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معلم و تربیت

 بر اساس مباني نظري ســند تحول )1390:129( تربیت 
)تعلیم وتربیت( عبارت است از فرایند تعاملي زمینه ساز تكوین و 
تعالي پیوستة هویت متربیان به صورتي یكپارچه و مبتني بر نظام 

معیار اسالمي.
این مفهوم از تربیت شــامل هرگونه اقدام و تدبیر هدفمندي 
اســت كه معلمان و مربیان در فرایند تربیت براي تحقق اهداف 
این فرایند نســبت به متربیان طراحي و اجرا مي كنند كه اهم 

آن ها عبارت اند از:
- تمهید )فراهم كردن شرایط محیطي مناسب(

- تأدیب
- تعلیم
- تزكیه
- تبیین

- آموزش
- تدریس و سنجش

- تذكر
- تشویق و تنبیه

نكتة اصلي در این تعریف آن است كه با وجود مفاهیمي نظیر 
نفس، قلب، فوأد، شاكله، فطرت و روح، «هویت» محور تربيت 
قرار گرفته است. هدف كلي تربیت تكوین و تعالي پیوستة 
هویت فــردي و جمعي دانش آمــوزان از طریق درك موقعیت 

خویش و دیگران و عمل براي بهبود آن مي باشد.
انسان با داشتن فطرت الهي، برخورداري از عواطف و تمایالت 
و اســتعدادهاي طبیعي و تأثیرپذیري نسبي از عوامل محیطي 
و وراثتي، در اثر نوع اســتفاده از عقل خویش و چگونگي درك 
موقعیت هاي مختلف )معرفت( و نحوة مواجهة اختیاري با آن ها 
)باور، گرایــش، اراده و عمل فردي و جمعي( به تدریج واقعیتي 
مشخص و سیال )پویا( در دو بعد فردي و جمعي مي یابد كه از 

آن ها با عنوان هویت یاد مي شود )ص 131(.
جنبة فردي هویت به وجه شخصي و منحصربه فرد وجود هر 
انسان اشاره دارد و وجه جمعي هویت به وجوه مشترك شخصیت 
فرد با دیگران ناظر است كه شامل الیه هاي متعددي نظیر هویت 
انســاني، دیني، ملي، قومي، جنســیتي، حرفه اي و خانوادگي 

مي شود.

براي تحقق این هدف كلي، اهداف دوره هاي تحصیلي بر اساس 
ساحت هاي تعلیم وتربیت تدوین و در شوراي عالي مصوب شده 

است.
بر اساس این اهداف، برنامه هاي درسي )فرصت هاي تربیتي( 
به صورت درهم تنیده طراحي و تدوین مي شوند، اما به طور طبیعي 
در هر یك از بسته هاي تربیت و یادگیري، یكي از اهداف به عنوان 
هدف اصلي و دیگر اهداف به صورت فرعي مورد عنایت خواهند 

بود.

با توجه به نكات قبل، سؤال كليدي آن است كه نقش 
معلمان در این فرایند چيســت؟ آیا صرفًا باید مفاهيم 
كتاب هاي درسي را منتقل كنند یا رسالت آن ها تربيت 

همه جانبة دانش آموزان است؟
به نظر مي رسید بسته هاي تربیت و یادگیري فرصتي هستند 
تا معلمان با طراحي محیطي متنوع و ایجاد چالش خالق، زمینة 
پیوند ابعاد وجودي دانش آموزان )ظرفیت هاي فطري( را با عناصر 
موقعیت فراهم آورند. در اثر این پیوند، فرایند تربیت )تكوین و 
تعالي هویت( مسیر خود را پیدا مي كند و دانش آموزان با كسب 
شایســتگي ها )تفكر، ایمان، علم، اخالق و عمل( هویت خود را 

مي سازند.
لذا مي توان اذعان داشــت، كار معلمان همان تربیت اســت. 
تربیت در ابعاد وجودي دانش آموزان یا همان ابعاد و ساحت هاي 
تعلیم وتربیت )اجتماعي، اعتقــادي و اخالقي، جمعي، هنري، 
اقتصادي و علمي(. به عبارت دیگر تربیت نسلي مؤمن، فكور و 

كارآفرین.
بر اســاس این رســالت نیازمند بازطراحي نظــام آموزش در 
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایي )و دیگر دانشگاه هاي 
علوم تربیتي كشــور( هســتیم تا زمینة تربیت معلماني با این 
ویژگي ها فراهم شــود. در عین حال نیازمنــد بازطراحي نظام 
آموزش ضمن خدمت معلمان هســتیم تا این شایستگي ها در 
كنار شایســتگي هاي تخصصي به طور مستمر تقویت شوند. در 
این فرایند، بهره گیري از ظرفیت گروه هاي آموزشي مي تواند در 
توانمندسازي و سنجش صالحیت هاي معلمي بر اساس رویكرد 

فوق مؤثر باشد.

یر 
دب

سر
ت 

اش
دد

یا

 دكتر عظيم محبی

براي تحقق این هدف كلي، اهداف دوره هاي تحصیلي بر اساس 
ساحت هاي تعلیم وتربیت تدوین و در شوراي عالي مصوب شده 

)باور، گرایــش، اراده و عمل فردي و جمعي( به تدریج واقعیتي 
مشخص و سیال )پویا( در دو بعد فردي و جمعي مي یابد كه از 

آن ها با عنوان هویت یاد مي شود )ص 
جنبة فردي هویت به وجه شخصي و منحصربه فرد وجود هر 
انسان اشاره دارد و وجه جمعي هویت به وجوه مشترك شخصیت 
فرد با دیگران ناظر است كه شامل الیه هاي متعددي نظیر هویت 
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اردیبهشت 
در یک نگاه  اردیبهشــت که می شــود، جدای از خودنمایی باغ گل و 

ســبزه و ریحان، نام نیکوی معلم است که خوش می نشیند بر 
قلب هایمان. باغبانی که توان پرورش گل های ناب جهان هستی را 
دارد. هم او که باران کالم و زاللی اندیشه و لطافت نگاه مهربانش 

کم از صبح زیبای اردیبهشت نیست.
بی تردید، طی طریق در جادة تعلیم وتربیت بی همراهی معلم 
امکان پذیر نخواهد بود. رسالت او نه فقط انتقال اطالعات از ذهنی 
به ذهن دیگر، که ساختن هویت انسان هاست. از این رو  می تواند 

دوش به دوش انبیا گام بردارد و جهانی را مدیون بودنش کند. 
از آنجا که نام اردیبهشــت و روز بزرگداشت معلم با نام شهید 
عالمه مرتضی مطهری قرین شــده است، بجاست کالممان را 
به زیبایی اندیشــة این معلم بزرگ بیاراییم. سطرهاي پیش رو، 
هرچند اندک، تعلیم و تربیت را از دیدگاه اســتاد شهید مطهری 

بررسي مي كند.

 مکتب تربیتی انسانی 
از دیدگاه شــهید مطهری تربیت باید در خدمت انسان باشد. 
نگاه تربیتی اسالم نگاهی صنعتگرانه نیست که در پی ساختن 
شیء خاصی باشد، زیرا در این نوع دیدگاه هدفی خارج از وجود 
انسان در نظر گرفته می شود و هویت انسان مطابق با آن هدف 
شکل می گیرد؛ اما در مکتب تربیتی انسانی، به سعادت رساندن و 

تکمیل خود انسان مقصد است و هدفی خارج از او وجود ندارد.
وظایف این مکتب در دو حوزه محدود می شود: 

 الف( شناخت استعدادهای انسانی و پرورش آن ها
ب( ایجاد نظامی که میان استعدادهای انسانی هماهنگی ایجاد 
کند، در آن افراط و تفریط نباشــد، هر استعداد حظ خودش را 

ببرد و به سایر استعدادها تجاوز نکند.

 ارکان تربیت اسالمی
در ادامه برخی از ارکان تربیت اسالمی را از دیدگاه استاد شهید 

مطهری بررسي مي كنیم.1

 الف( پرورش فکر و اندیشه
اسالم دین تعقل اســت و طبیعی است که نخستین قدم در 
مکتب تربیتی اسالم عادت دادن به اندیشیدن و استفادة صحیح 

از عقل باشد.

آیة 18 سورة زمر به این سخن تأکید می کند: »الَِّذیَن َیْسَتِمُعوَن 
اْلَقْوَل َفَیتَِّبُعوَن َأْحَســَنه ُأوَلِئــَك الَِّذیَن َهَداُهــُم اُهللا َوُأوَلِئَك ُهْم 
ُأوُلواْألَْلَباب: به ســخن گوش فرا می دهند و بهترین آن را پیروی 
می كنند. اینان اند كه خدا راه  را نشانشان داده است و اینان همان 

خردمندان اند«.

 ب( تقویت اراده و تسلط بر نفس
شهید مطهری در کتاب تعلیم وتربیت اسالمی بیان می کند، 
همة مکاتب به ایــن اصل اعتقاد دارند که گام های اولیه  تربیت 
کودک، تقویت ارادة  اوست. از منظر ایشان، برای حکومت و تسلط 

اراده بر امیال نفسانی، نقش »ایمان« بسیار کاربردی است.

 ج( تقویت محبت و حس حقیقت جویی
از جمله مسائلی که در مورد تعلیم وتربیت اسالمی مطرح است، 

حدود و پرورش محبت و نقطة مقابل آن خشونت است.
شهید مطهری در این قسمت به شبهاتی اشاره می کند که در 
رابطه با خشونت در دین اسالم مطرح می شود و ضمن اشاره به 
مصداق هایی که نگاه محبت آمیز دین اســالم را نشان می دهد، 
اذعان می دارد که محبت یکی از موضوعات تربیتی در اســالم و 

سایر ادیان است که باید تفسیر درستی از آن صورت گیرد.
ایشان در ادامة بحث به عواملی مي پردازد که در تعلیم وتربیت 

اسالمی نقش عمده ای دارند.
عبادت، ازدواج، کار، ایجاد محبت به اولیای الهی و معاشرت با 
افراد صالح و مفاهیمی از این قبیل، هر کدام پرورشگاهی است که 
می تواند روح انسانیت، مسئولیت، زیباگرایی و سایر قوای روحانی 
انسان را پرورش دهد و او را به مدینة فاضله ای برساند که انتهای 

جادة تعلیم وتربیت باید به آن ختم شود.
پي نوشت

۱. این مطلب برگرفته از كتاب »تعلیم و تربیت اسالمي« استاد شهید مطهري 
است. 

 دكتر عظيم محبی

ی 
مل

 و 
ی

الم
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ت 
وي

ه

زهرا نظام الدينی 

 1 اردیبهشت؛ ضربت خوردن حضرت علی(ع((شب های قدر(، 
روز بزرگداشت سعدی

 3 اردیبهشت؛ شهادت حضرت علی (ع(، بزرگداشت شیخ بهایی
 9 اردیبهشت؛ روز جهانی قدس

 10 اردیبهشت؛ روز ملی خلیج فارس
 11 اردیبهشت؛ روز جهانی کارگر

 12 اردیبهشت؛ عيد سعيد فطر، شهادت استاد مطهری و روز معلم
 18 اردیبهشت؛ روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر

 ٢5 اردیبهشت؛ روز بزرگداشت فردوسی
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خسرو باقری 
استاد دانشگاه تهران

ت 
ربي

ۀ ت
سف

منظومۀ تعليم و تربيتفل
بر بنياد عامليت و تعامل 
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 در تعلیم و تربیت ابعاد یــا عناصر متعددي وجود دارند، 
مانند معلم، شاگرد، كتاب، ابزار آموزشي، محیط كالس و نظایر 
آن . در مورد این عناصر، كمتر اختالف نظر هســت تا در نحوة 
ارتباط آن ها و جایگاهي كه هر یك به خود اختصاص مي دهد. 
بر اساس همین اختالف نظر اســت كه دیدگاه هاي مختلفي 
در مورد منظومة تعلیم و تربیت مطرح شــده اند و در هر یك 
جایگاه هاي خاصي به عناصر داده شــده اســت. در این مقاله 
دیدگاه مورد قبول در مورد منظومة مذكور تبیین خواهد شد.

ادعایي كه در مقالة حاضر مطرح مي شود این است كه تعلیم 
و تربیت، پیش و بیش از هر چیز بر تعامل معلم و شاگرد استوار 
اســت. در این ارتباط عناصر دیگري همچون كتاب، ابزارهاي 
آموزشي، محیط كالس و نظایر آن ها همچون قمرهایي بر گرد 
یك یــا هر دوي این قطب هاي تعاملــي مي گردند. زنده بودن 
تعلیم و تربیت و زندگي سازبودن آن در گرو فراهم آمدن چنین 
آرایشــي اســت؛ چنان كه انحطاط و میرایــي آن نیز در گرو 

جابه جا كردن و به هم ریختن انتظام مذكور است.
اما تعامل میان معلم و شاگرد مفهوم خاصي دارد كه باید به 
آن توجه كافي شــود. مفهوم عامي از تعامل وجود دارد كه به 
معناي تأثیر و تأثر متقابل است؛ چنانكه مي توان از تعامل میان 
اشــیا سخن گفت. اما در مفهوم خاص تعامل كه در این مقاله 
مورد نظر است، رابطة تعاملي تنها میان »عامل ها«  قابل تصور 
اســت. انسان به منزلة »عامل«، رویكرد ویژه اي به انسان است 
كه طبق آن آدمي مظهر »عمل« است و مي توان رفتارهاي او 
را عمل دانست. اما اگر بپرسیم چه چیز رفتار انسان را به عمل 
تبدیل مي كند، بر حسب پاسخي كه داده مي شود، مي توان از 
روایت هاي گوناگون عاملیت انســان سخن گفت. به طور مثال، 
ویتگنشــتاین )19٥3( بر این نظر بود كه »پیروي از قاعده«  
رفتار را به عمل تبدیل مي كند. براي مثال، هنگامي كه راننده 
با توجه به قاعدة متفاهمي كه میان مردم وجود دارد، دســت 
خود را باال مي برد تا به رانندة پشــت ســر خود عالمت بدهد 
سرعتش را كم كند تا او بتواند دور بزند، با انجام حركت دست 
خود، از قاعده اي پیروي كرده اســت. اما روایت هاي دیگري از 
عمل انسان نیز وجود دارند كه اهمیت نخست را به امور دروني 
انسان داده اند و این امور را یا از جنس امور شناختي  یا ارادي  

و یا تركیبي از آن ها دانسته اند. در اینجا نمي توان وارد این بحث 
شد و شرح آن را باید در جاي دیگري جست. ازجمله، روایتي 
از انســان به منزلة عامل، بر اساس دیدگاه اسالم مطرح شده 
است كه در آن امور شناختي، گرایشي و ارادي به عنوان مباني 
تبدیل كنندة رفتارهاي آدمي به عمل در نظر گرفته شــده اند 

)باقري، 1382(.
هنگامي كه عاملیت انســان را پذیرفتیم، معلم و شاگرد هر 
دو به منزلة انسان و بنابراین به عنوان عامل خواهند بود و آنگاه 
رابطة آن ها به صورت تعامل، به معناي خاص كلمه آشكار خواهد 
شد. از منظر این رابطة تعاملي، معلم همواره باید خود را در برابر 
شاگرد به عنوان انسان عاملي در نظر بگیرد كه دیر یا زود به كار 
شكل دادن به هویت خود خواهد پرداخت. از سوي دیگر، شاگرد 
نیز باید همواره خود را در برابر معلم به عنوان انســان عامل در 
نظر بگیــرد. در این صورت، معلم تدریس خــود را آموزاندن 
»به« كسي خواهد فهمید؛ چنانكه شاگرد نیز یادگیري خود را 
آموختن »از« كســي خواهد دانست. بر این اساس، معلم دیگر 
كار خود را در درجة نخســت آموزاندن »چه« درسي نخواهد 
دانســت و هرگز نخواهد گفت: »مــن درس خود را مي دهم و 
به چیز دیگري كار ندارم.« از سوي دیگر، یادگیري شاگرد نیز 
همواره در درجة نخست یادگیري »از« كسي است و نمي توان 
آن را به یادگیري صرف كاهش داد. البته رابطة تعاملي در تعلیم 
و تربیت به رابطة معلم و شاگرد محدود نیست، بلكه این یكي از 
روابط تعاملي و البته اساسي ترین آن ها به عنوان مشخصة رابطة 
تعلیم و تربیتي است كه مي توان آن را »تعامل ناهم تراز« نامید. 
در محیط تعلیم و تربیت از »تعامل هم تراز« نیز مي توان سخن 
گفت؛ مانند رابطة شاگرد- شاگرد، معلم- والدین و معلم- معلم. 
این نكته را نیز باید افزود كه تعامل ناهم تراز رابطه اي دوسویه 
اســت، زیرا از شــاگرد به طرف معلم نیز برقرار اســت. بر این 

اساس، معلم نیز مي تواند از شاگرد بیاموزد.
هنگامــي كه مي گوییم معلم در كار آموزاندن »به« كســي 
است، ممكن است خود را با سؤال دیرینة مورد نظر فیلسوفان 
تعلیم و تربیت مواجه ببینیم: آیا در این صورت باید قبول كرد 
آموزاندن متضمن آموختن است؟ در پاسخ باید گفت، در واقع 
آموزاندن متضمن وقوع آموختن نیست، زیرا آموختن شاگرد از 
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وي به عنوان انســان عامل سر مي زند. بنابراین عاملیت وي نیز 
دخیل است و بدون آن رخ نخواهد داد. اما بي تردید آموزاندن 
متضمن دغدغه نسبت به آموختن دانش آموز است، به گونه اي 
كــه اگر متضمن آن نباشــد، دیگر نمي تــوان آن را آموزاندن 
دانست. معلمي كه آموزاندن »به« شاگرد را به آموزاندن »چه« 
كاهش مي دهد، خود را از دغدغة مذكور مي رهاند، اما هم زمان 
خــود را از جرگة معلمي نیز بیرون مي بــرد، زیرا كار معلم در 

درجة نخست آموزاندن »به« كسي است.
این رابطة تعاملي »قاعدة« تعلیم و تربیت است؛ هم به معناي 
قاعــدة بازي تعلیم و تربیت و هم به معناي قاعده اي كه مثلث 
تعلیم و تربیت بر آن اســتوار مي  شــود و در زیر از آن سخن 
خواهیم گفت. هنگامي كه رابطة تعاملي به منزلة قاعدة تعلیم 
و تربیت در نظر گرفته شود، حاكي از آن است كه همة عناصر 
تعلیم و تربیت باید با آن هماهنگ باشند و آن را نقض نكنند. 
هماهنگي یكي از این عناصر، یعني هدف تعلیم و تربیت با آن، 

به سخن گفتن از مثلث تعلیم و تربیت منجر مي شود.
بر اساس آنچه تاكنون ارائه شد، محور اساسي تعلیم و تربیت 
بر دو قطب معلم و شــاگرد استوار است. بي تردید، سه ضلعي 
»معلم  - شــاگرد - هدف« بســطي ضروري در رابطة »معلم - 
شــاگرد« اســت، زیرا بدون هدف، تعلیم و تربیت قابل تصور 
نیست، اما این بسط باید بر »قاعدة« معلم - شاگرد استوار باشد. 
هنگامي كه عنصر ســوم در جایگاه مناسب خود، یعني بر فراز 
ارتفاع مبتني بر قاعدة معلم -  شــاگرد، استقرار مي یابد، مثلث 
تعلیم و تربیت به ظهور مي رســد. از آنجا كه هدف به نقطه اي 
استعالیي اشاره دارد، جایگاه آن رأس مثلث خواهد بود و این 
بدان معناســت كه رابطة تعاملي معلم -  شاگرد نه تنها باید با 
هدف به رسمیت شناخته شــود، بلكه باید توسط آن استعال 
یابد و هدف مظهر این اســتعال باشــد. به عبارت دیگر، رابطة 
تعاملي معلم - شاگرد در اینجا محوریت خود را نشان مي دهد، 
به گونه اي كه اگر هدف این رابطة تعاملي را نادیده بگیرد یا آن 
را دچــار انحطاط كند، قابلیت هدف بودن براي تعلیم و تربیت 
آدمي را نخواهد داشــت. همان گونه كه رأس مثلث، هنگامي 
شایســتة این نام است كه با دو سر قاعده در پیوند قرار گیرد، 
هدف تعلیم و تربیت نیز باید با عاملیت معلم و شاگرد و رابطة 
تعاملــي آنان متناظر و در واقع برآورندة این رابطه باشــد. هر 
چند هدف ویژگي هنجاري دارد و عاملیت معلم و شاگرد بیاني 
توصیفي و واقع نگر اســت، اما هــدف باید به این واقعیت ناظر 

باشد و آن را نقض نكند و نادیده نگیرد.
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با افزوده شدن عنصر دیگري از عناصر تعلیم و تربیت، یعني 
محتوا، منظومة مثلث گونه باید جاي خود را به شــكل مناسب 
دیگري بدهد. این شــكل نمي تواند مربع باشــد، زیرا جایگاه 
استعالیي هدف همواره باید محفوظ باشد. از این رو چهارضلعي 
مــورد نظر لوزي خواهد بود كــه در آن عنصر محتوا زیر نفوذ 
رابطة تعاملي معلم -  شــاگرد و نیز هدف قرار خواهد داشــت. 
درســت اســت كه محتواي تعلیم و تربیت تحت تأثیر منابع 
مستقل دیگري همچون دانش بشري قرار دارد، اما سرانجام این 
رابطة تعاملي و هدف اســت كه مشخص مي كند چرا و چگونه 
باید از این منبع مســتقل اســتفاده كرد. حد دانش بشري به 
خودي خود تعیین كنندة محتواي تعلیم و تربیت نیست، بلكه 
میزان و نحوة برداشت از این منبع را باید به كمك رابطة تعاملي 
معلم  - شاگرد مشخص كرد. اگر بدون توجه به این رابطه و تنها 
با نظر به حد دانش بشري بخواهیم به تعیین محتوا بپردازیم، 
آن گاه ممكن است كار به غرض تعلیم و تربیت منجر شود، زیرا 
الزم خواهد آمد كه به طور مثال بدون توجه به انگیزه و ظرفیت 

دانش آموز، وي را در معرض فشار دانشي و اطالعاتي قرار داد.
با واردشــدن عنصر دیگري همچــون روش تعلیم و تربیت، 
باید در منظومة تعلیم و تربیت جایي را براي آن گشــود. جاي 
مناســب روش در كنار محتوا خواهد بود و هر دو در ارتباط با 
هم و زیر نفوذ رابطة تعاملي و هدف خواهند بود. به این ترتیب، 
مربعي در زیر مثلث معلم - شاگرد- هدف تشكیل مي شود كه 

چهار رأس آن عبارت اند از: معلم، شاگرد، محتوا و روش.
چنین جایگاهي براي روش حاكي از آن است كه روش باید 
از ســویي با محتوا در ارتباط قرار داشته باشد. به عبارت دیگر، 
نمي توان از روش واحدي براي تعلیم و تربیت سخن گفت، بلكه 
متناسب با نوع محتواي دانشي و ارزشي، مي توان از روش هاي 
متفاوتي براي آموزاندن آن ها بهره جست. دیدگاه هاي روش گرا 
كــه روش را در رأس قرار مي دهند و آن را بر محتوا حاكمیت 
مي بخشند، از این منظر قابل انتقاد خواهند بود كه تأثیر محتوا 
را بر روش نادیده مي گیرند. اگر چنان كه هرست )19٦٥( نشان 
داده اســت، بتوان از گونه هاي دانش  سخن گفت، هر گونه اي 
از دانش بــه لحاظ روش پژوهش و آمــوزش اقتضاي معیني 
خواهد داشت؛ هر چند این به معناي نفي هر گونه اشتراك در 

روش شناسي ها نخواهد بود.
از ســوي دیگر، قرارداشتن روش در كنار محتوا در زیر رابطة 
تعاملي معلم - شــاگرد، تعیین دیگري براي روش هاي تعلیم و 
تربیت فراهم مي آورد كه بر اساس آن روش نباید ناقض عاملیت 

معلم و شــاگرد و رابطة منتج آن یعني تعامل باشد. روش هاي 
معلم محور یا شــاگردمحور كه هر یك به نحوي ناقض قاعدة 
رابطة تعاملي محســوب مي شــوند، حاصل به  هم ریختگي در 
منظومة تعلیم و تربیت اند. همچنین، روش هاي تربیتي همچون 
تلقین و تحمیل در عرصه هاي ارزشي نیز به دلیل همین نقض 

قاعده محل انتقاد خواهند بود.
با واردشــدن عنصر دیگري همچون ابزارهاي آموزشــي به 
منظومة تعلیم و تربیت، باید جایگاه مناسب آن را نیز مشخص 
كــرد. به این ترتیــب، با افزوده شــدن رأس دیگري در پایین 
شكل، شــش ضلعي تعلیم و تربیت را خواهیم داشت. چنین 
جایگاهي نشان مي دهد، ابزارهاي آموزشي نیز باید تحت تأثیر 
رابطة تعاملي و هدف قرار داشــته باشند و همواره باید پرسید 
آیا واردكردن ابزارهاي آموزشي جدید در حوزة تعلیم و تربیت، 
قاعدة رابطــة تعاملي را به هم نمي زند و نیل به اهداف را مانع 
نمي شود؟ البته رابطه هاي دوسویه اي نیز میان ابزارهاي آموزشي 
با محتوا و روش وجود خواهد داشت، زیرا ورود ابزارهاي جدید 
همچون رایانه، مي تواند به ویژه روش آموزش و همچنین محتوا 

را تحت تأثیر قرار دهد.
رأس جدیــدي چــون »فضاي آموزشــي« مــا را در برابر 
هفت  ضلعي تعلیم و تربیت قرار خواهد داد، مشــروط بر اینكه 
رأس جدید نیز متناسب با شش ضلعي پیشین جایگاهي بیابد. 
به همین ترتیب، چندضلعي تعلیم و تربیت مي تواند رأس ها و 
اضالع افزون تري بیابد و با افزوده  شدن عناصر بیشتري از تعلیم 
و تربیــت در منظومه، باید جایگاه مناســب آن ها را با رعایت 
قاعدة رابطة تعاملي مشخص كرد، به گونه اي كه هرگز ورود هیچ 
عنصري به واژگونگي منظومه و تحت الشعاع قرارگرفتن رابطة 
تعاملي منجر نشود. رابطة تعاملي معلم- شاگرد همچون سنگ 
محكي است كه مي تواند بروز این گونه واژگوني ها را برمال كند.
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هوشنگ غالمی 

 ابعاد تحول
در آمریکای شمالی، وقتی از کیفیت نظام آموزشی صحبت 
می کنیم و از تحول می گوییم، همواره روی ســه نکته و مؤلفه 
تمرکز می کنند که مهم ترین آن ها ســاختار اســت. ساختار 
در واقع بدنه ای اســت که ما بــرای نظامي طراحی می کنیم و 
مي گوییم آن نظام چگونه باید باشــد. مؤلفة دوم عملکرد این 
ســاختار اســت که از آن به عنوان نظام یاد می کنیم. شما اگر 
می خواهید تحول ایجاد کنید، باید به سه مؤلفه توجه کنید: اول 

ساختار، بعد نظام )سیستم( و پس از آن نیز فرهنگ. 

