تكنولوژي و مديريت يادگيري

نوشتة فرخلقا رئيسدانا  .Ed.sمتخصص در تعليم        وتربيت

مديريتدانش

رويكردي نو در نظام ياددهي ـ يادگيري
اشاره
دانش مفهومي فراتر از اطالعات و دادههاست .در واقع دانش عبارت است از خزانهاي از راهكارهاي عمل مرتبط با مجموعهاي از
اطالعات و دادهها كه زير بناي تجربه ،مهارت و تخصص هر فرد را در ايفاي نقشهاي مسئوليتي وي تشكيل ميدهد .مديريت دانش
بهرهگيري بهينه از مجموعه تدابيري است كه فرد را در به كارگيري دانش كسب شده هدايت و راهنمايي و ايفاي نقشها را با موفقيت عجين
ميكند .مديريت دانش وجوه پيچيدهاي دارد كه ســرمايههاي فيزيكي ،محيطي و مالي نازلترين ســطوح آن و سرمايههاي معنوي متشكل از
دانشها و تجارب فردي و جمعي واالترين سطوح آن را تشكيل ميدهند .مديريت دانش مديريتي فرايندي است كه طي آن در مرحلة اول
به توليد دانش پرداخته ميشود .در مرحلة بعد ،به تسهيم دانش و در مرحلة نهايي به بهرهگيري و استفاده از دانش منتهي ميشود .استفاده
از فناوري در تمام مراحل از اصول اساسي مديريت دانش است.
از آنجا كه از يك سو پايههاي آشنايي و استفاده از اين روش مديريتي بايد در مدارس و در كالسهاي درس توسط معلمان دلسوز و
متعهد بناگذاري شود و از جهت ديگر به واسطة نسبتاً نو بودن موضوع ،ميزان آشنايي معلمان و مديران و برنامهريزان درسي با اين مفهوم
و راهبردها و روشهاي اعمال آن شايد زياد نباشد ،در اين مقاله سعي شده است اطالعات و دانش الزم در اين زمينه در معرض مطالعة
خوانندگان قرار گيرد .براي اطالعات بيشتر در اين زمينه و چگونگي بهرهگيري از آموزههاي آن در مدارس و كالسهاي درس ،مراجعه و
مطالعة منابع موجود توصيه ميشود.
كلیدواژهها :دانش مفهومي ،دانش ضمني ،دانش صريح ،دانش توليدي ،مديريت دانش

سرماية دانش چيست؟
سرماية دانش عبارت از اطالعات ،دادهها،
تجربهها و آموختههايي اســت كه در ذهن
تكتك افــراد ،چه معلم ،چه دانشآموز ،چه
كارگر ،چــه كارمند ،نهفته اســت و حاصل
يادگيريهاي قبلي آنهاست.
مديريت دانش چيست؟
مديريت دانش بهرهگيري از راهبردهايي
است كه سرماية دانشــي را به بهترين وجه
ممكن ،در شرايط موجود ،به نحوي بهينه در
عمل به كار گيرد و به حل مســئلة مبهم و
پيچيده دست يابد.
راهبردهاي مديريت دانش
يكي از راهبردهاي مؤثــر كه از قابليت
كاربردي مؤثر در كالسهاي درس براي توليد

دانش توسط دانشآموزان برخوردار است ،كار
مشاركتي و گروهي روي يادگيري موضوعي
خاص يا انجام پروژهاي معين اســت .معلم با
اســتفاده از اين راهبــرد ،دانشآموزان را در
گروههاي كوچك قرار ميدهد تا دانشهاي
آموخته شدة خود را با يكديگر مبادله كنند و
با استفاده از تحليل و تطابق آنها ،به دانشي
جديد دربارة موضوع يادگيري دســت يابند.
دانشآموزان از ايــن طريق يعني از تركيب
دانشهاي موجود در اذهان جمعي ،خود ،به
كشف حل مسئله نائل ميآيند و معلم در اين
راستا هدايتگر ،ناظر و بازخورد دهنده است.
اين شيوة عمل ،به طور حتم تجربهاي را نيز به
تجارب قبلي معلم و دانشآموز ميافزايد كه
خود پايهاي براي شكلگيري تجارب بزرگتر
و قويتر بعدي خواهد شد .اما مديريت دانش
در ايــن مرحله هنوز خاتمه يافته نيســت.

