

فعالیت ها را در كالس برنامه ریزی و اجرا كند.

ایجاد 
اضطراب

و فشار روانی در 
دانش آموزان

محدود 
شدن یادگیری
به سطح حافظه

کم اهمیت 
شدن ماهیت

رفتن به مدرسه

فشارشدید 
به دانش آموز
برای کسب

نمره

مشکالت
ارزشیابی
سنتی كمي

ویژگی های ارزشیابی 
کیفی توصیفی

1.تغییر تأکید از ارزشیابی 
پایانی به ارزشیابی 
تکوینی و فرایندی

2.تغییر نظام بازخورد و 
تغییر مقیاس فاصله ای

)0 تا 20(

4.تغییر در ساختار 
کارنامه

3.تنوع ابزارهای 
جمع آوری اطالعات

5.تغییر در الگوی 
تصمیم گیری درباره 
ارتقای دانش آموزان
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    آزمون های عملكردی

نیازمند  عملكردی  آزمون های  اجرای  و  تهیه 
آن  اجرای  اما  است،  دقت  و  مهارت  اندكی 
می دهد.  دست  به  خوبی  بسیار  اطالعات 
آزمون های عملكردی انواع متفاوت دارند كه در 

نمودار زیر معرفی شده اند.

گام دوم: جمع آوری اطالعات
امكان  تصمیم گیری  و  داوری  بدون  ارزشیابی 
ندارد و بدون وجود اطالعات نمی توان داوری 
و  اطالعات  جمع آوری  دلیل،  همین  به  كرد. 
روش های آن در ارزشیابی كیفی توصیفی بسیار 
جریان  در  كند  تالش  باید  معلم  است.  مهم 
یادگیری، از چگونگی و میزان تحقق اهداف و 

انتظارات، اطالعاتی به دست آورد.

ابزارهای جمع آوری اطالعات
  تكلیف های درسی

تكلیف درسی یكی از ابزارهای مهم ارزشیابی 
یادگیری  از  ارزشمندی  اطالعات  و  است 
دانش آموزان به دست می دهد. اگر تكلیف های 
درسی به خوبی طراحی و اجرا شوند، می توانند 
دهند.  توسعه  را  دانش آموزان  توانمندی های 
تكلیف ها ممكن است براساس تعداد مخاطبان، 
نمودار  در  باشند.  انفرادی  یا  گروهی  عمومی، 
روبه رو، انواع تكلیف ها براساس هدف نمایش 
داده شده اند. به جز این چهار دستة كلی، نوعی 
یا  ترمیمی  تكلیف های  عنوان  با  تكلیف ها  از 
اصالحی هم وجود دارند كه برای اصالح نقاط 

ضعف دانش آموزان طراحی می شوند.

برای تثبیت یادگیری 
بـه روش تمرین و 
تکرار اجرا می شود

تکلیف تمرینی

مانند یک پیش سازمان دهنده 
ذهن دانش آموز را برای 

یادگیری آماده می کند

تکلیف آمادگی

تکلیف خالقیتی
از دانش آموز خواسته می شود با 

استفاده از توانایی ها و ابتکار خود، 
در امتداد موضوعی پاسخ یا اثر جدیدی  ارائه دهد

که درس داده 
شده امکان کسب 

تجارب اضافه را 
فراهم می کند

تکلیف امتدادی

40 رشد  فناوری آموزشی    دورۀ سی و پنجم     شمارۀ    بهمن  1398



منابع
1. حسنی، محمد )139٦(. راهنمای اجرای ارزشیابی 
كیفی توصیفی در دبستان. عابد. تهران: چاپ هشتم.
2. كیامنــش، علیرضا و همكاران )139٤(. راهنمای 
معلم در ارزشیابی توصیفی. ادارة كل نظارت بر نشر 

و توزیع مواد آموزشی. تهران: چاپ دوم.

  آزمون های مدادـ  كاغذی
در گذشته، امتحان كتبی )آزمون مدادـ  كاغذی( 
تنها وسیلة جمع آوری اطالعات برای ارزشیابی 
كیفی  ارزشیابی  در  بود.  تحصیلی  پیشرفت 
ابزارهای  از  یكی  آزمون  نوع  این  توصیفی، 
درستی  به  اگر  و  است  اطالعات  جمع آوری 
طراحی و هدایت شود، می تواند میزان تحقق 

برخی از اهداف و انتظارات را مشخص كند.

  ثبت مشاهدات
یكی از نقش های مهم معلم پیگیری و بررسی 
تحوالت دانش آموز است. این تحوالت در رفتار 
و عمل دانش آموز نمود پیدا می كند. به همین 
دلیل، مشاهدات معلم می تواند یكی از ابزارهای 
جمع آوری اطالعات باشد. برای ثبت مشاهدات، 
یا  وارسی  فهرست  دارد؛  وجود  كلی  روش  دو 
چك لیست. مشاهداتی كه ساختارمند و از پیش 
تعیین شده صورت می گیرند، در آن ثبت می شوند. 
گاهی هم ثبت مشاهده به صورت آزاد و باز است 
كه در آن یك رخداد یا یك رفتار توصیف و 

تشریح می شود و به آن واقعه نگاری می گوییم.

