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پيش دانسته ها، فرصت يا تهديد؟!
ري

 باق
ده
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يك��ی از مس��ائلی ك��ه اغلب معلم��ان ب��ا آن درگيرند 
و رفته رفت��ه بر ش��دت آن اف��زوده می ش��ود، اختالف 
پيش دانس��ته ها و تجربه ه��ای پيش��ين دانش آموزان با 
يكديگر اس��ت. معلمان در كالس��ی 30 نف��ری با 30 
دانش آموز كاماًل متفاوت س��روكار دارند. گروهی درس 
جلس��ة قبل را خوب ياد نگرفته اند، گروهی ديگر حتی 
در مطال��ب مربوط به س��ال های قبل مش��كل دارند و 
برخی پيش��اپيش مطال��ب را خوانده اند و س��ر كالس 

حوصله شان سر می رود. 
در چني��ن ش��رايطی، طرح درس هايی ك��ه معلمان به 
درخواست مدير مدرسه و از قبل نوشته اند، روی دست 

می مانند و به كار نمی آيند. 
به نظر می رس��د، طرح درس های ايستا با فرض معلوم 
بودن آموخته های قبلی و نقطه ای كه قرار اس��ت به آن 

برس��يم، ديگر كارب��رد ندارند. ام��روزه در ادبيات رايج 
برنامه ريزی آموزش��ی، به جای نوش��تن طرح درس، از 

طراحی آموزشی سخن می رود. 
طراحی آموزش��ی بايد به گونه ای باشد كه انواع شرايط 
ممك��ن را در كالس درس در نظ��ر بگي��رد. از نظ��ر 
فردانش»طراحی آموزش��ی را می توان تهية نقشه های 
مشخص برای دس��تيابی به هدف های آموزشی تعريف 

كرد«)فردانش، 1387 : 11- 5(.
ايش��ان دو رويك��رد اصلی در زمينة طراحی آموزش��ی 
معرفی می كنند: در ديدگاه نظ��ام دار كه بر آموزه های 
روان شناس��ی رفتاری و روان شناس��ی شناختی مبتنی 
است، طراح آموزش��ی ابتدا برون دادها يا نتايج آموزش 
را به صورت بس��يار مش��خص بيان می كند و به دنبال 
آن، روش هاي��ی برای فعاليت ه��ای ياددهی � يادگيری 

طراحي آموزشي براي دستيابي به يادگيري مطلوب



بن�د نهم س�ند ملی برنامة درس�ی، اص�ول حاکم بر 
انتخاب راهبردهای یاددهی � یادگیری را به شرح زیر 

بیان می کند: 
امكان درک و تفس�یر پدیده ها، وقای�ع و روابط را در 
موقعیت ه�ای واقعی زندگی تدارک ببیند، به گونه ای 
ک�ه ش�رایط را ب�رای درک و تصمیم گی�ری در مورد 
مس�ائلی که دانش آم�وزان در موقعیت های مختلف 
با آن مواجه می ش�وند، با رعایت نظام معیار اسالمی، 

فراهم کند)بند 1-9 (.  
انگیزة دانش آموزان را از طریق کاوش�گری در تالش 
مداوم برای یافتن پاسخ پرسش هایی دربارة پدیده ها، 
وقایع و روابط آن ها ش�كوفا و تقویت کند)بند 2-9 (.  
امكان درک و تفس�یر قوانین کلی حاکم بر هستی و 
رابطه ه�ای عل�ت و معلولی یا وابس�تگی پدیده ها را 
هم�راه ب�ا افزایش بصی�رت در دانش آم�وزان فراهم 

کند)بند 3-9 (. 
فرصت های�ی را ت�دارک ببیند که شایس�تگی های 
کسب شده، در فواصل زمانی، توسط دانش آموز مرور 
و تصمیمات�ی ب�رای تعدیل، بازنگری یا ادامة مس�یر 

یادگیری توسط او اخذ شود)بند 4-9 (. 
فرص�ت الزم برای پیوند نظ�ر و عمل، تلفیق دانش و 
تجربیات پیش�ین با یادگیری های جدید را به صورت 
یكپارچه و معنادار جهت تحقق ظرفیت های وجودی 
دانش آموزان و توس�عة شایستگی ها فراهم کند)بند 