 تمركز بر خروجی 
در نظام آموزشــی کانادا، واقعًا به یک خروجی فکر می کنند 
و آن هم موفقیت دانش آموزان اســت. موفقیت دانش آموزان با 
چه چیز تعریف می شود؟ با این تعریف می شود که نخست در 
زندگی خود انسان مفیدی باشند. دوم برای جامعه مفید باشند؛ 
صرف نظر از اینکه چه کاری را به دســت می آورند. سوم اینکه 
کاری را به دســت بیاورند که این کار در واقع شایسته باشد و 

درآمد شایسته ای هم داشته باشد. 

ی 
هان

 ج
بۀ

جر
ت

 شـناخت ويژگی هـای آمـوزش و پـرورش در كشـورهای مختلـف 
می توانـد به عنـوان يـك تجربـه بـرای آمـوزش و پـرورش ما نيـز مفيد 
باشـد. لـذا با هـم ويژگی های آموزش و پـرورش كانـادا را پی می گيريم.

 اهداف روشن 
در نظام آموزشــی کانادا اهداف خیلی گســترده نیستند. اگر 
شــما 10 استان و ســه منطقة خاص کانادا را در نظر بگیرید، 
می بینید خیلی اهداف گسترده ای را دنبال نمی کنند. به عنوان 
مثال، در آموزش و پرورش استان آلبرتا، چند هدف را بیشتر دنبال 
نمی کنند. می خواهند انسان ها اخالقی بار بیایند. کارآفرین باشند. 
بتوانند همکاری و همیاری داشته باشند. ارتباطات الزم را برقرار 
کنند. تفکر خالق و تفکر انتقادی داشته باشند. این ها مجموعه 
اهدافی هســتند که آموزش و پرورش مثاًل در استان آلبرتا باید 
دنبال کند. صد هدف نیست که ما به دنبال آن ها برویم. همة این 
چند هدف عمده که این استان دنبال می کند، مربوط می شود 
به خود شخص، زندگی شخصی و زندگی در جامعه. پیوستگی 
شخص و اجتماع و جامعه می تواند کمک کند به فرد در جامعة 

بالفصلی که در آن زندگی می کند. 
 

 پروژه محوری
 معلمان حرفه مند پروژه هــاي یادگیری برای بچه ها طراحی 
مي کنند که از پیش دبســتان شروع می شــود و تا پایان دورة 
دبیرســتان ادامه مي یابد. برای مثال، برای تحقق پروژه، به یک 

 
آموزش و پرورش كانادا
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دانش آموز در دورة متوســطه، چگونگي رشــد کودک را یاد 
می دهند. یعنی در درس زیست شناســی، بچه ها مراحل رشد 
کــودک را فرا می گیرند و پروژه تعریــف می کنند. بچه ها یاد 
می گیرند چگونه این فرهنگ را جســت و جو کنند. چگونه به 
محیط زیست احترام بگذارند. چگونه به خاک احترام بگذارند 
و چگونه خاک را سالم نگه دارند؛ همچنان که باید خودشان را 

سالم نگه دارند.
 بنابراین، باید بگویم که برنامه های درســی کاماًل به فرهنگ 
وابسته اند. اما از یک بعد دیگر که نگاه کنیم، ذات برنامة درسی 
در کانادا و آمریکای شــمالی شایستگی محور است. این برنامة 
درسی شایستگی محور با خودش تبعاتی دارد. یعنی با خودش 
یک مجموعه اتفاق را به همراه می آورد. یعنی وقتی ما رویکردی 
را برای برنامة درسی انتخاب می کنیم، چه چیزهایی به دنبال 
آن می آیند که باید به آن ها توجه الزم را داشــته باشیم. یکی 
از آن توجه های اساسی، شایستگی محوری است. اگر به صورت 
نظري به گذشــته برگردیم، یادگیری در حد تسلط علوم را در 
نظــر بگیریم که می گفتند زمان مهم نیســت، بلکه یادگیری 
مهم اســت. مهم آن است که ما به تســلط برسیم. یعنی هر 
شــاگرد در مدرســه اهمیت دارد و ما باید فرصت کافی برای 

او ایجاد کنیم. برای همین اســت که در نظام آموزشی کانادا، 
یادگیری در مدرســه تمام نمی شود، بلکه یادگیری ادامه دارد. 
نظام آموزشی در واقع ملزم شــده است شرایط مناسب را در 
نظر بگیرد تا افرادی که به ســن قانونی )19 سالگی( می رسند 
و دیگر نمی توانند در مدرســه بمانند، اما می خواهند بعد از آن 
درس بخوانند،  بتوانند به طور رایگان در آموزش های برخط یا 
حضوری شرکت کنند. بنابراین، این آموزش از پیش از دبستان 
شروع می شود و تا لحظة مرگ ادامه دارد و دولت وظیفه دارد 
برای آن هزینه کند. این رویكردي اســت که نظام آموزشــی 

انتخاب کرده و به پای آن هم نشسته است.

 تفاوت های فردی
مورد قابل توجه دیگر در نظام آموزشــی کانادا، متمایزسازی 
است. ما باید بتوانیم تفاوت های فردی و عالقه هاي افراد را در 
نظر بگیریم. متمایزســازی یا جداگانه سازی اساس کار است. 
در کنار آن، تازه متمایزســازی به تنهایی پاســخ گو نیســت. 
شخصی سازی اســت که به کمک می آید. شخصی سازی چرا 
مطرح می شود، برای آنکه سرعت یادگیری متفاوت است.  بعد 

از آن هم سبک های یادگیری متفاوت هستند. 
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 معلم حق انتخاب کتاب درسی را دارد
در کانادا کتاب درسی وجود ندارد. یعنی آموزش وپرورش نه 
کتاب درسی چاپ و نه کتاب درسی خاصی را توصیه می کند. 
این شیوه در سطح نظام آموزشــی آنجا مطرح است و اعمال 
می شود. اما آیا کتاب درســی برای دانش آموزان وجود دارد یا 
ندارد، پاسخ مثبت است. شــرکت های متعددي وجود دارند، 

مانند ایران. 
در کانــادا هر کس می تواند یک شــرکت ایجاد کند و کتاب 
درسی بنویسد و کتاب درسی را مبتنی بر اهداف و برنامه های 
درسی می نویسد که نظام آموزشی درست کرده است. پس از 
آن، انتخاب کنندة کتاب درســی خود مدرسه است. مدرسه و 
معلم توأمان عمل می کنند. یعنی معلم به مدرسه می گوید من 
این کتاب ها و منابع را تشخیص داده ام که برای کالسم مفیدند. 
این ها را برای من تهیه کنید و مدرسه هم می رود و آن را تهیه 
می کند. پس انتخاب اصلی با معلم است. معلم می تواند حتی 
هیــچ کتابی را انتخاب نکند و بگوید من خودم مواد و منابع را 
آماده می کنم و همان را آموزش می دهم. هیچ کس نمی رود به 
لحاظ حرفه ای دست معلم را بگیرد که شما کار خبط و خطایی 
کردیــد. چنین چیزی وجود ندارد. معلم به قدری حرفه مندی 
دارد که می تواند خودش این کار را انجام دهد. معلم، انواعی از  
برنامه هاي كاربردي را بــرای دانش آموزان معرفی می کند؛ در 
ریاضی، علــوم، مطالعات اجتماعی و غیره. بعد از آن به بچه ها 
می گوید این منابع هم هست. از هر کدام می توانید یاد بگیرید. 
بعد از آن، معلم تکالیفی را تعیین می کند و می خواهد تکالیف 
را جواب بدهند. حاال با وجود این همه نرم افزار و وبگاه که هم 
آموزش وپرورش فراهم می کند و هم از افراد و مراکز ثالث بهره 
گرفته می شود، کار انجام خواهد شد. کیفیت همة افراد و مراکز 

ثالث در مدرسه ارزیابی مي شود. 
می دانید که قباًل در ایران در مراکز تربیت معلم درسی داشتیم 
به نام »تولید و ارزیابی مواد آموزشی«. اینجا این مسئلة عملی 
بر اساس معیارهای فناوري آموزشی عملی می شود. هم وبگاه ها 
و هم برنامه ها و هم ســایر نرم افزارها ارزیابی می شــوند. یک 
شرکت بسیار بزرگ بین المللی آنجا هست به نام »پیرسون« که 
به تازگی کتاب های درسی بسیار خوبی را که بر برنامة درسی 
جدید مبتنی باشــد، تألیف می کند. کار آن ها فوق العاده است. 
کتاب ها واقعًا جالب هستند و اگر انسان بخواهد برای هر کتابی 
معادل ده واحد درسی در دانشگاه تدریس کند، جا دارد، چون 

کتاب ها از نظر برنامة درسی و آموزش فني هستند.

 دوستدار کودک
در کانادا دوســتدار کودک هستند و به آموزش دانش آموزان 
ابتدایی بسیار اهمیت می دهند. بنابراین، محیط های یادگیری 

اینجا کامالً  منطبق هستند با آنچه کودک می خواهد.
از پیش دبستان تا پایان کالس دهم، اساسًا بچه هـــا تکلیف 

خانه ندارند. چیزی به مفهوم اینکه تکلیف خانه داشته باشی و 
االن باید این امتحان را بدهی، فردا باید آن امتحان تیزهوشان 
را بدهی، یا در آن آزمون شــرکت کنی. در محیط آموزشــی 
غریب و عجیب اســت که از معلــم بخواهیم به بچه ها تکلیف 
اضافــه بدهد! یا چرا این معلم به بچه ها تکلیف نمی دهد تا در 

خانه انجام دهند. 
در اینجا همیشــه از روان شناســی مثبت نگــر بهره برداری 
می کنند. به لحاظ اینکه به یک راهبرد ســنجش هم اشــاره 
کنم، باید نشســت والدین با معلمان و نشســت دانش آموز با 
دانش آموز را مطرح کنم. هیچ معلمی در هیچ نقطه ای از کانادا 
به دانش آموز نمی گوید و نمی تواند از نظر سیستمی و اخالقی 
بگوید شما دانش آموزی هســتی که نمی توانی موفق باشی یا 
مثاًل شما کند هستی. شما دیرفهم هستی. آنچه شما در کارنامة 
بچه ها مشاهده می کنید و عمومًا کارنامه های توصیفی هستند، 
همه مهارت های قرن بیست ویکمی هستند که ارزیابی می شوند 
و مــورد توجه  قرار دارنــد. مانند مهارت هــاي تفکر انتقادی، 
خالقیت، ارتباطات و همکاری، و رشد شخصی و اجتماعی. به 
همة این ها در ســنجش توجه مي شود و این مهارت ها در کنار 
درس هاي ریاضی، اجتماعی و علوم دیده و گزارش می شــوند. 
در این گزارش ها همیشــه وجه مثبت موضوع در نظر گرفته 

می شود.

 چهار نوع کتابخانه
در کانادا چهــار نوع کتابخانه داریم که  به هم پیوســته اند. 
کتابخانة کالس درس، کتابخانة مدرسه، کتابخانة عمومی شهر 
و کتابخانة دانشــگاه. این چهارکتابخانه به هم متصل هستند 
و از همدیگر حمایت می کنند. عالوه بر این ها، ناشــران نیز از 
مدرســه حمایت و از کتابخانه ها پشتیبانی می کنند. همیشه 
ناشران به مدرسه می آیند و کارهای خود را ارائه می کنند؛ حتی 
نویسندگان هم به مدرسه می آیند. از حیث اینکه بگویم ما معلم 
کتابخانه داریم، بله داریم؛ معلم یار هم داریم. هر معلمی منابع 
یادگیری متناسب با کالس را در کتابخانة کالس موجود دارد 
و کتابخانة مدرسه نیز سرجای خودش هست و کتابخانه های 
عمومی نیز به صورت تقریبًا روزانه ده ســاعت در اختیار عموم، 
به ویــژه دانش آموزان، قــرار دارنــد. در کتابخانه های عمومی 
کتابــداران آموزش دیده وجود دارند کــه دانش آموزان به آنان 
مراجعه می کنند و می گویند مثاًل معلم ما این تکلیف و پروژه 
را به ما داده است، شما چه کمکی می توانید به من ارائه کنید 
که از آن اســتفاده کنیم. از ســوی دیگر، من بزرگ سال که از 
کتابخانة عمومی استفاده می کنم، یک موقع الزم دارم به عنوان 
متخصص کتابی را از دانشــگاه بگیرم و مطالعه کنم. همین را 
هم می توانم به کتابخانة عمومی که نزدیک منزلم هست بگویم 
كه از دانشــگاه فالن كتاب را برای من بگیرید و بیاورید. یعنی 

کتابخانة عمومی این سرویس را می دهد.
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محمد سرقلی 
آموزگار پايۀ ششم دورۀ ابتدايی، فوالدشهر

خودنوسازی

 در تمام ســال هایی که تدریس داشتم، همیشه ضرورت 
و لــزوم آموزش مجازی را به عنوان معلــم در آموزش وپرورش 
کشورم احســاس می کردم. عالقة کم همکاران و حتی خیلی 
از دانش آموزان به کارکردن با ابزارهایی مثل گوشی هوشمند 
یا رایانه برای تدریس یا آموزش دیدن، باعث می شــد فکر کنم 
تحقق این آرزو بسیار سخت و دشــوار است. اما بعد از شیوع 
ویــروس کرونا، تمام ورق ها برگشــت. پس از کش و قوس های 
فراوان در مدرســه، ســرانجام با اعالم وزارت آموزش وپرورش، 
کالس هــا به صورت مجازی برگزار شــدند. در ابتدا همه چیز 
آشفته به نظر می رســید. شاگردانم آشفته بودند و والدینشان 

بیشتر. خیلی از همکاران و حتی خود من هم نگران بودیم.
 به هرحال کالس های مجازی با تمام موانع برگزار شــدند تا 
برای ما که همیشــه کالس هایمان معلم محور و متمرکز اداره 
می شدند و به خالقیت در کالس درس توجه چندانی نداشتیم، 
هم فرصت ها و فایدة برگزاری به این شیوة مشهود و مشخص 

دیده شود و هم محدودیت ها و موانع آن ها.
 آمــوزش مجازی كمك كرد من و همکارانم تا حدود زیادی 
در تولید محتوا ابتکاري عمل کنیم. این شــرایط آموزش را از 
حالت متمرکز خود دور كرد. همچنین، خالقیت دانش آموزان 
و همین طور تــالش آن ها را در یادگیــری درس بهتر به کار 
گرفت. از مزایای بســیار عالی آموزش برخــط این بود که به 
مکان و زمان های خاصی وابســته نبود؛ به این صورت که من 

از دانش آموزان می خواستم تکالیف خود را بنویسند. سپس از 
مشکالتی که در حین انجام تکلیف با آن روبه رو می شوند عکس 
بگیرند و در گروه تکالیف بگذارند. دانش آموزان دیگر هم سعی 
کنند به ســؤاالت و مشکالت هم کالسی هاي خود پاسخ دهند 
و در رفع اشــکال ها با هم تعامل کنند. من تمام اعضای فعال 
و غیرفعال در فضای مجازی کالس را زیر نظر داشــتم. این در 
حالی بود که در کالس حضوری کمتر موقعیتي برای بررســی 
تکالیف و مشارکت خود دانش آموز با معلم وجود داشت. معلم 
باید تکالیف را به سرعت بررسی مي كرد و بازخورد می داد. این 
امكان فضاي مجازي برای من بســیار خوشایند بود. در ضمن، 
برای دانش آموزان هم بسیار مفید بود، زیرا بدون دغدغة اتمام 
وقت، در مکانی که خودشــان دوست داشتند، تکالیف را انجام 

مي دادند.
با همة این تفاســیر، آموزش مجازی برای دانش آموزان پایة 
ششــم من که متناسب با سنشــان به برقراری رابطة عاطفی 
با معلمشان نیاز داشتند، مســیری چالش برانگیز بود. ارتباط 
چشــمی برای تفهیم مفاهیم آموزشی بســیار مهم بود و این 
در کالس مجازی تا حدودی از دانش آموزان دریغ شــده بود. 
برگزاری کالس در فضای مجازی، گرچه باعث می شد والدین 
درگیر فرایند تدریس فرزندشان شوند، اما آن ها سعی می کردند 
همچون معلمان در خانه، پا به پای دانش  آموزان آموزش را ادامه 
دهند و در حل مشکالت درسی آن ها بکوشند. البته برای همة 
دانش آموزان چنین نبود. بســیاری از والدین سطح تحصیالت 
پاییني داشتند و نمی توانستند فرزند خود را در آموزش مجازی 
یاری كنند. شــاید این خود نوعی نابرابــری در آموزش تلقی 

می شود.
همین طور، به نظر من، مهم ترین کارکرد مدرســه، ارتباط با 
هم ساالن، افزایش ظرفیت های اجتماعی و تقویت مهارت های 

زندگی جمعی است که در زیست بوم جدید شکل نمی گیرد.
با همة این تفســیرها، آموزش در فضای مجازی افق جدیدی 
پیــش روی آموزش وپرورش کل جهان گذاشــت تا معلمان، 
والدین و دانش آموزان را با فرصت ها و محدودیت هاي خودشان 
آشنا کند. من، به عنوان معلم، از این تغییر نهایت بهره را خواهم 
برد، به صورتی که با افزایش سواد رسانه ای، تولید محتوای خالق، 
اســتمرار در آگاهی بخشیدن به دانش آموزان دربارة آموزش در 
فضای مجازی، سطح آموزش برخط را در آموزش وپرورش کشورم 
ارتقا دهم. به امید روزهای خوب برای آموزش دانش آموزان این 

سرزمین و ارتقای سطح کیفی و کّمی آموزش مجازی.

به 
جر

ت
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آزمايشگاه 
 زهرا بنی جمالیمعلمان

كارشناس ارشد مديريت آموزشی

 دفتر آموزش دورة اول متوســطة وزارت آموزش وپرورش 
به عنوان یك گام اثربخش براي تحقق راهکار 7-11 سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش مبني بر »توســعة زمینة پژوهشگری 
و افزایش توانمندی های حرفه ای به شــکل فــردی و گروهی 
میان معلمان، تبادل تجربه ها و دســتاوردها در سطح محلی و 
ملی و ایجاد فرصت های بازآموزی مستمر علمی« سومین دورة 
مسابقات آزمایشگاهی ویژة دبیران علوم تجربی دورة اول متوسطه 
را با همکاری ادارة کل آموزش وپرورش استان فارس و با رویکرد 

استفادة بهینه از فضای مجازی برگزار كرد.
اولین دورة مســابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی دورة 
اول متوســطه در سال 1397-139٦ انجام شد و فرصت تجربه 
و تبادل نظر در فرایند انجام فعالیت هاي آزمایشــگاهي را براي 
معلمان علوم تجربي سراســر كشور فراهم كرد. این مسابقات از 
همان آغاز دســتاوردهای بسیاری داشته است. در این دوره نیز 
شــاهد رویکردهای جدیدی بودیم. با توجه به اســتمرار شیوع 
ویروس کرونا و نبود امکان برگزاری مسابقات به صورت حضوری، 
این برنامه در بستر فضای مجازی به گونه ای طراحی شد که بدون 
ورود هرگونه خدشــه و اختاللی، فعالیت عملی و آزمایشگاهی 

دبیران به عرصة رقابت گذاشته شود.
كلیة دبیران درس علوم تجربی )پایه هاي هفتم، هشتم و نهم( 
دورة اول متوسطة مدرسه هاي )عادي، نمونه دولتي، استعدادهاي 
درخشــان و غیردولتي( سراسر کشــور مي توانستند با تشكیل 
تیم هاي دو نفره در جشــنواره، در سه بخش »فیزیك، شیمي و 

زیست شناسي« شركت كنند.
پس از ارســال شیوه نامه به اســتان ها و برگزاری مرحله هاي 
منطقه ای و اســتانی، ٤28 تیم دو نفــره )8٥٦ نفر( از دبیران 

برجســتة علوم تجربی به عنوان منتخبان استان ها به دبیرخانة 
کیفیت بخشی به علوم تجربی مستقر در استان فارس فرستاده 

شدند.
از ایــن تعداد 32 تیم )٦٤ نفر( در مرحلة کشــوری به صورت 

برخط با یکدیگر به رقابت پرداختند.
داوران مجرب و متعهد این مسابقه که بعضي از آن ها در مجامع 
بین المللي صاحب افتخارات علمي بودند، با حساسیت بسیار زیاد 
انتخاب شدند. طراحي نمونه آزمایش هاي كتاب هاي علوم تجربي 
دورة متوســطة اول، راهنمای معلم و آزمایش های علوم تجربی 
دهم و یازدهم در بخش هاي فیزیك، شــیمي و زیست شناسي 

ویژة مرحلة كشوري به گروه متخصص این موضوع سپرده شد.
 سؤاالِت با رویکرد کاوشگری همراه با تعمیق بخشی مباحث 
علوم تجربی طراحی شــده بود. این آزمایش ها غالبًا با وســایل 

پیرامون به راحتی قابل انجام بود.
سومین دورة مسابقات آزمایشگاهی ویژة دبیران علوم تجربی 
در روزهای سه شــنبه ٤ آبان و چهارشــنبه ٥ آبان ماه مطابق 
قرعه کشی انجام شده در مراسم افتتاحیه، در مجتمع امام رضا)ع( 

شهر شیراز برگزار شد.
مسابقه به صورت سنجش عملکردی ایستگاهی، در سه ایستگاه 
فیزیک، شــیمی و زیست شناسی، با حضور سه استان بر اساس 
قرعه کشی برگزار شد. هم زمان با انجام آزمایش ها، داوران سؤاالت 

علمی مهارتی را نیز به صورت برخط پرسیدند.
زمان پاسخ گویی به چالش های هر ایستگاه حداکثر 1٥دقیقه 
بود. در هر ایستگاه پرسشي تخصصی و کاوشگرانه از هرکدام از 
مباحث علوم تجربی متوسطة اول و آزمایشگاه هاي علوم تجربی 
یک و دو، متناسب با عنوان ایستگاه، به قید قرعه مطرح می شدند.

ش 
زار

گ
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 زهرا بنی جمالی
كارشناس ارشد مديريت آموزشی

سؤاالت با رویکرد کاوشگری همراه با تعمیق بخشیدن مباحث 
علوم تجربی طراحی شــده بودند. این آزمایش ها غالبًا با وسایل 

پیرامون به راحتی قابل انجام بودند.

- در تمام مراحل برگزاری مســابقه، در هر ایســتگاه دو داور 
سرآمد و متعهد، دو ناظر و مسئول فنی از دبیرخانه و یک ناظر 
از حوزة آموزش و پرورش استان، براي پاسخ گویی به شکایت هاي 

احتمالی، در محل برگزاری حضور داشتند.

 مسابقه
آقای دکتــر علیرضا کمرئی، معاون وقت آموزش متوســطة 
آموزش و پــرورش در ارتباط برخط، ضمن بازدید از روند اجرای 
مسابقه تأکید كرد: »بهبود کیفیت در آموزش مستلزم معلمانی 
کارآمد با شایســتگی های متفاوت اســت؛ شایستگی هایی که 
قادر باشــند انگیزة دانش آمــوزان را بــرای ورود به عرصه های 
علمی تحریک کنند، یادگیری پایــدار و عمیق به وجود آورند، 
دانش آموزان را در موضوعات یادگیری درگیر کنند، حیطه های 
باالتری از درک و فهم و فراتر از حیطه های شناختی را به دنبال 
داشته باشــند و دانش آموزان را در سطوحی باالتر از یادگیری، 

مانند ترکیب و ارزشیابی، وارد کنند.«
در مسیر خلق، آن موقعیت هایی ارزشمند تلقی می شوند که 
فهم عمیقی از واقعیت علم را در دانش آموزان به دنبال داشــته 
باشند، فرصت های کشف و شهود علمی را پدید بیاورند، ماهیت 
علم را در پدیده ها برای دانش آموزان روشن كنند و الهاماتی فراتر 
از شــناخت به دانش آموزان بدهند. مالحظه می کنید که همة 
این ویژگی ها بی کم و کاســت در یادگیری مبتنی بر آزمایشگاه 
وجود دارند و همین عامل اســت که از مسابقات آزمایشگاهی و 
آموزش های مبتنی بر آزمایش برای دانش آموزان فرصتي بی نظیر 
به وجود می آورد. وی افزود: »من معتقدم، مسابقات آزمایشگاهی 
توانایی معلمان را بهبود می بخشــند و بســتری مناسب برای 
توســعة شایستگی های معلمان به حساب می آیند. این موضوع 
کاماًل پذیرفته شده اســت كه هر کس فاقد کمال باشد و خود 
از شایستگی بهره نبرده باشد، نمی تواند مطیع کمال باشد و در 

دانش آموزانش شایستگی ایجاد كند.«
مدیرکل دفتر دورة اول آموزش متوسطة وزارت آموزش و پرورش 
در ارتباط با ســومین دورة مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم 
تجربی بیان كرد: »علوم تجربی حاصل درک واقعیت های بشری 

است که برای درک و شــناخت پدیده هایی به کار می روند که 
از منظر تربیت دینی و فلســفة تربیت به عنوان بخش مهمی از 
خلقت الهی شناخته می شود. برای تربیت دانش آموزانی کمال جو، 
مسئولیت پذیر و سالم در جامعه، ناگزیریم دست به تربیت علمی 
بزنیم و تفکر انتقادی را در آنان رشــد دهیم. دانش آموزانی که 
دارای تفکر انتقادی هستند، الیه های پنهان و آشکار ذهن خود 
را مــورد تحلیل قرار می دهند و دســت به ابتکار و خالقیت در 

اندیشه ها و رفتار می زنند.«

ایشان افزود: »بخش عمده ای از علوم تجربی به تقویت مهارت 
دست ورزی مربوط است که دانش آموزان با این کار همة حواس 
خــود را برای برقراری پیوند بین نظــر و عمل به کار می گیرند. 
آزمایش های علوم تجربی باید سهم بیشتری از آموزش را به خود 

اختصاص دهند تا تعمیق و تثبیت یادگیری اتفاق بیفتد.«

خانم مریم قربانی، دبیر علمی مسابقات آزمایشگاهی نیز در این 
مورد تأکید كرد: 

»فعالیت های آزمایشگاهی عالوه بر آنکه موجب افزایش جذابیت 
آموزشی و انگیزة یادگیری در دانش آموزان می شوند، درک عمیق 
مفاهیم درسی را تسهیل مي كنند و مهارت دانش آموزان را در به 
کارگیری وسایل و مواد آزمایشگاهی افزایش مي دهند و دستیابی 
به ســطوح باالتر حیطة یادگیری، مانند تجزیه و تحلیل و حل 
مسئله را سبب می شــوند. بنابراین، ضروری است از روش هایی 
که معلمان را در اســتفادة مطلوب تر از وسایل کمک آموزشی و 
آزمایشگاهی در کالس های حضوری و مجازی توانمند می کنند 
بهره گرفته شود. این مهم در برگزاری مسابقات و جشنواره ها با 

رویکرد کاوشگرانه و مهارت محور تحقق می یابد.«
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دکتر منیره رضایی 
عضو هیئت علمی
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 

صالحيت های حرفه ای
 معلم 

ـ ناظر به توصیف عمــل یادگیری در صورت های متفاوت آن 
است؛

ـ تلفیق حیطه ها و سطوح یادگیری )حوزه ها( را با خود دارد؛
ـ از وحدت و یکپارچگی در سطوح گوناگون یادگیری برخوردار 

است؛
ـ انعطاف پذیر و پویاست؛

ـ نسبت به ویژگی ها و مشخصه های فردی پذیراست.
در این سند، شایستگی معلمی کردن )معلم حرفه ای( به عنوان 
یک پدیــدة واحد و شایســتگی محوری، متشــکل از دو نوع 
شایستگی های کلیدی و اساسی ذکر شده است. شایستگی های 