  خودسنجی و همسال سنجی
در كالس های سنتی و در گذشته از این ابزار 
نمی شد.  استفاده  اطالعات  جمع آوری  برای 
و  توان  این  دانش آموز  بودند  معتقد  معلمان 
اجازه را ندارد كه بخواهد خود را بسنجد. اما از 
شیوة همسال سنجی كم و بیش، به خصوص در 
كالس های شلوغ یا چندپایه، برای صرفه جویی 
در وقت معلمان، استفاده می شد. هدف این دو 
روش ایجاد احساس مسئولیت بیشتر نسبت به 
یادگیری خود و  همساالن است. همچنین، این 
روش خودآگاهی فرد را در پی دارد و فضای 

اخالقی كالس درس را بهتر می كند.

  سنجش والدین
والدین نیز می توانند و باید در ارزشیابی یادگیری 
فرزند خود سهیم باشند. این كار با فعالیت های 

زیر قابل انجام است:
ـ  مداد  آزمون های  تصحیح  و  طراحی    

كاغذی در منزل
  ارزشیابی عملكرد دانش آموز در هنگام انجام 

فعالیت های یادگیری

با  گفت وگو  همچنین  و  پاسخ  و  پرسش    
دانش آموز

  بررسی پوشة كار دانش آموز

     گام سوم: تحلیل، تفسیر و داوری
جمع آوری و سامان دهی اطالعات دربارة روند 
و نتیجة یادگیری به تنهایی كفایت نمی كند و 
اطالعات به دست آمده باید تحلیل، تفسیر و 
داوری شوند. در این گام، دو فعالیت مدنظر 
است: اول، تحلیل و تفسیر اطالعات و سپس، 
داوری دربارة عملكرد دانش آموزان. منظور از 
تحلیل اطالعات، معنادار كردن آن هاست و 
فرقی نمی كند اطالعات كمی یا كیفی باشند. 
البته معنادار كردن انبوهی از اطالعات كیفی 
دشوارتر و پیچیده تر است. در تحلیل اطالعات 
نكردن  داوری  و  معلمان  سوگیری  نداشتن 
مهم  بسیار  دانش آموزان  مورد  در  زودهنگام 

است.

          گام چهارم: تصمیم گیری
تصمیم گیری یكی از عناصر اصلی هر فرایند 
ارزشیابی  الگوی  در  چون  و  است  ارزشیابی 
خدمت  در  باید  ارزشیابی  توصیفی،  كیفی 
یادگیری قرار گیرد، این عنصر بسیار جدی تر 
تحلیل  و  اطالعات  جمع آوری  از  بعد  است. 
دانش آموز،  عملكرد  مورد  در  آن ها  داوری  و 
باید در مورد تداوم، اصالح و بهبود یادگیری 
دانش آموزان تصمیم گیری شود. به طور كلی، 
تصمیم گیری آموزشی چند شكل متفاوت دارد 
كه سه شكل نخست آن فرایندی است و در 
جریان یادگیری اتفاق می افتد و شكل چهارم 

آن پایانی است:
ابزار     و  وسایل  و  تدریس  بهبود  و  اصالح   .1

آموزشی
2. طراحی و ارائة تكالیف ترمیمی

3. طراحی و اجرای مداخله ها
پایة     تكرار  یا  ارتقا  مورد  در  تصمیم گیری   .4

دانش آموز

              گام پنجم: بازخورد
كار ارزشیابی با تحلیل، تفسیر، داوری و سپس 
تصمیم گیری به پایان نمی رسد. بلكه داوری ها 
و تصمیم ها باید به دانش آموز، والدین و مدیر 

بازخورد  آن  به  كه  شود  داده  اطالع  مدرسه 
می گوییم. در الگوی ارزشیابی سنتی نیز بازخورد 
وجود دارد، اما معمواًل به صورت نمره است و 
غالبًا هیچ تفسیر و توضیحی به دانش آموز و 
والدین وی داده نمی شود. در حالی كه بازخورد 
باید با معنا و روشن باشد. بازخوردهای توصیفی 
به دلیل انتقال دقیق تر منظور معلم، این گونه اند. 
بازخوردها انواع متفاوت دارند، اما هر بازخورد 
كامل دو بخش اصلی دارد: توصیف وضعیت 
وضعیت  توصیف  در  رهنمود.  ارائة  و  موجود 
موجود، ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط ضعف 
ارائة  در  و  می شوند  بیان  موجود  خطاهای  و 
رهنمود، معلم باید با توجه به انتظارات و تحلیل 
وضعیت موجود بگوید كه برای رسیدن به نقطة 

مطلوب چه كاری باید انجام شود.

جمع بندی
كیفی  ارزشیابی  شد،  بحث  كه  همان طور 
توصیفی ویژگی ها و مراحلی دارد و برای رسیدن 
به ارزشیابی درست نیاز است همة مراحل آن 
این  ابتدایی،  در دورة  به طور كامل طی شود. 
از  یكی  است.  انجام  حال  در  ارزشیابی  نوع 
وظایف اصلی معلمان این دوره، كسب آگاهی 
از روش صحیح اجرای آن و كاربست آن در 
این  انجام  مسیر  در  قطعًا  است.  كالس خود 
دارند كه  ارزشیابی مشكالت و موانعی وجود 
می توان با هماهنگی با والدین و اولیای مدرسه 
را  مشكالت  این  همكاران،  با  هم اندیشی  و 

