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مؤلفه هاي كليدي هنر تدريس

كارلوت دنيلسون
ترجمة رضا يادگارزاده

دبير ناحيه 1 آموزش و پرورش همدان
اشاره

در بخش اول اين مقاله، با مثال هايي روشــن، اهميت كار حرفه اي معلم را 
ــري را بيان كرديم.  ــي كار او در فرايند تدريس و يادگي شــرح داديم و پيچيدگ
هم چنين، دربارة تدريس خوب و مؤلفه هاي آن بحث كرديم. در كنار ويژگي هاي 
حرفه اي معلم و پيچيدگي فرايند يادگيري، به موضوع يادگيري فعال پرداختيم. در 
ادامة اين مقاله، به موضوع اهميت آمادگي معلم براي تدريس، توسعة حرفه اي و 
ارزشيابي به عنوان مؤلفه هاي كليدي در هنر تدريس مي پردازيم. اميد است اين 

مقاله در كنار تجارب شما، به بهبود يادگيري دانش آموزان بينجامد. 

معلم ناراضي چه قدر به معلم مبتدي يا 
ماهر و ممتاز شبيه است.

ــش داوري به اين  ــان بدون پي مربي
گفت وگوها روي مي آورند،  و معلمان 
ــادر خواهند بود با صداقت و  تازه كار ق
ــدون ترس از تالفي تأمل كنند. تحت  ب
ــي، معلم مبتدي مي تواند  راهنمايي مرب
كاوش كند، و ممكن است، تفكر واقع 
ــود را در تهيه  در پس تصميم گيري خ

طرح درس، تغيير دهد.
در اين گفت وگوها، مربيان از معلمان 
مبتدي در مورد روش هاي خود ارزشيابي 
و بازخورد مي پرسند؛ سؤاالتي از قبيل 
اين كه: آيا شما از طرح خودتان شروع 
ــت، چرا و  ــد؟ اگر اين طور اس مي كني
چگونه؟ چگونه روند پيشرفت درس را 

اصالح مي كنيد؟ 

چار چوب ياددهي
در فرآيند آموزش

آمادگي و ورود
ــي خوب  ــة مقدمات ــر برنام در ه
ساخت ، براي تربيت مربيان كارآزموده، 
گفت وگوي تخصصي با معلمان مبتدي 
ــت. زيرا  ــان الزم اس دربارة تجربياتش
ــان را قادر  ــوب تدريس، مبتدي چار چ
مي سازد تا مواردي مانند اجزا ي تدريس 

ــن مي تواند پايه اي  خوب را ببينيد و اي
ــد.  براي گفت وگوهاي تخصصي باش
ــدي كه با نحوة  براي مثال، معلمي مبت
ــار دانش آموزان درگير  ــردن رفت اداره ك
است، مي تواند ببيند رفتار معلم ناراضي 
در پاسخ به بدرفتاري دانش آموز چگونه 
است و به همان نسبت  نحوة برخورد 

بخش دوم

اشاره
در بخش اول اين مقاله، با مثال هايي روشــن، اهميت كار
ــر ــي كار او در فرايند تدريس و يادگي شــرح داديم و پيچيدگ
در دي ك بحث آن مؤلفههاي و ب خ تد ة ا د ن ه

تدريـس  كارورزي،  اسـتانداردهاي 

موفـق، يادگيري فعال، مشـاركت در 

يادگيري، چارچوب تدريس.

كليد واژه ها:
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هدايتي كه به شدت به برنامه وابسته 
ــت. آن چه  ــد، ضرورتاً خوب نيس باش
اهميت دارد، اين است كه معلمان دربارة 
تجربة خويش تفكر كنند و تفكرشان را 
بر يادگيري دانش آموزان متمركز سازند. 
ــر، گفت وگوي هدايتي  به عبارت ديگ
ــت كه: «اگر شما دوباره  مفيد- اين اس
شانس تدريس اين درس را به گروهي 
از دانش آموزان داشتيد، چه كاري را به 

طور متفاوت انجام مي داديد؟» 
به طور كلي، گفت وگوي حرفه اي 
ــي روي كارورزي  ــر عميق مي تواند اث
ــته باشد. يك معلم  معلمان جديد داش
جديد پاية چهارم اشاره مي كند كه چنين 
ــي، وقتي مؤثرند كه روي  گفت وگوهاي
اجراي خاِص تدريس متمركز باشند. او 

شرح مي دهد:
ــال اول معلمي، موقعي كه مدير  س
براي مشاهدة تدريسم مي آمد، هميشه 
عصبي بودم. او هميشه بعد از مشاهده 
ــگفت انگيز بودم.  ــه من ش مي گفت ك
ــت كه مرا دارد. اين  او خوش اقبال اس
ــد. در  بازخورد به دفعات به من داده ش
ــم، ما مدير جديدي  ــال دوم تدريس س
ــي براي  ــي كه چار چوب ــتيم (كس داش
ــده بود). موقعي كه  تدريس تربيت ش
ــاهده كرد، شواهدي  او تدريسم را مش
پيرامون اجزاي تدريس گردآوري كرد. 
ما در محل مشاهده، به بحث دربارة اجزا 
ــدت براي  پرداختيم. اين بحث ها به ش
من معنادار بودند، من به عنوان معلم، به 
خاطر نشست و برخاست با مدير دومم 
ــد و تعالي رسيدم. او به من رأي  به رش
اعتماد داد تا مربي مبتديان ديگر باشم. 
مدير اول در من احساس خوبي ايجاد 
كرد، اما چيزي ياد نگرفتم؛ اگر چه، بعدها 
ــيدم كه آيا من  ــن بارها از خودم پرس م