کلیدی عبارت اند از:
ـ شایستگی های معطوف به دانش موضوعی؛

ـ شایستگی های معطوف به دانش تربیتی؛
ـ شایستگی های معطوف به عمل تربیتی موضوعی؛

ـ شایستگی های معطوف به دانش عمومی.
در واقع، در این ســند چهار بعد کلیدی، یازده شایســتگی، و 

چهارده بعد اساسی برای شایستگی ذکر شده اند )ص 2٤(.
- اگرچــه مراجعه بــه منابع داخلــی و خارجــی پیرامون 
صالحیت های حرفه ای معلمان و نیز اســتانداردهای حرفه ای 
تهیه شده توسط مراکز و مؤسسات خارج از کشور نشان می دهد 
دسته بندی های متفاوتی از شایستگی های معلمان ارائه شده اند، 
اما با توجه به عمده تعریف هایی که از واژة صالحیت مطرح شده اند 
و به استناد آنکه در بیشتر موارد صالحیت به   عنوان مجموعه ای از 
ویژگی ها، دانش ها و توانایی ها تعریف شده است، طیف گستردة 
شایستگی هایی که معلمان باید از آن ها برخوردار باشند، به شرح 

زیر طبقه بندی مي شود:

الف( صفات، ویژگی های شخصیتی، نگرش ها و عقاید1 
در واژه نامة فلســفه و علوم اجتماعی، »attribute« به معنای 
صفت، متغیر کیفی، خصلت و ویژگی ذکر شده است. صفات و 
به ویژه صفات حرفه ای، ویژگی هایی را ترسیم می کنند که به عنوان 
ویژگی های ضروری برای تدریس اثربخش، قابل شناســایی و 
معرفی هستند. این صفات اطمینان می دهند که معلمان برای 
چالش ها، نیازها و الزامات تدریس آماده  اند. این صفات شیوة کار 

 بنــا بر تعریــف مبانی نظری تحــول بنیادیــن در نظام 
تعلیم وتربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران )1390(، 
شایســتگي ها مجموعه اي تركیبي از صفــات، توانمندي ها و 
مهارت هــاي فردي و جمعي ناظر به همة جنبه هاي هویت )در 
ابعاد فردي و جمعي( است )ص 138(. دربارة مربیان تصریح شده 
است كه اقتدار شخصیتي مربي حاصل احراز شایستگي اخالقي و 

حرفه اي در فرایند گزینش و تربیت  معلم است.
شایستگي هاي اعتقادي، اخالقي، حرفه اي و تخصصي مربیان 
از طریــق تغییر در معرفت، میل، اراده، عمــل و تكرار عمل تا 
ســطح تكوین صفات و هویت حرفه اي حاصل مي شود. از آنجا 
كه بر اســاس یافته هاي فلســفة تربیت، هویت الیه ها و ابعاد 
گوناگون دارد، در بحث تربیت  معلم نیز با تأكید بر تعمیق هویت 
مربیان در ابعاد فردي، انســاني، اسالمي و ایراني،  باید بر تكوین 
همة مؤلفه هاي هویت حرفه اي - اخالق و تعهد حرفه اي، دانش 
تخصصي، دانش تربیتي، و مهارت هاي تربیتي ایشان به صورت 

یكپارچه برنامه ریزي كرد )همان، ص 38٦(.
همچنین، یكي از وظایف زیرنظام تربیت  معلم و تأمین منابع 
انساني، استقرار سازوكارهاي الزم براي رشد شایستگي هاي پایه 
و شایســتگي هاي ویژه در جهت هویت حرفه اي مربیان )دانش 
تخصصي و دانش و مهارت تربیتي مربیان( ذكر شــده اســت 

)همان(.
ـ در سند طراحی کالن )معماری( برنامة درسی تربیت  معلم 
)139٥( هم راستا با سند مبانی نظری تحول بنیادین )1390( 
شایستگی به عنوان مجموعه ای ترکیبی از صفات، توانمندی ها 
و مهارت های ناظــر به همة جنبه های هویت تعریف شــده و 

ویژگی هایی به این شرح برای آن ذکر شده اند:

ن 
ما

عل
 م

ی
ساز

به
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و همکاری معلمان با دانش آموزان، والدین و دیگران را توصیف 
می کنند. صفات حرفه ای شــالوده و بنیــان ارزش ها، باورها و 
مهارت ها را برای تصمیم ها و اقداماتی که معلمان در کار روزانة 
خود اتخاذ می کنند، فراهم می سازند. صفات در مجموع نگرش ها 
و رفتارهایــی را توضیح می دهند که معلمان می توانند از طریق 
آن ها توانایی خود را برای تســهیل یادگیــری دانش آموزان به 

نمایش بگذارند )کالشرستا و پاندی، 2013: 30(.
 ویژگی های شخصیتی به نقش حرفه ای معلم مربوط می شود 
که می تواند از طریق آموزش پیش از خدمت و کارآموزی مداوم 
رشد و توسعه یابد. مطالعات نشان داده اند، ویژگی هایی از قبیل 
انعطاف پذیری، شوخ طبعی، بی طرفی، شکیبایی، شور و اشتیاق، 
خالقیــت، توجه و عالقه به دانش آموزان، همگی به اثربخشــی 
معلمان کمک می کنند )مالیکو2، 200٥؛ هرسلت و همکاران3، 
2000 به نقل از لیاکوپولو 2011: ٦7( و به نظر مي رســد خود 
معلمان هم بر این باورند كه اثربخشــي آن ها نمي تواند صرفًا از 
طریق كســب دانش و مهارت ها تأمین شود، بلكه به شخصیت 

آن ها هم بستگی دارد. )همان، ص 72(
این دسته از شایستگی ها همچنین شامل نگرش ها و باورهای 
معلــم دربــارة یاددهی-  یادگیــری و نقش او می شــود. همة 
این ها شــیوه ای را که معلم انتخاب می کند، ارزشیابی و دانش 
کسب شــده را درک می کنند و نیز طریقــه ای را که در عمل از 
این دانش منتفع می شود، تحت تأثیر قرار می دهد، چراکه این 
شیوة عمل، از آن دانش شکل می گیرد )فیمن ـ نمسر٤، 1990؛ 
شون٥، 1983؛ زیچنر و لیستون٦، 199٦ به نقل از همان(. عامل 
دیگری که به اثربخشی معلمان کمک می کند، احساس تعلق به 
شغل معلمی )کوالدارسی7، 2002( و عالقه به زندگی شخصی 
دانش آموزان و خانواده های آن هاســت )هارســلت و همکاران8، 
2000(. نگرش های معلمان همچنین بر میزان تعهد آن ها نسبت 
به وظایفشان، بر شیوه ای که تدریس می کنند و بر نحوة برخورد 
آن ها با دانش آموزان، و نیز اینکه رشــد حرفه ای خود را چگونه 
تصور می کنند، تأثیر می گذارد )چن و روونگو9، 2000؛ دارلینگ ـ 

هاموند10، 2000 به نقل از سوئه چو گو 2013: 9(.
بلومک و دالنی11  )2012( هــم در مدلی که ارائه کردند و 
در آن توانایی های شــناختی و ویژگی های عاطفی ـ انگیزشی را 

به عنوان دو مؤلفة اصلی صالحیت حرفه ای معلم مشخص کردند، 
ویژگی های عاطفی ـ انگیزشی را شامل انگیزش، خودتنظیمی و 
باورهای حرفه ای دربارة یاددهی و یادگیری و محتوای موضوعی 
ذکر می کنند. در مجموع شاید بتوان نتیجه گرفت، آنچه در این 
بخش مطرح شد، شامل بیشتر مواردی می شود که اخالق و تعهد 

حرفه ای معلم را تشکیل می دهند.

ب( دانش ها
این دسته از شایستگی ها شامل آن چیزي می شود که معلمان 
می دانند یا باید بدانند. در استانداردهای حرفه ای استرالیا برای 
معلمان12 )2017( شایستگی های مورد انتظار در حیطة دانش 
حرفه ای به این شرح بیان شــده اند: »از مجموعه ای از دانش و 
پژوهش حرفه ای کمک می گیرند تا در بافت های آموزشی خود 
به نیازهای دانش آموزان خویش پاسخ دهند. آن ها دانش آموزان 
خود را به خوبی می شناســند و این شناخت شــامل آگاهی از 
پیش زمینه های متفاوت زبانی، فرهنگی و مذهبی دانش آموزان 
می شــود. آن ها می دانند تجربه هایی که دانش آموزان با خود به 
کالس درس می آورند، چگونه یادگیری آن ها را تحت تأثیر قرار 
می دهد. نیز می دانند چطور درس های خود را سازمان دهند تا 
به رشد جســمی، اجتماعی و فکری و نیز شناخت ویژگی های 

دانش آموزان دست یابند.
معلمان محتوای موضوعات و برنامة درســی خود را می دانند. 
با مفاهیم اساســی، ســاختار و فرایندهــای پژوهش مرتبط با 
برنامه هایی که آموزش می دهند، آشــنا هستند و می دانند چه 
چیزی راهبردهایی را تشکیل می دهد که به لحاظ رشدی برای 
تنظیم برنامه های یاددهی و یادگیری آن ها مناســب است و از 
این دانش براي معنی داركردن محتوا برای دانش آموزان استفاده 
می کنند. آن ها با فناوری اطالعات و ارتباطات آشــنا هستند و 
می دانند چطور از آن برای وسعت بخشیدن به روش ها و گسترة 
یادگیری دانش آموزان خود بهره بگیرند )مؤسسة استرالیایی برای 

تدریس و رهبری مدرسه، 2017: ٥(
در مالحظــة منابــع مربوط به دانــش حرفــه ای معلمان، 
درنظرگرفتن حیطه های دانش معلم از نظر شولمن13 )198٦( 
ارزشمند است. به نظر شولمن، هفت حیطة مرتبط با دانش معلم 
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وجود دارد كه شــناخت آن ها براي تدریس ضرورت دارد: دانش 
عمومي تعلیم وتربیــت، دانش راجع به دانش آموزان و چگونگي 
یادگیري آن ها، دانش موضوع درسي، دانش تربیتي محتوا، دانش 
راجع به محتواهاي دیگر، دانش راجع به برنامة درســي و دانش 
دربارة اهداف آموزشي. بلومک و دالنی1٤ )2012( هم، در مدلی 
که ارائه کردند، توانایی های شناختی را به عنوان یکی از مؤلفه های 
اصلی صالحیت حرفه ای معلم مشخص کردند که شامل دانش 
حرفــه ای، دانش پداگوژیکی عمومی، دانــش محتوایی، دانش 

محتوایی ـ پداگوژیکی می شود.
به این ترتیب، دســتة دیگری از شایســتگی های اساسی که 
معلمان باید از آن ها برخوردار باشند، شامل انواع دانشی می شود 

که می توان آن ها را به این شرح دسته بندی کرد:
الف( دانش محتوا یا موضوعی1٥؛ ب( دانش تربیتی1٦؛ پ( دانش 
تربیتــی موضوعی17؛ ت( دانش راجع به یادگیرنده18؛ ث( دانش 
برنامة درســي19؛ ج( دانش عمومي تربیتی20؛ چ( دانش دربارة 

بافت ها21؛ ح( دانش درباره خود22.

ج( عمل و مهارت های حرفه ای23 
این دســته از شایستگی ها شامل آنچه معلمان باید بتوانند یا 
می توانند انجام دهند می شــود. بنا بر اســتانداردهای حرفه ای 
اســترالیا برای معلمان2٤ )2017(، معلمان شایسته می توانند 
یادگیری را خوشایند و ارزشمند كنند. آن ها قادرند محیط های 
یادگیری قابل اطمینان، فراگیر و متغیري به وجود آورند و حفظ 
کنند و طرح های مدیریت رفتار قابل حصول و منصفانه ای را به 
اجرا بگذارند. آن ها از فنون ارتباطی سنجیده و بخردانه ای استفاده 

می کنند.
معلمان مجموعــه ای از راهبردهای تدریــس اثربخش را در 
اختیار دارند و از آن ها بهــره می گیرند تا برنامه های تدریس و 
درس های به خوبی طراحی شــده را به اجرا بگذارند. آن ها به طور 
منظم همة ابعاد شیوة عمل تدریس خود را ارزشیابی می کنند 
تا اطمینان حاصل کنند نیازهای یادگیری دانش آموزان خود را 
تأمین می کنند. اطالعات و داده های ارزیابی دانش آموز را تفسیر 
می کنند و از آن ها بهره می گیرند تا موانع یادگیری را تشخیص 
دهند و دانش آموزان را برای بهبود عملکرد خودشان به چالش 

بکشند.
آن ها در همة مراحل چرخة یادگیری مشتمل بر برنامه ریزی 
برای یادگیری و ارزیابی، تهیــة برنامه های یادگیری، تدریس، 
سنجش، ارائة بازخورد دربارة یادگیری دانش آموز و گزارش دهی 
به والدین، به طور مؤثر عمل می کنند )مؤسسة استرالیایی برای 

تدریس و رهبری مدرسه، 2017: ٥(.
در اســتانداردهای منتشرشــده از کالج معلمــان اونتاریو2٥ 
)2018(، استانداردهای عمل برای حرفة تدریس که مشتمل بر 
پنج استاندارد است، از جمله شامل عمل حرفه ای هم می شود که 
به این شرح تعریف شده است: »اعضا دانش و تجربة حرفه ای را 
به کار می گیرند تا یادگیری دانش آموزان را ارتقا بخشند. آن ها از 
پداگوژی، سنجش و ارزشیابی، منابع و فناوری مناسب و مقتضی 
در برنامه ریزی و پاســخ گویی به نیازهای تک تک دانش آموزان 

و اجتماعات یادگیری بهــره می گیرند. آن ها از طریق پژوهش، 
گفت وگو و بازاندیشی مداوم، شیوة عمل خود را اصالح می کنند.«
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مهديه محرر 
هنرآموز رايانه

مرام من اين است!

  
من مرامم این است در كالس درسم

نسپارم گوش به كسي مگر از سر لطف
ندهم چشم به چشمي مگر از شوق زیاد

و نگیرم دستي به جز از قصد هدایت و صعود
  

من مرامم این است
هر كه بر درس من آمد هر وقت

بدهم با همه عشق كالمي كه به جانش برسد
و بلندش بكند از بر خویش و به عرشش ببرد

من محرر هستم، یك نویسندة ا لهام بخش
مهدیه نام من است كه هدایت بنمایم این نسل

و امیدم این است
كه به دستان خودم باز كنم

گره از عمق نمي دانم ها
  

من مرامم این است ...
سعي دارم كه نبازم خود را

به غروري كه به من چیره شود
سعي دارم كه به حرمت برسد، هر كه همكار من است

و به بودن با من مفتخر گردد او
نه چنان باشم كه

بودنم باعث شرمش شود
نه چنان باشم كه

موجب رشك و حسد گردم من
سعي دارم كه به همكاري با من هر كس

پله اي اوج بگیرد و به باال برود
  

من مرامم این است ...
ناخداي كشتي، هر كسي كه باشد

بایدش یاري كرد تا به مقصد برسیم
و در این راه اگر كسري هست

همه با هم بكوشیم به مهر
كه ز تهدید بسازیم فرصت

  
من مرامم این است ...

درك باید گردند
والدیني كه جگرگوشة خود را به من مي سپرند

و نباید كه تصور بكنند
من به تنهایي در این عرصه موفق بشوم

همة ما به یك اندازه مسئولیم
من و شاگرد و پدر مادرها

  
من مرامم این است...

من نمایندة قشري هستم
كه به الگوبودن مي بالد

پس نباید بروم هر راهي
كه نشانم خدشه

بر گروهم، به بي انصافي
  

من مرامم این است ...
با تمام قدرت به خودم عشق بورزم اول

و شجاعت ورزم در پذیرفتن مسئولیت اعمالم
و شكوري و صبوري بشود پیشة من

و تمام عمرم یادگیرنده و خالق بماند جانم
و دورویي ز خودم دور كنم

و در این عصر كه هر لحظه شتابش بیش است
لحظه اي از هدفم پا عقب نگذارم

با شما عهد ببندم یا نه
متعهد به خودم خواهم ماند

عر 
ش

تقدیم به معلمان ایران زمين
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گفت وگو با معلم تربیت بدنی خالق 
از شهرستان میناب در استان هرمزگان

ایدۀ ساخت دهکدۀ ورزشی از کجا شکل گرفت؟
 در شروع کارم در این مدرسه، با همکاری مدیر مدرسه یک 
نیازسنجی اولیه از دانش آموزان در زمینة درس تربیت بدنی انجام 
دادیم. در مرحلة بعد فهرســتي از امکانات و وسایل موجود در 
زمینة فعالیت های ورزشی تهیه کردیم و در ادامه و برای پیشبرد 
اهداف درس تربیت بدنی، امکان ســنجی جامعي برای افزایش 
وســایل و فضاهای درس تربیت بدنی با استفاده از ظرفیت های 
درونی و امکانات موجود مدرسه انجام شد. در این كار هر مقدار 
که پیش می رفتیم ایده های تازه تری به ذهنمان می رســید. با 
ساخت وسایل جدید ورزشی بسیاری از فضاهای مدرسه از رکود 
و پرتی درمي آمدند و به محیطی فعال و پویا، نه تنها برای زنگ 
ورزش بلکه برای تمامی درس هاي دیگر تبدیل مي شدند. در این 
بین ایدة ساخت دهکدة ورزشی به ذهنمان خطور کرد که بتوانیم 
با مصالح و امکانات موجود و حتی وســایل اسقاطی موجود در 
مدرسه، فضاهای امکانات ورزشی نظیر زمین چمن طبیعی، میز 

تنیس و میز شطرنج بسازیم.

در دهکدۀ ورزشــی مدرسۀ شما چه رشــته ها و امکانات 
ورزشی وجود دارند؟

 در حال حاضر این مدرسه رشته هاي ورزشي فوتبال چمنی، 
هندبال، بسکتبال، والیبال، بدمینتون، شطرنج، تنیس روی میز، 
فوتبال دســتی، دارت و دو و میدانی دارد و در یک کلمه حیاط 
این مدرســه پویاست. زمین حیاط مدرسه چمن طبیعی است 
و در میزهای شــطرنج، هم زمان ۱۸ نفــر می توانند با هم بازی 
کنند. تمامی این ها با استفاده از شن و ماسه و آهن آالت اسقاطی 
موجود در مدرســه ساخته شــده اند. با همکاری دانش آموزان، 
قسمت گود حیاط مدرسه را با جمع آوری خاک های باقی مانده 
از پروژة فاضالب شهری مسطح كردیم و با استفاده از بذر و کود 
توانستیم فضایی مناسب و ایمن براي انجام فعالیت های ورزشی 
مهیا کنیم. با توجه به اینکه رویکرد مدرســة ما مهارت آموزی 
است، در ســاخت این دهکدة ورزشــی از تمامی ظرفیت های 
وجودی دانش آموزان در زمینه های خط کشــی، مسطح کردن و 
همچنین بذرپاشی زمین براي ساخت چمن طبیعی بهره بردیم. 

دهکدۀ ورزش

 با توجه به اهمیت و ضرورت شناسایی و معرفی ایده ها و تجربه های موفق مدرسه ها و مستندکردن 
آن ها، وزارت آموزش وپرورش با مشارکت دانشگاه »تربیت دبیر شهید رجایی« و به کمک یک کارگروه علمی، 
اقدام به برپایی »جشنوارۀ ملی تجربه های موفق مدارس جمهوری اسالمی ایران« کرده است. یکی از این 
تجربه های موفق که در اولین دورۀ این جشنواره )99-98( در بخش فضا و تجهيزات، حائز رتبۀ اول شد، 
طرح »دهکدۂ ورزشی« است که تابنده عسکری مینابی نژاد، آموزگار تربیت بدنی از شهرستان میناب استان 
هرمزگان، طراح و مجری آن در دبستان حضرت امیرالمؤمنین )عليه السالم( است. این معلم خالق کارشناس 
تربیت بدنی است و حدود 13 سال سابقۀ كار دارد. وی در جشنواره های متعددی از جمله جشنوارۂ استانی 
»ایتات«، جشنوارۂ منطقه ای »نوآور شو« با ایدۂ هنرستان کودک، جشنوارۂ منطقه ای »طرح های خالقیتی در 
آموزش ابتدایی« با ایدۂ چالۀ ابر و ... رتبه های برتر را از آن خود کرده است. با این معلم پرتالش گفت وگوی 

کوتاهی دربارۂ طرح دهکدۂ ورزشی کرده ایم که در ادامه می خوانید.
        

گو 
ت و  

گف

شهال فهیمی 
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وظیفة نگهداری از این فضاها و وسایل نیز به خود بچه ها سپرده 
شد که خود می تواند در تقویت حس مسئولیت پذیری آنان مؤثر 
باشد. یكي از نتایج مثبت این طرح، ارتقای سطح همکاری والدین 
و بچه ها در انجام فعالیت های مدرسه بود. با توجه به اینکه تمامی 
مراحل این كار را خود دانش آموزان انجام دادند، اواًل این فعالیت 
به نوعی آزمون عملکردی آن ها نیز محســوب می شد، و در ثانی 
تلفیق درس تربیت بدنی با ســایر درس ها مثل کار و فناوری، و 

ریاضی صورت گرفت.
نتیجة عالی این طرح نیز میزباني المپیاد ورزشی استانی بود كه 
نصیب مدرسة ما شد و توانستیم در خیلی از رشته های ورزشی 

پیشرفت خوبی داشته باشیم.

قطعًا انجام اين كارها نيازمند تالش و زمان بسياری بود. 
چرا خود را اين همه به زحمت انداختيد؟

 من معتقدم، هر معلمــی روش خاصي در کار خود دارد و 
در این بین ایده ها، نگرش ها و ارادة هر فرد می تواند از او شخص 
منحصربه فردی بسازد. تمامی سعی و تالشم در این سال ها این 
بوده اســت که بتوانم درس تربیت بدنی را که برای آن زحمت 
زیادی کشــیده ام، با ایده های جذاب و کاربردی پیش ببرم، به 
نحوي که ساعت ورزش برای بچه های مدرسه، فارغ از اینکه زنگ 
ورزش باشد، فرصتی فراهم کند که برای زندگی در آینده آماده 
شــوند. تالش كردم با تلفیق درس تربیت بدنی با سایر درس ها 
در یادگیری و آموزش بچه ها نیز ســهیم باشم. نمونه ای از این 
فعالیت ها ایدة »چالة ابر« است که تلفیقی از درس تربیت بدنی و 

ادبیات فارسی است.

آيا شما معتقديد برای پیشبرد آموزش به بودجه و امكانات 
زيادی نیاز نیست؟

 قطعًا برای داشــتن آموزش های بهتر و کاربردی، در تمام 
مدرسه ها به ابزار و وسایل به اندازة کافی نیاز داریم، اما این بدان 
معنا نیست که همة وسایل مورد نیاز از بیرون به مدرسه تزریق 
شوند. من ضمن تأیید نقش حمایتی آموزش وپرورش در تأمین 
وســایل ورزشــی و امکانات، که از وظایف ذاتی این نهاد است، 
معتقدم می توان با قدري فكر و خالقیت بسیاری از فعالیت های 

آموزشی را با امکانات موجود انجام داد.

از نظر شما معيارهای معلم خوب، به ویژه معلم تربیت بدنی، 
چیست؟

 معلمی، جدا از شــغل بودن، تلفیقــی از علم و هنر، اراده و 
نگاه به آینده است. از نظر من معلم خوب فردی است که با تمام 
وجود سعی دارد با استفاده از علمی که در اختیار دارد و در نهایت 
اراده و خواســت خود، با هنرمندی کامل زمینة رشد و پرورش 
مخاطبان خود را برای داشتن زندگی بهتر در آینده فراهم كند. 
از نگاه من، علمــی و به روز بودن، خالق  بودن، متعهد و امیدوار 
بودن، از معیارهای معلم خوب است. اما با توجه به زمینة کاری و 
تحصیالت و تخصص خودم عرض مي كنم، معلم تربیت بدنی، با 
علم به اینکه دانش آموزان استقبال خوبی از ساعت ورزش دارند، 

می تواند به نوعی آمال و آرزوهای آن محیط آموزشی و مدرسه را 
برآورده كند.

به معلمان جوان چه توصيه ای داريد؟
 توصیــه ام به معلمان تربیت بدنــي، به خصوص به معلمان 
تازه كار، این است كه اواًل با دانش آموزان ارتباطی صمیمی برقرار 
كنیــد. دوم اینكه بدانید ظرفیت درس تربیت بدنی فراتر از یک 
ســاعت بازی کردن و تفریح است. می توان مفاهیم زیادی مثل 
مهارت های زندگی را در آن ساعت پرورش داد. همیشه به سالح 
علم و خالقیت توأمان مجهز باشــید، چراکه درس تربیت بدنی 
می تواند حلقة پیونددهندة تمامی فعالیت های مدرســه باشد. 
من پس از ســال ها خدمت در عرصة آمــوزش و تعلیم وتربیت 
می گویم که لبخندزدن بچه های معصوم بیشــتر از هر چیزی 
معلــم را خوش حال می کند و این نکته را برای خودم و معلمان 
آینده یادآوری می کنم که تا هر زمانی که فرصت زندگی دارید، 
از یادگیری و یادگرفتن دســت نکشید و دانسته های خود را با 
تمام وجود و خالصانه به نسل های بعد منتقل کنید. در این راه 
از مسئوالن می خواهم نگاه ویژه و اولویت داری به مدرسه ها، که 

جایگاه ریشه كردن همة تحوالت جامعه هستند، داشته باشند.
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 ليال صمدی

گفت وگو با علی رضا نظری
 مدیر پژوهش سرای امیرکبیر و دبیر قطب 
کشوری فناوری های فضایی 
و حمل ونقل پیشرفته

امیرکبیر و قطب کشوری  از ســابقۀ پژوهش ســرای 
فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته بفرمایید.

  پژوهش ســرای امیرکبیر در ســال 1383 در شهر تهران 
تأسیس شــد. در مدت 12 ســالي که من در این پژوهش سرا 
هستم، پژوهش سرا چهار بار رتبة اول کشور و هفت بار رتبة برتر 
استان تهران را کسب کرده است. فعالیت های ما در پژوهش سرای 
امیرکبیر شامل »نانو، سلول های بنیادی، ژن شناسي )ژنتیک(، 
نجوم، هوافضا، دریا، روباتیک و برنامه نویســی یا ربوکاپ« است. 
دانش آموزان براي فعالیت در این حوزه ها به پژوهش سرا می آیند، 
آموزش های علمی را کسب می کنند و در مسابقات بین المللی، 
کشــوری و استانی شــرکت می کنند. قبل از اینکه قطب وارد 
آموزش وپرورش شــود، اولین مســابقات دریایي کشور در آبان 
سال 139٤ آغاز شد. پژوهش ســرای امیرکبیر و ستاد دریایي 
معاونت فناوری ریاست جمهوری این مسابقات را به مدت چهار 
سال در کل کشور برگزار می كردند. مسابقات شامل چند مورد 
بودند: شــناورهای روسطحی و زیرســطحی؛ جکت های نفتی 
و زیردریایی ها؛ تجارت دریا و اکتشــاف دریا. در آن چهارسال، 
٦0 هزار دانش آموز در کل کشور در بیش از تقریبـًا 20 گرایش 

پژوهش
 در دريا و فضا

 در ادامۀ گفت وگو با قطب های کشوری پژوهش سراهای دانش آموزی، این بار به سراغ پژوهش سرای 
امیرکبیر در آموزش وپرورش منطقۀ سه تهران رفتیم. قطب کشوری فناوری های فضایی و حمل ونقل 
پیشرفته از سال 1398 در این پژوهش سرا شکل گرفت. ما از دفتر مجله، برای آشنایی بیشتر با فعالیت ها 
و دستاوردهای این قطب با علی رضا نظری، مدیر پژوهش سرای امیرکبیر و دبیر قطب کشوری فناوری های 

فضایی و حمل ونقل پیشرفته گفت وگو کرده ایم که خالصۀ آن را در ادامه می آوریم:

ه 
سع

تو
 و 

ش
وه

پژ

براي آشنایي بيشتر با فعاليت هاي 
پژوهش سرا تصویر را اسكن كنيد
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این مسابقات شرکت کردند. قطب کشوری فناوری های فضایی 
و حمل ونقل پیشــرفته در سال 98 در پژوهش سرای امیرکبیر 

ایجاد شد.

