
 جناب آقای معصومی بفرمایید 
از چه ســالی و با چــه هدفی از 
رمزینه های سریع پاســخ استفاده 

کردید؟
ســال 1391،  حــدود  در  بنــده   
بــا توجه بــه تحقیقاتی کــه در زمینة 
از  مباحث هوشمند سازی و بهره برداری 
فناوری های روز در آموزش در کشورهای 
متعدد داشتم، در اســتفاده از قلم های 
نوری در بحث آموزش به نتیجه رسیدم 

بــرای اینکه ما بتوانیم اطالعات و دانــش خاصی را در زمان 
کوتاهــی به بچه ها انتقــال بدهیم، اســتفاده از رمزینه های 

سریع پاسخ گزینة  خوبی است.
به همین دلیل، در دورة ابتدایي شــروع کردیم به طراحی 
کتاب هایی که رمزینه دارنــد. دانش آموزان با توجه به وجود 
ســخت افزارهای متنوعی مثل رایانك )تبلت(، گوشی همراه 
پدر و مــادر یا رایانة كیفی )لپ تــاپ( می توانند با تگ هایی 
)برچســب های کوچک رمزینه های سریع پاســخ( که روی 
کتاب ها چسبانده می شدند و با استفاده از یک حلقة واسطه 
که قلم نوری بود و روی تگ ها قرار داده می شد، دانشی را در 

زمان کمی کسب کنند.
برای مثــال می توانم بگویم، معلم مــا می خواهد در درس 
علوم راجع به فرســایش خاک صحبت کند. شاید دانش آموز 
هیچ تصوری از فرسایش خاک نداشته باشد، ولی اگر فیلم یا 
محتوایی آموزشی در این زمینه ببیند، می تواند درک بهتری 
داشته باشد، در واقع یکی از اهداف اصلی خود بنده در زمینة 
آموزش این اســت که بتوانم موارد پیچیده را به زبان خیلی 

ساده و در زمان کمتری به دانش آموزم انتقال بدهم.
 در چــه زمینــه و موضوعاتــی از رمزینه های 

سریع پاسخ استفاده کردید؟
 کتاب های درسی و کمک آموزشی، 
مباحث هنــری و خالقیــت و در واقع 
اموری که بتوان منابــع اطالعاتی آن ها 
را در جایی جمع آوری کرد و دانش آموز، 
چــه با معلم چه بدون معلــم، بتواند در 
زمان هایی که عالقه مند اســت دانشــی 
کسب کند. در این زمینه دست ما بازتر 
بود، چون تولیــد محتواها ضروری تر از 
خود رمزینه های سریع پاســخ بودند. به 
همین دلیل رمزینه ها در اولویت نبودند. ولی دلیل ســرعت 
باالی ما در تولید و توزیع رمزینه ها این بود که ما از سال های 
قبل تر از 91 در درس های بخوانیم و بنویسیم، علوم، ریاضی، 
قــرآن و هدایــا محتواهای مربوطــه را تولید كــرده بودیم. 
اتفاقــی که افتاد این بود ما به جای توزیع این اطالعات روی 
فلش و ســی دی، آن ها را  روی ســرور مجموعه قرار دادیم 
و دانش آموزان می توانســتند از طریق رمزینه ها و قلم نوری 

اطالعات را به سرعت کسب کنند.
 آیا در مسیر طراحی و استفاده از رمزینه ها مانعی 
بر سر راه خود داشتید؟ آیا همكارانتان به راحتی کار 

با رمزینه ها را پذیرفتند؟
 یکــی از بزرگ ترین موانع روبه روی ما بحث های فرهنگی 
هســتند. ما فنــاوری را وارد می کنیــم، در حالی كه فرهنگ 
بهره برداری از آن، نه تعریف و نه آموزش داده می شود. بیاییم 
در ســطح خرد به جامعه نگاهی بیندازیــم. قباًل پدر و مادرها 
می رفتند مدرسه و پشت میز می نشستند. معلم مدرسه می آمد 
درس می داد و آن ها نکات را یادداشت می کردند و می نوشتند. 
حاال مــا باید به این پدر و مادرها بگوییم بچة شــما می تواند 
آموزش را از طریق ابزاری کسب کند که دیگر نیازی نیست به 

گزارش و 
گفت و گو

گفت وگوكننده: میترا مطمئنیان آرانی )دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی(

رمزرمزینهها

علي معصومی گودرزي، مدیر دبســتان پسرانة سرای زندگی منطقة 4 تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت 
کارآفرینی سازمانی است. ایشان 22 سال در آموزش سابقه دارد و در زمینه های فناورانه تجربه های خوبی داشته  است. با 
توجه به موضوع این شمارة مجله خدمت ایشان رسیدیم تا در خصوص فعالیت هایی که در مجموعه شان انجام شده است 

صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
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آن شیوة قدیمی سر کالس بنشیند تا یادگیری صورت بگیرد.
به علت اینکــه در ذهن من پدر یا مادر این نقش بســته 
که فرزندم حتمًا باید ســر کالس باشد، پذیرش این موضوع 
از جانب اولیا ســخت بــود. ولی در این دو ســال اخیر، به 
دلیل وجود کرونا، در کنار تمام مشــکالتی که برای حیطة 
آموزش داشــت، در بحث بهره برداری از فناوری آموزشی، ما 
حداقل 20 ســال به جلو پرت شدیم. در کنار بحث فرهنگی 
و اولیا، ما تا به حال آموزگارانی داشتیم که سر کالس درس 
می رفتند و کسی ورود یا دخالتی در كارشان نداشت. راحت 
توضیحاتشــان را می دادند. ولی حاال یکدفعه باید بنشینند و 
محتوا آماده کنند، نظم دهند و بعد آن ها را منتشر کنند. این 
تغییر و این دســته از تغییرات اولش با مقاومت همراه است. 
زمان برد تا ما همکارانمان را متقاعد کنیم که این فناوری به 
کمک شــما آمده است تا حداقل از تکرار و تمرین های شما 
در زمان مفید کالس بکاهد. مثاًل  اگر به هر دلیلی دانش آموز 
در آن زمان نتوانســته از کالس اســتفاده کند، با استفاده از 
این فناوری، زمان کالس و انرژی خود را صرف مباحث دیگر 

می کند، نه تکرار و تمرین های مکرر و زمان بر.
در نهایت با برگزاری جلســات متعــدد و توجیه و ترغیب 
همــکاران، توانســتیم آگاهی های الزم را بدهیم و ســرعت 
بهره برداری را باال ببریم. نکته ای که همکاران را بیشتر ترغیب 
می کرد، کسب دانش در این زمینه بود که می توانست حس 

بهتری به آن ها منتقل کند.
 آیا در همة پایه ها از رمزینه ها استفاده کردید؟ در 

كدام پایه ها نتیجة مطلوب تری گرفتید؟
 از پیش دبســتان تا پایة ششم ابتدایی. خب، در پایه های 
باالتر، به دلیل درک بهتر بچه ها از این نوع آموزش، راحت تر 
و بدون مقاومت چندانی توانستیم نتیجة مطلوب تری بگیریم.
 برخی از معلمان این نگرانی را دارند که شــاید 
روزی فناوری ها و امکانات نوین از جمله رمزینه های 
سریع پاسخ جایگزین معلمان شوند. شما در این باره 

چه نظری دارید؟ به نظر شما این اتفاق رخ می دهد؟

 من معتقــدم، در حوزة آموزش، حتی با حضور فناوری، 
هیچ چیز نمی تواند جای معلم را بگیرد. این اشتباه ترین تصور 
است که ما فکر کنیم معلم از حوزة تعلیم و تربیت حذف شود. 
معلم همواره به دلیل نقش تســهیلگری و راهنمایی اش باید 

حضور داشته باشد.
من معتقدم باید این نگاه را برای معلم ها، خانواده ها و حتی 
بــرای نظام تعلیم و تربیت در دنیــا ایجاد کنیم که هیچ چیز 
جــای معلم را نخواهد گرفت، چون تمام خالقیت ها، از افکار 
معلم ها و در واقع افراد آموزشی نشئت می گیرد. ما اگر حتی 
بازتریــن مغزها را هم برای ربات ها بســازیم، باز در واقع آن 
ذهن، مغز و خالقیت انسان اســت که می تواند موضوعی را 
رقــم بزند که هیچ روبات و هیــچ فناوری  و هوش مصنوعی 

نمی تواند آن را ایجاد کند.
 با توجه به تجربه ای که در استفاده از رمزینه های 
سریع پاسخ دارید، فکر می کنید استفاده از رمزینه ها 

در دورة ابتدایی مناسب تر است یا متوسطه و چرا؟
 من معتقدم، به این شــکل دســته بندی نکنیم. ما باید 
این کار را از حوزة ابتدایی شــروع کنیــم و به دانش آموزان 
آشــنایی های اولیه را بدهیم. حاال هرچه ســن باالتر برود، 

شناخت عمیق تر و بهتر صورت می گیرد.
 به نظرتان چگونــه می توانیم از این رمزینه های 
سریع پاسخ به شکل مطلوب تری، عالوه بر کتاب های 

دانش آموزی، استفاده کنیم؟
 شــاید عمر این رمزینه ها نســبت به سرعت و پیشرفت 
فناوری از نظر بنده نهایت 20 سال باشد، اما بهتر است دیگر 
نهادها و سازمان ها هم در این زمینه به کمک آموزش و پرورش 
بیایند. برای مثال شهرداری از این رمزینه ها در همة مکان های 
عمومــی مثل پارک ها و مترو برای آموزش و یادگیری افراد، 
به خصوص دانش آموزان، اســتفاده کند؛ به طوری که وقتی 
والدین در حال خرید هستند، نوجوان با داشتن یک موبایل 

و رمزینه بتواند موضوعات کتاب ریاضی خود را مرور کند.
 سپاس از وقتی که برای این مصاحبه گذاشتید.
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