 .)5-9
 ب�ا بهره مندی فزون ت�ر از روش های فع�ال، خالق و 
تعالی بخش و با سازمان دهی نوآورانه و خالق فرایند 
جم�ع آوری و انباش�ت حقایق، زمینة س�اختن علم 
و معرفت را فراهم نماید)بن�د 9-6(.  صرفاً به انتقال 
دانش محدود نش�ود، بلكه زمینة تولید علم از سوی 
دانش آموزان را، با تأکید بر مشارکت آنان در مفهوم، 

تدارک ببیند)بند 7-9(. 
زمینة تعامل مؤثر دانش آموزان را با معلم، هم ساالن و 

انواع محیط های یادگیری فراهم کند)بند 8-9 (. 
زمینة بهره گی�ری هوش�مندانه از فناوری های نوین 
آموزش�ی را فراهم نماید و استفاده از آن ها را با نگاه 
تقویتی و تكمیلی یا توانمندسازی )نه نگاه جایگزینی 

و واگذاری( دنبال کند)بند 9-9 (. 

فرایند یاددهیـ  یادگیری 
مورد انتظار سند ملی 

برنامة  درسی  

پيش بينی می كند تا ش��اگردان با انجام آن به هدف ها 
)نتايج( موردنظر برسند. اما »ديدگاه سازنده گرا براساس 
مبان��ی معرفت ش��ناختی و روان ش��ناختی يادگي��ری 
س��ازنده گرايی، طراحی آموزشی را مش��تمل بر فراهم 
آوردن منابع و فرايندهای يادگيری به منظور تس��هيل 
يادگيری ش��اگردان، كه همان خلق معنا در ذهن آنان 
اس��ت، می دان��د«. در اين رويكرد، »به ج��ای تأكيد بر 
رعاي��ت مراحلی مش��خص برای طراحی، ب��ر توجه به 
اصولی مانن��د گنجاندن يادگيری در زمينه های مربوط 
و واقعی، گنجاندن يادگي��ری در تجربه هاي اجتماعی، 
تشويق تملك و داش��تن نظر در فرايند يادگيری، ارائه 
تجربة فرايند س��اختِن دانش، تشويق به خودآگاهی از 
فرايند ساختِن دانش، ارائه تجربه و تقدير از ديدگاه های 
مختلف و تش��ويق به اس��تفاده از انواع روش های ارائه 

تأكيد می شود«. 
واقعيت اين اس��ت ك��ه بايد بپذيري��م، در دنيای امروز 
»معلمی« يكی از مهم ترين شغل هاس��ت و »معلم« در 
كش��ورهای گوناگون  عامل »امني��ت ملی« و »هويت 
س��از« تلقی می ش��ود )س��ركار آراني، 16:1394(. در 
چنين رويكردی، مخاطب اصلی تمام اسناد باالدستی، 
و توصيه های آموزشی و تربيتی كارشناسان و استادان 
رشته های علوم تربيتی و نشريه های آموزشی و تربيتی، 
معلمان هس��تند و مسئوليت های بسياری برعهدة آنان 
نهاده ش��ده اس��ت كه جز از طريق آم��وزش مداوم در 
گروه ه��ای كوچ��ك و هم فكری و هم آم��وزی معلمان 

امكان پذير نيست. 

چنانچه مالحظه می شود، اگر بخواهیم به عنوان 
معلم، به گونه ای طراحی آموزشی کنیم که 
خواسته های سند ملی برنامه درسی تحقق یابد، 
الزم است طراحی آموزشی را با موارد دیگری 
همراه کنیم تا یادگیری مطلوب حاصل شود. 
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دکترمحمود امانی طهرانی، در نشستی با عنوان تأليف 
»معيار و معيار تألي��ف«، مؤلفه های يادگيری مطلوب را 
سه ضلع يك مثلث عنوان كرد كه طراحی آموزشی تنها 
يكی از آن هاس��ت. دو ضلع ديگر، كه اهميتی مساوی با 
ضلع اول دارند، عبارت اند از: رسانه  های پرشمار آموزشی، 
و برون��داد يا ارائه مطلب. يادگي��ری مطلوب در اينجا به 
معنای ارتقاي عملكرد كالس براساس كسب شايستگی 

مورد نظر است. 

طراحي      آموزشي

نهـــــضت
یادگــــــیري 

درکالس و مــــــدرسه

داد
برون 
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در اينجا، برای روشن شدن موضوع، دربارة هر سه ضلع 
توضيح می دهيم. 