چه ضرورتی دارد دانش آموزان در حوزۀ دریا و هوافضا 
به پژوهش بپردازند؟

 ما در کشــورمان بیش از 12 هزار کیلومتــر مرز دریایی 
داریم. در دنیای امروز مقولــة دریا ارزش و جایگاه مهمی دارد. 
برای دسترسی کشــورها به دریا جنگ های زیادی اتفاق افتاده 
است. دریا تشکیالت بسیار زیادی چون تاریخ دریا، منابع دریا، 
جانوران دریایی، نفت و گاز، اکتشــافات، و حمل ونقل دریا دارد. 
حتی در مورد ابزارهای دفاعی هم دریا از مقوله های اصلی است. 
کشوری که توانمندی خوبی در امور دفاعی دریایی داشته باشد، 
از کشورهای قدرتمند و توانمند دنیا محسوب می شود. مقولة دریا 
در کشور ما در گذشته کم رنگ دیده شده است و چون با مقولة 
دریا آشنایی نداشتیم و در این حوزه کم کار کردیم، جوان های ما 
با این مقوله آشنایی کمی دارند. بیشتر ملوان هایی که در کشور 
ما کار می کنند، ملوان های خارجی هستند. در چند سال گذشته 
یکی دو هنرســتان دریایی در استان های ساحلی احداث شدند 
و شروع به کار کردند، اما محدود بودند. بنابراین نیاز بود جامعه 
دانش آموزی مان را که یک جمعیت 1٥ میلیون نفری را شامل 

می شود، با مقولة دریا آشنا کنیم.
در شمال کشورمان استان های مازندران، گیالن و گلستان و در 
جنوب کشور استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر، خوزستان 
و هرمزگان به دریا راه دارند. 80 درصد استان های ما به دریا راه 
ندارند. بنابراین، آشنایی دانش آموزان ما با دریا در نقاط مرکزی 
کشور بسیار محدود است و نیاز داریم آنان را با دریا آشنا کنیم 
تا عدالت اجتماعی برقرار شــود و این فرهنگ ایجاد شود که ما 
بتوانیم از دریا و سواحلمان استفاده کنیم. کارمان را شروع کردیم، 

اما راهي بسیار طوالنی در پیش داریم.
هوافضا هم از علوم مهم دنیا محسوب می شود و آیندة دنیا از 
آن کسانی اســت که بتوانند فضا را فتح کنند. هر کشوری که 
این فناوري را داشته باشد که انسان را به فضا بفرستد و در فضا 
شروع به کاوش کند، کشــور قدرتمندی محسوب می شود. ما 
هم عالقه مند بودیم علم هوافضا را ترویج کنیم تا عالقه مندانی 
که می خواهند در این حوزه ادامة تحصیل دهند و شغل داشته 
باشــند، در آموزش وپرورش با این مقوله آشنا شوند و رشد پیدا 

کنند.

مخاطــب شــما در اجــرای برنامه هــای قطب چه 
دانش آموزانی هستند؟

 ما نخبه گزینی و نخبه پــروری را دنبال نمی کنیم. نه تنها 
دانش آموزان تهران و مراکز اســتان ها، بلکه همة دانش آموزان 
کشــور، حتی از دورترین نقاط کشــور و دورترین نقاط مرزی، 
هدف ما هستند. امسال دانش آموزانی از مناطق کمتر توسعه یافته 
در مسابقات ما شــرکت کرده بودند و توانمندی های خوبی در 
این عرصه به نمایش گذاشــتند. دانش آموزانی از استان کرمان 

که حتی یک بار هم دریا را ندیده بودند، ابزارهایی طراحی کرده 
بودند که نشــان از درک خوب آنان داشت. قطعًا ما در مناطق 
کشور چنین استعدادهایی را داریم. بنابراین نیاز است قطب ها 

گسترش یابند.

رســالت اصلی قطب کشــوری فناوری های فضایی و 
حمل ونقل پیشرفته را چه می دانید و در این راستا چه 

اقداماتی انجام می دهید؟
 هدف اصلی  ما در قطب، فرهنگ سازی و ترویج علوم دریایی 
و فضایی بین دانش آموزان کشور اســت. در کنار آن، به صورت 
محدودتر دانش آموزان را با قســمت های گوناگون این علم آشنا 
می کنیم. برای مثال، از بحث های مهم در حوزة دریا، زیردریایی ها 
و زیرسطحی ها هستند. کشــف منابع زیردریا که از ثروت های 
خدادادی و بسیار غنی و ارزشمندند، توسط زیرسطحی ها انجام 
می شود. ما دانش آموزان را با ساخت زیردریایی ها مثل شناورهای 
دریایــی و جکت های نفتی، در ســطح مقدماتی، به نحوی که 
درخور درک دانش آموز باشد، آشنا می کنیم. در حوزة هوافضا هم 

آن ها را با کاوشگرها و سفینه های فضایی آشنا می کنیم.
دانش افزایی چند گروه را مدنظر داریم. یکی از آن ها قطب های 
اســتانی اســت. ما 31 اســتان داریم و هر اســتان یک قطب 
به عنوان قطب فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشــرفته دارد. 
قطب های استانی باید توانمندی الزم برای پاسخ گویی به سؤاالت 
دانش آموزان آن اســتان را داشته باشند. ما با قطب های استانی 
جلساتی را برگزار کردیم و در آن ها آنان را با مسابقات، شیوه نامه ها 
و رشته های مدنظر در مسابقه آشنا کردیم. آموزش ها را تا سطحی 
که بتوانند نیــاز دانش آموزان را برطرف کنند ارائه کردیم. گروه 
دوم هدف دانش افزایی، دانش آموزان هستند. ما دانش آموزان را با 
الفبای هر گرایش تخصصی آشنا می کنیم. سپس به قطب اعالم 
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می کنیم مربی تربیت کند تا این فعالیت ها را گسترش دهد. یکی 
 )Clean Sheet( »از گرایش های ما آشنایی با »کشــتی پاک
است؛ کشتی ای که از سوخت پاک استفاده می کند تا هوا کمتر 
آلوده شود. بنابراین، وظیفة ما بود وبیناري مجازی براي آشنایی با 
این گرایش برگزار کنیم. در جشنوارة علمی پژوهشی به این علوم 
نوین پرداخته می شــود. صدای این جشنواره به گوش ایرانیان 
خارج از کشور هم رســید و دانش آموزانی از کشورهای امارات، 
قطر و کویت هم در وبینارهای ما شــرکت  کردند. اگر جشنواره 
را با همین برنامه ریزی و ســاختار جلو ببریم، قطعًا می تواند به 

جشنواره اي بین المللی تبدیل شود.
همچنین، یکی از وظایف قطب این اســت كه پیگیری کند 
حداقل در هر استان یک پژوهش سرا به آزمایشگاه مجهز شود. 
آزمایشگاه فضایی یا دریایِی تهران برای همة کشور کافی نیست. 
زمانی که دانش آموز می خواهد شناور خود را آزمایش کند، باید 

آزمایشگاهی وجود داشته باشد.
ما با پژوهشــگاه هوافضا که زیر نظر وزارت ارتباطات اســت و 
با پژوهشــکدة فضایی ایران کــه زیر نظر وزارت علوم اســت، 
تفاهم نامه امضا كردیم تا دانش آموزان ما با دستگاه های تخصصی 
آزمایشــگاه های فضایی آنان آشنا شــوند. همچنین مقرر شد 
استادان این پژوهشکده برای ما وبینارهای آموزشی برگزار کنند.

در راســتای هدفتان که فرهنگ ســازی و ترویج علوم 
دریایی و فضایی بین دانش آموزان کشــور است، به 

چه دستاوردهایی رسیدید؟
 تا قبل از ســال 9٤، فقط دانش آموزانی که در استان های 
ساحلی زندگی می کردند، حوزة دریایی را می شناختند. آن هم 
در ســطحی که دریا را ببینند و ماهی گیری کنند. اما از ســال 
9٤ کــه دریا و فناوری های جدیــِد آن را وارد آموزش وپرورش 
کردیم، دانش آموزان همة استان ها این فرصت را پیدا کردند که 
حداقل بداننــد در دریا چه اتفاقی می افتد. در دریا ظرفیت  های 
بزرگی وجود دارند که می توانند اقتصاد کشور را دگرگون کنند. 
ما در ســال 1397 برای اولین بار در دنیا آزمایشــگاه فضایی را 
به آموزش وپــرورش آوردیم که عالقه منــدان زیادی پیدا کرد. 
آزمایشــگاه دریا را هم در پژوهش سرا ایجاد کردیم که به زودی 
آن را افتتاح خواهیم کرد. آزمایشگاه هوافضا درک محدودی از 
شــرایط فضایی برای دانش آموزان ایجاد می کند. در آزمایشگاه 

دریا نیز دانش آموزان از تمام زیرساخت ها، شناورها و ناوهایی که 
ساخته اند تســت می گیرند و میزان تاب آوری آن ها را در مقابل 
بالهای طبیعی چون سیل و طوفان به دست می آورند. در شرایط 
اســتخر، دریاچه یا دریا نمی توان به درستی توازن کشتی، ناو یا 

زیرسطحی، سرعت و میزان تاب آوری آن ها را اندازه گیری كرد.
این اتفاقات بزرگ و آشــنایی دانش آموزان با علوم دریا و فضا 
کمک می کنند دانش آموزان به صورت عملی با این علوم آشــنا 
شوند تا در صورت عالقه مندی و کسب توانمندی اولیه، در آینده 
در این علوم ادامة تحصیل دهند و برای خود شغل ایجاد کنند. 
وقتی دانش آموزان با توانمندی ویژه وارد این مشــاغل شوند، به 

پیشرفت این علوم در کشور کمک خواهد شد.

در آخر بفرمايید براي پیشــبرد اهداف قطب و اجرای 
برنامه هایتان چه پیشنهادهايی دارید؟

  نیروی انســانی از چالش های اصلی ماست. گفته می شود 
ابتدا باید کالس درس را از نیروی توانمند پر کنیم و ســپس به 
سراغ پژوهش سراها و کانون ها برویم. الزم است در وزارتخانه به 
گونه ای برنامه ریزی شود که پژوهش سرا همگام با کالس درس، 
مدرسه و همگام با توسعة آموزشی رشد پیدا کند. پژوهش سراها 
را پررنگ تــر ببینیم و برای آن ادارة مســتقل ایجاد کنیم. اگر 
پژوهش سرا رشــد کند، جشنواره ها هم توسعه پیدا می کنند و 
جمعیت گســترده تری از دانش آموزان را در بر خواهند گرفت. 
همچنیــن نیاز داریم داور تربیت کنیم. در آموزش وپرورش داور 
فضایی یا دریایي نداریم. باید به دنبال تربیت داور باشــیم تا در 

مسابقات به بهترین شکل داوری کنیم.
در سال های اخیر در پژوهش سراها شاهد اتفاقات خوبی بودیم، 
اما همچنان بسیاری از خانواده ها پژوهش سرا را نمی شناسند. این 
موضوع به تبلیغات ما بر می گردد. فعالیت های پژوهش سرا باید 
تکمیل کننده و برایند آموزش معلم در کالس باشــند. معلمان 
علوم پایه می توانند دانش آموزان را به فعالیت در پژوهش سراها 
و شرکت در جشنواره هاي علمی پژوهشی تشویق کنند. ساعت 
پژوهش را در مدرسه قرار دهیم. هر مدرسه را به پژوهش سرایی 
کوچک تبدیل کنیم و ما به عنوان پژوهش ســرای منطقه براي 
برنامه ریــزی، اجرا و ارائة خدمات متولی این پژوهش ســراهای 
کوچک باشیم. صدهزار مدرسه داریم، صدهزار پژوهش سرا داشته 

باشیم.
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گذر از اطالعات به مفهوم
 سعید ربوشه

دكترای فلسفه تعليم و تربيت
 راحله محمدی

كارشناس ارشد مديريت آموزشی

 اگرکمــی به عقــب برگردیم، نــه آن قدر دور، به نســل 
تلویزیون هــای 1٤ اینچ پــارس و فقط دو شــبکة تلویزیونی، 
رادیوهای روی طاقچه، تلفن قلک دار مغازة محل، دستگاه های 
تكثیر )پلی کپی(، دوره ای که ضمن نبود شــبکه های ارتباطی 
مجــازی و فناورانه، تنوع و حق انتخاب در ســبک زندگی، نوع 
ارتباطــات، روش های تدریس معلمان و مواردی از این دســت 
محــدود بودنــد! و رویکرد میخ و چکش و اعمال نســخه های 
تجویزی در موقعیت های خانوادگی، مدرســه ای و کالس درس 
قالــب و حاکم بود. در چنین شــرایطی، اطالعات قدر و قیمت 
داشــتند و دریافت اطالعات مستلزم صرف وقت و هزینة بسیار 
بود و باید برای کســب اطالعات موّثق و مورد نیاز تالش بسیار 

صورت مي گرفت.
نظر به ارج، قرب وکارکرد مؤثر اطالعات، »عصر اطالعات« برای 
آن برهه از زمان نام مناسبی می نمود. با گذشت زمان، با گسترش 
فضای مجازی و انبوهی و فراوانی اطالعات، دسترسی به اطالعات 
در شکلی بهتر، سریع تر، آسان وکم هزینه برای همگان مقدور شد. 
امروزه دیگر هرکسی می تواند از البه الی اطالعات انباشت شده و 
رو به فزونی، موارد مورد نیاز و عالقة خود را به گزینی و انتخاب 
كند. این اتفاق مؤید آن است که عصر اطالعات رو به خاموشی 
و گذر به »عصر مفهومی« در حال رخ دادن است. عصر مفهومی 
عصر پیچیده ای اســت، زیرا بنا به ارتقاي ســطح آگاهی مردم، 
افزایش روحیة مطالبه گری اقشــار جامعه و دســت یازیدن به 
فراسوی روزمرگی در طلب مقصود و معنا، مهارت های متمایز، 
اطالعات و ظرفیت های موجود در عصر اطالعات الزم اند، اما دیگر 
کافی نیستند. وفور اطالعات موجب شده افراد فقط محتوایی را 
که جذاب است و با حس عاطفی شدید منتقل می شود انتخاب 

كنند و چنین محتوایي اثر خود را بگذارد.
در این موقعیت و با نگاه معطوف به مدرسه، مشکل آن است 
کــه دانش آموزان، معلمان و حتی اولیا با محتوایی که در زمینة 
جذاب و با تأثیر عاطفی شــدید ارائه نشود، حس نمی گیرند و 
همسو نمی شوند. عالقه نشان نمي دهند و گوش فرا نمی دهند و 
به این ترتیب، مسئلة اصلی رخ می نماید که چگونه باید اطالعات 
و مفاهیم را در زمینه ای جذاب و با تأثیر و حس عاطفی شــدید 
ارائه داد که مخاطب بپذیرد، در او تکانه ایجاد شــود، عالقه مند، 

راغب و هیپنوتیک كند؟
در مدرســة عصر مفهومی که قرار است به جای اقدام و عمل 
سازمانی صرف، »طراحی« و خلق زیبایی های چشم نواز که از نظر 
عاطفی مشغول کننده باشند، مدنظر باشد، به جای استدالل های 
خشک عصر اطالعات، توانایی ساخت هنرمندانة »داستان« به 

بخشــی از متقاعدکردن و برقراری رابطه تبدیل شود، به جای 
تمرکز بر قوانین و مقررات دســت وپاگیر، »هم نوایی« جایگزین 
شــود، درکنار ابزارهای تحلیل منطق پیشرفتة عصر اطالعات 
»همدلی« تســری یابد و در فضاهای جدی، »بازی« رواج پیدا 
کند و در عرصة تربیت، به مقصد و ...»معنا« بخشیده شود، چه 
باید کرد تا طلب مخاطبان مدرسه، به ویژه دانش آموزان مدرسه، 
شــعله ور شــود؟ و چگونه محتوای حوزة یادگیری در زمینه ای 

جذاب چیده شود تا یادگیری مادام العمر باشد؟
با توجه به ویژگی های عصر مفهومی، پاسخ به همة این چگونگی ها 
استفاده از ابزار»داستان« است. وقتی اطالعات بی درنگ وگسترده 
در دسترس باشند، کم ارزش می شوند. »قراردادن آن ها در زمینة 
جــذاب و ارائه با تأثیر عاطفی و حس بــاال«، مأموریت مدیران 
مدرسة عصر مفهومی اســت که از »داستان« به عنوان زمینه و 
شالودة جذاب با تأثیر عاطفی قوی به نفع رشد و بالندگی مدرسة 
خود بهره ببرند؛ زمینه ای که با احساســات غنی شــده است. 
داستان همان چگونگی به خاطرآوردن است. بخش عمده ای از 
تجربه ها، دانش و تفکرات دانش آموزان، معلمان و اولیا به صورت 
داستان سازمان یافته است و داستان اندیشه های پیچیده را به 
شیوه ای به یادماندنی تر و معنادارتر بیان می کند. در مدرسة عصر 
مفهومی بچه ها و حتی بزرگ ترها خود را از طریق داستان توضیح 

می دهند و به همین شکل با دیگران مرتبط می شوند. 
مدیر خوب بودن هم نیازمند داشتن قابلیت روایت است. مدیر 
اثربخش خودش داســتان خودش است. سال ها تجربه، تفکر و 
احساســات را در چند حکایت کوتاه فشــرده و بــرای دیگران 
و خودش نقل می کنــد. او از اینکه چگونه می تواند با مجموعة 
خود در مدرسه همساز باشــد، درک عمیقی ارائه می دهد و به 
خود یادآوری می کند. در عصر مفهومي باید نســبت به قدرت 
قصه هوشیار بود و در مسیر تعالی مدیریت خود به داستان های 
دیگران نیز گوش فراداد. کســی که داستاني خوب و پرکشش 
می خواند یا آن را می شــنود، اجازه می دهد به تصرف راوی در 
آید، تسخیرشــود و مغزش سرشار از احساسات دل نشین باشد. 
قصه موجب ساخت صور خیال و تصویر می شود و تجسم و تصور 

تصویر بسیار تأثیرگذارتر از کالم است. 
دانش آموزان با قصه فعال وگویی در حال ساختن هستند. موضوع 
اصلی این است که با گذشت زمان اطالعات فراموش می شوند، اما 
قصه ها همیشه و در همه حال به یاد می آیند. دانش سازمانی در داستان 
نهفته است و داستان بیانگر مسیری رو به فهمیدن است. داستان به 
شوق آوردن است. میل و رغبت را برانگیختن است و می توان با باور و 

یقین اذعان داشت: »داستان همان آتش زنة طلب است.«
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  محسن قنبری شهواری
مدیر دبستان وحدت

 زهوکی شهرستان میناب
 فریبرز بهرامیان

مربی پرورشی دبستان وحدت 
زهوکی شهرستان میناب

دوستی
با بچه ها

 برخــي از بچه های ما معانــی و مفاهیم نظم و انضباط را 
به درستی نمی دانند. به سالمت جسمی و روحی خویش اهمیت 
نمی دهند، یا حداقل از آن ها بی اطالع اند. در انتخاب دوســت 
مشکل دارند یا در مقابل افکار و اعمالی که از نواحی گوناگون 

که به شکل منفی ارائه می شوند، واکسینه نیستند.
 بي  توجهي به این مقوله مشکالت فراوانی را در زمان حال و 
آینــده برای فرزندان ما ایجاد خواهد کرد. آموزش مهارت های 
زندگی و عادت های پسندیده در قالب برنامة ویژة مدرسه )بوم( 
می تواند با برنامه ریزی های الزم بستر مناسبی را برای آموزش و 

پرورش مناسب فراگیرندگان ایجاد کند.
 تولید محتوایی مناســب و تنظیــم چارچوبی صحیح برای 
اجــرای برنامه ها همــواره یکی از عوامل موفقیــت آن برنامه 
است؛ برنامه اي که غایت و چشم انداز مناسبی بر اساس اسناد 
باالدستی و اهداف و غایت نظام آموزشی و تربیتی کشور باشد. 
آموزشــگاه ما تالش می کند با برنامه ریــزی و تدوین واحدي 
یادگیری به نام عادت های پســندیده، گامی در جهت رشد و 
بالندگــی دانش آموزان در حوزه هــای تربیتی و بر مبنای نیاز 
دانش آموزان ایجادکند. موضوع عادت های پســندیده، چه در 
ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش و چه در برنامة درســی 
ملی، به وفور تكرار شده است )به راهکارهای سند تحول بنیادین 

آموزش وپرورش مراجعه شود.(

ه 
جرب

ت

براي مشاهده
 فیلم این تجربه ، رمزینه ها  را 
اسكن كنید
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  محسن قنبری شهواری
مدیر دبستان وحدت

 زهوکی شهرستان میناب
 فریبرز بهرامیان

مربی پرورشی دبستان وحدت 
زهوکی شهرستان میناب

دوستی
با بچه ها

 روش کار
قبل از اجرای هر برنامه نیازمند برگزاری جلسات و نیازسنجی، 
و انتخاب موضوعات مناسب آموزشی و تربیتی هستیم که شورای 
مدرسه مهر تأییدی بر اجرایی  بودن آن برنامه ها می زند. سپس 
موضوعات مطرح  شده درجلسات انجمن اولیا و مربیان به اشتراک 
گذاشته می شوند و ضمن توجیه برنامه ها، برای اجرای صحیح 
اولیا طلب همکاری و مساعدت می شود. برای اجرای  از  آن ها 
برنامه باید طراحی آموزشی مناسبی در قالب یک واحد یادگیری 
انجام پذیرد؛ طوري كه ضمن پیروی از منطقی صحیح و اهداف 
مشخص شده ارزشیابی صحیحی نیز از آن صورت پذیرد. یکی از 
محتواهای تولید شده توسط مدرسه، تعریف یک شخصیت به 
نام »قلقلی« است که مفاهیم تعریف شده در قالب این شخصیت 

انتقال می یابند.

محتواها در قالب شخصیت قلقلی )به صورت کلیپ یا به شکل 
نمایش( در کالس درس و زمان بندی، به میزان 2 ســاعت در 
هفتــه )بوم(، در قالب گروه های مجــازی براي دانش آموزان و 
اولیای آنان ارسال می  شود. محتواها قباًل بر اساس نیازسنجی 
طراحی  شــده اند و بســته به میزان اهمیت در ســاحت های 
گوناگــون تربیتی اولویت بندی می شــوند. پس از ارســال، از 
دانش آموزان خواسته می شود با تماشای دقیق کلیپ ها، ضمن 
تعریــف محتوای آن کلیپ، اقدامــات الزم را در این خصوص 
انجام دهند. بــراي مثال، زباله ها را کجا بریزیم )بحث تفکیک 
زباله در کلیپ طراحی شــده( شــخصیت قلقلی شیوة صحیح 
تفکیک زباله را آموزش می دهد و دانش آموزان با تماشــای آن 
باید این کار را در منزل تمرین  کنند. در مدرسه نیز سطل های 
بازیافت به همین منظور تعبیه  شده اند. دانش آموزان این کار را 

در قالب عادت های پسندیده در شرایط واقعی انجام مي دهند.
در سایر موضوعات اخالقی و اجتماعی بهداشتی نیز به همین 
منوال مدرسه با مشارکت اولیا برای بچه ها بسته های تشویقی 
در نظر می گیرد و بابت این کار از دانش آموزانی که این کارها را 
به خوبی انجام می دهند، تقدیر می كند؛ چه به صورت کالمی و 

چه دادن کارت امتیاز و ... .
 

نکتة حائز اهمیت این اســت که اولیــا نیز در این فعالیت ها 
به خوبی مشــارکت دارند و آن ها هم یک  بار دیگر فعالیت ها را 

همراه با فرزندانشان تکرار و تمرین می کنند.
 

منابع
۱. ونــدی وود )۱399(. عادت های خوب عادت های بد دانش ایجاد تغییرات 

مثبت و ماندگار، ترجمه بهاره پژومند، انتشارات شمشاد.
2. گلستانه، نامیه. بهلولی، حسین )۱399(. زیبااندیشی و مهارت های زندگی، 

انتشارات کنکاش.
3. راهنمای برنامه ویژة مدرسه )بوم(، سازمان پژوهش و برنامه ریزی و تألیف 

کتب درسی.
٤. سندتحول بنیادین آموزش وپرورش.

٥. برنامة درسی ملی.
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حامد عباسی 
دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی )ره(،  
مدرس کاربرد فناوری در آموزش و تولید محتوای الکترونیکی

حمیده عباسی  
کارشناس ارشد و دبیر فیزیک

آموزش
 با داده نما

 اطالع نگاشت (اينفوگرافيک( چيست؟
واژة اینفوگرافیک1 خالصه شده اي از »اینفورمیشن گرافیک«2    
است که معادل آن در زبان فارسی اطالع نگاشت است. این رسانة 
گرافیکي به منظور ارائة اطالعات به صورت ساده و سریع در قالب 
تصویرهاي گرافیکي تهیه مي شود. از آنجا که نمایش دیداري در 
یک چشم انداز اطالعات فراوان، واضح و رسایي در اختیار بیننده 
قرار مي دهد، افزایش روزافزون کاربرد این رسانه را در شکل هاي 
گوناگون اطالع رســاني در پي داشته است. داشتن سرعت باال، 
حجم مفید در ارائة اطالعات، ساده ســازي و اثرگذاري سریع، از 

دیگر مزیت هاي این رسانه هستند.
دلیل استفاده از ا طالع نگاشت ها به این شرح است:

۱( یادگیري از روي تصویر رایج تر است.
2( اطالعات با حجم کمتر، بیشتر خوانده مي شوند.

