
  به عنوان اولین سؤال بفرمایید از چه امکانات و ابزارهایی به 
عنوان فناوری آموزشی در تدریس خودتان بهره می برید، به طوری 
که آموزش ها را تسهیل و همچنین ماندگار کنید و یادگیری بهتری 

انجام شود؟
با توجه به عملی بودن رشتة فیزیک، فیلم ها و انیمیشن های آموزشی 
زیادی در سایت های مدارس و کالج های برتر دنیا در دسترس همگان قرار 
داده شده اند که از کیفیت باالی آموزشی و ساخت برخوردارند. از طرف 
دیگر، نرم افزارهاي كاربردي و  نرم افزارهای قدرتمندی مانند »ینکا«1 یا 
همان »کوروکودیله«2  قدیم، آزمایشگاه های مجهز مجازی را در اختیار 

کاربر قرار می دهند.
  این نرم افزارها چه قابلیت هایی دارند و چه کمکی به 
تدریس معلم می کنند؟ همچنین معلم برای استفاده از آن ها 

چه باید بکند؟ 

فيلم ها و کليپ های علمی و آموزشی را، با محور درس و رشته اش يعنی 
فيزيک، از سايت های معتبر اينترنتی دانلود می کند، روی هر کليپ 
صدا می گذارد و سپس آن ها را در کالس درس برای آموزش مؤثرتر 
«آپارات»  سايت  در  را  آن ها  حتی  می گيرد.  به کار  درسی  مباحث 

بارگذاری می کند تا ديگران هم بتوانند بهره ببرند.
ارشد  کارشناسی  و  الزهرا»  «دانشگاه  از  اتمی  فيزيک  کارشناسی 
در  دارد.  را  تهران»  تحقيقات  علوم  «دانشگاه  از  برنامه ريزی 
دبيرستان های «رشد نو» و «طلوع سبز» در تهران، و «دانشگاه پيام نور» 
تدريس می کند. تجربه هايی هم در مورد راه اندازی آزمايشگاه  و تأليف 

کتاب دارد. گفت وگو با نرگس منصوری پيش روی شماست.

محمدحسین دیزجی

عکاس: رضا بهرامی
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 نرم افزار ینکا را به راحتی می توان دانلود کرد. این نرم افزار 
»برون خط«  و  )آنالین(  »برخط«  قسمت های  دارای 
)آفالین( است. قسمت برخط آن را می توان برای 15 روز 
رایگان در اختیار داشت و این فرصت خوبی برای دانلود و 
ذخیرة آزمایش های مجازی آن است. قسمت برون خط آن 
هم تعداد بسیار زیادی آزمایش در دسترس ما قرار می دهد.
 اپلیکیشن رایگان و عالی دیگری به نام »فای فوکس«3 
و  آزمایش  انجام  برای  محدودیتی  هیچ گونه  بدون  نیز 
نمایش انواع نمودار گزینة بسیار مناسبی است. همکاران 
عزیز فقط کافی  است این اپلیکیشن را روی گوشی خود 

نصب کنند. استفاده از آن بسیار ساده است.

  چه انگیزه ای باعث شد به سمت استفاده از 
اپلیکیشن و نرم افزار برای تدریس بهتر بروید؟ 
چه مدت است از این شیوه بهره می گیرید، و این 
نوع استفاده از اپلیکیشن ها و ابزارها چه تأثیری 
در تدریس شما داشته است. لطفًا مثال بزنید و 
کاربردی توضیح بفرمایید که برای دیگران هم 

قابل استفاده باشد.
 از آنجا که فیزیک علمی تجربی است و با دیدن و 
به  آن  آموزش  برای  می شود،   آموخته  تجربه کردن 
آزمایشگاه و تحلیل تجربی نیاز است. من از سال 2005 
با کوروکودیله آشنا شدم. در آن زمان این  نرم افزار فقط 
مخصوص آزمایشگاه مجازی فیزیک و شیمی بود. با توجه 
تعداد  مدرسه ها،  آزمایشگاه های  در  موجود  امکانات  به 
زیادی از آزمایش ها را نمی توان در مدرسه انجام داد، در 
حالی که با استفاده از آزمایشگاه مجازی، عالوه بر دسترسی 
به این آزمایش ها، در کنار آن تمامی نمودارهای مربوط نیز 
قابل مشاهده و درک هستند. هزینة کمتر و  صرفه جویی در 
وقت برای انجام آزمایش، آثار مثبتی هستند که با استفاده 

از آزمایشگاه های مجازی روی کارم دیده ام.

   اشاره كردید، برخی آزمایش ها در مدرسه 
قابل انجام نیستند، اما با این نرم افزارها میسرند. 