رسانه های پرشمار آموزش�ی: رسانه وسيله ای است 
برای نقل و انتقال اطالعات، ايده ها و افكار و رس��انه های 
آموزش��ی عبارت اند از: كتاب درس��ی، متن��ی از كتابی 
ديگر، كاربرگ، متنی كه خود معلم تنظيم كرده اس��ت، 
س��ايت های معتب��ر، فرهنگ نامه ها، كتابخانة كالس��ی، 
قس��متی از يك مت��ن علمی، عكس، مجله، بخش��ی از 
روزنام��ه، قطعه ای صدا يا موس��يقی، فيلم آموزش��ي يا 
مس��تند علمي يا اجتماعي و حتي بخش��ي از يك فيلم 

سينمايي و مسئله های متنوع. 
تنوع در اين رس��انه ها باي��د به گونه ای باش��د كه انواع 
جنبه ه��ای يادگيری و تفاوت های ف��ردی دانش آموزان 
را پاس��خ دهد. توجه به بهره گيری از رس��انه های متنوع 
در دنيای امروز، به اندازة خود طراحی آموزش��ی اهميت 
دارد. معلم بايد دستانش از ابزارها و ايده هايی كه از قبل 
برای تسهيل يادگيری دانش آموزان متفاوت تدارك ديده 
اس��ت، پر باشد. اما چگونه می توان از معلم انتظار داشت 
با فرصت ك��م و محدودی كه در طول س��ال تحصيلی 
دارد، اين گونه دس��ِت پر ب��ه كالس برود؟ معلمی كه به 
بهبود فرايند يادگيری دانش آموزان می انديشد، در هيچ 
زمانی از اين انديشه غافل نيست. كارخانه يا كارگاه توليد 
انديش��ة ذهن معلم، در تمام طول س��ال، حتی روزهای 
تعطيالت تابستانی هم مش��غول طبخ ايده های مناسب 
ب��رای تدريس در كالس درس اس��ت. معل��م در هنگام 
تماش��ای تلويزيون يا گردش در پارك به اتفاق خانواده، 
وقتی در مترو يا مينی بوس و اتوبوس نشس��ته اس��ت يا 
هنگامی ك��ه رانندگی می كند، هنگام بازی با فرزندانش 
ي��ا مطالعة كت��اب و روزنامه، در هر ح��ال، ذهنی آمادة 
دريافت ايده های نو برای اس��تفاده در كالس درس دارد. 
بس��ياری از ايده هايی كه معلمان موفق در كالس درس 
از آن ه��ا  بهره می برند، مدت ها قبل در ذهنش��ان ايجاد 
شده است. عالوه بر اين، الزم نيست كه حتماً خود معلم 
تمام رسانه های مورد نياز برای درس را جمع آوری كند. 

اين رس��انه ها می توانند حاصل تولي��د معلم، جمع آوری 
معلم، توليد دانش آم��وزان، جمع آوری دانش آموزان و يا 

جمع آوری ديگران باشند. 

طراحی آموزش�ی: ضلع دوم مثلث يادگيري، طراحی 
آموزش��ی اس��ت كه بايد در آن مس��ير س��فر يادگيری 
دانش آموزان ترسيم شده باشد. چنانچه گفتيم، طراحی 
آموزشی تهية نقشة مشخص برای دستيابی به هدف های 
آموزشی است. ما در اينجا تأكيد داريم كه ديدگاه معلم 
نس��بت به طراحی آموزشی كليش��ه اي )قالبي( نباشد. 
پيش ف��رض رويكرد قالبي اين اس��ت كه دانش آموزان با 
پيش دانس��ته های يكسان به كالس درس آمده اند و قرار 
است با دانسته های يكسانی از كالس درس خارج شوند، 
اما معلم بايد به تفاوت های دانش آموزان در پيش دانسته ها 
توجه كند. توجه به پيش دانسته ها يعنی معلم وقت كالس 
را با آموختن چيزی كه اغلب بچه ها می دانند، تلف نكند. 
می توان با طرح يك پرسش يا فعاليت در ابتدای كالس، 
ميزان اطالع دانش آم��وزان از دانش زمينه ای مورد نياز 
درس را س��نجيد. بچه ها جواب ه��ا و تجربه هايي دارند 
كه همه در آن س��هيم می ش��وند. دانش آموزانی هم كه 
دانش الزم را نداش��ته باش��ند، در جريان موضوع درس 
قرار می گيرند. ممكن اس��ت اين س��ؤال ايجاد شود كه 
فرق توجه به پيش دانسته ها با ارزشيابی ورودی چيست؟ 
ارزش��يابی ورودی معموالً به حيطه های خاص دانش��ی 
محدود اس��ت و معل��م می خواهد ببين��د آيا درس هاي 