مديريــت دانــش هنگامي كامل ميشــود
كــه دانشهاي ضمني ايجاد شــده در گروه
براي تكتك دانشآمــوزان به دانش صريح
در ذهن آنها مبدل شــود .به عبارت ديگر،
دانشآموخته شدة جديد در حافظة بلندمدت
افراد گــروه جايگزين و به دانشآموختههاي
پيشين اضافه شود .در واقع ،دانش ضمني به
دانشي دروني تبديل شود و قابليت استفاده
در شرايط و فرصتهاي جديد را پيداكند.
راهبــرد ديگــري كــه بــا اســتفاده از
فناوريهاي فراهــم روز ميتوان در مديريت
دانش از آن بهره گرفت ،اســتفادة مناسب از
تختههاي هوشــمند در كالس درس اســت.
البته برنامهريزي و تهية طرح و مواد آموزشي
توأم بــا مثالها و مصداقهــاي كارامد براي
بهرهگيري از تختههاي هوشمند ،خود مستلزم
كارهاي انرژيبر و وقتگير فراوان قبلي است
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كه به هر حال الزمة چنان اســتفادهاي است.
برنامهها و طرحهاي آموزشي براي تختههاي
هوشمند بايد متناسب با سن و پاية تحصيلي
دانشآموزان و موضــوع مورد يادگيري آنها
باشــد .به عالوه ،بايــد هم از تنــوع محتوا،
مصداقهاي سؤال و جواب مرتبط با متن و نيز
با توجه به نظريههاي شناختي ،فراشناختي و
ساختنگرايي در حوزة ياددهي  -يادگيري از
قبل تهيه و تدوين شود و بتواند به آساني مورد
استفادة معلم و دانشآموز قرار گيرد .تختههاي
هوشمند شــركتپذيري دانشآموزان را در
فرايند ياددهي  -يادگيري تســهيل ميكنند
ت يادگيري و توليــد دانش از طريق
و فرصــ 
نوشتن ،رســم كردن ،مرتبط كردن مطالب،
مرور ،تحليــل قضايا ،جمعبنــدي و تركيب
دانشهاي نو را براي آنهــا فراهم ميآورند.
الزم به يادآوري اســت ،تبلتها و گوشيهاي
شخصي نيز ،در صورت برنامهريزي و نظارت

و هدايت معلم ،ميتوانند چنين نقشي را ايفا
كنند و در توليد دانش صريح به دانشآموزان
كمك كنند.

هدف مديريت دانش ايجاد ارزش براي
توليد دانش است
هدف اساسي مديريت دانش توليد دانش
نيست ،بلكه ايجاد فرهنگ ارزشگذاري براي
اشــاعة دانش اســت .توليد دانش به خودي
خود واجد ارزش وااليي نيســت ،اما اشــاعة
دانش ارزش وااليي دارد كه هدف اساســي و
اصلي مديريت دانش است .معلم به طور حتم
در ايجاد چنين فرهنگي ســهيم و مســئول
اســت و وظيفه دارد .در جامعهاي كه حفظ
افــكار نو و بديع براي خــود و مخفي كردن
شــيوهها و راهكارهاي اثربخــش و كارا در
اذهان فردي شــايع است ،رشد قابل توجهي
صورت نخواهد گرفــت .از آنجا كه مصداق

تختههاي هوشمند شركتپذيري دانشآموزان را در فرايند
ت يادگيري و توليد دانش
ياددهي ـ يادگيري تسهيل ميكنند و فرص 
از طريق نوشتن ،رسم كردن ،مرتبط كردن مطالب ،مرور ،تحليل قضايا،
جمعبندي و تركيب دانشهاي نو را براي آنها فراهم ميآورند

ضربالمثل معروف «يك دست صدا ندارد»،
در جامعههاي ايستا نمايهاي گويا براي نبود
پيشــرفت و رشد اســت ،بر ما معلمان است
كــه در درجة اول فرهنگ نشــر دانشهاي
صريح خود را گســترش دهيــم و در درجة
بعدي ،رشــد و نمو آن را حاصــل و نتيجة
بذرپاشــي دانههاي چنان طرز فكر و ارزشي
در اذهان دانشآموزانمان به حساب آوريم و
نهالهاي رويش يافته از چنان طرز فكري را
در صحنههاي زندة كالسهاي درسمان و در
چهره و تجربة دانشآموزانمان به بار ببينيم.