كاهش داد.
در صورتی كه برای هركدام از مراحل ارزشیابی 
از روشی جدید و خالقانه استفاده می كنید، از 
طریق مجلة رشد فناوری آموزشی آن را با دیگر 

همكارانتان به اشتراك بگذارید.
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در تحوالت شتابان علوم تربیتی و روان شناسی 
آموزش و پرورش،  فرایندهای  دگرگونی های  و 
در  درگیر  عامل  مؤثرترین  به عنوان  معلمان 
این تحوالت، نیازمند روزامد کردن و نو آفرینی 
و  وظایف  زمینة  در  خود  مهارت  و  شناخت 
رو،  این  از  هستند.  حرفه ای  مسئولیت های 
مهم  ر اهبردهای  از  انسانی  منابع  بهسازی 
نظام آموزش و پرورش است. در اسناد باالدستی 
آموزش و پرورش نیز مدیریت منابع انسانی به طور 
جدی مورد توجه قرار گرفته و در خصوص جذب، 
آموزش، به کارگیری، توانمند سازی و حفظ آن ها 
به عنوان سرمایه های انسانی، تأکید شده است 
و راهکارهایی براي ارتقاي دانش تخصصی و 

حرفه ای آنان پیش بینی شده اند.
انجام شده در خصوص  پژوهش های  نتایج 
ضمن  دوره های  کارایی  میزان  و  اثر بخشی 
خدمت، نا کارآمدی یا کارآمدی پایین دوره های 
ضمن خدمت موجود، تأثیر نداشتن در عملکرد 
معلمان و عالقه مند نبودن معلمان برای شرکت 
می دهد. نشان  را  خدمت  دوره های ضمن  در 

معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، 
با توجه به نتایج این پژوهش ها و با نگاهی به 
راستای  در  و  مختلف  کشورهای  تجربه هاي 
برنامه های مقام عالی وزارت در کاهش تمرکز و 
چابک سازی آموزش وپرورش، تصمیم به افزایش 
نقش معلمان در رشد و توسعة توانمندی ها و 

مهارت های حرفه ای گرفته است. به این دلیل، 
طرح مدرسة توانمند ساز )کارآمد( را تدوین كرده 
با  از سال تحصیلی 96-97  این طرح  است. 
هدف جایگزین شدن دوره های ضمن خدمت 
چند  در  آزمایشی  به صورت  ابتدایی،  معلمان 
استان به اجرا درآمد. در قالب این طرح، اختیار 
به دست مدیران سپرده می شود تا کالس هایی 
که برگزار می شوند، متناسب با دانش، نگرش، 
نیازهای  رفع  راستای  در  و  الزم  مهارت های 
واقعی معلمان باشند. به عبارت دیگر، در طرح 
تعیین  را  خود  نیازهای  خود  معلمان  کارآمد، 
می کنند و در خصوص بهترین شیوة متناسب با 

یادگیری خود تصمیم گیری می کنند.

۱

۲۳

۴۷

۵۶

۸

گام های
اجرای طرح

اولویت بندی 
مسائل و نیازهای 

احصاءشده براساس فراوانی 
نیازها یا تشخیص مدرسه

تعیین معلم یا 
معلمان گروه هدف، 

دریافت موافقت منطقه و 
ابالغ به معلم

انتخاب شیوه اجرای 
فعالیت های توانمندساز 

مانند شرکت در کارگاه ها و 
همایش ها، مطالعه، کارهای 

گروهی و ...

مشخص کردن 
زمان اجرای فعالیت های 

توانمندساز

ارزیابی فعالیت های 
توانمندساز توسط مدیر و 
معاونان آموزشی مدرسه

ارزیابی فعالیت های 
توانمندساز توسط تیم 

ارزیابی منطقه

صدور گواهی 
ضمن خدمت فعالیت های 

توانمندساز

احصاي نیازهای 
آموزشی معلمان با استفاده 

از روش های نظرسنجی
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طراحی آموزشی و تدریس

تحلیل محتواي كتاب هاي درسي
تولید فعالیت هاي یادگیري

آموزش مفاهیم ریاضي
ارزشیابي كیفي - توصیفي

پرورش خالقیت در دانش آموزان
زبان آموزي

مدیریت كالس
آموزش  فارسي ، انشا وامال

آموزش هنر

روان شناسی، ارتباطات و مشاوره

آموزش مهارت هاي زندگي
مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان

مهارت هاي  برقراري ارتباط
خالقیت و نوآوري

اختالالت یادگیري
مدیریت تعارض و فنون مذاكره

مهارت هاي تفكر و حل مسئله
اختالالت زبان و گفتار

برقراري ارتباط با كودك

پژوهش

درس پژوهي
آینده پژوهي
اقدام پژوهي

روایت پژوهي
روش ها و فنون تحقیق

برخي از موضوعات پیشنهادي مورد نیاز معلمان

كاربست فناوري هاي نوین

تولید محتواي الكترونیكي
تولید و كاربرد ابزارهاي 

آموزشي
مهارت كار با رایانه

فناوري هاي نوین آموزشي

شیوة ارزشیابی و مستنداتبرآورد هزینهزمان اجراشیوة اجراعنوان اولویت یادگیری

دی و بهمن 98کارگاهیتولید محتوای الکترونیکی
پروژة پایان دوره6000000 ریال )۱2 ساعت(

