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اشاره
امـروزه رویکـردهای متنـوع و خالقانـه ای در آموزش وپرورش 
ابداع شـده اند. همچنین، متخصصـان با استفـاده از روش هـا و 
الگوهـای گوناگون سعـی بر تسهیـل فرایند یاددهی و یادگیری 
دارند. آموزش از طریق »استم«1 که سیاست آموزشی به روزي 
تلقی می شود، یکی از این راهکارهای نو برای بهبود یادگیری 
دانش آموزان است. همچنین، پژوهش ها بر اهمیت و تأثیر بازی 
بر یادگیری و افزایش انگیزة دانش آموزان در تعلیم وتربیت 
تأکیـد کـرده اند. اسبـاب بـازی هـا نیـز به عنـوان ابزارهایـي 
سرگرم کننده، به صورت مستقیم و غیرمستقیم در آموزش یک 
مهارت یا خلق تجربه ای دل نشین تأثیرگذارند. امروزه ویژگی 
آموزشـی اسباب بازی هـا بیشتـر مـورد توجه قرار گرفتـه و در 
رویکردهای آموزشی نقش تسهیل کنندگي فرایندهای یاددهی 
و یادگیری را بازی مـی کنند. در همین راستا، نگارنده در این 
نوشتـه سعـی دارد به اهمیت و ویژگی های اسباب بازی هایی 

بپردازد که با رویکرد استم طراحی شده اند.

کلیدواژه ها: آموزش استم، اسباب بازی استم

یـادگیـری بـا طعـم علـوم، فنـاوری، مهنـدسی و ریـاضـیات

  استم چیست؟
اصطالح »آموزش استم« به آموزش و یادگیری در زمینه های علوم، 
فناوری، مهندسی و ریاضیات اشاره دارد و معمواًل شامل فعالیت های 
آموزشی در تمام سطوح پایه است؛ از پیش دبستانی تا پس از دکترا، 
در هر دو بخش رسمی )مانند کالس های درس( و غیررسمی )مثاًل 
برنامه های بعد از مدرسه( است. استم مخفف علوم، فناوری، مهندسی 
و ریاضیات. اسباب بازی های استم بر علم، فناوری، مهندسی و ریاضی 
مبتنی هستند که برای کنجکاوی، یادگیری و آموزش طراحی شده اند 
)گونزالس و کنزی، 2012(. اسباب بازی ها و محصوالت مرتبط با استم 
برای کمک به کودکان در ایجاد مهارت های مفید در زمینه هایی که 

صنعت شغلی به طور مداوم در حال رشد است، مهم هستند.

آیدین مهدی زاده تهرانی
دکترای برنامه ریزی درسی
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مقـاله التین را از رمزینه 
باال مشاهده کنید

  اسباب بازی استم چیست؟
اسباب بازی های استـم بر اسـاس مفاهیـم علم، فنـاوری، مهندسی 
و ریاضیات طراحـی و تولید می شوند. این محصوالت می توانند از 
یک ربات برنامه نویسی شده تا یک بستة علمی میکروسکوپ را شامل 
شوند. چند مثال دیگر از اسباب بازی های استم، پازل های ریاضی، 
بسته های صنایع دستی، مدل های علمی و حتی مکعب روبیک هستند. 
ایـن اسباب بازی هـا مهارت هـای کودکان و دانش آمـوزان دوره هاي 
ابتدایی و متوسطه را تقویت و موضوعات استم را سرگرم کننده و قابل 

دسترس می کنند.

  تأثیر اسباب بازی های استم در دوران رشد
مطالعات نشان مـی دهنـد کودکان و نوجـوانان غالبًا از موضوعات 
)علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات( می ترسند. روان شناسان از مزایای 
استفاده از اسباب بازی های استـم برای کودکان در سنیـن پایین به 
ایـن نکتـه اشـاره مـی کنند که زمانـی که دانش آمـوز از کودکـی 
با بسته های آموزشی یا اسباب بازی های استم کار کرده باشد، بعدًا در 
مدرسه و مراحل مختلف زندگی خود از این موضوعات استقبال می کند. 
اسباب بازی های استم کودکان را تشویق می کنند توانایی های خود را 
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در این زمینه های اصلی به شیـوه ای لذت بخش توسعه و رشد دهند 
و دیگر از یادگیری و برخورد با این موضوعات وحشت نداشته باشند.

