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1.تعييناهدافوانتظاراتیادگيری
برای تدریس در یک جلسه، با مشخص بودن عنوان برنامه ی درسی )کتاب و...( 
آن چه بیش از همه اهمیت دارد این است که اهداف یادگیری درس مورد نظر کدام اند.

معمواًل در راهنمای تدریس هر یک از کتاب ها یا اول هر درس اهداف، از قبل 
نوش��ته شده است. لذا همان اهداف مبنای یادگیری درس مورد نظر خواهد بود. این 
هدف غالباً همان اهداف آموزش یا یادگیری هستند که به صورت کلی و جزئی نوشته 
می شوند. این اهداف باید در دست یابی دانش آموزان به اهداف غایی کمک کند. این 
هدف ها براس��اس نظریه ی بلوم )سیف، 1389( در سه حیطه ی شناختی، عاطفی و 

روانی-حرکتی نوشته می شوند. سطوح هر یک از اهداف عبارت اند از:
حيطهیشناختی: آگاهی، درک و فهم، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ارزش یابی، 

خالقیت؛
حيط�هیعاطف�ی:دریافت و توج��ه ک��ردن، پاس��خ دادن، ارزش گذاری، 

سازمان دهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها؛
حيطهیروانی-حرکتی: مشاهده و تقلید، اجرای عمل بدون کمک، دقت 
در عمل، هماهنگی حرکات، عادی ش��دن عمل هدف ها براس��اس نظریه ی هارلن 

)دانشور، 1391( در سه حیطه ی دانش ها، مهارت ها و نگرش ها تقسیم شده اند.

دکترعظيممحبي

یادداشتهایيدرزمينهيارتقايکيفيتتدریسوارزشیابي
مبتنيبراسنادتحوليوزارتآموزشوپرورش

طرح و چارچوب فرایند
یاددهی-یادگیری مبتنی بر

اسناد تحولی
دربخشقبلبيانشدکهرویکردکلیفرایندیاددهی-یادگيریبایدازراهبردزمينهمحور)اکتشافی(شروعشودوباراهبردتعاملی
ادامهیابدودرنهایتبهراهبردانتقالیختمش�ود.حالس�ؤالاساسیایناستکهاینفراینددریکطرحوچارچوبکلیتدریس

چهگونهقابليتاجراییپيدامیکند.دراینبخشاینموضوعتوضيحدادهمیشود.

اشاره

عرصه
عناصر

خلقتخلقخداخود

تفکر و تعقل

ایمان و باور
علم و آگاهی

عمل و کار

اخالق

جدول1-هدفها

هدف ها براساس برنامه ی درسی ملی در یک جدول ماتریسی به شکل جدول1 
بیان شده است.

همان طور که در جدول هدف ها مشاهده می کنید، هدف ها در پنج عنصر تعقل 
و تفکر، ایمان، علم، عمل و اخالق تعیین شده است و انتظار مي رود دانش آموزان در 
دوره های تحصیلی در سطح مناسبی، به مصادیق این اهداف دست یابند. این عناصر 
در ارتباط با چهار محور یا عرصه ی خود، خدا، خلق و خلقت بروز و ظهور می کند. به 
عب��ارت دیگر، در چهار زمینه دانش آموزان باید با توجه به تفکر و پژوهش به آگاهی 
دس��ت یابند. عالوه بر علم در عمل نیز ش��ناخت خود را بروز دهند. در ادامه با رش��د 
فضایل اخالقی و خودپاالیی، ایمان و خودباوری در عرصه های مختلف به استعالی 

نفس خود کمک کنند تا به این ترتیب به ذات باری تعالی تقرب بیابند.
هدف ها همان نتایج مورد انتظار هستند که باید در عملکرد دانش آموزان نشان 
داده شود. لذا پس از نوشتن اهداف باید نشانگرهای آن و در نهایت سطح مورد انتظار 

را مشخص کرد.
طراحی اهداف آموزش به صورت کلی یا یادگیری، نشانه های تحقق و در نهایت 
سطح مورد انتظار یا انتظارات عملکردی در طرح جدید ارزش یابی با عنوان ارزش یابی 
توصیفی مدنظر قرار گرفته است )راهنمای ارزش یابی توصیفی، 1390(، که می توان 

کليدواژهها:سند تحول، برنامه ی درسی ملی، فرآیند یاددهی- یادگیری.
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آن را به شکل جدول 2 به نمایش گذاشت:)مثال: تقارن در ریاضی(

2.تعيينپيشدانستههاوارزشیابیتشخيصی
پس از تبیین اهداف درس جدید و مشخص کردن انتظارات عملکردی، معلم از 
خود می پرسد: »دانش آموزان نسبت به این اهداف چه مطالبی را باید از قبل بدانند؟« 
آن ها را به صورت اهداف ورودی مشخص می کند و با توجه به زمان و شرایط دیگر 
نسبت به نحوه ی سنجش پیش دانسته ها تصمیم می گیرد و در روز اجرای برنامه، قبل 

از بیان درس جدید، پیش دانسته ها را مورد سنجش قرار می دهد.