 معرفی فناوری های نوین
آموزشی

 جلسة هم فکری و
مشارکت

بهمن 98
 جمع آوری اطالعات و ارائه2000000 ریال )4 ساعت(

گزارش

 تولید و کاربرد ابزار
اسفند 98 کارگاهی - هم تدریسیآموزشی

پروژه پایان دوره4000000 ریال)8 ساعت(

دی 98 سخنرانیارزشیابی توصیفی
 اجرا در کالس و بازدید از4000000 ریال)8 ساعت(

کالس ها

بهمن و اسفند 98کارگاهیآموزش هنر
 اجرا در کالس و بازدید از4000000 ریال)8 ساعت( 

کالس ها

 جلسه هم فکری ومهارت های ارتباطی
مشارکت

بهمن 98
گزارش دهی نهایی پایان دوره2000000 ریال )4 ساعت(

طرح مدرسة کارآمد با ویژگی ها و شرایط 
در   »1 »آزادی  ابتدایی  مدرسة  در  زیر، 

منطقه 15 تهران برنامه ریزی شده است:
برگ  نمون  طی  معلمان  ابتدا  در 
اعالم  را  خود  نیازهای  نیازسنجی، 
كردند )بالغ بر 20 نیاز(. سپس براساس 
درصد فراوانی درخواست ها اولویت بندی 
عنوان هاي  با  دوره  شش  و  شد  انجام 
الکترونیکی«، »معرفي  »تولید محتوای 

و  »تولید  آموزشی«،  نوین  فناوری های 
»مهارت های  آموزشی«،  ابزار  کاربرد 
و  توصیفی«  »ارزشیابی  ارتباطی«، 
»آموزش هنر« انتخاب شدند. برای هر 
دوره، زمان و روش اجرا، روش ارزشیابی 
سپس  و  شد  مشخص  دوره  هزینة  و 
مشخصات کامل دوره ها و متقاضیان هر 
دوره برای ادارة منطقه ارسال شد تا پس 

از تصویب اولیه، دوره ها آغاز شوند. 

سخنی با خوانندگان
ضمن تشکر از مدیریت و نیروهاي اداری 
مدرسة دولتی ابتدایی آزادی 1 در منطقة 15 
آموزش و پرورش شهرتهران که توضیحات 
راستای  در  را  خود  فعالیت های  و  طرح 
اجرای آزمایشی آن در اختیار دفتر مجله قرار 
داده اند، از شما خوانندگان عزیز می خواهیم 
تجربه هاي خود را در اجرای این طرح، براي 

انتشار، با ما در میان بگذارید

گزارش یک نمونة در حال اجرا
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ایران  در  نقشه نگاری  و  جغرافیایی  مؤسسة  نخستین 
 1936( خورشیدی   1315 سال  در  خاورمیانه  منطقة  و 
میالدی( به همت استاد فقید ابوالقاسم سحاب و با همیاری 
فرزندش، زنده یاد مهندس عباس سحاب، بنیان نهاده شد. 
پس از وی محمدرضا سحاب که نسل سوم این خاندان 
است، فعالیت های مؤسسه را ادامه و گسترش داد. انتشار 
انواع نقشه، کره، اطلس و دیگر انتشارات جغرافیایی برای 
نخستین بار در ایران، حاصل کوشش های این مؤسسه و 
پایه گذاران آن بوده است. از همین رو می توان گفت که 
مؤسسة سحاب نقش زیادی در باال بردن سطح دانش 
جغرافیا در کشور و شناسایی جغرافیای ایران در جهان 
داشته است. یکی از فعالیت هایی که در این مؤسسه دنبال 
برای  علمی  بازدید های  امکان  آوردن  فراهم  می شود، 
دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و محققان است. امروز 
که نسل های سوم و چهارم سحاب در کنار هم مؤسسه را 
اداره می کنند، دانش آموزان بسیاری برای تکمیل اطالعات 

علمی خود با این مجموعه در ارتباط هستند تا از طریق 
بازدیدها به عنوان یکی از فناوری های آموزشی، آموخته های 
خویش را کامل کنند. در فرصتی مناسب به این مؤسسه 
رفتیم و در قالب یک میزگرد با استاد محمدرضا سحاب، 
رئیس مؤسسه، فاطمه پاک، مدیرعامل و گل صنم سحاب، 
مدیر داخلی و مسئول کتابخانة این مجموعه به گفت وگو 
نشستیم تا از برنامة بازدیدهای علمی و آموزشی مؤسسة 

سحاب بیشتر بدانیم.

فعالیت های  از  بازدید  خدمات  ارائة  فکر   
مؤسسة سحاب که نوعی استفاده از انواع منابع 
یادگیری برای دانش آموزان، دانشجویان و حتی 
می شود،  محسوب  مرتبط  رشته های  معلمان 

چطور شکل گرفت؟
فاطمه پاک: »از گذشته های دور، به خصوص از دهة 40 
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خورشیدی، بازدید از نمایشگاه مؤسسه مورد درخواست 
به  است.  بوده  اجتماعی  علوم  و  جغرافیا  تاریخ،  دبیران 
همین دلیل برای بازدید سرگروه ها، معلمان و دانش آموزان 
مدرسه های تهران و شهرستان ها برنامه ای تنظیم شد تا 
در هفته یکی دو روز را به این مهم اختصاص دهیم. قابل 
توجه است که عالوه بر معلمان و دانش آموزان، دانشجویان 
جغرافیا نیز از بازدید گروهی از نمایشگاه مؤسسه استقبال 
می کنند. حتی از شهرهای دیگر مانند مشهد و زاهدان 