کارخانه یا کارگاه تولید اندیشة ذهن معلم، 
در تمام طول سال، حتی روزهای تعطیالت 
تابستانی هم مشغول طبخ ایده های مناسب 
برای تدریس در کالس درس است. 



)ويژه نامه پنجم و نهم(  ضميمه ماه نامه آموزشی، اطالع رسانی|  143

پيش��ين را در اين زمينه ياد گرفته است يا نه؟ تا درس 
جديد مبتنی بر آن را بدهد يا نه؟ در حالی كه وقتی معلم 
پيش دانس��ته را احضار می كند، ممكن اس��ت بخشی از 
اين پيش دانسته ها جزو دانش رسمی پيشين او نباشند 
بلكه جزو دانش زيس��تة او باش��ند. در واق��ع، به همان 
نس��بت كه طراحی آموزشی گسترده تر و انعطاف پذيرتر 
از طرح درس های ايستاس��ت، پيش دانسته ها می توانند 
گسترده تر از پيش آموخته ها باشند. مثاًل اگر در درسی، 
بخشی از پيش دانسته ها يا پيش آموخته ها را تعدادی از 
دانش آموزان ندانند، آن گاه همان مطلب، بخشی از مسير 

آموزش می شود. 
از طرف ديگر، در طراحی آموزش��ی الزم است به نقطة 
انتهايی س��فر يادگي��ری هر ي��ك از دانش آموزان توجه 
ويژه ش��ود. شايس��تگی دانش��ی مطلوبی كه از قبل به 
عنوان هدف تدريس تعيين ش��ده اس��ت، می تواند برای 
ه��ر دانش آموز، با نگرش ها و مهارت های متفاوتی همراه 
باش��د. تعیین هدف های یادگیری در دنیای امروز، 
متناس�ب با رویكرد »شایس�تگِی محوری« دارای 

ابعاد زیر است: 
 درک مفاهیم و سنجش مهارت هاي تفكر 

 بافت کاوش�گري، در نظر گرفتن فناوري، تاریخ 
علوم، زندگي و اجتماع 

 سنجش درک و کاربرد مفاهیم زیربنایي به جاي 
تأکید بر محفوظات و حقایق معمول یا کم کاربرد 

 ط�رح زمینه ه�اي پژوه�ش واقع�ي و تجزیه و 

تحلیل آن ها 
 مطالع�ة دقی�ق اطالعات )متن، نمودار، نقش�ه، 
جدول و عكس( و اس�تنباط، استدالل و آفرینش 

موضوعي جدید از آن ها )ایده هاي جدید(
 ادغام نظریه، پژوهش و عمل 

اين هدف ها براساس س��طوح گوناگون يادگيری شامل 
به خاطر آوردن، فهميدن، به كار بس��تن، تحليل كردن، 
ارزش��يابی كردن و خلق كردن تعيين می شوند. مهم اين 
اس��ت  كه دانش آموزان در سطوح اول و دوم باقی نمانند 
و به سطوح عملكرد باالتر بروند. سطوح عملكردی لزوماً 
ثابت نيستند و بس��ته به نوع درس و آموزش می توانند 

متفاوت باشند. بچه ها را روی كف نگه نداريد.