 3( در اطالع نگاشت مفاهیم اصلي ذكر مي شوند.
٤( هنگامي که کلمات مؤثر نیستند، همراهي تصویر به صورت 

ا طالع نگاشت پررنگ تر مي شود.
٥( از ا طالع نگاشــت ها در مباحث نظري نیز مي توان استفاده 

كرد.
٦( ا طالع نگاشت ها مي توانند کاربران را به انجام کار تشویق كنند.
مرحلة اول در تهیة اطالع نگاشــت، انتخاب موضوع است. در 
مرحلة بعد باید تحقیقات الزم در زمینة موضوع مورد نظر صورت 
گیرد و اطالعات الزم جمع آوري شود. در گام سوم، اطالع نگاشت 
با اســتفاده از ابزارهــا، نرم افزارها و اطالعات در دســترس، و با 

به کارگیری اصول و ویژگي هاي الزم تهیه مي شود و در گام آخر، 
از طریق کانال هاي نشــر الکترونیکي از قبیل لوح هاي فشرده، 
شبکه های اجتماعی یا و بگاه ها و غیره منتشر مي شود. بعضي از 
جمله نرم افزارهایی که می توان در تولید اطالع نگاشت استفاده 

کرد، در جدول 1 نشان داده شده اند.
جدول 1. معرفي نرم افزارهاي توليد اطالع نگاشت

نام نرم افزارشرح مختصر

VSO PhotoDVDنرم افزار ساخت تصویر، قراردادن صدا، متن و افکت روي تصویر

نرم افزار حرفه اي و قدرتمنــد ویرایش تصویر؛ به ویژه براي اصالح 
عناصر هندسي موجود در عکس

DxO ViewPoint

Adobe Photoshopنرم افزار قوي و پرکاربرد ویرایش تصویر

نرم افــزاري قوي و پرکاربرد با قابلیت هاي باال براي طراحي تصویر 
و ویرایش آن

Corel DRAW

Freehandنرم افزار طراحي و ایجاد شكل هاي گرافیکي

Illustrator CCنرم افزار قدرتمند برداري براي ترسیم و طراحي گرافیکي

نرم افزار اینفوگرافیک تحت وب که می توان به راحتی اینفوگرافیک 
ساخت.

Piktochart

براي تهیة اطالع نگاشت، داشتن اطالعات و ابزارهاي ترسیم و 
تبدیل اطالعات به گرافیک هاي بصري، از شرط هاي اصلي و اولیه 
محسوب مي شود. براي ساخت اطالع نگاشت باید چند قاعده را 

در نظر گرفت:
 سازمان دهي )چه میزان جزئیات نیازند و کجاها باید بیشتر 

تأکید كرد؟(
 نمایان سازي )دیگران باید به سادگي بتوانند اطالع نگاشت را 

ببینند و از آن استفاده کنند.(
 زمینه و بافت )زمینة اطالع نگاشت باید مخاطبان را جذب 

 کند.(
 ساده سازي )تا حد ممکن رنگ، متن و گرافیک ساده شود تا 

هدف مشخص باشد.(
 تعــادل )متعادل عمل کنید. اطالعات چندان زیادي ارائه 

نكنید.(
 رابطة علت و معلولي )علت و معلول ها در رابطه ها نشان داده 

شوند.(
 نمایش تضادها و مقایســه ها )در موقعیت هاي مناســب، 

تضادها و مقایسه ها را نشان دهید.(
 چند بعدي بودن )هدف اصلي اطالع نگاشت همین موضوع 

است.(
 یکپارچگي )انسجام در طرح موضوعات(

از اطالع نگاشت براي آموزش و یادگیري، تبلیغات، خبررساني، 

ی 
ش

وز
آم

ی 
ور

فنا

 يکی از رسانه های بسيار پرکاربرد و تأثيرگذار در فرايند انتقال پيام های آموزشی، تصویرهای گرافیکی هستند. 
در نگاه تخصصی، عناصر بصری گرافیکی شامل عکس، تصویر، طراحی، نقاشی، نمودار، نقشه، طرح های 
خطی، چارت، شکل  های هندسی، نگاره، اینفوگرافیک، کاریکاتور، پوستر، تصویرهای اسکن شده، آیکن ها، 
دکمه ها و كليپ آرت است. یکی از رسانه های آموزشی که در کالس های درس کاربرد فراوان دارد، اینفوگرافیک  
است. آنچه در طراحی و تولید اینفوگرافیک اهميت دارد، رعايت اصول و ويژگی های فنی، محتوايی و 
آموزشی است. در اينجا، ضمن معرفی اینفوگرافیک، برخی اصول و موارد فنی و محتوایی اینفوگرافیک های 

آموزشی را می آوريم.
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گزارش ســازي، مصورســازي مقاالت و پایان نامــه یا كارنامك 
)رزومه(، تهیــة فلوچارت براي فرایندهــاي اجرایي و جریاني، 
نمایش خط زمان در مســیر اجراي طــرح، ارائة اطالعات، ارائة 
اطالعات تشریحي)آناتومی(، مقایسة دو یا چند موضوع به صورت 
بصري، ارائة اطالعات عددي و آماري و موارد مشابه به کار مي رود. 
اینفوگرافي بســته به نوع کاربرد، اسامی مرتبط با موضوع مانند 

اطالع نگاشت آموزشی، عددی، مقایسه ای و غیره خواهد داشت.
این رسانه همچون سایر رسانه ها استانداردهایي براي ساخت 
و تهیه دارد. در اینفوگرافي نیز وجود عنوان، تصویر، توضیحات 
مقدماتي، توضیحات تکمیلي، منبع، مشــخصات تولیدکننده، 
راهنما، رنگ مناســب، خالقیت و ســایر ویژگي هایي که باید 
در رســانه هاي دیگر وجود داشته باشــد ضروري است. هر كار 
اطالع نگاشت کامل ممکن است شامل متن، تصویر، نمودار، نقشه، 
کارتون و حتي در حالت هاي تعاملي صدا و پویانمایي )انیمیشن( 
نیز باشد. البته بسته به هدف، محتوا و مخاطب، عناصر موجود در 

اطالع نگاشت متفاوت خواهند بود.
چهار نوع اطالع نگاشت به این شرح وجود دارند که با توجه به 
نوع، شــکل ارائه، هدف و کاربرد آن مي توان اینفوگرافیک مورد 
نظر را انتخاب کرد. اطالع نگاشــت ایستاتیک یا ایستا بیشتر در 
قالب تصویر است و به صورت چاپي یا الکترونیکي ارائه مي شود. 
اطالع نگاشــت دینامیــک یا پویا که بیشــتر حالت متحرک و 
پویانمایي )انیمیشن( دارد. اطالع نگاشت تعاملي  امکانات تعاملي3 
دارد و معمواًل در قالب چندرسانه اي و الکترونیکي ارائه می شود. 
ا طالع نگاشت هاي فیزیکي آخرین نوع آن بودند که مواد سه بعدي 

و واقعي مثل کاغذ و پالستیک براي ارائة اطالعات دارند.
در تولید ا طالع نگاشــت آموزشی، رعایت دو بعد نكات فنی و 

نكات آموزشی به این شرح ضروری است:
نكات فنی: داشــتن عنوان مناسب، منبع و نام تولیدکننده، 
سازمان دهی، نمایان ســازی، زمینه و بافت، ساده سازی، تعادل، 
رابطة علت و معلولی، نمایش تضادها و مقایسه ها، چندبعدی بودن، 
یکپارچگی، اعتبار اطالعات و موثق بودن منابع آن، رنگ، زمینه، 
طرح، گرافیک چشم نواز و جذاب، فونت و اندازة آن، فضای خالی، 
نوع اطالع نگاشت )ایستا، دینامیک، تعاملی و فیزیکی(، استفاده 
از تصویرهاي مناســب، سادگی و شــفافیت در عین جامعیت، 
داشتن انسجام و ارتباط منطقی بین عناصر، پرهیز از پیچیدگی و 

شلوغی، چیدمان یا ترکیب بندی مناسب عناصر.
نكات آموزشی: کاربردی بودن، هم راستایی با اهداف آموزشی، 
برانگیزاننده بودن، مخاطب شناســی، توجه بــه نیاز مخاطب، 
رعایت اصول روان شناسی، انتقال پیام یا ارائة آموزش با استفاده 
از راهبردها و روش های مناســب، برخورداری از صحت علمی 
محتوا، صحت روش آموزشی، خالقیت و نوآوری در ایده پردازی 
از طریق بصری سازی در آموزش، سهولت و قابلیت استفاده، مفید 

و سودمندي محتوا.
در شکل روبه رو یک نمونه اطالع نگاشت را با محتوای آموزش 
عدســی همگرا مالحظه می کنید که با نرم افزار ایلوســتریتور٤ 

طراحی شده است.
بشر در هر دوره از دوره هاي زندگي خود کوشیده است با تلفیق 

هنر و عناصــر بصري، آثار 
بدیع و جذابي را به منظور 
انتقــال هــدف و مقصود 
خــود خلق كنــد. یکي از 
این ترکیبــات هنرمندانه، 
)تایپوگرافي(   نویسه نگاري 
آفرینــش  ایــن  اســت. 
هنرمندانه در تالش است با 
ترکیب متن )به شرطي که 
در اغلــب اوقات خوانایي خود را حفظ كند( با عناصر گرافیکي، 
ناقل و ناشــر پیامي باشــد که خالق آن قصد انتقال آن را دارد. 
این گونه ابزارها در آمــوزش و یادگیري جایگاه خاص و برتري 
دارند، به شــرطي که در تولید آن ها تمام اســتانداردهاي الزم 
رعایت شده باشند. البته الزم به توضیح است، اختالف نظرهایي 
طبیعي در ارائة تعریفي واحد از نویسه نگاري وجود دارد، اما آنچه 
مد نظر ماست، هنر طراحي با تایپ است که حروف را در قالب 
و ترکیبي تصویري ارائه دهیم؛ به طوری که حروف خوانایي خود 
را حفظ كنند و کل تصویر خلق شده، در کوتاه ترین زمان ممکن، 
با برقراري ارتباط، هدف و منظور تولید کننده را به مخاطب القا 
كند. در واقع در نویســه نگاري عنصر یا مؤلفه اي به متن اضافه 
مي شود. این عنصر مي تواند کشیدگي متن، تغییر اندازه، تغییر 
رنگ، فاصلة حروف و خطوط، تغییر شــکل حروف، ایجاد طرح 
در متون و موارد دیگر باشد، به نحوي که دو عامل معنا و تصویر 
را با حروف ایجاد كند. به کارگیری ذوق، سلیقه و زیبایي شناسي 
و همچنین استفاده از قلم هاي مخصوص و مناسب براي غناي 
ارتباط تصویري، از ملزومات ضروري نویسه نگاري است. در شکل 
زیر، دو نمونه نویســه نگاري را مشاهده می کنید. نویسه نگاري 
سمت راســت با نرم افزار ایلوســتریتور و رایانك )تبلت( قلمي 
اثر اســتاد محمد عابدیني و نمونة سمت چپ توضیح تحول 

ستارگان به شکل ستاره طراحی  شده است.

پي نوشت ها
1. Infographic
2. Information Graphic
3. Interactive
4. Illustrator
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 مقدمه
تعریف دقیق مفاهیــم مرتبط با حوزة عواطف1 همیشــه با 
دشواری همراه بوده است. در واقع عواطف مجموعه ای از مفاهیم 
مانند هیجان2، انگیزه3، احســاس٤ و خلق٥ را شامل می شود. در 
فرهنگ عامه، ما مفاهیم احســاس و هیجان را بیشــتر به کار 
می بریم. هیجان حاصل ارزیابی ناهشیار مغز از یک موقعیت یا 
رویداد است. این ارزیابی موجب شکل گیری حالت های هیجانی 
مانند شــادی، غم و ترس می شــود. برای مثال، در مواجهه با 
شرایط خوشایند، هیجان شادی را تجربه می کنیم. قرن ها تفکر 
را کامــاًل جدا از هیجان تصور می کردند، اما امروزه ثابت شــده 
است بدون هیجان تفکر ممکن نیست. هیجانات در نحوه تفکر و 
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یادگیری و همچنین در موفقیت تحصیلی ما تأثیر عمده ای دارند. 
معمـواًل، در مدارس از دانش آموزان خواسته می شود هیجانات 
خود را سرکوب کنند تا بر درسشان تمرکز داشته باشند، چراکه 
آمــوزش را حوزه ای جدی و حرفــه ای و هیجانات را مخرب آن 
تصور می کنند، اما امروزه با کمک یافته های علمی حاصل از علوم 
اعصاب، علوم تربیتی و روانشناســی، ثابت شده است که بدون 
هیجان یادگیری اتفاق نمی افتد. نواحی مغزی مرتبط با هیجان 
شامل نواحی قشری و زیرقشری مغز می شود. نواحی قشری مغز 
در عملکردهای شناختی سطح باالتر در هیجان و برخی نواحی 
زیرقشری )مانند هیپوتاالموس( در تولید پاسخ كار اندام شناختي 
)فیزیولوژیک( مرتبط نقش ایفا می کنند. بنابراین در شکل گیری 
هیجان، نواحی زیرقشری و قشری مغز با هم همکاری می کنند.

 

 هیجان و یادگیری
پیــش از آنکه به ارتباط بین هیجان و یادگیری بپردازیم، باید 
عوامل مؤثر در یادگیری را بشناســیم. یادگیری نوعي فعالیت 
شناختی سطح باال محسوب می شود که حاصل تعامل چندین 
مؤلفه از ســامانة شناختی ماســت. برای مثال، توجه، حافظه، 
تصمیم گیری و انگیزه از مهم ترین مؤلفه های شــناختِی دخیل 
در یادگیری محسوب می شــوند که با کمک ارتباطات نورونی، 
بخش های گوناگــون مرتبط با این مؤلفه هــا در مغز با هم در 
تعامل و همکاری هســتند تا یادگیری محقق شــود. با کمک 
تصویربرداری های مغزی مشخص شده است، در حین یادگیری، 
نواحی مغــزی مرتبط با هیجان هم واکنش نشــان می دهند. 
همچنین، بین همة فرایندهای شناختی ما )مانند ادراک، توجه، 
تفکر، حل مسئله و تصمیم گیری( با فرایندهای عاطفی )مانند 
هیجانات و احساسات( و همین طور فرایندهای اجتماعی )مانند 
همدلــی، پذیرش و همکاری( تعامل برقرار اســت. به طورکلی، 
این سه دســته فرایندهای شناختی، عاطفی و اجتماعی از هم 
تأثیر می پذیرند و بر هم تأثیر می گذارند. حال، به طور مفصل تر، 
مهم ترین مؤلفه های شناختی و اجتماعی وابسته به یادگیری و 

تعامل آن ها با هیجان را بررسی می کنیم:
توجه۶: ســازوكار توجه این گونه عمل می کنــد که از میان 
محرک ها دســت به انتخاب می زند و باعث می شود ما محرک 

خاصی را موردتوجه قرار دهیم یا از دیگری چشم پوشــی کنیم. 
عامــل هیجان در محیط یادگیری می توانــد به طور مؤثری در 
هدایت توجه ما و اینکه کــدام محرک را انتخاب کنیم اثرگذار 
باشــد. برای مثال، هیجان موجب می شــود ابتدا محرک های 
دیداری یا شــنیداری را که بار عاطفی یا هیجانی بیشتری برای 
ما دارند، موردتوجه قرار دهیم. از ســوی دیگر، القای هیجانات 
مثبتی مانند حس رضایت از خود یا امیدواری در کالس درس 
می تواند توجه و تمرکز دانش آموزان بر محتوای درس را افزایش 
دهد. بنابراین، می بینیم که هیجان و توجه در تعامل با هم کار 

می کنند.
حافظه٧: انواع حافظه تحت تأثیر هیجان قرار دارند. هیجان 
می تواند در شــکل گیری حافظه و اینکه چه محتوایی را ذخیره 
کنیم دخالت داشته باشد. همچنین، هیجان می تواند در یادآوری 
محتوای ذخیره شــدة خاصي هم تأثیرگذار باشــد. برای مثال، 
خاطره ای را که بار عاطفی بیشتری برایمان دارد، بهتر و دقیق تر 
یادآوری می کنیم. هیجان در ظرفیت حافظة کاری8 هم اثرگذار 
اســت )ظرفیت حافظة کاری تقریبًا چهار تا هفت عنصر است(. 
برای مثال، دانش آموزان در موقعیت اســترس )هیجان منفی( 
تعداد عناصر کمتری را می توانند در حافظة کاری خود ذخیره 
كنند و سپس به حافظة بلندمدت بفرستند. همچنین، هیجان در 
حافظة رویدادی9 ما هم تأثیرگذار است. رویدادهای کالس درس 

که بار عاطفی مثبت دارند، بهتر به یاد آورده می شوند.
انگيزه1٠: هیجان بــا انگیزة یادگیری نیز در تعامل اســت. 
هیجانات مثبت باعث می شوند انگیزة یادگیری در دانش آموزان 
افزایش یابد و آن ها راهبردهای یادگیری مؤثری را به کار گیرند 
که در نهایت به پیشرفت تحصیلی شان منجر می شود. به عبارت 
دیگر، هیجانات مثبتی مانند امیدواری، مثبت اندیشی، خودباوری 
و رضایــت از خود، انگیزة یادگیــری را در دانش آموزان افزایش 
می دهد و آن ها را به سوی آینده نگری، برنامه  ریزی برای عمل و 
تحصیل، خودتنظیمی و خودنظارتی سوق می دهد که همة این 

مؤلفه ها در اثربخشي یادگیری بسیار اهمیت دارند.
محيط یادگيری11: انســان موجودی اجتماعی محســوب 
می شود و محیط اجتماعی در رشد و تربیت او تأثیرگذار است. 
بخش های ویژه ای در مغز انســان مختص پردازش محرک های 
اجتماعی هســتند كه متخصصان اصطالح »مغز اجتماعی12« 
را برای آن به کار می برند. با کمک مغز اجتماعی اســت که ما 
قادر خواهیم بود با دیگران احساس یکدلی13 و همدلی1٤ داشته 
باشــیم. کالس درس به عنوان یک محیــط اجتماعی کوچک 
می تواند به محیط یادگیری اثربخشی تبدیل شود، چنانچه در آن 
دانش آموزان و معلم به درک متقابلی از یکدیگر برسند و احساس 
یکدلی و همدلی داشته باشند. احساس یکدلی در کالس درس 
زمانی بروز می یابد که دانش آموزان و معلم با هم احساس یگانگی 
کنند و بتوانند دیدگاه های خود را با دیگران به اشتراک بگذارند؛ 
درحالی که نظرات آن ها شنیده می شود و هیچ کس جایگاه خود 
را برتر و باالتر از دیگری تصور نمی کند. با اینکه ممکن اســت 
از موقعیت های اجتماعی و فرهنگی متفاوتی برآمده باشند، ولي 

زمانی بروز می یابد که دانش آموزان و معلم با هم احساس یگانگی 
کنند و بتوانند دیدگاه های خود را با دیگران به اشتراک بگذارند؛ 
درحالی که نظرات آن ها شنیده می شود و هیچ کس جایگاه خود 

خاصی را موردتوجه قرار دهیم یا از دیگری چشم پوشــی کنیم. 
عامــل هیجان در محیط یادگیری می توانــد به طور مؤثری در 

نئوکورتکس

هسته هاي قاعده اي

هيپوتاالموس

آميگدال

هيپوكامپ
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اکنون در کالس درس در کنار یکدیگر در فرایند یادگیری سهمی 
بر عهده دارند. احساس همدلی در کالس درس به دانش آموزان 
و معلم کمک می کند درک مشــترکی از مشکالت و نیازهای 
یکدیگر داشته باشند و در صورت لزوم بتوانند در رفع مشکالت و 

نیازها به همدیگر کمک کنند.

 اضطراب و یادگیری
همان طور که هیجانات مثبت در هدایت و پیشبرد یادگیری 
تأثیر مثبــت دارند، هیجانات منفی هــم می توانند در فرایند 
یادگیری تأثیرات مخرب داشــته باشــند. استرس1٥ از جمله 
هیجاناتی اســت که همگی ما به نوعی تجربه کرده ایم. تجربة 
حدی از اســترس کاماًل طبیعی اســت و حتی می تواند برای 
پیشــبرد و اقدام برای عمل ضروری باشــد، اما وقتی استرس 
بیش از حد باشــد، به گونه ای که فــرد را از انجام فعالیت ها و 
وظایف خود بازدارد یا اختاللی در زندگی فرد ایجاد کند، حالت 
بیمارگونــه به خود می گیرد و به اضطراب1٦ تبدیل می شــود. 
تجربه  هــاي دوران کودکی و محیط اجتماعــی و خانوادگی 
پرتنش می تواند به اضطراب منجر شود که تأثیرات بلندمدتی 

در زندگی فرد دارد.
ما معلمان حتمـًا تاکنون با دانش آموزانی مواجه شده ایم که از 
استرس زیاد و شدت اضطراب به درستی قادر به انجام تکالیف 
کالســی خود نیســتند. در حالت اضطراب، غدد فوق کلیوی 
هورمون استرسی به نام کورتیزول ترشح می کنند که می تواند 
طوالنی مدت در بدن باقی بماند، از عملکرد دستگاه ایمنی بدن 
بکاهــد و بر توانایی حافظه و تفکر، و در نتیجه یادگیری تأثیر 
مخرب بگذارد. از نظر دقت حافظه، اضطراب از ظرفیت حافظة 
کاری مي  كاهد. دانش آموز مضطربی که ظرفیت حافظة کاری 
او کاهش یافته اســت، در انجام تکالیف پیچیده دچار مشکل 
می شود، چراکه در حل یک مســئلة چندمرحله ای نمی تواند 

مراحل رسیدن به پاسخ را به خاطر بسپارد.
اضطــراب می تواند به صورت فراگیر در ابعاد گوناگون زندگی 
دانش آموز بروز پیدا کند یا در موقعیت های خیلی خاص نمود 
یابد. بــرای مثال، اضطراب ریاضی17 اصطالحی اســت که به 
احساس ترس ناشــی از مواجهه با تکالیف ریاضی اشاره دارد. 
چنیــن اضطرابی می تواند در سرتاســر زندگی فرد با او همراه 
باشــد و نه تنها بر عملکرد ریاضی در مدرسه تأثیرگذار باشد، 

بلکه در زندگی روزمرة فرد نیز اختالل ایجاد کند.

 راهکارهایــی بــرای ایجــاد هیجــان مثبــت در 
دانش آموزان

é بازخورددادن: بازخورددادن می تواند مناطق مغزی وابسته 
به هیجان را تحریک کند. در واقع می تواند مانند محرک مثبتی 
باشد که به بروز احساس خوشــایند در دانش آموز منجر شود. 
هرچند بازخورددادن می تواند هم مثبت و هم منفی باشــد، اما 
بازخورد مثبت اســت که می تواند به القــای هیجان مثبت در 
دانش آموز کمک کند. این بازخورددادن می تواند به صورت کالمی 
باشــد؛ یعنی تالش یا رفتار دانش آموز ستایش شود. یا مي تواند 
به صورت رفتاری باشد؛ مانند زمانی که معلم با لبخند یا حرکت 
سر یا دست رفتار دانش آموز را تأیید می کند. در بازخورد مثبت، 
از آنجا که دانش آموز با آن موافق اســت و احســاس رضایت از 
خود می کند، به رفتار درســت و خوشایندی در جهت رسیدن 
به هدف تشویق می شود. در واقع، در این حالت دانش آموز برای 
تالش بیشتر یا رفتار موردنظر انگیزة بیشتری دارد. درحالی که در 
بازخورد منفی، دانش آموز از ادامة تالش و رفتار دلسرد می شود 
و رغبتی برای ادامة فعالیت از خود نشــان نمی دهد. همچنین، 
ممکن است استرس یا هیجانات ناخوشایندی را تجربه کند که 
می تواند در زندگی او تأثیر درازمدتی داشــته باشد. با این همه، 
گاهی ناچاریم به دانش آموز بازخورد منفی دهیم؛ مانند زمانی که 
در حل یک مسئله عملکرد درستی نداشته است. در این موارد 
می توانیم ابتدا بر نکات مثبت در پاسخ یا بر تالش او تأکید کنیم 
و او را در این باره تحســین کنیم. سپس بازخورد منفی را بیان 
کنیم. البته بازخورد منفی باید به تغییر عملکرد موردنظر معطوف 
باشد. در مرحلة آخر هم دوباره نکات مثبت عملکرد دانش آموز را 
تکرار می کنیم. این شیوة انتقاد سازنده باعث می شود دانش آموز 
خود را در مقابل شما احساس نکند و برای تغییر عملکرد خود 

انگیزه داشته باشد.
é رابطة معلم و دانش آموز: رابطه مؤثر بین معلم و دانش آموز 
می تواند محیط یادگیری سرشار از هیجانات مثبتي خلق کند. 
منظور از رابطه مؤثر رابطة دوســتانه ای همراه با درک، اعتماد و 
احترام متقابل است. در چنین محیطی، با حمایت های معلم و 
تالش خود دانش آموز می توان به هدفی مشترک، یعنی موفقیت 
تحصیلی، دســت یافت. در محیط یادگیــری کالس، معلم و 
دانش آموزان با هم همکاری می کنند و برای حفظ این رابطه هر 
دو طرف تالش می کنند. رابطة مثبت بین معلم و دانش آموزان 
باعث می شود آن ها نسبت به محیط یادگیری و مدرسه احساس 

رابطه مؤثر بین معلم و دانش آموز می تواند 
محیط یادگیری سرشار از هیجانات مثبتی 

خلق کند. منظور از رابطه مؤثر رابطۀ 
دوستانه ای همراه با درک، اعتماد و احترام 

متقابل است

تأثیر مثبــت دارند، هیجانات منفی هــم می توانند در فرایند 
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تعلق خاطر داشته باشند و فعاالنه در این محیط مشارکت کنند.
é یادگيری همکارانه: مطالعات نشــان داده است یادگیری 
همکارانــه مناطقی از مغز را که مختص پردازش هیجانی و مغز 
اجتماعی هســتند درگیر می کند. بنابراین، یادگیری همکارانه 
شکلی از یادگیری است که با ساختار مغز اجتماعی ما مطابقت 
دارد. یادگیری همکارانه نتایج مثبت بی شماری دارد؛ از جمله: 
پیشرفت تحصیلی، توسعة مهارت های اجتماعی، افزایش همدلی 
و انگیزه. کارکردن در گروه و به صورت مشارکتی باعث می شود 
افراد با دیدگاه های متفاوتی از ســوی اعضای گروه آشنا شوند و 
بتواننــد دیدگاه های مخالف را بپذیرند، مهارت های اجتماعی را 
از یکدیگر بیاموزند و در برابر محدودیت های یکدیگر احســاس 
همدلی کنند. دانش آمــوزان در یک محیط یادگیری همکارانه 
کمتــر تمایلي به رفتارهای پرخاشــگرانه و مخرب از خود بروز 
می دهند. آنان رفته رفته می آموزند چطور در مقابل عقاید مخالف 
تاب بیاورند و توانایی حل مســئله را در خود توسعه دهند. همة 
این شرایط به ایجاد محیط یادگیری اثربخش می انجامد. با این 
همه، برای تشــکیل گروه در یادگیری همکارانه باید ظرفیت ها 
و توانایی هــای افراد در هر گــروه مدنظر قرار گیرد و با توجه به 
این ظرفیت ها و احیانًا محدودیت ها، اعضای گروه مشخص شوند. 
همچنین، معلم به عنوان ناظر باید بر فعالیت دانش آموزان نظارت 

داشته باشد.
é بازی: بازی پاســخ های هیجانی را در افراد ایجاد می کند و 
مناطقی از مغز را که مسئول پردازش هیجانی و مغز اجتماعی 
هســتند درگیر می کند؛ به خصوص اگر گروهی باشد. معلمان 
می توانند بازی را به عنوان فعالیتی در کنار محتوای درســی در 
برنامة کالســی خود قرار دهند. این امر مهارت های اجتماعی و 
هیجانی را در دانش آموزان توسعه مي دهد؛ چراکه بازی می تواند 
ابزاری مناسب برای تشویق دانش آموزان به مشارکت و فعالیت 
گروهی باشــد؛ به خصوص در دانش آموزانی که تمایل چندانی 
به مشارکت و کار گروهی ندارند. همچنین، می تواند با هیجان 
مثبتــی که ایجاد می کند، احســاس تعلق به گــروه و فعالیت 
همکارانه را به دانش آموزان القا کند و این ویژگی با مغز اجتماعی 

ما مطابقت دارد.