برای بازدید می آیند.«
تنها دانشگاه  استاد سحاب: »روزگاری در این کشور 
تهران بود که یک نقشة درست و دقیق در اختیار داشت 
که مؤسسة بروخیم آن را منتشر کرده و در پاریس چاپ 
شده بود. خاطرم هست، یک بار دکتر گنجی گفته بود 
تنها مؤسسه ای که برای استفادة مردم و سازمان ها نقشه 
منتشر می کند، مؤسسة سحاب است. به همین دلیل، ما 
گرفته  نظر  در  دانشجویان  برای  را  بازدیدهایی  همواره 
از  خوارزمی  دانشگاه  و  تربیت معلم  دانشجویان  بودیم. 
بازدیدکنندگان این مؤسسه بوده و هستند. اگر نقشه ها 
فناوری  نوعی  باشند،  دقیق  و  کافی  اطالعات  حاوی 
آموزشی محسوب می شوند که می توانند در کنار مطالب 
و محتوای درسی قرار گیرند و کار معلم را در آموزش 

کامل کنند.«
گل صنم سحاب: »یکی از مشکالتی که شاید بیشتر 
دانش آموزان با آن روبه رو هستند، ناآشنایی با جهت های 
جغرافیایی است. بازدید از مؤسسه و آشنایی با انواع نقشه ها، 
کره ها، نحوة طراحی و تولید و چاپ انواع نقشه ها، اطلس ها 
و نگاره ها، نه تنها برای دانش آموزان جالب و جذاب است، 
بلکه برای معلمان آن ها هم قابل توجه است. بازدید از 
مؤسسه های علمی و آموزشی درواقع مکمل  کار معلمان 
در مدرسه هاست. ما تالش می کنیم در هر بازدید اطالعات 
اضافه بر کتاب درسی را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم.«

 یکی از مزایای بازدیدهای علمی از مجموعة 
جغرافـیـایی ســحاب ایـن اسـت که مـی تواند 
دانش آموزان را با موضوع جهت یابی بیشتر آشنا 

کند. در این باره برایمان بفرمایید.
پاک: »به نکته خوبی اشاره کردید. خیلی از بچه ها در 
مورد جهت یابی دچار خطا می شوند. ما این موارد را با 
مثال های ملموس برای آنان تشریح می کنیم. به طور مثال، 
از آن ها می پرسیم خانه های شمالی و جنوبی چه تفاوتی 
دارند؟ خانه هایی که هنگام ورود به آن ها ابتدا وارد حیاط 
و سپس وارد ساختمان می شویم، شمالی هستند یا جنوبی؟ 
بعد به طور غیرمستقیم آنان را هدایت می کنیم تا به جواب 

برسند. یادم هست، زمانی که فرزندم به مدرسه می رفت، 
در کالس آن ها نقشه وجود نداشت و من برای آنکه او را 
با نقشه و نقشه خوانی و برخی موضوعات جغرافیایی بیشتر 
آشنا کنم، برای کالس و مدرسة او نقشه خریدم. آشنایی 
با نقشه ها و یاد گرفتن جهت یابی یکی از مزایا و نکته های 

مهم در دانش جغرافیاست.«

چگونه  شما  مؤسسة  از  بازدید  شرایط   
است و در هر بازدید چه اطالعاتی در اختیار 

بازدیدكنندگان قرار داده می شود؟
پاک: »از دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی تا دانشجویان 
دورة دکترا برای بازدید به مؤسسه می آیند و به فراخور توان 
علمی، اطالعاتی نظیر تاریخچة نقشه در ایران، چگونگی 
طراحی، تولید و چاپ نقشه، تولید کره های جغرافیایی، 
آشنایی با مراحل ترسیم و چاپ نقشه، انواع چاپ از دستی 
تا ماشین آالت پیشرفته، شناخت رنگ ها در نقشه، تفاوت 
انواع نقشه ها، نقشه های موضوعی، نقشه های مصور و 
موارد نظیر این در اختیار آنان قرار می گیرد. برای بازدیدها 
باید از قبل با مؤسسه هماهنگ شود. در هر نوبت حدود 25 

نفر را می پذیریم.«
گل صنم سحاب: »این نوع بازدیدهای علمی می تواند در 
ایجاد عالقة دانش آموزان نسبت به مجموعه ای از دانش ها 
و علوم مانند تاریخ و جغرافیا مفید و مؤثر باشد. متأسفانه 
روزگاری از زمان درس تاریخ و جغرافیا می زدند و به جای 
آن سایر درس ها را تدریس می کردند. این در حالی است 
که جغرافیا در جای خود بسیار مفید و کاربردی است و همة 

ما در زندگی به آن نیاز داریم.«

 آیـا مـواردی داشـته ایـد که افـراد بعـد از 
بازدیدهای علمی به جغرافیا و علوم مرتبط با آن 
عالقه پیدا کنند و بازتاب های آن به شما رسیده 