  اسباب بازی های استم و زندگی واقعی
اهمیت و فایده هاي آموزش با روش استم و تأثیر آن در شکل دادن به 
نوآوری و توسعه در گزارش ها و مقاالت متعدد مشهود است. به عنوان 
مثال، در ایاالت متحدة آمریکا، گزارش سال 2013 کارگروه )کمیتة( 
آموزش استم تأکید کرد که شغل های آینده بر پایة مشاغل استم هستند. 
همچنین، شایستگی های استم نه تنها در داخل، بلکه در خارج از این حوزه 
نیز مورد نیاز خواهند بود )شورای ملی علوم و فناوری، 2013(. بر اساس 
نتایج ارزیابی های مقایسه ای بین المللی )OECD، 2013(، توسعة 
شایستگی ها در رشته های استم به عنوان هدف فوری و الزامی بسیاری 
از نظام هاي آموزشی در نظر گرفته می شود که تا حدی از کمبودهای 
درک شده یا واقعی در نیروی کار فعلی و آیندة استم ناشی مي شود 
)کاپریل و همکاران، 2015؛ چارته، 2013؛ هاپکینز و همکاران ...، 2014؛ 
مرکز سیاست علمی جامعة سلطنتی، 2014(. مربیان، سیاست گذاران 
و سازمان های تجاری و صنعتی نیز بر ضرورت بهبود مهارت های 
فعلی  اقتصادی  و  اجتماعی  چالش های  با  رویارویی  برای  استم 
و آینده تأکید دارند )کاپریل و همکاران، 2015؛ هانی و همکاران، 
2014؛ مارجینسون و همکاران، 2013؛ پرینسلـی و بارانای، 2015؛ 
مـرکـز سیاست علمـی جامعه سلطنتی، 2014(. اما چگونه می توان 

دانش آموزان را به گرایش های استم عالقه مند کرد؟
سرگرم کننده و لذت بخش کردن موضوعات استم یک راه مهم برای 
کمک به کودکان است تا نگرش مثبتی به این موضوعات پیدا کنند. 
این یک واقعیت شناخته شده است که دانش آموزانی که از فعالیت های 
استـم لذت مـی برند، غالبـًا در سطح دانشـگاه نیـز به مطالعة آن ها 
می پردازند. اسباب بازی ها و سرگرمی های حوزة استم با تأکیدی که بر 
ترکیب مهندسی، ریاضی، علوم و فناوری دارند، کودکان و نوجوانان 
را برای نقش پذیری و نقش آفرینـی در زندگـی واقعی آماده می کنند. 
به عنوان مثال، بستة علمی ـ آموزشی ساخت بردهـای الکترونیک با 
رویکرد استم تجربة یادگیـری را در غنـی ترین شکل خود در اختیار 
کودک مـی گذارد. تقـویت مهـارت های ظـریف و درشت و یادگیری 
مهارتـی فنـی، نقطة شـروعـی برای توسعة عالقه هـا و مهارت های 

کاربردی در زندگی واقعی است.

  مزایای اسباب بازی های استم
اسباب بازی های استم یک راه حل عالی برای آشناکردن کودکان در 
هر سنی با موضوعات استم است. برای تمام موضوعات، از هندسه 
گرفتـه تا زیست شناسی، اسباب بازی اي وجود دارد که مـی تواند هـر 

موضـوع در دایرة استم را قابل دسترس کند. از آنجا که اسباب بازی ها 
سرگرم کننده و لذت بخش هستند، کودکان به جای احساس ترس، به 

این موضوعات تمایل بیشتری دارند.

  1. بهبود مهارت های شناختی
اسباب بازی های استم با سطوح دشواری متفاوتي عرضه می شوند؛ از 
آسان تا سخت. این سرگرمی ها ابزارهایی عالی برای بهبود مهارت های 
شناختی هستند. آن ها به تقویت مهارت های حل مسئله، تصمیم گیری، 

تقویت حافظه و حتی بهبود حس و ادراک کمک می کنند.

  2. تقویت تفکر خالق و تخیل
اکثر اسباب بازی های استـم برای حل کردن به نوعی تفکر خالق نیاز 
دارند. آن ها ذهـن های جوان را تشویق می کنند که خالقانه فکر کنند و در 
حین لذت بردن از فرایند، به راه حل دست پیدا کنند. تقویت خالقیت یک 
عملکرد مهم در اوایل، اواسط و اواخر کودکی است و اسباب بازی های 

استم دقیقًا این کار را انجام می دهند.

  3. تقویت مهارت های حرکتی ظریف و درشت
تعدادی اسباب بازی استم وجود دارد که به هماهنگی چشم با دست 
نیاز دارند. آن ها ممکن است به ساخت وساز، مدل سازی و حتی یادگیری 
نحوة تعادل نیاز داشته باشند. به طور خالصه، اسباب بازی های استم 
به ایجاد مهارت های حرکتی درشت و ظریف کمک می کنند که همه 

برای رشد سالم کودک ضروری هستند.