3.پيشبينیوتدارکفرصتهایمناسبیادگيری
در طرح درس های قبلی صرفاً به پیش بینی وس��ایل آموزشی بسنده می شد اما 
به نظر می رسد در این مرحله به ویژه برای دوره ی ابتدایی عالوه بر وسایل آموزشی 
متناس��ب با هر درس )ریاضی، فارس��ی و...( به پیش بینی ها و تدارک های مناس��ب 
دیگری -عالوه بر فناوری و آموزش- نیازمندیم که معلم باید از قبل به آن ها فکر 
کند و تصمیم مناسب را بگیرد. به طور مثال، در کالس اول که دروس مختلف به ویژه 
فارس��ی با همکاری و حضور دائمی اولیا تدریس می ش��ود، ضمن یک تقسیم بندی 
مناسب هر یک از اولیا موظف می شوند برای هر درس همکاری ها و فرصت های الزم 

را تدارک ببینند؛ مانند تهیه ی آش و بردن وسایل گوناگون به مدرسه و... .
4.فراینداجراییاددهی-یادگيری

در طرح درس های قبلی صرفاً روش های مورد استفاده در ارائه ی هر درس ذکر 
می شد اما در شیوه ی جدید باید عماًل در چارچوب تدریس، نقش معلم و دانش آموز 
به همراه فرایند تدریس، به صورت س��ناریوی تدریس طراحی و تدوین می گردد. به 
عب��ارت دیگر، هم��ان کاری که در کالس درس انجام می گی��رد، در چارچوب کلی 

تدریس مشخص شود.
در ای��ن مرحله با توجه به راهبردهای تدریس که قباًل بیان ش��د )زمینه محور، 
تعامل��ی و انتقالی( و در نظ��ر گرفتن الگوی هدف گذاری در برنامه ی درس��ی ملی، 
محورهای فرایند یاددهی-یادگیری به ترتیب جدول3 تدوین می شود )محبی، 1390(.
الف( اولین مرحله از تدریس، فعال سازی تفکر است. از طریق سؤال، نشان دادن 
فیلم، خواندن یک قصه یا ش��عر و... زمین��ه ی آمادگی ذهنی و عاطفی دانش آموزان 
فراهم می شود. این زمینه سازی عماًل تمایل دانش آموزان به یادگیری )انگیزه( را رقم 
می زند. نقش دانش آموزان در این مرحله مشاهده، گوش دادن، پاسخ دادن به سؤاالت 
و ایجاد تمرکز، توجه و تمایل به یاد گرفتن اس��ت و روش سنجش نیز بیشتر روش 

مشاهده ای است.
ب( پس از ایجاد آمادگی، دانش آموزان هدایت می شوند تا به کمک روش های 

جدول2
درک تقارن محوری اشکال به کمک رنگ آمیزیاهداف یادگیری

رنگ آمیزی صحیح نیمه ی رنگ نشده اشکال متقارننشانه های تحقق

انتظار عملکردی
)در حد خیلی خوب(

نیمه ی رنگ نش��ده اش��کال متقارن را با جزئیات زیاد به درستی رنگ آمیزی می کند و اشکال متقارن محوری ساده را 
تشخیص می دهد.

جدول3

ارزش یابی فرایندی

روشسنجشنقشدانشآموزنقشمعلممحورها
فعال سازی تفکر

کاوش یا پژوهشگری گروهی
فعالیت های علمی

توضیح و تبیین )توجه دادن به ارتباط موضوع درس 
با خدا، خود، خلق و خلقت با بهره گیری از خودباوری 

و خودپاالیی(
شرح و بسط )مفهوم سازی و تولید دانش(

ارزش یابی فرایندی
تکالیف )تمرینی، توسعه ای و تثبیتی(

نکت�ه:درتوضيحاتمقالهعمالًنقشمعلم،دانشآموزوروشس�نجشتوضيحداده
میشود،لذاازذکرآندرداخلجدولخودداریشدهاست.

درعينحالدرمقالهیبعدیراهبردهاوشيوههایارزشیابییادگيریمورد
بحثقرارخواهدگرفت.
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پژوهشی، اطالعات را از طریق مشاهده، گفت وگو، تجارب خود، گوش دادن، مطالعه 
کردن، بررس��ی منابع، انجام آزمایش و... جمع آوری کنند. زمینه سازی برای هدایت 
یادگیری از طریق گروه های یادگیری ضمن ایجاد شوق و هیجان یادگیری، زمینه ای 
را فراهم خواهد کرد تا مهارت های اجتماعی )نقد و بررسی، حس همکاری، پذیرش 
نقد، خودارزیابی و...( نیز رشد کند. لذا تأکید می شود تمام این مرحله یا بخشی از آن از 
طریق گروه های یادگیری مدیریت شود. روش های سنجش فرایندی در این مرحله، 
عبارت اند از مش��اهده و بازدید از عملکرد دانش آموزان، تهیه ی سیاهه )چک لیست(، 