 نتیجه گیری
همان طور که بیان شد، فرایندهای شناختی، عاطفی و اجتماعی 
ما با هم تعامل دارند. یادگیری هم که یک فرایند شناختی سطح 

باال محسوب می شود، با فرایندهای عاطفی ما، از جمله هیجان، 
در تعامل اســت. این تعامل به گونه ای اســت که بدون هیجان 
یادگیری اتفاق نمی افتد. در پایان، دو مورد از افسانه های عصبی 
رایج دربارة هیجان و یادگیری را مطرح می کنیم و علت نادرستی 

آن ها را به طور دقیق تر توضیح می دهیم:
é یادگیری را می توان از بافت اجتماعیـ  هیجانی جدا کرد. این 
گزاره در دستة افسانه های عصبی قرار می گیرد و نادرست است. 
همان طور که بیان شــد، یادگیری یکی از فرایندهای شناختی 
سطح باال محسوب می شــود که مؤلفه های شناختی بسیاری 
در آن مشــارکت دارند. مطالعات علوم اعصاب، علوم تربیتی و 
روان شناســی ثابت کرده اند که سه دسته فرایندهای شناختی، 

اجتماعی و هیجانی در تعامل و همکاری با هم کار می کنند.
é استدالل و تصمیم گیری می تواند از هیجان و احساس جدا 
شود و انجام چنین کاری کیفیت تفکر فرد را بهبود می بخشد. 
این گزاره هم افســانه اي عصبی و نادرســت است. استدالل و 
تصمیم گیری و به طورکلی تفکر از فرایندهای مهم شــناختی 
محسوب می شوند و جدای از هیجان و احساس نمی توانند اتفاق 
بیفتند. در واقع، یافته های حاصل از مطالعات ذهن و مغز نشان 
می دهند، در حین تفکر و استدالل و تصمیم گیری، مناطق مغزی 

مختص هیجان و احساس واکنش نشان می دهند.
پی نوشت ها

1. affections
2. emotion
3. motivation
4. feeling
5. mood
6. attention
7. memory
8. working memory
9. autobiographical memory
10. motivation
11. learning environment
12. social brain
13. empathy
14. sympathy
15. stress
16. anxiety
17. math anxiety
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بازی پاسخ های هیجانی را در افراد ایجاد 
می کند و مناطقی از مغز را که مسئول 
پردازش هیجانی و مغز اجتماعی هستند 
درگیر می کند؛ به خصوص اگر گروهی باشد

تصمیم گیری و به طورکلی تفکر از فرایندهای مهم شــناختی 
محسوب می شوند و جدای از هیجان و احساس نمی توانند اتفاق 
بیفتند. در واقع، یافته های حاصل از مطالعات ذهن و مغز نشان 
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حسن نادعلی پور 
دکترای برنامه ریزی آموزشی

پریسا نکویی 
دکترای تخصصی شیمی

 یکی از دشــوارترین بخش های ارزیابی مدرس یا مربی، 
زمان ارائة بازخورد سازنده به فراگیرندگان است. اگرچه بازخورد 
بخشی از فرایند یادگیری در نظر گرفته می شود، اما آگاهی از 
اینکه چگونه انتقادهای خود را به شــیوة درستی بیان کنید، 
می تواند چالش برانگیز باشــد. یکی از تکنیک های مفید برای 
انتقاد سازنده، استفاده از تکنیک »ساندویچ ستایش« است که 
برای ارتقاي عملکرد یادگیرنده و بهبود مهارت های او طراحی 
شده اســت. در این تکنیک انتقاد سازنده در نقش محتویات 
ساندویچ بین دو تمجید و ستایش در نقش نان ساندویچ قرار 
مي گیرد و به عنوان بازخورد کارآمد به یادگیرنده ارائه می شود.

تکنیک ساندویچ ستایش
بازخورد اطالعاتی اســت که واســطه اي مانند معلم، سایر 
دانش آموزان، کتاب، والدین، خود شــخص یا حتی تجربة فرد 
در رابطــه با عملکــرد یا درک او ارائه می دهــد و هدف از آن 
کاهش فاصله بین هدف مورد نظر و عملکرد یا طرز فکر فعلی 
اســت. ارائة بازخورد به شیوة درست و منطقی می تواند سبب 

تسهیل در پذیرش انتقاد توســط دانش آموز و تکمیل فرایند 
یادگیری شــود؛ به گونه ای که اگر به صورت تند و شدید ارائه 
شود، یادگیرنده فوراً آن را رد مي كند و مانع پیشرفت او می شود 
و چنانچه با شیوه ای بیش از حد دلسوزانه نیز ارائه شود، ممکن 
اســت یادگیرنده تأثیر انتقاد شــما را درک نکند [۱ و 2]. بر 
همین اساس، مؤثرترین راه برای انتقاد سازنده، تکنیک بازخورد 
ساندویچی یا »ساندویچ ستایش« است. همان طور که ساندویچ 
از دو برش نان در باال و پایین و محتویات در مرکز تشکیل شده 
است، در این روش نیز شما انتقاد سازنده )مشابه محتویات یک 
ســاندویچ( را بین دو تمجید و ستایش )مشابه نان ساندویچ( 
ساندویچ می کنید و به دانش آموز ارائه می دهید. بنابراین، این 

تکنیک سه مرحله دارد [3].
مرحلة اول شامل برش تحتانی نان یا بازخورد مثبت ابتدایی 
است. در این مرحله بازخورد را با یک نظر مثبت آغاز کنید. این 
مرحله برای کمک به ایجاد رابطه با یادگیرنده و گفتن واقعیت 
در مورد عملکرد درســت به او کمک می کند، زیرا اگر فوراً از 
یادگیرنده انتقاد کنید، احتمااًل او مضطرب مي شــود و خود را 
در نقطة مقابل شــما می بیند. در واقع، اشاره به نقاط قوت کار 

ی 
یاب

ش
ارز

 و 
ش

ج
سن

ساندويچ ستايش
مروری بر تــكنيك انتــقاد ســـــــازنده



33 رشد معلم | دورۀ ۴۰ |  شمارۀ 8 | اردیبهشت ۱۴۰۱

؟

یادگیرندگان سبب ایجاد اعتماد و آرامش در آن ها می شود.
مرحلة دوم محتویات ساندویچ یا انتقاد سازنده است. اکنون 
زمان آن رسیده است که بازخورد منفی ارائه دهید. با این حال 
فقــط به این موضوع فکر نکنید، بلکه به دقت بیندیشــید که 
چگونه به یادگیرندة خود نزدیک شــوید. در واقع، هرکس در 
برخورد با انتقاد به شــیوه ای متفــاوت عمل می کند و از آنجا 
که شــما دانش آموزان خود را به طور نســبی می شناسید، از 
حساسیت های آن ها آگاه هستید و می توانید به طور مناسب با 
آن هــا برخورد کنید. به این نکته توجه کنید که در حین ارائة 
بازخورد، زمینه هایی را که یادگیرنده به پیشرفت در آن ها نیاز 
دارد، به طور دقیق مشــخص کنید. در واقع بازخورد ارائه شده 
باید مثبت و کاماًل مشــخص و بدون ابهام باشــد و چگونگی 

حرکت رو به جلو را به یادگیرنده بیاموزد.
مرحلة سوم برش فوقانی نان یا بازخورد مثبت انتهایی است. 
در پایان الزم است برگردید و نکات مثبت را تکرار کنید. اکنون 
بخش سخت از سر راه برداشــته شده، ولی یادگیرنده ممکن 
است پس از انتقاد مرحلة قبل کمی احساس منفی داشته باشد. 
در اینجا الزم اســت به او یادآوری کنید چقدر پیشرفت کرده 
اســت و انگیزة الزم براي بهبــود را به او بدهید. در تصویر زیر 
تکنیک ســاندویچ ستایش به صورت شماتیک نشان داده شده 

است.
نظر مثبت

حمایت و پشتیبانی

تحسین نقاط قوت
انتقاد سازنده
تکرار نقاط قوت

در پایان توجه داشته باشــید، »ساندویچ ستایش« تکنیک 
مفیدی اســت که از نمایش ناهنجار انتقاد سازنده جلوگیری 
می کنــد و نقاط قوت و ضعف دانش آمــوزان را به آن ها یادآور 
مي شود و به شیوه ای مفید و کارآمد براي بهبود عملکرد آن ها 

اقدام می کند.
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بازخورد ساندویچی ضعیف:روش حرفه ای بازخورد ساندویچی:
دو برش نان:
دو بازخورد مثبت در ابتدا و انتها
محتویات ساندویچ:
بازخورد منفی یا انتقاد سازنده

نان اضافی: ایجاد 
اعتمادبه نفس  باال به 

نپذیرفتن بازخورد منفی 
منجر می شود.

ساندویچ با چینش غیرحرفه ای:
مقدار مناسب نان و 

محتویات، اما به صورت 
درهم پیچیده. ارائه 

بازخوردهای مبهم و 
نامنظم

مقدار کافی از انتقاد سازنده وجود 
دارد، اما اعتمادبه نفس تنها در 
ابتدا ایجاد می شود.

بازخورد ساندویچی یک رویه:
ساندویچ رژیمی بدون نان:

بازخورد منفی  به تنهایی 
سبب از بین رفتن 

اعتمادبه نفس می شود.
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 شهره حسین پور
دکترای مدیریت آموزشی

انواع پژوهش
 در كالس درس

 تبيين مفهوم
معلم پژوهشگر ضمن برخورداری از دانش، نگرش و مهارت های 
حرفــه ای معلمي، از توانایی هدایت کالس درس و دانش آموزان 
خود به سمت پژوهش و پژوهشگری برخوردار است. او هم زمان 
به تلفیق آمــوزش و پژوهــش در کالس درس می پردازد و در 
کارهای پژوهشی دانش آموزان مشارکت می کند. برای برانگیختن 
حس کنجکاوی دانش آمــوزان، دائمًا ســؤال هایی را مطرح یا 
شــرایطی را فراهم می کنــد که آنان ســؤال هاي خود را طرح 
کنند و برای دســتیابی به پاسخ سؤال ها به منابع متعدد رجوع 
کنند، اطالعات و داده های الزم را به صورت نظام مند جمع آوری، 
تجزیه وتحلیل و تفسیر کنند. نتیجه کار خود را بنویسند و آن را 
در کالس و مدرسه به اشتراک بگذارند. این گونه معلمان فرصت 
پژوهش را، هم به خود و هم به دانش آموزانشان، می دهند و ضمن 
فراهم کردن شرایطی برای ارتقای دانش حرفه ای و شغلی خود، 
به دانش آموزان هم فرصت رشــد می دهند. توان حل مسائل را 
در آنان پرورش می دهنــد و بدین ترتیب به جای ذخیرة دانش 
در اذهان دانش آموزان، مهارت رویارویی با چالش ها و مسائل را 

پرورش می دهند که نیاز اساسی نسل امروز است.
 حل مســائل مبتالبــه کالس درس و بهســازی آموزش و 

یادگیــری، هدف معلمان پژوهش محور اســت. آنان در كالس 
درس خــود به جای نقش انتقال دهندگی تســهیل کننده اند و 
درصددنــد به جای تقویت حافظه و پذیرندگي در دانش آموزان، 
مهارت هاي خودراهبری و خودکنترلی را در آنان تقویت كنند. 
یعنی دانش آموزان خودشــان هدایت کنندة جریان حل مسئله 
در فرایند پژوهش باشند و بر موقعیتی که در آن به تالش های 
یادگیری می پردازند، کنترل داشته باشند. معلم صرفًا در صورت 
نیاز دانش آموزان و ضرورت، در فرایند پژوهش مشارکت می  كند. 
مسئولیت های دانش آموزان در این نوع یادگیری بیشتر است. در 
گروه های پژوهشی مسئولیت اعضای گروه مشخص می شود و 
هر فرِد عضو گروه کار خود را طبق مســئولیت های تعریف شده 
انجام می دهد. نتیجه کار افراد که باید به حل مسئله بینجامد، 
در گروه به بحث گذاشته می شود و مناسب ترین راه حل بر اساس 
اطالعات و مســتندات جمع آوری شده برگزیده می شود. در این 
فرایند، هر جا که ضرورت ایجاب كند، معلم مشــارکت می کند 
و راهنمایی های الزم را ارائه می کند، اما مســئولیت اصلی برای 
حل مسئلة پژوهش به عهدة دانش آموزان است. نتایج حاصل از 
این نوع یادگیـری عمدتًا در قالـب توسـعة مهارت های تفکر و 
تأمل، مسئولیت پذیری، گفت و گو و تعامل، و نقد و بررسی هویدا 

مي شود.
انواع پژوهش در كالس درس

بین انواع پژوهش هایی که دانش آموزان با هدایت معلمان خود 

ش 
وه

پژ
 و 

ش
وز

آم
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انجام می دهند، تمایزهایي وجود دارد و بر اساس این تمایزات 
ســه نوع پژوهش كالســي قابل شناســایي اند: ساخت یافته؛ 

هدایت شده؛ باز.

 پژوهش ساخت یافته
معلم سؤال یا مسئلة پژوهشی را طرح می كند و سپس چرخة 
پژوهش با حضور مســتقیم معلم در کنــار دانش آموزان و در 
همة مراحل پژوهش طی می شــود. براي مثال، معلم منابعی 
را که دانش آموزان می توانند از طریق آن ها اطالعات الزم برای 
پاســخ به سؤال ها یا حل مســئله جمع كنند، در اختیارشان 
قرار می دهد. سپس کمک می کند اطالعات جمع آوری شده را 
دســته بندی و تجزیه وتحلیل کنند و از بین آن ها راه حل های 
مسئله را استخراج كنند. معلم در کلیة مراحل چرخة پژوهش 
در کنــار دانش آموزان حضور فعــال دارد، اما رفته رفته هرچه 
توانمندی دانش آموزان در انجام فعالیت های پژوهشی گسترش 
می یابد و مدیریت آنان بر مراحل پژوهش بیشــتر می شــود، 
حمایت و حضور مســتقیم معلم کمتر می شــود. بنابراین، در 
پژوهش ساخت یافته، انجام فعالیت های پژوهشی دانش آموزان 

به طور مستقیم زیر نظر معلم انجام می گیرد.
 

 پژوهش هدایت شده
 معلــم بــرای برانگیختن حــس کنجــکاوی دانش آموزان 
ســؤال هایي پژوهشــی مطرح می  كند، اما نقش او در رسیدن 
دانش آموزان به پاســخ سؤال ها هدایتگري است و الزم نیست 
در کلیة مراحل پژوهش حضور مســتقیم داشــته باشد. براي 
مثال، در بخش شناســایی منابع برای جمع آوری اطالعات، به 
دانش آموزان می گوید از کجا و به چه طریقی می توانند به منابع 
اطالعات دسترسی پیدا کنند. یا در بخش دسته بندی اطالعات، 
راهکارهایی را به دانش آموزان می دهد. در واقع نقش معلم در 
پژوهش هدایت شده صرفًا هدایت است و در انجام فعالیت های 
پژوهشی دانش آموزان نقش مستقیم ندارد. در این نوع پژوهش، 
میزان داربست زدن از پژوهش ساخت یافته کمتر است و سپردن 
مسئولیت مدیریت فرایند پژوهش به دانش آموزان بیشتر است. 
معلم دانش آموزان را به ســمت سؤال ها و مسئله هایی هدایت 
می کند کــه چالش برانگیزند و با زندگی واقعــی آنان ارتباط 
بیشتری دارند. دانش آموزان برای رویارویی با مسائل چالشی، 
از طریق منابع گسترده و کانال های ارتباطی متعدد، با هدایت 
معلم چگونگی شناسایی، ارزیابی و استفاده از منابع اطالعاتی 
را یاد می گیرند. معلمان از طریــق این نوع پژوهش زمینه ای 
فراهم می  كنند تــا دانش آموزان مهارت هــای فکرکردن را از 
طریق پژوهش تقویت کنند. در پژوهش هدایت شده، مداخالت 
ضروری معلم در نقاط بحرانی و مورد نیاز مشــخص می شود و 
این دانش آموز است که در عمق مسئله فرو می رود و به کنکاش 
برای دستیابی به راه حل های آن می پردازد. در این صورت است 
که یادگیری عمیــق اتفاق می افتد و فراینــد یادگیری برای 

دانش آموزان جذابیت بیشتری پیدا می کند.

 پژوهش باز
سؤال های پژوهش را دانش آموزان تعیین می  كنند و چرخة 
پژوهش با آن ســؤال ها آغاز می شــود. در ایــن نوع پژوهش، 
هدایت و کنترل مراحل پژوهش بر عهدة دانش آموزان اســت. 
پس از طرح سؤال و مسئلة پژوهش، منابعی که می تواند پاسخ 
ســؤال ها را در اختیارشان قرار دهد، شناسایی مي شوند. معلم 
دانش آمــوزان را در مورد اعتبار علمی منابع راهنمایی می کند 
و خــود دانش آموزان مدیریت پژوهش را تا پایان چرخة آن به 
عهده دارند. حضور معلم بسیار کم رنگ است. او صرفًا به عنوان 
تســهیل کنندة فرایند پژوهش وارد می شود و در شرایطی که 
در اجرای پژوهش موانعی پدید آیند که حل آن ها به وســیلة 
دانش آموزان امکان پذیر نباشــد، نقش ایفا می کند. در این نوع 
پژوهش تقریبًا تمام اختیارات به دانش آموزان سپرده می شوند 
و فرایند پژوهش تحت کنترل خود آنان است. نقش اصلی معلم 
پس از پایان پژوهش و به هنگام ارائة گزارش تعریف می شود. 
نقــاط قوت و ضعفی که معلم در مورد گزارش پژوهش مطرح 
می کند و راهکارهایی که پیشــنهاد می دهد، به دانش آموزان 

کمک می  كند در پژوهش های بعدی از آن استفاده كنند.
 الزم اســت برای دانش آمــوزان، به ویــژه در پژوهش های 
ســاخت یافته و هدایت شــده، چارچوبی به منظور برنامه ریزی 
و اجرای پژوهش در نظر گرفته شــود. این چارچوب می تواند 

شامل موارد زیر باشد:
ـ تنظیم سؤال های پژوهش توسط معلم یا دانش آموزان؛ بسته 

به نوع پژوهش؛
ـ تهیة پرسشنامه؛ در صورت نیاز؛
ـ انجام مصاحبه؛ در صورت نیاز؛

ـ شناسایی منابع جمع آوری اطالعات شامل کتاب، مجالت و 
نشریات، اینترنت، دانش نامه ها، افراد دیگر )سایر دانش آموزان، 

معلمان، والدین و اعضای خانواده(؛
ـ جمع آوری اطالعات از منابع شناسایی شده؛

ـ دسته بندی اطالعات، تعیین اهمیت اطالعات، تصمیم گیری 
در مورد اطالعات مورد نیاز؛

ـ تجزیه، تحلیل و نتیجه گیری؛
ـ تهیة گزارش پژوهش )اســتفاده از جدول، نمودار، شكل و 

تصویر در صورت نیاز(؛
ـ ارائة نتایــج پژوهش در کالس درس، مدرســه یا فراتر از 
مدرسه، به روش های گوناگون )ارسال گزارش، برگزاری نشست 

ارائة یافته های پژوهش(.
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 اعظم الریجانی

معلمی اصل است

از دیدگاه شما به عنوان یک معلم پژوهشگر، معلم موفق 
چه ویژگی هایی دارد؟

 به نظرم نقطة اصلي این اســت کــه معلم جایگاه خود را 
بشناسد و بداند چقدر می تواند بر ذهن و ضمیر متعلمانش اثر 
بگذارد. دیگر عوامل خود از این طریق به هم متصل می شوند 
و موفقیــت حاصل می شــود. اینکه معلم بایــد خوش لباس، 
خوش ســیما، خوش صحبت، خوش اخالق و تمام خوش های 
دیگر باشــد، فرع بر این اســت که معلم بایــد بداند در منظر 
دانش آموز آدم دیگری اســت و غفلــت از این نتایج زیان باری 

در بر دارد.

گفتید كه تمام خوش ها، مثل خوش لباسی، فرع است. به 
نظر شما اصل چيست؟

 همان طــور که گفتم، معلم باید بداند چه جایگاهی دارد. 
این خودآگاهی اصل اســت؛ آگاهی از اینکه دانش آموزان وی 
را الگوی خود قرار می دهند و هر ســخن و کردار وی می تواند 
به تغییراتی در بینش و منش دانش آموز منجر شود. بنابراین، 
معلم موفق کســی اســت که:1. به نقش خود آگاه است؛ 2. 
توانسته است »ارتباط معلمانه«ای برقرار كند. ارتباط معلمانه 
چیزی فراتر از ارتباط دوستانه است. در ارتباط معلمانه، عالوه 
بر ارتباط دوســتانه، حریم و شــأن معلمی هم حفظ می شود. 

شما در ارتباط دوستانه می توانید دست روی شانة دوست خود 
بگذارید، اما در ارتباط معلمانه چنین نیســت. من گاهی زنگ 
ورزش با بچه ها بازی می کنم. این همان واردشــدن به دنیای 
کودکانة ایشان اســت. این کار در ساختن آن ارتباط معلمانه 

بسیار کارساز است.

آيا شما خودتان را موفق می دانيد؟
 به تعبیر حضرت عیسی )ع(، درخت را هم با ریشه می توان 
شناخت و هم با میوه. بسیاری از دانش آموزانم در اجتماع افراد 
موفقی شــده اند. بعد از گذشت 20 سال همچنان به نیکی از 
من یاد می کنند. من با بسیاري از آن ها همچنان ارتباط دارم. 
این ارتباط چنان پایدار اســت كه حتي به مراسم ازدواجشان 
دعوت شده ام. جا پیداکردن در دل دانش آموز به موفقیت معلم 
کمک می کند. در طول دوران كاري ام همیشــه سعي كرده ام 
صادق باشم. همان طور كه گفتم، دانش آموز به طور غیرمستقیم 
از رفتار و منش معلم الگوبرداري مي كند. براي مثال، اگر نمرة 
اشــتباهي دادم، یا برخورد نامناسبي داشــتم، بارها از بچه ها 
عذرخواهي كردم. و آن ها وقتي مي بینند معلم هم به اشتباهش 
اعتــراف و عذرخواهي مي كند، یاد مي گیرند. همة این ها باعث 
شــده اند در دل دانش آموزانم جا باز كنم. مگر موفقیت چیزي 

جز این است؟

 علی اصغـر خانی پـور متولـد نورآباد در اسـتان لرسـتان اسـت. مدرک کارشناسـی ارشـد جامعه شناسـی 
و ۲۲ سـال سـابقۀ کار دارد. از ایـن ۲۲ سـال هفـت سـال آن را مدیـر دبسـتان و یـک سـال هـم معـاون 
پرورشـی بـوده اسـت. وی جسـتارها و مقـاالت متعـددی در ارتبـاط بـا آموزش وپـرورش نوشـته اسـت، 
ازجملـه: تعلیم وتربیـت دينـی و تعلیم وتربیـت دين )با كنكاشـی پيرامون امـكان تعلیم وتربیـت دینی در 
مقـام علـم و عمـل( و نقدی بر وضعیت کتاب درسـی از نظـر مؤلفه های تربیت. او معتقد اسـت، پژوهش 
در آموزش وپـرورش جايـگاه شايسـتۀ خـود را نيافتـه اسـت، ولـی از آنجا كـه او پژوهش را ركن اساسـی 
پيشـرفت و ترقـی جوامـع می داند، متوقف نشـده اسـت و همچنـان در اين حـوزه فعاليـت می كند تا به 

مسـئوليت فـردی خويـش عمل كـرده باشـد. گفت وگوی مجلۀ رشـد معلـم را بـا او بخوانيد.

گو 
ت و 

گف
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معلم چگونه می تواند اثرگذار باشد؟
 به نظر من، در ساختار کنونی آموزش وپرورش، اثرگذاری 
بیشــتر فرایندی فردی است. معلِم موفق اثرگذار است و معلِم 
اثرگذار موفق. همان طور که گفته شد، داشتن ارتباط معلمانه  
خیلی در اثرگــذاری روی متعلمان اهمیت دارد. اصاًل اگر این 

ارتباط شکل نگیرد، کاری از پیش نمی رود.

به نظر شما پژوهش در حوزۀ آموزش چه اهميتی دارد؟
 پژوهش ركن اساســي پیشــرفت و ترقي جوامع است. 
صاحب نظران پژوهــش را »فعالیتی منظم همــراه با طرح و 
اندیشه مي دانند كه مي تواند فرد را در پاسخ گویي به سؤاالتي 
كه دربارة موضوع برایش مطرح مي شود، یاري دهد«. آگاهان 
معتقدند، پژوهش یك گزینة انتخابي نیست، یك ضرورت براي 
رســیدن به جامعه اي پیشرفته و توسعه یافته است. پژوهش و 
آموزش قابل تفکیک نیستند. یار کمکی نیست. پژوهش خود 
آموزش است. در فرایند پژوهش یادگیری نیز متجلی می شود. 
این موضوع می تواند شــکل های متفاوتي به خود بگیرد. معلم 
خود باید این قدر مجال داشــته باشد که در ارتباط با موضوع 
موردعالقه دست به پژوهش بزند، یا موضوع مربوط به کالس 
خود را انتخاب کنــد و برای مثال بفهمد چرا فالن دانش آموز 
منزوی و گوشه گیر شده است؟ خود دانش آموزان هم می توانند 

با نظارت معلم به کارهای پژوهشی دست بزنند.

براي تشــويق دانش آموزان به مطالعــه و پژوهش چه 
راهكارهايی داريد؟

 در ابتداي هر چیز باید سازوکار پژوهش را به دانش آموزان 
آموخت. در كتاب درســي علوم ابتدایی، همان فصل اول، در 
ارتباط با مشــاهده و فرضیه و آزمایش و نظریه سخن به میان 
آمده اســت. از نظر من این فصل مهم ترین قسمت علوم است. 
من با مثال های متعدد پژوهش را در مورد مباحث علوم برای 
دانش آموزان توضیح داده ام. در پروژه های فردی یا گروهی سعی 
می کنم دانش آموزان را به انجام آزمایش و پژوهش سوق دهم. 
یا در درس مطالعات اجتماعی امسال، هر دانش آموز استانی را 
به عنوان پــروژة تحقیقاتی انتخاب کرد و به تحقیق در ارتباط 
با استان موردنظر پرداخت. كلیپ های فوق العاده ای ساختند و 
هــر دانش آموز کار خود را در کالس ارائه داد. دانش آموز وقتی 
بداند معلم اهمیت می دهد و پیگیر است، خود به خود انگیزه 
پیدا می کند. خود نفس پژوهش پاداش خود اســت؛ هم برای 
دانش آموز جذابیت دارد و هم فرایند تدریس را آسان می  كند.

به نظر شــما چرا گروهی از معلمان به انجام فعاليت های 
پژوهشی تمايل ندارند؟

 به نظر مي رســد هدف اصلي پژوهش هاي مدرسه محور 
)اقدام پژوهــي، درس پژوهــي و ...( هنــوز بــراي معلمان به 
خوبي تبیین نشــده اســت. چون هدف اصلي این پژوهش ها، 

كیفیت بخشي به فرایند آموزش و یادگیري است.