باشد؟
استاد سحاب: »بارها این اتفاق را تجربه کرده ایم. حتی 
از دوران پدرم و پدربزرگ من که بنیان گذار این مجموعه 
بودند، مواردی نقل شده است. دانش آموزانی داشتیم که 
سالیان بعد تحصیالت عالیة خود را در این رشته و رشته های 
مرتبط ادامه دادند. بچه هایی بودند که نزد کارشناسان ما 
نقشه کشی آموختند و بعد از مدتی خودشان این کار را دنبال 
کردند. این ها همه از آثار بازدید های علمی است که هر کدام 

در جای خود نوعی فناوری آموزشی محسوب می شود.«

  عمده ترین سؤاالتی که در حین بازدیدها 
برای دانش آموزان مطرح اند، کدام ها هستند؟

یكیازپرسشهای
دانشآموزان

موضوعرنگدر
نقشهاست.آنان

دوستدارند
بدانندرنگگذاری
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هررنگبیانگرچه
اطالعاتیاست
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دانش آموزان  پرسش های  از  »یکی  سحاب:  استاد 
بدانند  دارند  دوست  آنان  است.  نقشه  در  رنگ  موضوع 
رنگ گذاری در نقشه ها چه مفهومی دارد و هر رنگ بیانگر 
چه اطالعاتی است. جهت یابی، کروکی، اطالعات نقشه ها، 
پیدا کردن نشانی ها و مواردی از این قبیل را دوست دارند 
با ساده ترین  یاد بگیرند. ما در مؤسسه تالش می کنیم 
امکانات و ابزارها، آنان را به جغرافیا عالقه مند کنیم تا 
وقتی به کالس و مدرسه برمی گردند، درس معلم خودشان 
را بهتر یاد بگیرند. جغرافیا و محیط زیست با هم ارتباط 
مستقیم و تنگاتنگ دارند و ما باید به بچه ها یاد بدهیم 
زندگی ما وابستگی مستقیم به آن دارد. باید جغرافیای 
کشورمان را به آنان خیلی خوب و کاربردی یاد بدهیم. 
دانستن پایتخت یک کشور در آفریقا و اروپا مهم تر است 
یا اینکه دانش آموزان ما یاد بگیرند مسیر خانة خودشان 
تا مدرسه یا یک نقطة دیگر را روی نقشه پیدا کنند یا 
خودشان آن را برای دیگری ترسیم کنند؟ دانش آموز هر 

استانی ابتدا باید شهر و استان خودش را خوب بشناسد.
نظر  از  جغرافیا  و  تاریخ  درسی  کتاب های  متأسفانه 
نقشه های باکیفیت و جذاب که عالقه و توجه دانش آموزان 
را به خود جلب کنند، کمبود دارند. از طرف دیگر، در بیشتر 
مدرسه های ما نقشه های آموزشی که تنها و حداقل وسیلة 
آموزشی است، در اختیار معلم قرار ندارد. به همین دلیل 
بی روح  و  کسل کننده  دانش آموزان  برای  جغرافیا  درس 
است و جذابیتی ندارد. در نتیجه، وقتی این دانش آموزان 
به نمایشگاه مؤسسة سحاب می آیند، با دنیای دیگری از 
جغرافیا روبه رو می شوند که فقط نام شهرها و پایتخت ها 

و امثال آن نیست. بلکه »دانشی است که با زندگی ما 
سروکار دارد«. مسائل محیط زیست، آب وهوا، آلودگی هوا 
و بسیاری از موضوعات دیگر با دیدن نقشه های موضوعی 
برای آنان روشن و خود انگیزه ای برای جلب استعدادهای 
که  اطالعاتی  گفت،  باید  خالصه  به طور  می شود.  آنان 
به دانش آموزان ارائه می شود، برای تکمیل و رفع نقص 

کتاب های درسی است.«

 آیا شهرهاي دیگر هم برای بازدید می آیند؟
پاک: »بله. از شهرهای اطراف استان تهران تا سیستان 
و بلوچستان برای بازدید به اینجا آمده اند. حتی سرگروه های 
آموزشی مدرسه ها و مناطق آموزش وپرورش هم می آیند. 
ما برای بازدیدها از پانزدهم شهریور ثبت نام و هماهنگ 

می کنیم.
مدرسه ها با درخواست کتبی و هماهنگی با مدیر روابط 
عمومی مؤسسه می توانند برای بازدید از نمایشگاه مؤسسه 

وقت تعیین كنند.«

چه  جغرافیایی  موزه های  با  شما  مجموعة   
تفاوت یا شباهتی دارد؟

استاد سحاب: »تا جایی که من اطالع دارم، در ایران 
موزة مخصوص دانش جغرافیا نداریم. ما بنا داریم اگر 
شرایط آن مهیا شود و همکاری الزم با ما انجام شود، یک 
کتابخانه و موزة جغرافیایی در کشور راه بیندازیم. آنچه در 
اختیار ماست، از نظر من به ملت ایران تعلق دارد و مردم 

ما باید از آن بهره ببرند.«

 آیا شما در حوزة تحقیق و پژوهش هم به 
عالقه مندان خدمت می دهید؟

پاك: »بله، اگر كسی نیاز داشته باشد او را راهنمایی 
می كنیم. برای تحقیق و پژوهش زیاد مخاطب داشتیم. 
در مورد فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی، ضمن مشاوره 
با اعضای هیئت علمی مؤسسه و استفادة محدود از منابع 
كتابخانة جغرافیایی منحصربه فرد مؤسسة سحاب، می توانند 
از این امكانات در طرح های مطالعاتی خود بهره مند شوند.«