مصداقهاي توليد دانش در كالس درس
كارهاي مشاركتي و گروهي دانشآموزان
در توليــد دانش هنگامي به ارزش و فرهنگ
توليد تبديل ميشود كه معلمان فرصتهاي
توليد را در كالس و خــارج از كالس درس
و مدرســه براي دانشآمــوزان فراهم كنند.
مصداقها و راههاي ايجــاد ارزش و فرهنگ
توسط معلمان بسيار است .نمونههايي از آن را
در اينجا ذكر ميكنيم و ابتكارات و نوآوريهاي
ديگر را بــه معلمان گرامــي وا ميگذاريم:
انشانويسي
اســتفاده از تخيالت در انشانويســي در
ارتباط با موضوعات يادگيــري با بهرهگيري
از دانشهــاي آموخته شــده ،نمونــهاي از
تبديــل دانش نظري به دانش صريح و عملي
اســت .ترغيب دانشآموزان به خواندن متون
غيردرســي در ارتبــاط با موضوع و نوشــتن
خالصة خواندهها ،نقد سازنده و مثبت ،تحليل
متون و نتيجهگيري از يافتهها ،تكميل آنها به
صورت نوشــتة خود و اضافه كردن به متن يا
پيشنهادهاي اصالحي در جهتدار كردن متون
براي استفادههاي عملي و كاربردهاي مصداقي
در زندگي ،يكي از راههاي بسيار اثربخش در
ارزشگذاري توليد دانش و گسترش آن است.
توليد ابزارها و وسايل كارامد
دســتورزي با ابزار و توليد وسايل يكي
از راهكارهاي بسيار اثربخش در دروني كردن
دانش آموخته شده و كسب وجهة ارزشمندي
توليد اســت .رضايــت و نشــاط حاصل از
توليد به دســت خــود هميشــه انگيزهاي
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قوي براي يادگيري بيشــتر و كســب دانش
عميق و ژرفتر اســت .ترغيب دانشآموزان
به ســازندگي و ساخت وســايل به صورت
عروسك ،اسباببازي ،وســايل كارامد براي
اســتفاده در خانه و مدرســه و حتي ساخت
وسايلي براي فروش و كسب درامد ميتواند
انگيزههاي يادگيري بيشتر و استفادة بهينه از
آموختهها را افزون و به ايجاد فرهنگ ارزش
توليد كمك كند .تهيه و تدوين روزنامههاي
ديواري ،هفتگي ،ماهانه ،نقاشــي و كشيدن
تابلوهاي تخيلي ،طراحي براي ساخت وسايل
با كارامديهاي نو و ابتكاري ،مجسمهسازي،
سفالگري ،توليدات هنري با چوب ،فلز ،كاغذ
و نظايــر آن ،همه نمونههايــي از امكانات و
فرصتهاي ارزشگذاري به كار توليد دانش
همراه با هنرمندي است .نكتة قابل توجه اين
است كه نقش معلم در اين راستا بسيار مهم،
اثرگــذار و هدايــت و راهنمايي وي الزامي و
ضروري است .معلمان گرامي خود ميتوانند
نمونههاي بسيار ديگري را جستوجو كنند و
با ذهن خالق و دانشگســتر خود هدايتگر
توليد دانشآموزان باشند.

طراحي برنامهاي سردستي براي معلمان
آنچه مسلم اســت ،اينكه همة معلمان
نميتوانند بدون طرح و برنامهاي مشخص و
از پيش مدون شــده هدايت و راهبري توليد
دانش صريح به وســيلة دانشآموزانشــان را
بــر عهده بگيرند .از ايــنرو ،به طور ضمني،
خالصة مؤلفههــاي طراحي و تدوين چنين
برنامهاي را در چند مورد زير برميشماريم.
 .1تــدوين اهداف مـديــريت دانـش و
دانشپروري
 .2تعيين راهبردهاي مناسب
 .3طراحي ساختار بهكارگيري راهبردها،
فعاليتهــاي ياددهــي ،فعاليتهاي
يادگيري.
 .4گزينش يــا تهيه و توليــد محتواي
مناسب
 .5تدويــن مراحــل فراينــدي اجراي
مديريت دانش
 .6تمهيد مقدمات اجرا ،و تهية ملزومات
ت و نرمافزاري
از نوع سخ 
 .7ايجاد فرصتهاي مناسب براي طرح

هدف اساسي مديريت دانش توليد دانش نيست ،بلكه
ايجاد فرهنگ ارزشگذاري براي اشاعة دانش است .توليد دانش
به خودي خود واجد ارزش وااليي نيست ،اما اشاعة دانش
ارزش وااليي دارد كه هدف اساسي و اصلي مديريت دانش است
مسئله و اجراي طرح
 .8ايجاد فضاهاي انگيزشــي و مقدمات
ايجاد كنجــكاوي و آمادگــي براي
مشاركت دانشآموزان در طرح
 .9مطالعه دربــارة پيشنيازهاي اجراي
طــرح ،شناســايي توانمنديهــاي
دانشآمــوزان و تفاوتهاي آنها در
سبك يادگيري و عمل
 .10گروهبندي و اطالعرساني مقدماتي
 .11اجراي طرح و ارزشيابي تكويني
 .12ضبط و ثبت وقايع و در صورت امكان
فيلمبرداري
 .13ارزشيابي از چگونگي اجرا
 .14ارزشيابي از پيشرفت كار دانشآموزان
 .15گرفتــن بازخــورد از عملكــرد
دانشآمــوزان و دادن بازخــورد به
واكنشها ،پاسخها و نتايج ارزشيابي
آنها.
 .16مرور ذهني و دادن فرصتهاي فردي
براي تعمق در مسئله

 .17پاسخ به سؤاالت احتمالي دانشآموزان
 .18تعييــن تكاليــف مــروري و تمرين
انفرادي
 .19تعيين تكاليف توليد دانشي انفرادي
 .20تعيين تكاليف توليد دانشي گروهي
و مشاركتي
 .21برگزاري نمايشــگاهي از نوشــتهها،
توليــدات و كارهاي هنري انفرادي و
جمعي
 .22نتيجهگيري جمعي از حاصل تالشها
و كوششهاي انفرادي و جمعي
 .23جشن و ســرور و شادي به مناسبت
افزونــي اطالعات ،دانــش ،نگرش،
بينش و مهارتهاي جديد.
 .24ثبت و ضبط وقايع ،يادداشتبرداري
براي اســتفاده در تجاربي جديد يا
مشابه
منبع ...........................................................

ايــن مقاله نوشــتة خود نويســنده با الهــام از آموزههاي حوزة
«مديريت دانش» است.
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