به عنوان معلم پژوهشگر، قبل از پاداش حتمًا انگیزه های 
ديگری هم بوده كه با وجود همۀ کاستی ها شما را در اين 

مسير نگاه داشته است. اين انگيزه  چه بوده است؟
 در این مدت ندیدم از کار پژوهشی معلمی استفاده شود. 
این همــه اقدام پژوهی و درس پژوهی توســط معلمان انجام 
می شــود. نتیجه کو؟ آیا ما بانکي اطالعاتی از این پژوهش ها 
داریم؟ کسی هم که کار پژوهشی انجام می دهد، صرف عالقه 
و انگیزة شــخصی است. تا قبل از رتبه بندی، بیشتر آموزگاران 
به ادامة تحصیل تمایل نداشتند، اما حاال بیشترشان انگیزه پیدا 

کرده اند؛ چرا، چون نظام پاداش دهی در کار است.

اگر كارتان را بی تأثیر می بینید، چرا ادامه می دهيد؟
 مــن کلیت ماجرا را می بینم. ما خیلــی کارهای دیگر را 
هم انجام می دهیم كه ممكن اســت در حال حاضر نتیجه اي 
نداشــته باشد، ولیكن به امید اینکه روزی به انجام برسد، قدم 
برمي داریم. وظیفة من کاشتن بذر است و این ساختار است که 
این بذر را در نطفه خفه می  كند یا پرورش می دهد. من وظیفة 
خودم را تمام و كمال انجام مي دهم. ســاختار هم باید وظیفة 

خودش را انجام دهد.

در عمر كاری شما چه چيزی وجود دارد كه خودتان به آن 
افتخار كنيد؟

 به نظرم احترامی که دانش آموزانم بعد از گذشت سال ها 
همچنان برای من قائل هستند، قابل افتخار است.

اگر صحبت ديگری داريد، بفرماييد.
 امروزه علم و فناوري محور اصلي فعالیت هاي كشورهاي 
توســعه یافته قرار گرفته اســت. علم و فناوری خود محصول 
پژوهش اســت. یکی از مهم ترین فضاها برای انجام این مهم، 
آموزش وپــرورش اســت. من منکر تالش هــای صورت گرفته 
نیســتم، اما مســئوالن این وزارتخانه باید بــه مراتب بیش از 
آنچه تالش كرده اند، در فكر نهادینه كردن پژوهش، نوســازي 
علمي و ارتقاي جایگاه پژوهش باشــند. نظام آموزشــی ما بر 
یاددهی متمرکز اســت تا یادگیری. امروزه به مدرسه هایی در 
تراز نو محتاج هســتیم؛ مكانی بــرای گفت وگو و آموزش هاي 
دوســویه. آموزش هایي كه در آن هــا، هم آموزش دهنده و هم 

آموزش گیرنده، مدام مي آموزند.
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 رمضان تركمانی  
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسی

جشنوارۀ
 نوآوری

 جشــنواره »نوآوري در فرایند آموزش و یادگیري« در سه 
محور »نوآوري در تولید و به كارگیري رســانه هاي پرشــمار در 
تدریس مجازي، نوآوري در سنجش تکوینی با تأکید بر سنجش 
عملکردي در تدریس مجازی و نوآوري در روش هاي مشاركت 
اولیاي دانش آمــوزان در فرایند یادگیري مجــازي« و با هدف 
كیفیت بخشي به فرایند آموزش و یادگیري، آشنایي با روش هاي 
تدریس تلفیقي، حل مسئلة پروژه محور مبتني بر رویكردهاي 
برنامة درسي ملی و شناسایي، تبادل و ترویج روش هاي خالق و 

نوآور در فرایند آموزش و یادگیري برگزار شد.
 ترویــج فرهنگ اســتفاده از فناوری اطالعــات و ارتباطات 
در تدریــس مجازی، توجه به تدریس پروژه محور و ســنجش 
عملکردی، تعامل و هم اندیشی )دانش آموزان با یکدیگر و با معلم( 
در محیط مجازی، توجه به نشــاط و انگیزه در فرایند آموزش و 
یادگیري، تعامل و هم اندیشی )دانش آموزان با یکدیگر و با معلم( 
در محیط مجازی، توجه به فرهنگ حفظ محیط زیست، تحکیم 
هویت اسالمی ایراني و توجه به فرهنگ كار و كارآفریني از جمله 

رویکردهای برگزاری این جشنواره بودند.

 روند اجرای جشنواره
تمامي دبیران دورة اول متوســطة مدرسه هاي )عادي، نمونه 
دولتي، استعدادهاي درخشــان، غیردولتی و...( مي توانستند با 
تشكیل تیم هاي دو یا سه نفره در پنجمین جشنوارة نوآوری در 
فرایند آموزش و یادگیری شركت كنند. پس از ارسال شیوه نامه 
و برنامة عمل به اســتان ها، 1981 تیم در این جشنواره ثبت نام 

كردند و بر اســاس تعداد تیم های شرکت کننده در هر استان، 
یک تا سه اثر از هر محور به دبیرخانه ارسال شد. پس از داوری 
آثار در مرحلة استانی، 1٦0 تیم دو تا سه نفره به مرحلة کشوری 
راه یافتند که ٦9 تیم )از هر محور 23 تیم( توانستند در مرحلة 
عمومی داوری و تأیید صالحیت علمی آثار، حدنصاب امتیاز الزم 

را برای شرکت در مرحلة نهایی این جشنواره کسب كنند.
گام پایانی مرحلة کشــوری جشــنواره از تاریخ 30 آبان ماه 
لغایــت 3 آذرماه 1٤00 به میزبانــی ادارة کل آموزش وپرورش 
اســتان خراسان رضوی و در شهر مقدس مشهد برگزار شد. در 
این مرحله، داوری بر اساس محورهای جشنواره، با حضور برخط 
شرکت کنندگان انجام شــد و تدریس ها نقد و بررسی شدند و 
شرکت کنندگان فرصت دفاع از آثار خود را یافتند. در هر محور دو 
داور تخصصی، مسئول فناوری و یک ناظر حضور داشتند. تمام 

مراحل جشنواره به صورت زنده از شبکة شاد پخش شد.
دبیر کل شــورای عالی آموزش وپــرورش در آیین افتتاحیة 
مرحلة کشــوری »پنجمین جشنوارة نوآوری در فرایند آموزش 
و یادگیری« به میزبانی استان خراســان رضوی، بر لزوم اتخاذ 
رویکرد تعاملی و کاوشــگری در فرایندهای یاددهیـ  یادگیری 
تأکید کرد. دكتر محمود امانی طهرانی در این جلسه با بیان 
اینکه برگزاری این گونه جشــنواره ها با توجه به حاصل آن، که 
کیفیت بخشی به فرایند یادگیری است، اهمیت باالیی دارد، اظهار 
داشت: »امروزه مفهوم یادگیری به یک فن تخصصی تبدیل شده 
است. لذا نیازمند برگزاری جشــنواره هایی هستیم که نوآوری 
در عرصة یادگیری را دنبال می کنند و مجالی برای نشــان دادن 
توانمندی های حرفه ای معلمان و در میان گذاشتن یافته ها فراهم 

می كنند.«
وی با بیان اینکه نمونه های برتر تدریس همکاران سراسر کشور 
در شبکة شاد به عنوان گنجینه اي بزرگ در اختیار دانش آموزان 
قرار گرفته اند، تصریح کرد: »آغاز برانگیزانندة تدریس، سناریو و 
طرح ریزی فرایند یادگیری، مواجهه با متن و تصویرهاي کتاب 
درســی، فعالیت ها و پرســش های کتاب، تکالیف و همچنین 
جلوه های یادگیری، نکاتی هستند که در این تدریس ها می توان 

ارزیابی كرد.«
امانی طهرانی با بیان اینکــه در یادگیری فعال باید از رویکرد 
انتقالی فاصله بگیریم و به ســمت رویکرد تعاملی و کاوشگری 
پیش برویم، تصریح کرد: »این تغییــر رویکرد باید در آموزش 
مجازی و سامانة شاد نیز استمرار یابد. لذا برای ایجاد یادگیری 
فعال در دانش آمــوزان نباید در آموزش مجازی تنها به رویکرد 

انتقالی توجه شود!«
در این مراســم دکترعليرضا کمرئی، معــاون وقت آموزش 
متوسطة وزارت آموزش وپرورش، با بیان اینکه ٦9 تیم برگزیده 
از سراسر کشور در مرحلة کشوری پنجمین جشنوارة نوآوری در 
فرایند آمــوزش و یادگیری حضور دارند، اظهار كرد: »همکاران 
شرکت کننده در این جشنواره، عالوه بر مشارکت در یك رقابت 
سالم علمی، با هدف به نمایش گذاشتن توانمندی های حرفه ای 
خود، در راستای کیفیت بخشی به فرایندهای یاددهی و یادگیری 

و ترویج روش های خالقانه در حیطة آموزش گام برمی دارند.«

ش 
زار

گ
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وی با بیان اینکه امیدواریم برگزاری این جشنواره کمک کند 
حرفه ای تر عمل کنیم و اثربخشی فعالیت های خویش را افزایش 
دهیم، تصریح کرد: »حرفه ای عمل کردن بر بهره وری و اثربخشی 
کار معلم مي افزاید. برگزاری این جشــنواره ها به معلمان کمک 
می کند ضمن خودآگاهی در مورد توان حرفه ای خود، آن را نقد 
كنند و بهبود ببخشند. بهبود توان حرفة معلمی نیز عاملی برای 

بهبود کیفیت اثربخشی یادگیری دانش آموزان به شمار می رود.
معاون وقت آموزش متوســطة وزارت آموزش وپرورش با بیان 
اینکه این گونه جشنواره ها فعالیت های توسعه ای هستند و تالش 
ما در وزارت آموزش وپرورش گســترش این موقعیت هاســت، 
تصریح کرد: »در جشــنواره ها به دانــش، آگاهی و مهارت هایی 

دست می یابیم که پایدار و توسعه یابنده خواهند بود«.
وي با بیان اینکه دانش آموزان باید پرسشگر باشند، یادگیری 
عمیق داشته باشند و ایده های نوآورانه تولید کنند، اظهار داشت: 
»برگزاری این گونه جشــنواره ها بایــد در محصول نهایی یعنی 
دانش آموزان و شیوة فکرکردن و سبک یادگیری آن ها تغییراتی 
ایجاد کند. کیفیت همه چیز نیست، اما بدون کیفیت هیچ چیز 
نیســت. لذا باید از طریق برگزاری این گونه جشنواره ها کیفیت 

یادگیری دانش آموزان را افزایش دهیم.«
خانم مرضاد: »پنجمین دورة جشــنوارة نــوآوری در فرایند 
آموزش و یادگیــری با تأکید بر روش هــای تدریس مجازی« 
امکان مشــارکت 20 درصدی دبیران دورة اول متوســطه را در 
این جشــنواره فراهم كرده است. نتیجة تالش معلمان داوطلب 
و فرهیخته در کل کشــور در ســه  محور »نوآوری در تولید و 
به کارگیری رسانه های پرشــمار در تدریس مجازی، نوآوری در 
ســنجش تکوینی با تأکید بر ســنجش عملکردی در تدریس 
مجازی و نوآوری در روش های مشارکت اولیای دانش آموزان در 
فرایند یادگیری مجازی« به بار نشســته است. در پاسخ به این 
تالش ارزشــمند و به منظور تبادل تجربه هاي دبیران، با اجرای 
مرحلة کشوری و تجلیل مجازي از برگزیدگان، به میزبانی استان 

خراسان رضوی، گام آخر این رویداد علمی اجرا می شود.

هیئت  داوران ضمن تشــکر از زحمات تمامی دست اندرکاران 
اجرای جشنوارة نوآوری، فرصت ها و دستاوردهای این جشنواره 

را به این شرح اعالم کرد:
1. تالش معلمان در توجه و به کارگیری رویکرد فرهنگی تربیتی 
)استفاده از قرآن، توجه به هویت اسالمی ایرانی، فرهنگ و تمدن 
ایرانی و...( در آثار ارسالی و اهتمام برای استفادة درست و مرتبط 

با موضوع تدریس؛
2. توجه به زیســت بوم ها و بافــت در طراحی و اجرای فرایند 

تدریس؛
3. چرخش و تحــول در نوع نگاه معلمان به مفاهیم بنیادین 
از جمله روش های نوین تدریس، اســتفاده از رسانه های متنوع، 

روش های سنجش و ارزشیابی؛
٤. اقبــال معلمان بــه بهره گیری از ظرفیت هــای والدین در 
فرایند یادگیری و توجه به نقــش مؤثر آنان در بهبود عملکرد 

دانش آموزان؛

٥. حرکت در راستای تحقق کار تیمی و تولیدات تیمی معلمان 
و دانش آموزان؛

٦. توجه فزاینده و رو به رشد به کارگیری فناوری ها در فرایند 
یادگیری؛

7. بهره گیری از رویکرد تلفیقی در فرایند یادگیری.

همچنین، پیشنهادهایي براي هر چه بهتر برگزار شدن چنین 
جشنواره هایی در سال های آینده ارائه كرد:

1. بهره گیــری از کلیــة ابزارها و محیط هــای الکترونیکی و 
روش های تدریس ترکیبی و هیبریــدی به منظور اجرای مؤثر 

تدریس؛
2. آموزش و توانمندسازی معلمان داوطلب حضور در جشنواره؛

3. آموزش و تربیت مدرسان و داوران میانی؛
٤. ارتقــاي مهارت منطق و اســتدالل معلمــان در انتخاب، 

به کارگیری و توسعة عناصر و مؤلفه های طراحی آموزشی؛
٥. توسعة دستا وردهای جشنواره و ارائه به سایر معلمان براي 

بهره گیری و نقد و بررسی در محافل و جوامع یادگیری؛
٦. شناسایی مشــکالت حین کار شرکت کنندگان و مجریان 

استانی و برنامه ریزی برای رفع آن ها در برنامه های آینده.
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دكتر عظيم محبی 
دكترای برنامه ريزی درسی

يادگيری
مؤثر

 در یك تقســیم كلــي مي توان یادگیــري را به یادگیري 
سطحي و یادگیري عمیق یا مؤثر تقسیم كرد. یادگیري از طریق 
شــنیدن، دیدن، مطالعه كردن و ... حاصل مي شود. اما این نوع 
یادگیري سطحي خواهد بود. دانش آموزان براي یادگیري عمیق 
و مؤثر نیازمند بهره گیري از راهبردهاي كاوشــگري، پژوهشي، 
خودانگیزي، تعامل، كار و عمل هستند. در این مقاله مباني این 
نوع یادگیري و رویكردهاي تدریس و سنجش تحلیل شده است.

 مبانی و اصول
بر اساس مباني نظري تعلیم و تربیت جمهوري اسالمي ایران 
)با تأكید بر مباني انسان شناســي( یادگیرنده ظرفیت و قابلیت 

یادگیري دارد )ص ٥٦(.
برخي از این ظرفیت ها عبارت اند از: »فطرت؛ تعقل؛ استعداد و 
عواطف؛ اجتماعي بودن؛ درموقعیت بودن؛ اراده و اختیار داشتن.«

بر اساس این مباني، انسان موجودي است كه كیفیت وجودش 
به ارتباط آگاهانه و ارادي او با دیگر عناصر بستگي دارد. بر اساس 

این اصل كلي:

ـ مجموعه روابطي كه انســان با عناصر هستي برقرار مي كند، 
موقعیت نام دارد )خدا، خلق و خلقت(.

ـ در جریان درك و تحول موقعیت خود و دیگران، هویت شكل 
مي گیرد.

ـ فطرت و طبیعت هســتة اولیة وجود هر انسان هستند، اما 
تكوین و تعالي هویت متربي از تالش اختیاري و آگاهانة خود او 
در زنجیرة موقعیت هاي زندگي اش برآمده است )عاملیت متربي(. 

لذا دانش آموزان باید شایستگي هاي الزم را كسب كنند.
درعین حال، بر اساس آخرین یافته هاي علوم یادگیري، به ویژه 
علوم شــناختي، مي توان اصول یادگیري را به این  صورت بیان 

كرد:

 اصل تفكر
بر اساس نظریه هاي غالب در علوم شناختي، ذهن سیستمي 
اســت كه انواع مختلفي از بازنمایي ها را پــردازش مي كند. بر 
اســاس این اصل، باید فرصت بازنمایي هاي چندگانه در اختیار 
دانش آمــوزان قرار گیرد تا انواع مهارت هاي تفكر تقویت شــود 

)تلخابي، 1398(.
مهم ترین مهارت هاي تفكر را مي توان چنین تقسیم بندي كرد: 
»پردازش اطالعات؛ استدالل؛ پژوهش؛ خالقیت؛ نقد و ارزیابي.«

 اصل ساختار شبكه ای شناخت
تحقق معنا در ذهن در شــبكه ها و پیوندها و در فعال ســازي 
الگوهایي در این شــبكه رخ مي دهد. در هنگام یادگیري، شدت 
و ضعف این پیوندها در حال تغییر اســت. در فرایند تربیت نیاز 
داریم بین مفاهیم رابطة معنادار ایجاد كنیم و آموخته هاي نو را به 
آموخته هاي پیشین پیوند دهیم تا با درك این پیوندها، الگوهاي 

جدید در شبكه فعال شوند.
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يادگيری
مؤثر

 اصل تفاوت های فردی
مغز انسان ها شباهت هاي ســاختاري زیادي با یكدیگر دارد. 
درعین حال، به دلیل تفاوت هاي ژنتیكي و محیطي، تفاوت هاي 
زیادي با یكدیگر دارند. لذا باید به طراحي دو نوع برنامة تربیتي 
اقدام كرد: یك برنامه بر اســاس شباهت هاي ذهن و مغز. برنامة 
دیگر براي تفاوت هاي آن ها. برنامة نخســت انسجام اجتماعي و 
زندگي جمعي را سامان مي دهد و برنامة دوم فرصت بروز و ظهور 

متفاوت را به افراد خواهد داد.

 اصل توجه و حافظه
حافظه و توجه در یادگیري نقش اساسي دارند. لذا باید از ارائة 

حجم زیاد و بدون وقفة اطالعات دوري كرد.

 اصل تجربه
مغز بر اثر تجربه ها به صورت مداوم در حال تغییر است.

 اصل چالش خالق مسئله
تجربه هاي چالش برانگیز برانگیختگي بیشتري براي یادگیري به 

وجود مي آورند و ذهن را براي آن كارآمدتر مي كنند.

 اصل هيجان
براي توسعة مهارت هاي استدالِل دانش آموزان باید زمینه هاي 
هیجان برانگیز ایجاد كرد. درعین حــال، براي تعدیل عواطف و 
هیجانات هم باید از سازوكارهاي استدالل بهره گرفت. هیجان 
ســكان دار یادگیري، تفكر و تصمیم گیري است. در این فرایند، 
تعامــل هیجاني چهره بــه چهره و همدلي بــه عملكرد بهتر 
دانش آموزان كمك مي كند. شوخ طبعي، طنز، اكتشاف و انگیزه 

چهار دسته قیاس هیجان آفرین هستند.

 اصل تعامل
تعامل با دیگران به معناي آن اســت كه دو طرف در رابطه اي 
برابر و هم سطح به ارتباط بپردازند. براي برقراري رابطة متعادل 
افراد باید از ابزارهاي ارتباطي درست و بجا استفاده كنند )كنش 

متعامل(.

 اصل توجه به بافت اجتماعی ـ فرهنگی، فناوری
تحول آدمي حاصل تعامالت اجتماعي یا هر زمینة اجتماعي 
است كه بر اســاس شركت در گروه ها، معناي فرهنگي مي یابد 
و حتي در فرد دروني مي شــود. لذا افراد دانش خود را در تعامل 
با محیط مي ســازند. در این فرایند هم فرد و هم محیط تغییر 

مي یابد.

 اصل فعاليت و عمل
كنش و واكنش بین عامل و محیط دانش آموز موجب یادگیري 
یا تغییر رفتار وي مي شود. دست ورزي، تولید و ساخت مي تواند 

به یادگیري معنادار منجر شود.

 رويكرد تدريس و سنجش
با تحلیل عمیق مباني اصول و یادگیري مي توان اذعان داشت 
رویكرد تدریس مســئله محور و تلفیقي اســت. در تقســیمي 
كالن مي توان راهبردهاي تدریس را به ســه زمینه تقسیم كرد: 

»كاوشگري؛ تعاملي؛ انتقالي«.
هــر یك از راهبردهــاي فوق تعــدادي از روش هاي تدریس 
را پوشــش مي دهند. در نگاه ســنتي به فراینــد تدریس، هر 
روش مي تواند به صورت مســتقل در تدریس استفاده شود. اما 
با عمیق شــدن در مباني انسان شناســي )نظر به فطرت گرایي 
توحیدي( و علوم شناختي )مغز یكپارچه( مي توان استنباط كرد 
كه رویكرد اساسي تدریس باید مسئله محور و تلفیقي باشد؛ یعني 
روش هاي مربوط به ســه راهبرد درهم تنیده در فرایند تدریس 

مورد استفاده قرار گیرند.
به عبــارت دیگر، فرصت هایــي در كالس فراهم شــوند كه 
دانش آموزان ضمن كاوشــگري )پرسشگري، جست وجوگري، 
فرضیه ســازي، ایده پردازي و ...( از تعامــل و هم فكري با دیگر 
دانش آموزان هم بهره مند شــوند. درعین حــال معلمان نیز در 
فرصت هایي مفاهیم كلیــدي درس را تبیین كنند و با هدایت 
و نظــارت زمینة یادگیري را فراهم آورند. به عبارت دیگر، ســه 
راهبرد تدریس به صورت درهم تنیده در كالس هاي درس مورد 
بهره بــرداري قرار گیرند. این فرصت آفریني باعث خواهد شــد 
همة ظرفیت هاي یادگیرنده )هیجان، تفكر، اخالق، اعتقاد، علم، 
تجربه ها و ...( به صورت درهم تنیده در خدمت تربیت و یادگیري 

قرار گیرند.
یكي دیگــر از مقوله هاي تلفیقــي در فرایند تدریس، تلفیق 
ســنجش با فرایند تدریس اســت. نحوة یادگیري باید به طور 
مداوم مورد سنجش قرار گیرد. این عمل باعث خواهد شد بین 
سنجش و راهبردهاي تدریس یكپارچگي ایجاد شود؛ به گونه اي 
كه روش هاي ســنجش نقش تدریس را پیدا كنند. به این نوع 
سنجش، سنجش فرایندي گفته مي شود. درعین حال، با هدایت 
معلم زمینة ارتباط و تلفیق مفاهیم درسي با انواع موقعیت هاي 
زندگي )اجتماعي، طبیعي، فرهنگي و درسي( هم برقرار مي شود 

)ارتباط با چهار عرصة خود، خدا، خلق و خلقت(.
با تحلیل مباني و اصول ذكرشده مي توان رویكرد اصلي سنجش 
و ارزشیابي را خودارزیابي دانســت. به عبارت دیگر، ایده آل آن 
است كه دانش آموز با خودسنجي مستمر یادگیري اش را اصالح 
و مســیر تعالي خود را طي كند. درعین حال فرصت ایجاد شود 

تا دانش آموزان عملكرد خود را در شكل هاي متنوع ارائه دهند.
لذا بهره گیري از تنوع روش هاي سنجش توسط معلمان باید 
زمینة یادگیري مطلوب را فراهــم آورد. به عبارت دیگر، روش 
ســنجش نباید براي معلمان اهرم تلقي شــود كه از طریق آن 
نادانسته هاي دانش آموزان را بسنجند و با مقایسه، انگیزة پیشرفت 

و تالش را از آن ها بگیرند.
منابع

۱. تلخابي، محمود )۱39۸(. شناخت و تربیت. انتشارات سمت. تهران.
2. مباني نظري سند تحول بنیادین )۱390(. انتشارات شوراي عالي آموزش وپرورش.



رشد معلم | دورۀ ۴۰ |  شمارۀ 8 | اردیبهشت 42۱۴۰۱

کالس جذاب مشارکتی 
در فضای مجازی 

 سمیه ولی زاده 
دانشجوی دکترای پژوهش هنر

  ویروس کرونا به ما یادآور می شود که سمت روشن فناوري 
چقدر حیاتی اســت. شاید انســان پس از کرونا باید بیش از هر 
چیز وام دار فناوري باشــد. دورســخني ها )ویدیو کنفرانس ها( و 
آموزش های تحت شبکة اینترنت سرفصل تازه ای از آیندة علم و 
آموزش هستند. تمامی مدرسه ها به ناچار به جدیدترین ابزار انتقال 
علم مجهز خواهند شد و تعریف هاي بسیاری از علوم آموزشی دچار 
تحولی بزرگ خواهد شد. ویروس کرونا هنر و خالقیت فردی را 
به شکل قابل توجهی رشد خواهد داد. حال آنکه معلمان به کمک 
راهکارها و شیوه های جذاب و مشارکتی می توانند دانش آموزان را 
در کالس برخط فعال و پویا كنند. در این بخش به چند روش و 
راهکار آموزشی خالق اشاره می كنیم. امید آنکه در پیشبرد هرچه 

بهتر فرایند یاددهی و یادگیری مؤثر واقع شود.

انواع آموزش های خالق در کالس برخط

دانش آموزان را بر طبق تعداد به گروه های چهار تا پنج نفری تقسیم مي كنیم و از آن ها می خواهیم گروه بندی 
در خصوص یک موضوع به مدت یک هفته با نظارت اولیا با هم در ارتباط باشند و نتایج خود را بر 
اساس تقسیم بندی هر یک از اعضای گروه در کالس به شکل های متنوع ارائه كنند. به طور مثال: 

به صورت پرده نما )پاورپوینت(.

هر یک از دانش آموزان درس را از پیش مطالعه می كند و در کالس برخط به رفع اشکال و پرسش معکوس
و پاسخ توسط آموزگار می پردازند.

برای درک مفهوم مثاًل کسرها، آموزگار خانه ها و طبقات متنوعی را ترتیب می دهد که هر كدام ترکيبی
یک اســم خالق دارد. به طور مثال، خانة اول برای درک این مفهوم به کمک دست ورزی )برش 
یک هندوانه به قســمت های مساوی( انجام می شود. سپس در خانة دوم به کمک یک آزمایش 
که قرار است یک بطری شیشه ای را در چند مرحله با کسرهای مختلف از یک مایع پر یا خالی 
كنیم، صورت می پذیرد )آموزش غیرمستقیم جمع و تفریق کسرها(. در خانه یا طبقة سوم، به 

روش فیلم یا پاورپوینت تهیه شده در رابطه با کسرها ارائه می شود.

ه 
جرب

ت
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اهدافروش اجرایی موضوع

اگه گفتی 
سؤال و جواب 

کجاست؟
 )زود، تند و 

سریع(

ســؤال یک: معلم جلوی دوربین خود کاغذی 
بگیرد و بچه ها را به چالش بکشــد )یک مفهوم 
ریاضی را روی کاغذ بنویسد و اعالم کند: با توجه 
به مفهوم برایش سؤال بنویس. سپس سؤال را در 

ذهنت پردازش کن و بعد راه حل را بنویس.
سؤال دو: معلم دو یا سه کلمة کلیدی از سؤال 
را عنوان می  كند. سپس دانش آموزان به طراحی 

سؤال مشغول مي شوند.
سؤال سه: آموزگار بخشی از سؤال را می خواند 
و بقیة ســؤال را از دانش آمــوزان می خواهد تا به 

شیوه های گوناگون طراحی كنند.
سؤال چهار: از قبل ســؤال را روی تختة خود 
ذخیره کرده باشد و در زمان مقرر نمایش دهد و 

حال بخواهد به تخته توجه کنند.
 ســؤال پنج: از دو یا ســه نفر از دانش  آموزان 
بخواهــد با هم فکری یکدیگر ســؤالي را طراحی 

كنند.
سؤال شش: فقط سؤال را بخواند و بدون حافظة 

دیداری، توان شنیداري دانش آموزان را برانگیزد.
سؤال هفت: دانش آموزان، پس از اتمام کالس، 
ســؤال را روی کاغذ بنویســند و دلیل خود را از 

انتخاب سؤال در یک سطر توضیح دهند.