زمینه سازی برای طرح سؤال دانش آموزان در گروه از همدیگر و از گروه های دیگر.
پ( در مرحله ی سوم دانش آموزان هدایت می شوند تا براساس نقش و احساس 
مس��ئولیت، فعالیت های عملی خود را انجام دهند. انجام دادن تمرینات، آزمایش ها، 
ساخت وسیله، بحث و گفت وگو در گروه از نشانه های فعالیت های عملی دانش آموزان 

است که در این مرحله صورت می گیرد.
ت( در مرحل��ه ی چهارم، دریافت های ذهنی و نتایج پژوهش ها ابتدا از س��وی 
گروه ه��ا بیان می ش��وند. همچنین پس از نقد و بررس��ی، معلم ضع��ف و قوت ها را 
می نویسد و در نهایت به تشریح مختصر موضوع درسی می پردازد. او در این مرحله به 
توجه خودمدیریتی، اعتماد به نفس، و خودپاالیی دانش آموزان جهت درک و یادگیری 
بهتر مطالب در چهار عرصه می پردازد. سنجش و اندازه گیری در این مرحله مشاهده 

و بررسی مستندات تولیدشده ی دانش آموزان است.
ث( در مرحل��ه ی پنجم باید مفاهیم مورد نظر با توجه ب��ه اهداف درس برای 
دانش آموزان روش��ن ش��ود و اکثر آن ها بتوانند مطالب یاد گرفته ش��ده را بازتولید و 
مفهوم سازی کنند و متناسب با درک و فهم خود به تولید دانش در زمینه ی موضوع 
مورد نظر بپردازند. این مرحله بسیار مهم است؛ چون انتظار می رود که دانش آموزان به 
یادگیری واقعی دست یافته باشند. از طریق پرسش های شفاهی، کتبی، حل مسئله و 
تمرین ها این فرایند بررسی می شود تا از یادگیری دانش آموزان اطمینان حاصل شود.

ج( ارزش یابی )فرایندی(
همان طور که در نوش��تار باال ذکر ش��د، ارزش یاب��ی در دوره ی ابتدایی عماًل 
فرایندی است؛ یعنی در فرایند یادگیری، ارزش یابی به شیوه های مختلفی که در متن 

هر محور ذکر شد، مدیریت می شود.
چ( ارائه ی تکالیف

یادگیری باید در کالس درس اتفاق بیفتد اما برای تمرین و تثبیت و توسعه ی 
آن، انواع تکالیف مانند خالصه نوشتن، حل تمرینات، تکرار مطالب برای حفظ آن ها 
به ویژه ش��عر و آیات قرآن و... ساخت وسیله، انجام پروژه و پژوهش می تواند در این 

مسیر راه گشا باشد.
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پرسش هاي مس��ابقه ي این شماره از »تلنگري 
براي تفک��ر« نيز مانند هميش��ه از بخش پرونده ي 
مجله یا تجربه هاي سبز خودتان انتخاب شده است. 

در این شماره، دو پرسش مطرح كرده  ایم:
 پرسش 1: در صفح��ه ي 12 و 13 دو مطلب 
چاپ ش��ده اس��ت كه هری��ك به نوعي ب��ر چگونگي 
بهره گي��ري از ابزاره��اي نوین فن��اوري اطالعات در 
كالس ه��اي درس تأكيد دارد و ه��ر دو نيز یکي از 
چالش هاي موجود در این زمينه را به بحث مي گذارد: 
كمبود امکانات )در نوشته ي اول( و عدم بهره گيري 
مناس��ب از امکانات موجود )در نوش��ته ي دوم(. در 
مقام آموزگار دوره ي ابتدایي، دس��ت كم 10 چالش 
عمده در زمينه هوشمندسازي و استفاده ي بهينه از 

فناوري اطالعات در آموزش را توضيح دهيد.
 پرسش 2: در صفح��ه ي 14 و 15 دو مطلب 
چاپ ش��ده اس��ت كه هر دو به نوعي بر نش��ناختن 
ویژگي هاي دانش آموزان به وسيله ي معلمان تأكيد 
دارد )اول دق��ت، س��پس درمان! � باز هم چالش��ي 
به نام عدم ش��ناخت(. از این قبي��ل مطالب تاكنون 
نمونه ه��اي فراوان��ي را در مجل��ه چ��اپ كرده ایم. 
آموزگاران��ي كه تجربه ه��اي خ��ود را در این زمينه 
برایم��ان ارس��ال مي كنن��د، از اینکه با نش��ناختن 
دانش آموزان خ��ود، در تربيت آن��ان اختالل ایجاد 

كرده اند، با شجاعتي بي نظير سخن مي گویند.
به نظر شما با چه شيوه هایي 
مي ت��وان دانش آم��وزان را 
بهتر و بيش��تر ش��ناخت؟ 
به ط��ور مبس��وط توضي��ح 

دهيد.

مهلت ارسال پاسخ ها: 20 خردادماه 1392
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