  4. تقویت مهارت های بین فردی
اسباب بازی ها یک تجربة اجتماعی هستند. روان شناسان مدت هاست 
از بازی درمانی برای درک بهتر کودکان و کمک به آن ها برای حل 
مسائل اساسی استفـاده مـی کنند. اسباب بازی های استم به کودکان 
کمک می کنند در فضایی شبیه به بازی به هم ساالن و دوستان خود 
نزدیک شوند. این شرایط به ایجاد مهارت های بین فردی آن ها نیز 

کمک می کند.

  5. بهبود و تقویت رابطة والدین با کودکان
گاهی اوقات والدین فراموش می کنند در رشد فرزندانشان چه نقش 
مهمی دارند. مطالعات نشان می دهد، والدینی که به طور منظم درگیر 
فرایند آمـوزش فـرزندان خود هستند، فرزندان آن ها عملکرد تحصیلی 
باالتری دارند. اسباب بازی ها یا بسته های استم عالوه بر اینکه راهی 
عالی برای تعاملی کردن یادگیری است، روشی مفید برای برقراری 

ارتباط سرگرم كنندة والدین و فرزند نیز هستند.
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  چند نمونه از اسباب بازی ها با رویکرد استم

  1. قطعات سازه و جورچین
بلوک ها و سازه ها به کودک اجازه 
می دهند شکل ها و فرم های گوناگون 
را با کمک خالقیـت خـود آزادانه 
بسازند. مهم ترین ویژگی بلوک های 
سازه و جورچین، نبود محدودیت در 
اجراست. کودک هر سازه ای را که در 
ذهـن خود تصـور کند، می تواند با کمک 
بلوک های سازة جورچین به واقعیت 

تبدیل کند.

  2. کیت های علمی ـ آموزشی
بسته هـای آمـوزشی و مهارتی 
ترکیبی از مهارت های ساخت وساز، 
الکترونیک و گاهی در زمینه هاي 
شیمـی و فیـزیک هستند. این 
بسته هـای آمـوزشی و مهارتـی 
برای کودکان و نوجوانان بسیار 
جذاب هستند، زیرا مهارت های 

آن ها را به چالش می کشند و آموزش های کاربردی در زمینه های علمی 
و مهندسی را به صورت پایه به آن ها آموزش می دهند.

  3. سازه های فلزی و مکانیکی
ساختنی های فلـزی، عالوه بر تقـویت خالقیت و ساخت شکل ها و 
سازه های گوناگون در کودکان، مهارت های ظریف و به نسبت درشت 
کودکان را نیز تقویت می کنند. کودک برای سرهم کردن قطعات باید 

از ابزارهای مشابه نمونه های صنعتی و 
حرفـه ای استفاده کنـد. این کار خـود 
تمرینـی بـرای تقـویت مهـارت های 

گوناگون است.

  4. بسته های رباتیک
بسته های رباتیک با هدف آموزش مباحث الکترونیک و ساخت 
مدار و آموزش ساخت ربات در دسته هـای گونـاگون طراحی و تولید 
شده اند. ساختن یک ربات یا سازة 
متحـرک الکترونیکـی، ترکیبـی 
از مهـارت های استـم اسـت که 
با توجـه به میـزان پیچیـدگی، با 
استفـاده از دفتـرچـة راهنمـا یا 
در نمونه هـای پیچیـده، با کمک 
کـالس هـای آمـوزشـی قـابـل 

ساخت هستند.

  جمع بندی
اسباب بازی های استم سرگرمی هایي مبتنی بر علم، فناوری، مهندسی 
و ریاضی هستند که مخاطب را به کشف و آزمایش در یادگیری دعوت 
می کنند. این سرگرمی ها کودکان و نوجوانان را برای نقش پذیری و 
نقش آفرینی در زندگی واقعی آماده می کنند. همچنین، توسعة مشاغل 
مرتبط با استم در جهان نیز می تواند عاملی باشد تا بیشتر به این گروه 
از سرگرمـی ها توجه شود. باید به یادداشت، یکـی از اهداف ذاتـی 
بازی و اسباب بازی، تمرین زندگی یا شبیه سـازی آن است. در نتیجه، 
اسباب بازی هـای استـم یکـی از گـروه ها هسـتند که مـی توانند این 
شبیه سازی را در زمینه هاي علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی به خوبی 

انجام دهند.