مثال بزنید. 
  برای مثال، انجام آزمایش »اثر دوپلر« در شرایط عادی 
امکان پذیر نیست، ولی در آزمایشگاه مجازی به راحتی 

می توان آن را انجام داد.

  یکی از کارهای جالبی که شنیده ایم شما 
انجام می دهید، بهینه سازی صداگذاری فیلم ها 
و کلیپ های آموزشی و علمی در رشتة کاری 
خودتان است، برای آنکه دانش آموزان بتوانند 

مباحث درسی را بهتر فرابگیرند. این فیلم ها را 
برای استفادة  دیگران در آپارات هم بارگذاری 
می کنید. از چه زمانی این کار را شروع کردید و 
به طور معمول این کار را چگونه انجام می دهید؟

دوران  در  و  تدریس  از مجازی شدن  بعد  را  کار  این   
سایت های  در  جست وجو  از  بعد  کردم.  شروع  »کرونا« 
مدرسه ها و کالج های بین المللی برای یافتن فیلم مناسب و 
کامل در مورد مبحث مورد تدریس و ترجمة متن فیلم، با 
استفاده از اپلیکیشن های موجود در زمینة تدوین، موسیقی 
متن مناسب به آن می دهم و صداگذاری را انجام می دهم.

   از چه سایت ها و منابعی این فیلم ها را 
انتخاب، صداگذاری و ارائه می كنید؟ همچنین، 
چند اپلیكیشن را كه در زمینة یافتن این نوع 
فیلم های آموزشی به معلمان كمك می كنند، 
معرفی كنید. در ضمن بفرمایید معلمان فیزیك 
كجا می توانند به فیلم های شما دسترسی داشته 

باشند؟ 
با جست وجوی سادة موضوعی در موتور های جست وجوی 
از  انبوهی  به  می توان  گوگل،  مانند  معمول،  و  معروف 
فیلم های آموزشی دست پیدا کرد و با اپلیکیشن های تدوین 
فیلم، مانند »یوکات« هم می توان تدوین آن را انجام داد.

و  تدوین  و  مراحل جست وجو  آموزشی  فیلم های  من 
همچنین فیلم های تولیدی خود را در سایت آپارات در 
کانال »physics_mansouri« بارگذاری کرده ام که 

در دسترس همکاران عزیز قرار دارد.  

  استفاده از این نوع فیلم های آموزشی چه 
کمکـی به یادگیـری بهتـر دانـش آموزان در 
تدریس های درس فیزیک شما می کند؟ لطفًا 

نمونه و مثال بیاورید.
 با استفاده از فیلم های جذاب علمی بین المللی در ساعت 
کالس به عنوان تسهیلگر، می بینم که چطور بچه ها در مورد 
فیلم بحث می کنند و در همین بحث مجبور به تفکر عمیق 
می شوند. مبحثی را که به روش سنتی باید به مدت 40 
دقیقه پای تخته و به صورت متکلم وحده درس می دادم، 
ظرف 15 دقیقه بحث بعد از فیلم، از زبان خود دانش آموزان 

می شنوم. 

  در آموزش مجازی که مدتی است به خاطر 
کرونا معلمان و دبیران آن را در پیش گرفته اند، 
استفاده از این نوع فیلم ها چه کمکی به یادگیری 

بهتر دانش آموزان می کند؟

ازآنجاکهفیزیک
علمیتجربی

استوبادیدن
وتجربهکردن

آموختهمیشود،به
آزمایشگاهوتحلیل

تجربینیازدارد
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  در شرایط کنونی که کالس ها مجازی برگزار می شوند، 
کنترل ما روی دانش آموز بسیار محدود شده است. در واقع 
ما جبر فیزیکی حاکم در کالس و قوانین مدرسه را به 
یکباره از دست داده ایم و او که نوجوان عصر فناوری است، 
در کنار کالس برخط با انواع و اقسام شبکه های اجتماعی 
سرگرم است. به نظرم راهی نداریم جز تن دادن به رقابت 
اطراف  در  موجود  مجازی  سرگرمی های  و  شبکه ها  با 
دانش آموز. راهی نداریم جز ارائة درس با بیشترین هیجان، 
با کوتاه کردن کالم و استفاده از رنگ و موسیقی و با ایجاد 
چالش فکری که همة این ها مستلزم استفاده از محتوا های 
به روز آموزشی است. استفاده از موسیقی مناسب، حرکت، 
رنگ و کنتراست باال، کوتاه کردن کالم، باالبردن سرعت، 
ایجاد هیجان با افکت ها و ... باعث جذابیت کلیپ ها در 
فضای مجازی می شود. در نظر گرفتن عوامل مذکور و 
عوامل مؤثر دیگر بر جذب مخاطب در شبکه های مجازی،  
باعث تولید محتواهای آموزشی می شود که توان رقابت با 

کلیپ های متداول و متنوع را خواهد داشت. 