- دانش آموزان نمی دانند سؤاالت چطور و چگونه قرار است توسط معلم بازگو شوند. باید در 
هر لحظه در کالس برخط آماده باشند )دقت، سرعت عمل باال و حضور به موقع باید باشد 
و از سویی از آنجا که نحوة چگونگی ارائة سؤاالت برای فراگیرندگان غافل گیرکننده است، 
به طور هم زمان باید تمام حواس خود را فعال كنند و دقیق تر به کالس توجه كنند. در این 

روش تمام دانش آموزان به طور هم زمان درگیر سؤاالت می شوند(.
- در جواب ها نیز می تواند تنوع وجود داشته باشد. به طور نمونه جواب می تواند توسط یکی 
از بچه ها داده یا روی تخته نمایان شــود.  همچنین پاسخ مي تواند با کدگزاری های معلم 

داده شود.
اهداف سؤال یک: درگیر كردن هم زمان حافظه  های دیداری و بصری در دانش آموز.

در این روش فراگیرندگان در ابتدا آنچه را روی تختة مجازی نمود کرده اســت می بینند. 
سپس مطلب را پردازش می كنند.

اهداف ســؤال دو: افزایش و شناخت درک مطلب دانش آموزان، برانگیختن ایده پردازی در 
ذهن آن ها.

اهداف سؤال سه: پایان باز و ایجاد خالقیت و گسترش تنوع در یادگیری.
اهداف ســؤال چهار: دقت، توجه و تمرکز روی یک مفهوم ازپیش تعیین شده و محک زدن 

خود در هنگام مواجهه با آن.
اهداف ســؤال پنج: تقویت روحیة مشارکت و همدلی و هم زبانی در میان دانش آموزان در 

فضای برخط.
اهداف سؤال شش: دقت و سوق دادن به سوی حافظة شنیداری و تقویت آن.

اهداف سؤال هفت: با توجه به در دسترس نبودن فیزیکی فراگیرندگان در کالس برخط. با 
این روش کمک مي كنیم آموزش دانش آموز تنها به کالس خالصه نشود و در حین تدریس 
برخط بیشتر توجه داشته باشد، زیرا پس از اتمام کالس، خود نیز باید با درک و داده هایی 

که دریافت كرده است، به تولید و طراحی دست بزند.

چه کسی 
پروژه اش از همه 
جذاب تر است؟ 

آموزگار از فراگیرندگان می خواهد به دلخواه از 
سرفصل های درس ها موضوعی را انتخاب كنند و 
سپس به پروژة گروهی یا انفرادی خود را طراحي 

كنند.

انتخاب شــیوة گروهی یا انفرادی دانش آموزان، با توجه به نظر خود )آزاداندیشــی در فکر و 
عملکرد(، 

نحوه  ارائه  پروژه )فیلم/ بازی/ پاورپوینت )پرده نما(/ طرح پرســش و سؤاالت واگرا/ پویانمایي 
)انیمیشــن(/ ساخت و طراحی آزمایش / فعالیت های مهارت محور / ساخت وسایل آموزشی 

کم هزینه
درگیركردن دانش آموزان. پس از اتمام کالس آن ها موظف هســتند به روش علمی دست به 
پژوهش بزنند و به کمک مشــاهده، طراحی پرسش نامه و به اشتراک گذاشتن آن در کالس 

برخط و یادداشت برداری، تمام مراحل پروژة خود را ارائه كنند.

من معلم 
کالس هستم

دانش آموزان طبق سلیقة خود سناریوی یک 
کالس را می چینند.

براي مثال می توانند چنــد نفره یک درس از 
کالس را با هــم تدریس كنند: اگر یک درس از 
اجتماعی ٦ صفحه باشــد و گروه سه نفری، هر 
یک 2 صفحــه را با ســناریوی از پیش تعیین 

شده ی خویش برگزار می نمایند.

دانش آموزان می توانند از نرم افزارهای گوناگون استفاده کنند. به شکل ارائة پرده نما، کلیپ 
یا فیلم، موضوع درس را به دیگر دوستان خود بازگو كنند.

اجرای زنده در کالس برخط و به شکل فراهمایي)کنفرانس( در سه بخش.
مدل پرسش و پاسخ.

طراحی 
جمع بندی 

عملکرد

معلــم از دانش آموزان خــود می خواهد برای 
جمع بندی عملکرد ســؤاالتی طراحی كنند؛ از 
قبیل: مهارتی )با ابزار ساده و کم هزینه با عكس و 
گزارش از  تمام مراحل( )تستی، تشریحی و جای 
خالی(. طرز استفاده و زمان بندی جمع بندی را 

هم تعیین كنند )دانش آموزان دوم تا ششم(.

دانش آموز با این کار خود درگیر طراحی سؤال ها می شود و در وهلة اول به طور غیرمستقیم 
ایفای نقش می كند.

با این کار روحیة پرسشــگری و طراحی و ایده پردازی را در جهت طراحی سؤاالت افزایش 
می دهیم و از طرف دیگر مسئولیت پذیری را در کودک مي افزاییم. زیرا با این کار او موظف 
است در زمان تعیین شــده و با درنظرگرفتن تمام اعضای کالس، دست به خلق سؤاالتی 
بزند که  باید همة جوانب را رعایت كنند )ناخواســته ذهن او درگیر این نکته می شود که 
چطور و چگونه سؤاالت را طراحی كنم که هم در جایگاه معلمی باشم و هم سؤاالت برای 

هم کالسی هایم مناسب باشند.

آمــوزگار برای آنکه نظــم را در کالس برخط مأمور کالس
فراهم كند، از خــود دانش آموزان کمک خواهد 
گرفت که در یک بازة زمانی مشخص از تک تک 
دانش آمــوزان به عنوان مأمــوران کالس برخط 

استفاده می كند.

مسئولیت پذیری
روحیة وظیفه شناسی

نظم، جلوگیری از گفت و گوهای غیرآموزشی، حضور به موقع
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 1.نوشتن بافت مسئله
پس از نوشتن هدف یادگیري عملكرد و شواهد آن الزم است 
معلم براي اندازه گیري عملكرد یك تكلیف طراحي كند. تكلیف 
شامل این مراحل است: 1. نوشتن بافت مسئله؛ 2. ابزار و وسایل؛ 
3. شــیوة انجام تكلیف. اولین مرحلة تهیة تكلیف نوشتن بافت 
مســئلة آن است. نوشتن بافت مسئله در هر دو آزمون واقعي و 
كتبي عملكرد الزامي است. بافت به موقعیتي واقعي اشاره دارد 
كه در آن یادگیرنده با مسئله اي مواجه مي شود. وجود مسئله در 
بافت باعث مي شود یادگیرنده براي رفع آن به نشان دادن عملكرد 
معنادار اقدام كند؛ طوري كه به تولید راه حل یا محصول یا اجراي 
یك مهارت ویژه منجر  شود. هرچند برخي از صاحب نظران اعتقاد 
دارند یك آزمون عملكرد مي تواند بدون بافت مسئله نیز باشد. 
بــراي مثال در آزمون هاي عملكرد مورد اســتفاده در مطالعات 
تیمز این اتفاق رخ داده است، اما بر اساس آنچه در مورد مفهوم 
عملكرد، آزمون عملكرد و مباني نظریة یادگیري سازنده گرایي 
ارائه شد، نشــان دادن عملكرد یعني توانایي استفاده از دانش و 
مهارت باید در موقعیت هاي واقعي یا شبیه به واقعیت باشد؛ وگرنه 
همان طور كه ویگنز )200٦( مي گوید، آزمون عملكردي كه فاقد 
بافت مسئله باشد، به تمریني بي هدف، بي ارزش و خسته كننده 
تبدیل خواهد شد. عملكرد وقتي براي دانش آموز معنادار مي شود 
كه او براي مواجه شدن با مسئله آن را نشان دهد. آزمون عملكرد 
بدون وجود بافتي كه مســئله اي در آن رخ مي دهد، بیشــتر به 
فعالیتي خودكار و بي هدف شــبیه اســت تا فعالیتي كه در آن 
یادگیرنده به صورت متفكرانه از دانش و مهارت هاي آموخته شده 
براي تولید راه حل یا محصول براي مســئله استفاده مي كند. در 
مثال  زیر اهمیت بافت مسئله براي آزمون واقعي و كتبي عملكرد 

نشان داده شده است.
مثال: بافت مسئلة آزمون واقعي عملكرد )علوم(

هدف یادگیري عملكرد:
- انتظار دارم دانش آموز پس از آموزش »صداهاي مختلف را با 
یكدیگر مقایســه كند و از بعضي چیزها كه صدا را از خود عبور 

مي دهند براي تولید صدا استفاده كند.«

 مالك های هدف يادگيری
- صداهاي مختلف را بشناسد.

- بین تولید صدا و هر آنچه صدا را از خود عبور مي دهد، ارتباط 
ایجاد كند.

 بافت مسئله:
زهرا براي تشــخیص صداهاي كلفت و نازك آزمایشي انجام 
داد. او در چهــار لیوان یك اندازه آب ریخت. آب درون هر یك از 
لیوان هــا را از كم به زیاد ریخت. پس از ریختن آب به هر لیوان 
ضربه اي زد. او مشاهده كرد، صداي ضرب هر لیوان با لیوان دیگر 
فرق دارد. زهرا با این آزمایش چه چیزي مي فهمد؟ آیا او مي تواند 

با زدن هر ضربه صداهاي كلفت و نازك تولید كند؟

 2. پيش بينی ابزار و وسايل برای دستكاری 
مسئله

دومین مرحله در تهیة تكلیف، پیش بیني لوازم و وسایل براي 
دســتكاري كردن در آزمون واقعي عملكرد است. توجه داشته 
باشــید، ابزار و وسایل فقط در آزمون واقعي عملكرد پیش بیني 

 ايرج خوش خلق
عضو هيئت علمی )بازنشسته(

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ی 
ياب

ش
ارز

 و 
ش

ج
سن

 آزمون های كتبی
عملكردی

 روش هـای سـنجش و ارزشـيابی در 
يك تقسـيم بندی كلی شـامل بازپاسخ، 
ارزشـيابی عملكـردی  و  پاسـخ  بسـته 
می  باشـد. ارزشـيابی عملكـردی شـامل 
روش هايـی چـون آزمـون شناسـايی، 
آزمون در موقعيت شبيه سـازی شـده و 
آزمـون كتبی عملكـردی اسـت. در اين 
مقالـه فرايند تدريـس آزمون های كتبی 

عملكـردی بيان می گـردد.



45 رشد معلم | دورۀ ۴۰ |  شمارۀ 8 | اردیبهشت ۱۴۰۱

 ايرج خوش خلق
عضو هيئت علمی )بازنشسته(

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 3. شيوۀ اجرای تكليف
ســومین مرحله در تهیة تكلیف، نوشــتن اجــراي آزمایش، 
دستكاري، تحلیل و تفسیر نتایج است. در این مرحله یادگیرنده 
با توجه به مســئله اي كه با آن روبه روست، با استفاده از وسایل 
و لــوازم )در آزمون واقعي عملكرد( آزمایش ها و اعمالي را انجام 
مي دهد تا عملكرد خود را در پیداكردن راه حل یا تولید محصول 
نشــان دهد. او پس از آزمایش یا نوشتن پاسخ هاي مناسب به 
تحلیل، تفســیر، ذكر دلیل و برداشت هاي خود دربارة عملكرد 

مي پردازد و از پاسخ هاي خود دفاع مي كند.
به عنوان نمونه اي از شیوة اجراي تكلیِف آزمون واقعي عملكرد، 

به شرح زیر توجه كنید:
شیوة اجراي تكلیف آزمون واقعي عملكرد علوم

در چهار لیوان بلــوري هم اندازه، مقــداري آب به اندازه هاي 
گوناگون از خیلي كم، كم، خیلي و خیلي زیاد بریزید. به سر هر 
لیوان چند ضربه بزنید و در جدول بنویسید كدام لیوان صداي 

كلفت یا نازك دارد.
هر كدام از صداها چگونه تولید شدند؟ علت را بنویسید.

صداي كدام لیوان نازك و كدام كلفت بود؟ چرا؟
چه چیزهایي صدا را از خود عبور مي دهند؟ دو مثال بنویسید.

مي شــوند و در آزمون كتبي عملكرد الزامًا به پیش بیني وسایل 
نیازي نیســت. معلم پس از نوشــتن هدف یادگیري عملكرد، 
نشانه هاي عملكرد و بافتي كه مسئله در آن اتفاق افتاده است، 
به پیش بیني لوازمي كــه یادگیرنده از آن ها براي انجام تكلیف 
استفاده خواهد كرد اقدام مي كند. براي نمونه، وسایل و لوازمي 
كه معلم براي آزمون واقعي علوم )تولید صدا( پیش بیني مي كند، 

مي تواند به شرح زیر باشد:
لوازم و وسایل كار 
- چهار عدد لیوان

- مقداري آب
- وسیله اي براي ضربه زدن به لیوان ها

معلم براي انجام آزمون واقعي عملكرد وســایلي را در اختیار 
دانش آموز قرار مي دهد تا او از آن ها براي دستكاري استفاده كند 
و با دستكاري نتایج، راه حلي مناسب براي مسئلة طرح شده كشف 

و تولید كند.
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چارچوب 
 TPACK

مقدمه
دوران چهارم انقــالب صنعتی، همة عرصه های زندگی را به 
سمت فناوری های دیجیتال، هوش مصنوعی، داده های بزرگ 
و روباتیک ســوق داده اســت. آموزش و پرورش نیز نمی تواند 
از مختصات این عصر مســتثنا باشد. »آموزش و پرورش نسل 
چهارم« اصطالحی است که کارشناسان آموزش برای توصیف 
نحوة پیاده ســازی فناوری سایبری  در یادگیری از آن استفاده 
می  كنند. دانشجومعلمان امروزی كه بخشی از جمعیتی هستند 
که »بومی دیجیتال « نامیده می شوند، در زندگی روزمرة خود 
از فناوری ها استفاده می کنند. اگرچه استفادة آن ها از فناوری 
عمدتًا بر فعالیت های ارتباطی اجتماعی و فعالیت های یادگیری 
آن ها به عنوان دانشــجو متمرکز و مرتبط بوده اســت، آن ها، 
به عنــوان معلم، غالبًا فاقد دانش، مهــارت  و تجربه هاي ادغام 
فناوری در کالس های درس برای کمک به آموزش و کمک به 
دانش آموزان خود در یادگیری هستند؛ حتی اگر به طور کامل 
اهمیت انجام این کار را درک کنند. آموزش و پرورش نســل 
چهارم معلمان را ملزم می کند بر فناوری تسلط داشته باشند و 
در فرایند یادگیری ادغام و یكپارچه سازي كنند. توانایی معلم 
در تســلط بر فناوری در یادگیــری را می توان از طریق دانش 
محتوای پداگوژیكي فناورانه )TPACK( متعلق به معلم مشاهده 
کرد. به عبارت دیگر، TPACK یک چارچوب نظری برای ادغام 
فناوری، آموزش و موضوع یا محتوا در یادگیری اســت و برای 
توصیف و درک اهداف اســتفاده از فناوری تدوین شده است. 
TPACK عالوه بر آن بر هم پوشانی غنی میان پایه های دانش 

پداگوژیكي، محتوا و فناوری تأکید می کند.
بررســی سه عنصر دانش TPACK و تعامالت بین هر عنصر 

TPACK و روابط آن ها با انقالب صنعتی چهارم بســیار مهم 
اســت. توانایی TPACK برای معلمان آینده بسیار مهم است، 
زیرا آن ها باید تمام موضوعات درسی را آموزش دهند. معلمان 
آینده نگری کــه توانایی های TPACK دارند، می توانند فناوری 
را در فرایند یادگیری ادغام کنند. استفاده از فناوری در فرایند 
یادگیــری برای دانش آمــوزان در درک موضوع مفید اســت. 
وظیفة معلمان آینده نگر این اســت که یادگیــری انتزاعی را 
طوری طراحی کنند که با توجه به ســطح تفکر دانش آموزان 
از طریق فناوری منســجم تر، هماهنگ تر بــا بافت و واقعی تر 
باشــد. انتظار می رود معلمان مؤثر از ظرفیــت فناوری برای 
توسعة درک دانش آموزان، تحریک عالقه به یادگیری و بهبود 
مهارت های دانش آموزان اســتفاده کنند. TPACK چارچوبی 
برای محققان و دســت اندركاران آموزش است که برای توسعة 
مدل های یادگیری به منظور دســتیابی به اهداف یادگیری از 
طریق فرایندی بهتر مي كوشد. لذا معلمان در حال خدمت یا 
دانشجومعلمان آینده باید به دانش فناوری، پداگوژیكي و دانش 

محتوا تجهیز و مسلح شوند.
 

مروری بر دانش محتوای پداگوژيكی فناوری
TPACK دانش و شایســتگی معلم اســت که شولمن برای 
اولین بار در 198٦-1987 توسعه داد. میشرا و كهلر )200٦( 
TPACK را در پاســخ بــه فقدان نظریــة هدایت کنندة ادغام 
فنــاوری در آموزش توســعه دادند. TPACK بســط توصیف 
شولمن از دانش مورد نیاز برای آموزش محتوای خاص- یعنی 
دانش محتوای پداگوژیكي یا آموزشــی- را با مشــخص کردن 
دانش مورد نیاز برای آموزش محتوای خاص با فناوری نشــان 
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 مروری بر دوران آموزش و پروش نسل چهارم
و ضرورت به کارگیری دانش پداگوژیکی فناورانه
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می دهد. TPACK ساختاري نظری دانشي را توصیف می کند 
که معلمان برای تدریس با ابزارها و منابع دیجیتال اســتفاده 
می کنند. چارچوب TPACK را می توان در شــکل 1 مشاهده 
 TK، CK، PK، PCK، کرد. عالوه بر این، عناصر آن، از جمله

TCK، و TPK نشان داده شده اند.

 
 TPACK در کشورهای توسعه یافته، شایستگی معلم به عنوان
شناخته می شود. TPACK از سه جزء اساسی تشکیل شده است: 
یعنی دانش پداگوژیكي یا آموزشی ؛)PK(؛ دانش محتوا )CK( ؛ 
دانش فناوری )TK(. این سه جزء نوعي آموزش موضوعی خاص 
از جمله TPK، TCK، و PCK را ایجاد که TPACK را تشــکیل 

می دهند.
 TK، PK، CK، TPK، TCK، PCK محققان هفت جزء ساختار
و TPACK – را با شور و شوق فزاینده به ویژه در سال های اخیر، 
بررسی كرده اند. مؤلفة هشتم )زمینه های متعدد و متنوعی که 
همة این جنبه های دانش معلمان در آن توسعه می یابند و قرار 
می گیرند( توجه به نســبت کمی از محققان TPACK دریافت 
کرده است. دانش زمینه ای شامل بسیاری از ویژگی های فیزیکی، 
بین فــردی، فناوری، اجتماعی، سیاســی، اقتصادی، فرهنگی، 
جغرافیایی و ســایر ویژگی های تجربه ها و ویژگی های فعلی و 
گذشتة دانش آموزان و معلمان، چه در مدرسه و چه در خارج از 
آن، است. بنابراین، TPACK منحصر به فرد، موقتی، موقعیتی، 
خاص، انطباقی و خاص اســت و برای هر معلم در هر موقعیتی 

متفاوت خواهد بود.
دانش فناوری )TK(، در مورد ابزارها، نرم افزارها و سخت افزارهای 
خاص اســت. دانش پداگوژیكي یا آموزش )PK( در مورد نحوة 
مدیریت، آموزش، و راهنمایی دانش آموزان است و دانش محتوا 
)CK( در مورد رشته یا موضوع است. این ها با هم ترکیب می شوند 
تا دانش پداگوژیكي فناوري )TPK(، در مورد رابطة بین فناوری ها 
و شــیوه های آموزشــی، دانش محتوای پداگوژیكي یا آموزشی 
)PCK( در مورد شــیوه های آموزشی و اهداف یادگیری، و دانش 
محتوای فناوري در مورد فناوری ها و اهداف یادگیری )TCK( را 
 TCK و TPK، PCK که محل تالقی TPACK .تشــکیل دهند
است، در مورد رابطة پیچیدة بین تمام حوزه های سازندة دانش 
اســت. مهم تر از همه، این ها همه بخشــی از بافت پیچیده ای 

هستند که معلمان در آن عمل می کنند.

نتيجه گيری
از طریق بررسی ادبیات  TPACK مشهود است که بسیاری از 
برنامه های آماده ســازی معلم بر مدل های فناوری منسوخ تکیه 
دارنــد و به طراحی مجدد نیاز دارند. »توســعة آموزش مبتنی 
بر فناوری یــک فرایند فعال و مــداوم در زمینه های گوناگون 
اســت. بنابراین، برای برنامه های آموزش معلمان ضروری است 
راهبرد های متعددي برای هدایت، مدل سازی و حمایت از توسعة 

معلمان پیش از  خدمت از آموزش، مبتنی بر فناوری، اتخاذ شود 
تا زمانی که به بخشی جدایی ناپذیر از رشد حرفه ای آن ها تبدیل 
شود.« شاید آنچه مربیان باید در نظر بگیرند این است که چگونه 
می توانیم انتظار رشد دانش آموزان را داشته باشیم، در حالی که 
خودمان به عنوان مربی رشد نکرده ایم؟ ما نمی توانیم با مهارت های 
قرن 19 تدریس کنیم و انتظار داشته باشیم دانش آموزان ما براي 

قرن 21 آماده باشند. 
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مطالعات آموزش وپرورش

 »اقدام پژوهي معلم، بنانهادن مردم ساالري دانشي« كتابي است 
براي فارغ التحصیالن دورة تربیت معلم، معلمان مجرب، و مدیران. 
این كتاب براي استفاده در دوره هاي اقدام پژوهي از قبیل پژوهش 
معلم، اقدام پژوهي معلم، اقدام پژوهي آموزشي، سمینار پژوهشي 
و پژوهش در كالس درس تهیه شــده است. همچنین مي تواند 
به عنوان متن تكمیلي براي دوره هایي در زمینة روش شناســي 
پژوهش، پژوهش كیفي، توســعة كاركنان، تغییر مدرســه، و 
سیاست گذاري و مدیریت آموزشي مورد استفاده قرار گیرد. در 
نهایت، منبع مفیدي براي برنامه هاي ضمن خدمت و توســعة 
كاركنان در آن دســته از مناطق آموزشي است كه عالقه مند به 
اجرا گذاشــتن رویكرد پژوهشي براي بهبود تدریس و یادگیري 

دانش آموزان هستند.
این كتاب به واســطة تأكید بر كمك به مدرسه ها براي ایجاد 
مردم ساالري هاي دانشي از طریق فرایند اقدام پژوهي معلم، متمایز 
از آثار دیگري اســت كه در این حوزة موضوعي نگاشته شده اند. 
این متن نشان مي دهد، مدرسه ها مي توانند از طریق اقدام پژوهي 
معلــم به موقعیتي تبدیل شــوند كــه در آن معلمان رهبري 

فكري را براي ســاخت دانش مردم ساالرانه، غیرسلسله مراتبي، 
برابري طلبانه، مشــاركتي و مبتني بر همكاري فراهم مي كنند. 
در چنین مردم ساالري هایي، پژوهش بر هر جنبه اي از سازمان، 
برنامه ها، فعالیت ها و فرهنگ مدرسه سایه مي افكند. این بدان 
معناست كه همة كاركردهاي مدرسه از جمله تدریس، یادگیري، 
برنامة درسي، رهبري، توسعة حرفه اي، همكاري دانشگاه- مدرسه 
و درگیرشدن والدین را مي توان مورد پژوهش قرار داد. معلمان، 
دانش آموزان و والدین در انجام پژوهش در كالس درس، مدرسه 
و جامعــه همكاري مي كنند تا براي ایجاد تغییر معنادار، دانش 
را بســازند. آن ها نسبت به روشنگري گروهي و باالبردن آگاهي 
متعهد مي شوند تا توانایي بالقوه را براي تحكیم موقعیت خویش 
و نوسازي افزایش دهند. از اصول مردم ساالري در تعلیم و تربیت 
پشــتیباني كنند، دانش عملي اصیلي را بسازند كه تغییري در 
زندگي دانش آموزان بــه وجود آورد و اصول عدالت اجتماعي را 
در مدرســه و جامعه برپا کنند. این كتاب در ایجاد تصویري از 
مدرســه به مثابة مردم ساالري هاي دانشي، در تلقي جامع آن از 
اقدام پژوهي به عنوان پارادایمي مولد و متمایز، و در مفهوم سازي 

دوبارة آن از روایي پژوهش، مصمم و استوار است.

 اهداف نگارش اين كتاب عبارت اند از:
1. توسعة درك و شناخت از اقدام پژوهي معلم به عنوان شیوه 

عمل فكري منحصر به فرد و انتقادي و شكلي از تفكر.
2. آگاهي از اینكه اقدام پژوهي معلم چگونه مي تواند گنجاندن 
فعال و مداوم صداهاي غیرســنتي یعني نظرات دانش آموزان و 

والدین را در فرایند پژوهش تقویت كند.
3. تمركز بر شناخت مباني تاریخي، فلسفي و نظري اقدام پژوهي؛ 
دروني كردن اقدام پژوهي به مثابة چیزي بیش از یك رویكرد فني 

به انجام پژوهش.
٤. توسعة درك و شناخت از اقدام پژوهي به عنوان پارادایمي در 

مقابِل یك روش.
٥. توسعة دیدگاهي متفاوت و منحصر به فرد دربارة صحت و 
اعتبار دیدگاهي كه تنوعي از فرایندها را براي به نمایش گذاشتن 

و متمایزكردن قابلیت اعتماد اقدام پژوهي در برمي گیرد.
٦. دانســتن اینكه معلمــان، والدین و دانش آمــوزان چگونه 
مي توانند از طریق اقدام پژوهي مبتني بر همكاري، بنیان دانشي 
براي بهســازي تدریس و یادگیري، و بنانهادن مردم ســاالري، 

دانشي به وجود آورند.
7. آگاهــي از اینكه شــیوه هاي عمــل اقدام پژوهي، به جاي 
شــیوه هاي منفصل و جداي از هــم، فرایندهاي جالب توجه و 

گرایش هایي فكري براي انجام یك بررسي پژوهشي هستند.
8. آگاهي از چگونگي بنیادنهادن فرهنگ پژوهش مدرسه اي از 

طریق پژوهش مبتني بر همكاري.
9. شناخت نقش مدرسه و رشــد حرفه اي به مثابة جایگاهي 

سازنده و مولد براي شكل دادن به مردم ساالري دانشي.
10. توسعة چشم اندازهاي خردمندانه به پیچیدگي ها، چالش ها 

و امكانات اقدام پژوهي براي تغییر شیوة عمل آموزشي.
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