بازی  با  را می توان  مباحث آموزشی  برخی   
در  شما  داد.  آموزش  بچه ها  به  سرگرمی  و 
تحصیلی  دوره های  دانش آموزان  بازدیدهای 

پایین تر به چه نحو عمل می كنید؟
گل صنم سحاب: »معمواًل به فراخور مخاطب از بازی 
و سرگرمی استفاده می كنیم. ما نقشه های موضوعی زیاد 

بازدیدهایعلمی
میتوانددرایجاد

عالقةدانشآموزان
نسبتبه

مجموعهایاز
دانشهاوعلوم
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جغرافیامفیدو

مؤثرباشد
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داریم و در بازدیدها سعی می كنیم از طریق نقشه، بچه ها 
پوشاك،  اقتصاد،  امكانات،  منابع،  خودمان،  كشور  با  را 
استان ها  امكانات  سایر  و  گردشگری  مناطق  سوغات، 
با  و  می رویم  پیش  بازی ها  مسیر  از  گاهی  كنیم.  آشنا 
ایجاد تنوع، آموزش را برای آنان جذاب می كنیم. ابتدا در 
مورد انواع نقشه ها و رنگ ها و عالئم به كار برده شده در 
آن ها توضیحاتی داده می شود. سپس سؤاالتی مرتبط با 
اطالعات داده شده مطرح می شود. هر دانش آموز پاسخی 
می دهد و دیگری آن را كامل می كند. به هریك امتیازی 
داده می شود و آخر سر به آن هایی كه امتیاز بیشتری دارند 

جوایزی اهدا می شود.«

  سخن آخر
استاد سحاب: »اهمیت جغرافیا كمتر از فیزیك و شیمی 
نیست، چون جغرافیا با زندگی ما سروكار دارد. لذا الزم 
به  پیشرفته  كشورهای  مانند  ما  مدرسه های  در  است 
آموزش جغرافیا اهمیت زیادی داده شود، به طوری كه 
دانش آموزان با عالقه و رغبت بیشتری به آن توجه كنند. 
در نتیجه، تشكیل كالس درس جغرافیا در مدرسه های 
ما )مانند كالس های فیزیك و شیمی( ضروری است و 
دانش آموزان را با محیط زندگی خود و مشكالتی مانند 
آلودگی هوا و محیط زیست كه در اثر بی توجهی به دانش 
جغرافیا به وجود آمده اند و صدها مسئله كه در زندگی خود 

با آن سروكار خواهند داشت، آشنا خواهد كرد.
گلی سحاب: »یكی دیگر از نكته هایی كه ما معمواًل 
سعی می كنیم در همین فاصلة كوتاه بازدید توجه بچه ها 
را به آن جلب كنیم، موضوع خوب دیدن و توجه به محیط 
است. یكی از كارهایی كه ما بعد از بازدید به دانش آموزان 
توصیه می كنیم، نوشتن گزارش از این بازدید و ارسال 
یك نسخه از آن برای مؤسسه است. برخی نكته ها مثل 
اما  تاریخ تأسیس یك مؤسسه پیش روی بچه هاست، 
غالبًا به آن توجه ندارند. الزم است دانش آموزان قبل از 
بازدید از هر مجموعة علمی، از طریق معلمان خود یا 
دنیای وسیع اینترنت، اطالعاتی دربارة آن به دست بیاورند 
تا با آگاهی قدم به آنجا بگذارند. ما در حین بازدید به 
آنان یادآوری می كنیم شما فقط به اطالعات ارائه شده با 
دقت گوش كنید. تاریخچة هر مؤسسه معمواًل به صورت 
مكتوب وجود دارد یا روی سایت های اینترنتی در دسترس 
است. بچه های ما باید در این باره آموزش ببینند تا بهترین 

بهره برداری را از بازدیدها داشته باشند.«

  از حضور شما در این میزگرد سپاسگزاریم.
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والدت حضرت فاطمه زهرا )س(، روز زن
روز مادر  و تولد حضرت امام خمینی )ره( 

بانوی عطوفت، حضرت زهرا)س(، همیشه نسبت به پدر رفتاری سرشار و 
آمیخته از ادب و تواضع و فروتنی داشت. گرچه رابطة ایشان بسیار عاطفی 
و سراسر محبت و صمیمیت بود، اما این حس مانع احترام و تواضع ویژة 
ایشان نسبت به پیامبر)ص( نمی شد. نقل است از حضرت فاطمه)س( که 
فرمود: وقتی بر پیامبر)ص( آیه نازل شد ]که پیامبر)ص( را با نامش خطاب 
نکنید[، هیبت پیامبر)ص( مرا گرفت، به طوری که نتوانستم به او »یا ابتا« 
بگویم و یا رسول اهلل به او می گفتم. چند بار به همین ترتیب صدا کردم 
و او جواب نداد. سپس فرمود: دخترم، این آیه دربارة تو و خاندان تو نازل 
نشده است. تو از منی و من از تو هستم. این آیه دربارة اهل جفا و تکبر و 
کسانی که فخر می ورزند نازل شده است. تو »یا ابتا« بگو. چون برای قلب 