   لطفًا یك مثال كاربردی بزنید كه چطور 
می شود در این شرایط كالس را كنترل كرد و 

آموزش را به نتیجه رساند.
 فرض کنیم در یک مهمانی هستیم. سه شرایط متفاوت 

را به این صورت تصور کنیم: 
1. یک نفر متکلم وحده باشد و بیش از ده دقیقه بی وقفه 

صحبت کند.
2. چند نفر از مهمانان با هم گفت وگو  کنند و شما شنونده 

باشید. 
3. چند نفر از مهمانان که شما هم عضوشان هستید، با هم 

دربارة موضوعی بحث  کنند. 
در كدام یك از این حالت ها بیشتر متوجه موضوع و روند 
بحث هستید؟ در كدام یك از این حالت ها حتی بیشتر 

باشروعدوران
کرونا،بهنظرمن

یکیازمناسبترین
روشهایتدریس

کهباشرایط
همخوانیکامل

دارد،روشتدریس
معکوساست

خوش می گذرد؟ قطعًا حالت سوم و ایجاد بحث در کالس 
این شرایط را پیش می آورد که باعث آموختن عمیق و تفکر 

دقیق می شود.

   حداقل و حداکثر زمان هر فیلم آموزشی 
مورد  اصلی  فیلم  اگر  و  است  مدت  چه  شما 
نظر شما بلندتر از این زمان باشد، چگونه آن 
را بهسازی و به اندازة مطلوب از نظر زمان در 

می آورید؟ 
 فیلم ها به طور معمول و با توجه به موضوع، از زیر یک 
دقیقه تا ۶-5 دقیقه طول می کشند. چنانچه فیلمی بیش 
از این طول بکشد، یا به دو قسمت تقسیم می شود، یا 
با استفاده از موسیقی بجا و مربوط در متن فیلم، هیجان 
مخاطب را برای همراهی باال می برم. در واقع من به این 
فیلم ها به چشم اجباری، برای آموختن کسالت بار نگاه 
نمی کنم. بلکه فیلم ها را رقبای کلیپ های موجود در فضای 

مجازی می بینم که بین دانش آموزان رد و بدل می شوند.
 

 یکـی از روش هـای آمـوزشـی شـما شیـوة 
»تدریس معکوس« است. در این مورد برایمان 
توضیح بفرمایید که چگونه آن را انجام می دهید 

و این روش چه دستاوردی دارد؟
 با شروع دوران کرونا، به نظر من یکی از مناسب ترین 
دارد،  کامل  هم خوانی  شرایط  با  که  تدریس  روش های 
این  در  اول  مرحلة  در  است.  معکوس  تدریس  روش 
روش، محتوای آموزشی قبل از برگزاری کالس در اختیار 
یادگیرنده قرار می گیرد که در شرایط فعلی و با توجه به 
هنگام  فیلم  برخط  پخش  برای  اینترنت  پایین  سرعت 
کالس، بهترین گزینه برای رساندن محتوای آموزشی به 
دانش آموز،  ارائة آن چند روز قبل از کالس و دادن مهلتی 

برای دانلود و تماشای چندبارة آن است. 
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مرحلة بعد در روش معکوس، مباحثه هنگام برگزاری 
کالس دربارة موضوع درس است که در شرایط کنونی 
عوامل زیادی تمرکز دانش آموز را هنگام حضور در کالس 
برخط به هم می زنند. بهترین روش، ایجاد چالش و مباحثه در 
زمان کالس بین دانش آموزان است که طبق معمول برخی 
به طور خودجوش بحث را می گردانند و ما به عنوان تسهیلگر 
کافی است گاهی دانش آموزان ساکت را صدا کنیم و در 
بحث شرکت دهیم. لذت تماشای فیلم به منظور آماده شدن 
برای گفت وگو در مورد آن، و لذت حضور در بحث برخط، 
همان وسیله ای است که ما را در کنترل کامل و از راه دور 

دانش آموز و حضور وی در کالس موفق می سازد. 

 لطفاً همین آموزش معکوس را با یک مبحث 
درسی مثال بزنید که چطور کالس را به نتیجه 
می رسانید و دانش آموزان درس را یاد می گیرند؟ 
برای مثـال، در خصـوص مبــحث  الکتــروسکوپ در 

الکتریسیته ساکن این گونه عمل می کنیم: 
  فیلم ها یا لینک فیلم های مربوط به موضوع را، چند 
روز قبل در محیط کالس مجازی که می تواند یکی از 
شبکه های مجازی موجود، مانند واتس اپ، شاد، lms و... 