 توجه به برونداد: هر آنچه سيستم با هدف قبلی يا به 
طور اتفاقی توليد می كند، برونداد ناميده می ش��ود.  ضلع 
سوم مثلث يادگيری مطلوب برونداد است، به اين معنا كه 
توجه به برونداد، درس��ت به اندازة خود طراحی آموزشی، 
در دس��تيابی به يادگيری مطلوب اهميت دارد. اين ضلع 
بي��ان می كند كه معلم پس از آن كه نقطة مطلوب پايانی 
يا همان شايس��تگی مورد نظر را كه قرار است دانش آموز 
در اين درس كس��ب كند تعيين كرد، باي��د انواع راه ها و 
راهكارهای ارائه مطلب توسط دانش آموزان را در نظر بگيرد 
و با توجه به ظرفيت های آنان، تعدادی از اين راهكارها را 
انتخ��اب كند. برونداد حتی ش��امل ارائه هايی كه معلم از 
قبل پيش بينی نكرده اس��ت هم می شود. در اين مرحله، 
توجه به اين نكته مهم است كه يادگيری دانش آموز، به هر 
شكلی كه سنجيده شود، مطلوب است. پس شكل ارائة هم 
كامالً متنوع است و به دانش آموزان آزادی عمل می دهد. 
مهم اس��ت كه مس��ئلة برونداد و ارائه را در گسترده ترين 
حال��ت ممكن تصوير كنيد. مث��اًل دانش آموز يك تراكت 
تهي��ه می كند، روی يك برگة كاغذ يك پيام بهداش��تی 
مي نويسد و آن را به تعداد بچه ها پخش می كند. اين كار 
بسيار ارزشمند است. كاري ترويجی و تبليغی است. شما 
بر اساس شكل و رنگ آميزی و خالقيت و سبك تبليغش، 
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نمرة كامل را به آن می دهيد. البته برونداد همة ارزشيابی 
نيست، در حد ارزشيابی مس��تمر است. برونداد می تواند 
يك نفره يا چندنفره باش��د يا كل مدرسه را درگير كند. 
مث��اًل در آمادگی دفاعی، بچه ها س��رودي دس��ته جمعی 
آماده می كنند و به مناسبت 22 بهمن اجرا می كنند. اين 

می شود يك برونداد عمومی برای همة بچه ها. 

نهضت يادگيری مطلوب در مدرسه 
مجموعة اين سه ضلع، منظومه ای را تشكيل می دهد كه 
فرايند رش��د دهندة عمومی برای بچه ه��ا را رقم می زند. 
برونداد يك كالس يا درس می تواند نقش رس��انه را برای 
كالس ي��ا درس بعدی ايفا كند. برونداد دانش آموزان يك 
كالس يا يك پايه می تواند رس��انه ای باشد كه مخاطبش 
كل دانش آموزان مدرسه هستند. نكتة ديگر اينكه: مخاطب 

اين مثلث، از وزير آموزش وپرورش است تا بچه ها. هركس 
نقش��ی در اين منظومه دارد. ب��رای مؤلف، مدير، معلم و 
حتی پدر و مادره��ا پيام های متفاوتي دارد. مثاًل پيامش 
برای مدير اين است كه از معلم بخواهد برونداد كالسش 
را در مدرسه به نمايش بگذارد و برای اين منظور، جايگاه 
و پاي��گاه زمانی و مكانی فراهم كند. مثالً در مناس��بت ها 
بخواهد بچه ها بيايند سرود بخوانند. در نقاطی از مدرسه 
تابلو نصب كند تا معلمان برونداد بچه ها را روی اين تابلوها 
نصب كنند. به همين ترتيب، هركس نقشی دارد و در اين 

ميان، نقش محوری با معلم است. 

نمونه ای كوچك از طراحی آموزشی 
از خانم شيخ عليان، معلم رياضی دبستان دخترانة خرد، 
درخواس��ت كرديم يكی از مباحث درس��ی رياضی پاية 
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پنجم را انتخاب كند و براس��اس آن كالس درس��ی را با 
ويژگی های مورد نظر در طراحی آموزش��ی ترتيب دهد. 
ايش��ان موضوع »درك ارتباط بين مفهوم كس��ر و عمل 
تقسيم« را انتخاب كرد و از آنجا كه روزهای پايانی سال 
تحصيلی بود و دانش آم��وزان پاية پنجم قباًل اين درس 
را ي��اد گرفته بودند، ط��رح را در يكی از كالس های پاية 
چهارم اجرا كرد. طرح پيش��نهادی ايش��ان با كارشناس 
آموزش رياضی در دفتر تأليف كتاب های درس��ی، آقاي 
خسرو داوودي، مطرح شد و پس از تأييد انتخاب مناسب 
موضوع به عنوان شايس��تگی خاصی كه بايد در اين پايه 
كسب ش��ود و پيش��نهادهايی برای بهبود فعاليت ها، با 
هماهنگی قبلی با مدير مدرس��ه، خانم تنكابني، در روز 

دوشنبه چهارم خرداد 94 اجرا شد. 