من محبوب تر و برای پروردگار رضایت بخش تر است.
آن بانوی بزرگوار نام همسر خود را با احترام یاد می کرد. گاهی وی را با 
کنیة »ابالحسن« می خواند و گاهی به یاد قرابت نسبی )یا ابن عم( وی را 
ندا می داد. در حدیث شریف کسا آمده است، حضرت فاطمه)س( می فرماید: 
ابوالحسن علی بن ابيطالب)ع( وارد شد و فرمود سالم بر تو ای دختر 

رسول خدا. گفتم: و بر تو باد سالم ای ابا لحسن و ای امیر مؤ منان. 
این گونه نقل نام و خطاب احترام آمیز یکی از نکات اصلی رابطه زوجین 

نسبت به یکدیگر است.
سیرة رفتار فاطمه)س( با فرزندان خود نیز سرمشقی مناسب برای تربیت 
صحیح فرزندان است. ایشان به فرزندان احترام می گذاشتند و آن ها را با 
احترام خطاب می کردند و همیشه در آموزش و تربیت دینی و اخالقی آن ها 

مي كوشیدند.
در حدیث شریف کسا، حضرت فاطمه)س( در پاسخ سالم فرزند خود 
امام حسن)ع( می فرماید: سالم بر تو ای نور دیده ام و میوة دلم. و در 
پاسخ سالم امام حسین)ع( می فرماید: سالم بر تو ای فرزند من و ای نور 

دیده ام و میوة دلم.
حضرت زهرا )س( همیشه فرزندان خود را برای یادگیری و تعلیم و تزکیه 
آماده می کرد. براي مثال، به فرزندش حسن)ع( می فرمود: »به مسجد برو، 

آنچه را از پیامبر شنیدی فراگیر و نزد من بیا و برای من بازگو کن.«
 سراسر زندگانی صدیقة طاهره )علیها سالم(، مملو از مکارم اخالق و 
رفتارهای نمونه و انسانی است. رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(، 
بارها و بارها فاطمه )علیها سالم( را ستود و از او تجلیل كرد. در مواقع 
بسیاری می فرمود: »پدرش به فدایش باد« و گاه خم می شد و دست او را 
می بوسید. به هنگام سفر، از آخرین کسی که خداحافظی می كرد، فاطمه 
)علیها سالم( بود و به هنگام بازگشت، به اولین محلی که وارد می شد، خانة 

او بود.
عامة محدثان و مسلمانان از هر مذهب و با هر عقیده ای، این کالم را نقل 
كرده اند که حضرت رسول می فرمود: »فاطمه پارة تن من است. هر کس او 

را بیازارد، مرا آزرده است.« 
منبع: سایت حوزه و سایت رشد
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                     تبدیل کشوری كه فاقد هرگونه رتبٔه المپیادی در جهان بود ب
آثار و تأليفات

كمك  وسايل  تدريس؛  فنون  و  روش ها  كتاب ها: 
براي  كارگاهي  )كتاب  مايكروتیچینگ  آموزشي؛ 
معلمان ضمن خدمت(؛ فن تلخیص كتاب؛ طراحي 
آموزشي؛ كاربرد روش ها و الگوهاي تدريس؛ كاربرد 
تكنولوژي آموزشي در كشورهاي ديگر؛ بازي كنیم و 

بیاموزيم؛ مانند دانشمندان كار كنید و...
همچنین، بیش از 150 عنوان مقاله نیز از ايشان به 

چاپ رسیده است.

متولد شد.  ارومیه  در شهرستان  در سال 1315  يغما  عادل 
تحصیالت ابتدايي و دورة دانش سراي مقدماتي را در همان جا 
به پايان رساند. پنج سال تعهد آموزگاري خود را در دبستان هاي 
ارومیه گذراند و در سال 1340 وارد دانشكدة حقوق دانشگاه 
تهران شد. پس از دريافت مدرك، در دبیرستان هاي تهران 
مشغول تدريس شد. در سال 1353 براي ادامة تحصیل در 
رشتة تكنولوژي آموزشي به انگلستان رفت. در سال 1355 ، 
پس از دريافت مدرك كارشناسي ارشد، به ايران بازگشت و 
در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي مشغول به كار شد.

در اوايل بهمن ماه سال 1357 از طرف سازمان پژوهش براي ادامة 
تحصيل در رشتة برنامه ريزي درسي به آمريكا اعزام شد.

از مهر ماه سال 1364 ، بنا به پيشنهاد وي، مجلة »رشد تكنولوژي 
آموزشي« انتشار يافت و او 34 سال تمام سردبيري آن را به عهده 

داشت.
براي آشنايي بيشتر با دكتر يغما مراجعه كنيد به ويژه نامة منتشر 
شده دربارة ايشان كه در مجلة تكنولوژي آموزشي سال 89-90 

به چاپ رسيده است.

به عقيدة من در تعليم وتربيت بايد:
   علمي بينديشيم،

   حرفه اي عمل كنيم
   و انساني رفتار نماييم.
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تبدیل 4۷ درصد باسوادی در قبل از انقالب به ۹8درصد باسوادی

تبدیل 40درصد  پوشش تحصیلی به بالغ بر ۹۷درصد% 

تبدیل جامعٔه زنان باسواد از 33 درصد  به 86درصد 
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افزایش مراكز آموزش فنی و حرفه ای از

 ۷00 واحد به 6۹۹0 واحد

افزایش مراكز آموزش استعدادهای درخشان از

2 مركز به 680 مركز

افزایش تعداد اردوگاه های دانش آموزی از

35 واحد به 305 واحد
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