باشد، بارگذاری می کنیم. 
  دیدن دقیق فیلم ها را به عنوان تکلیف معین می کنیم.

  روز کالس با سؤال های کلی بحث را باز می کنیم: 
»خب بچه ها، فیلم در مورد چه بود؟« 

  با توجه به پاسخ ها، کم کم سؤال ها را ریزتر و چالشی تر 
می پرسیم. 

  در عین حال فهرست نام دانش آموزان جلوی ما موجود 
است و برای شرکت کنندگان در بحث عالمت می گذاریم. 

  از غیرفعال ها سؤال می پرسیم تا وارد بحث شوند. 
 در آخر نکته های درس و جمع بندی را در قالب پاورپوینت  

نمایش می دهیم.

  استفاده از »هرم یادگیری« در امر تدریس 
یکی دیگر از شیوه های آموزشی شماست. در 

این باره هم برای ما توضیح بفرمایید.
تدریس به صورت متکلم وحده هنگام حضور یادگیرنده در 
برابر معلم، در بهترین حالت 10 درصد یادگیری را به دنبال 
خواهد داشت. در شرایط کنونی ما ارتباط چشمی و شرایط 
حضوری را نیز از دست داده ایم. در این هرم، یادگیری با 
دیدن و شنیدن به 20 درصد، اثبات تجربی به 40 درصد و 
با مباحثة گروهی به 50 درصد ارتقا پیدا می کند که با تغییر 
روش سنتی به آموزش معکوس در شرایط فعلی، می توانیم 

به چنین ارتقایی دست پیدا کنیم.

  استفاده از این نوع روش های آموزشی که 
شما بر آن تأکید دارید، چه دستاوردهایی برای 

دانش آموزان دارد؟
به قول استاد ابراهیمی دینانی، از استادان دانشگاهی در 
رشتة فلسفه، »تراکم اطالعات و رفاه بیش از حد، مجال 
فکرکردن را از نسل امروز گرفته است.« هر سال سر 
کالس، بیش از سال قبل دوری نوجوان امروز از تفکر 
عمیق و افزایش ناگزیر سرعت زندگی فناوری زده اش را 
می بینم. همین باعث می شود، تمام تالشم را به کار گیرم 
که با استفاده از زبان نوجوان امروز، یعنی سرعت و فناوری، 
به تفکر عمیق در مسائل فیزیک وادارش کنم. به نظرم 

یادگیری تفکر مهم ترین هدف آموزش است.

  بحث تفکر عمیق را چطور در کالس خود 
اجرایی می کنید تا دانش آموزان در عمل به آن 

بپردازند؟
اشاره  هم  قباًل  که  همان طور  ذهنی  توفان  و  چالش 
کردم،  با پرسش و پاسخ ایجاد می شود. سؤال های ساده 
و کلی در ابتدا مطرح می شوند و بعد، با توجه به پاسخ 
در  می شوند.  ریزتر  و  عمیق تر  سؤال های  دانش آموزان، 
مباحثه، دانش آموزان با هم کالسی های خود بیشتر رد و 
بدل فکر را دارند و ما فقط به عنوان تسهیلگر درکنارشان 

نقش بازی می کنیم.

  اگر معلمی عالقه مند باشد در رشتة دیگری، 
مثل زیست شناسی، جغرافیا و یا ریاضیات، همین 
فیلم های  تدوین  و  تهیه  در  را که شما  کاری 
آموزشی در حوزة درس فیزیک انجام می دهید، 
اجرایی کند، مسیر حرکتی را که به او پیشنهاد 

می کنید، چگونه است؟
 پیشنهاد من این است که سری به محتوا های تولیدی 
بین المللی در زمینة رشتة خود بزنند. از واژه های دقیق 
علمی در جست وجوی فیلم ها استفاده کنند که یافتن آن ها 
با  استفاده از واژه نامه های  انتهای کتاب های درسی و 
لغت نامه  علمی کار آسانی است. در مرحلة  بعد انبوهی 
از فیلم ها را  در مورد موضوع خواهند دید که با توجه به 
اشراف به موضوع مورد نظر، فهم و ترجمة متن آن ها کار 
ساده ای است. در نهایت با استفاده از برنامه های تدوین 
فیلم که در دسترس همه و رایگان است، در هر رشته ای 

می توان محتوی های بسیار جالبی تولید کرد.

  سپاس از شما برای شرکت در این گفت وگو.

تدریسبهصورت
متکلموحدههنگام
حضوریادگیرنده
دربرابرمعلم،در

بهترینحالت۱0 
درصدیادگیری

رابهدنبالخواهد
داشت

پینوشتها
1. yenka
2. crocodile
3. phyphox
4. youcut
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