طراحی شامل مراحل زیر بود: 
در مرحل�ة اول، معل��م تع��دادی فعاليت عمل��ی را به 
ترتيب از س��اده به دش��وار چي��ده بود. اي��ن فعاليت ها 
ضمن اينكه برآوردی از پيش دانس��ته های دانش آموزان 
ب��ه دس��ت می داد)توج�ه ب�ه طراحی آموزش�ی( ، 
توانمندی ه��ا و ضعف ه��ای آن ه��ا در دس��ت ورزی و 
مي��زان دقتش��ان در انجام كارهای عملی را نيز روش��ن 
می كرد)توج�ه به طراح�ی آموزش�ی(. دانش آموزان 
در گروه ه��ای چهارنفری به فعالي��ت می پرداختند و از 
تقسيم خوراكی هايی چون كلوچه و لواشك و تافی بين 
خودش��ان لذت می بردند)توجه به طراحی آموزشی(. 
پ��س از هر فعاليت، يكی از دانش آموزان، روش��ی را كه 
در گروه خود برای انجام تقس��يم مورد نظر به كار برده 
بودند توضيح می داد )توجه به برونداد و ارائه مطلب(. 

س��پس معلم از گروه های ديگر می خواس��ت اگر روش 
متفاوتی داش��ته اند، توضيح دهند)توجه به برونداد و 
ارائ�ه مطلب(. جالب اينكه بچه ها برای اغلب فعاليت ها 
حداقل از دو روش متفاوت اس��تفاده كرده بودند)توجه 
به طراحی آموزش�ی(. اين موضوع يكی از مزيت های 
مواجهة عملی با مسئله های رياضی است. مسئله هايی كه 
روی كاغذ يا تختة كالس، غالباً فقط يك راه حل دارند! به 
اي��ن ترتيب، معلم ضمن تدريس، برونداد كالس خود را 
در حين ارائه های دانش آموزان می س��نجيد و با توجه به 
برداشت خود از يادگيری آنان، نقشة ادامة راه يادگيری 

را ترسيم می كرد. 
در مرحلة دوم، معلم از دانش آموزان خواس��ت از بين دو 
دس��ته كارتی كه در دست داش��ت، دو كارت با دو رنگ 
متفاوت انتخاب كنند، يكی نارنجی و يكی سبز! كارت های 
نارنجی حاوی مسائلی بودند كه در آن ها  پاسخ های كسری 
معنادار بودند. مثاًل اگر بخواهيم ده هويج را بين چهار اسب 
تقس��يم كنيم، دو تا و نصفی هويج به هر اسب می رسد و 
اين معنادار است. اما كارت های سبز حاوی مسائلی بودند 
كه در آن ها پاس��خ تقسيم به صورت كسری، بی معنا بود. 
مثاًل اگر قرار باشد هفت نفر با دو ماشين مسافرت كنند، 
سه تا و نصفی نفر بايد در هر ماشين بنشينند! بعد از حل 
مسائل متفاوتی از اين دست در هر گروه، دانش آموزی از 
هر گروه، مسئله های گروه خود و پاسخ های به دست آمده 
را ب��رای كالس بازگو كرد و هر بار درب��ارة معنادار بودن 
يا نبودن پاس��خ يا چگونگی معنادار كردن آن در كالس 
صحبت ش��د. در اينجا هم برونداد كالس به صورت بحث 

گروهی نمايش داده شد.  
مرحلة س�وم شامل تكليف منزل اس��ت. برای تكليف 
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می توان از بچه ها خواست مسئله طرح كنند. سپس آن 
را حل كنند و ببينند جواب معنادار است يا بی معنی. 

در اينجا معلم تمرين زير را برای تكليف منزل پيشنهاد 
داده است: 

برای عبارت های رياضی زير مسئله بسازيد.
4÷5 =                                     
7 ÷ 9 =                                    
11÷ 8 =                                    

14 ÷ 10 =                                   
در مرحلة چهارم بايد ارزشيابی متناسب با اين آموزش 
داشته باشيم. به اين منظور الزم است، پيش از تدريس 
در هن��گام طراحی، نحوة ارزش��يابی از برونداد كالس را 
مش��خص كنيم. ارزش��يابی اين كالس می تواند ش��امل 
يك آزمون عملكردی به صورت فردی و گروهی باش��د. 
ب��رای مثال، در مرحلة گروه��ی، دانش آموزان می توانند 
در گروه ه��ای قبلی خود يك قطع��ه پارچه را به منظور 
دوختن يك جامدادی با ابعاد مش��خص تقس��يم كنند. 
س��پس در مرحلة فردی ه��ر دانش آموز به فعاليت هايی 
مش��ابه فعاليت های انجام ش��ده در كالس بپردازد و در 

يادگيری فعال، توليد مفاهيم به وسيلة 
دانش آموزان و تمام آنچه در باب 
يادگيری مطلوب ذكر شده است. هرچه 
بچه ها را به سمت يادگيری با كيفيت سوق 
دهد، مطلوب است.



پرسش بعدی مس��ئله هايی مشابه مس��ئله هايی كه در 
كالس به صورت گروهی حل كرده بود، حل كند. 

همراه داشتن فهرست وارسي )چك ليست( 
خيلی مهم است! 

به نظر می رسد، مسئوليت مهمی به عهدة معلم گذاشته 
شده است. معلم با انواع دغدغه هايی كه سر كالس دارد، 
چگونه می تواند به تمام اين جوانب توجه كند؟ اگر پيش 
از شروع كار يك فهرست  وارسي از تمام نكاتی كه بايد به 
آن ها توجه  كنيم داشته باشيم، خواهيم ديد كه در نظر 
گرفتن تمام آن ها  با اين روش بسيار ساده تر خواهد شد. 
خالقيت معلم در اين ش��يوه محفوظ است. الزامی برای 
رعايت شكل يكسان چك ليست طراحی آموزشی وجود 
ندارد. بس��ته به خالقيت و س��ليقة معل��م در چگونگی 
طراحی مس��ير يادگي��ری، حالت های متفاوتي ش��كل 
می گيرد. مهم اين است كه معلم مسيری را طراحی كند 

تا در پايان آن بچه ها به شايستگی مورد نظر برسند. 
مش��خصه های اصلی اين مسير چيست؟يادگيری فعال، 
توليد مفاهيم به وس��يلة دانش آم��وزان و تمام آنچه در 

باب يادگيری مطلوب ذكر ش��ده است. هرچه بچه ها را 
به س��مت يادگيری با كيفيت سوق دهد، مطلوب است. 
فهرس��ت  وارس��ي تمام مش��خصه های تدريس خوب را 
شامل می شود، اما  مسيري خطی يا پيوسته را پيشنهاد 
نمی ده��د. ضمن اينكه اين فهرس��ت برای يك جلس��ه 
نيس��ت، بلكه بايد آن را برای يك واحد يادگيری شامل 
چند جلس��ة مرتبط با يك درس و تكاليف و آزمون های 

مرتبط با آن در نظر گرفت.
در اينجا چك ليست ما می تواند شامل موارد زير باشد: 

1. توجه به پيش دانسته ها 
2. طراحی دقيق، رش��ددهنده، تدريجی، سير منطقی، 

پله های ارزشمند و قابل دستيابی
3. توجه به سطوح عملكرد باالتر 

4. يادگي��ری فع��ال، توليد مفهوم به وس��يلة يادگيرنده 
)سناريو برای يادگيری داريم يا نه؟( 

5. يادگيری اجتماعی 
6. كاربس��ت آموخته ه��ا در موقعيت جدي��د، ارتباط با 

زندگی 
7. اهميت رويكردهای منطقی، تماتيك )زمينه محور( 

8. جلوة ارائه و ارزشيابی )گرفتن و دادن بازخورد( 
9. ترسيم راهی به سوی ادامة يادگيری 

)كالس  از كالس  بي��رون  فعاليت ه��ای  اهمي��ت   .10
معكوس( 

پی نوشت ها
1. فردانش، هاشم)1387(. طبقه بندي الگوهاي 

طراحي سازنده گرا براساس رویكردهاي یادگیري 
و تدریس. مطالعات تربیتي و روان شناسي. مشهد. 

دانشگاه فردوسي. دورة 9. شمارة 2.
2. سرکارآراني، محمدرضا )13941(. درس پژوهي، 
ایده  اي جهاني براي بهسازي آموزش و غني سازي 

یادگیري. مرکز نوآوري هاي آموزشي مرآت.
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