شگفت انگيز بودم؟

�خودارزيابي و هدف گذاري
: معلمان در فرايند ساالنة خود ارزيابي 
و هدف گذاري درگير هستند كه گاهي 
بخشي از نظام ارزيابي معلم محسوب 
مي شود. بر اين اساس، آن ها طرح هاي 
ــتنتاج  ــعة حرفه اي خويش را اس توس
ــال، معلمي ممكن  ــراي مث مي كنند. ب
ــاس كند كه در تكنيك هاي  است احس
مشاركتي يادگيري مهارت نيافته است و 
حاال مي خواهد اين رويكرد را به خزانه  
ــامل اين  اطالعاتش بيفزايد. طرح او ش
مراحل خواهد بود: خواندن يك كتاب 
ــور يافتن در يك كارگاه؛  يا مقاله؛ حض
ــه در يادگيري  ــاهد ة كار معلمي ك مش
مشاركتي با تجربه است؛ درخواست از 
يك همكار تا شاهد كارش باشد و براي 

او بازخورد مهيا كند؛ و مانند آن.
ــي و انجمن هاي  ــات گروه �مطالع
يادگيري حرفه اي: در بسياري از مدارس، 
ــي و هدف گذاري  ــان خود ارزياب معلم
ــوي ايجاد مطالعات  گروهي و  را به س
انجمن هاي يادگيري هدايت مي كنند تا 
روي حوزه هاي عالقه مندي تمركز كنند. 
عملكرد اين گروه ها كه به«خود هدايتي» 
ــيار پربار  ــتند، مي تواند بس متمايل هس
باشد، زيرا معلمان غالباً خود، يادگيري 
ــد. از جمله  ــش را هدايت مي كنن خوي
ــه اي كتاب خواني،  ــاي حرف در گروه ه
معلماني كه كتاب ها را انتخاب مي كنند، 
از نزديك يكديگر را مالقات مي كنند، 
لذا هم دربارة محتواي كتاب و هم دربارة  
فرايند كنش و واكنش گروه، مي آموزند.

ارزيابي معلم 
به كار گيري چارچوِب تدريس براي 
ارزيابي معلم مي تواند فرصت گران بهايي 
را براي يادگيري حرفه اي فراهم كند؛ به 
ويژه اگر فراگير ندگان مراحل زير را به 

دقت در نظر بگيرند:
ــة آموزش در قالب چار چوب:  �ارائ
ــوزش و پرورش) از  ــي نواحي (آم وقت
ــوب تدريس براي ارزيابي معلم  چار چ
ــخيص  ــتفاده مي كنند، به نوعي تش اس
مي دهند كه همة معلمانشان در توسعة 
ــا چهار قلمرو و  ــه اي خود، بايد ب حرف
ــند. اين مستلزم  22 جزء آن درگير باش
شرح مفهوم اجزاي چارچوب تدريس 
در زمينه هاي متفاوت براي معلمان است 
و نه براي نمايندگان احتمالي شان كه در 
كارورزي حاضرند. براي مثال، «محيط 
ــم» در يك كالس درس  احترام و تفاه
ــيمي  پاية دوم ابتدايي، با يك كالس ش
دبيرستان، به طور آشكار متفاوت است؛ 
ــي معلم براي  ــي اساس هر چند دلواپس
ــوزان و ضرورت ايجاد محيط  دانش آم
امن  بر حسب خطرجويي دانش آموزان 
ــوزش اجزاي  ــود. آم ــت خواهد ب ثاب
ــس، يك زبان عمومي  چارچوب تدري
ــرد، و حتي مهم تر، به  ــاد خواهد ك ايج
ــوب» منجر  ــي درك «تدريس خ نوع

مي شود.
ــن روش هاي مشــاهده: همة  �انجم
نظام هاي ارزيابي معلم، با مشاهدة تدريس 
ــتند و  ــاط هس در كالس درس در ارتب
ــان را در فعاليت هاي  ــد معلم مي توانن
مشخصي از قبيل خود ارزيابي، بازتاب 
تمرين، و گفت  وگوي تخصصي كه باعث 
ــوند، درگيركنند.  ارتقاي تدريس مي ش
ــاهدة يك تدريس، هم معلم  بعد از مش
شاهد و هم معلم مشاهده شده ممكن 
ــت وقايع كالس را با در نظر گرفتن  اس
ــطوح عملكرد  اجزاي چارچوب و س
ــدي، ماهر و ممتاز) مورد  (ناراضي، مبت
مالحظه قرار دهند و تفسير خويش را از 
درس در يك فرم مشاهده بيان كنند. در 
خالل كنفرانس بعد از مشاهده، از چنين 

گفت وگو درباره 
چارچوب تدريس، 

مبتديان را قادر 
مي سازد تا مواردي 

مانند اجزاي تدريس 
خوب را عمالً ببينند
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ــوان به عنوان پايه اي براي  مداركي مي ت
گفت وگوهاي ارزشمند دربارة درس و 

دربارة عملكرد بهره گرفت.
�گردآوري ابزارها: بسياري از مدارس 
ــتر كار  و نواحي درك مي كنند كه بيش
تدريس، وراي ديوارهاي كالس درس و 
در ارتباط با خانواده ها يا مثًال در تشريك 
مساعي با همكاران اتفاق مي افتد. براي 
در برداشتن چنين جنبه هايي از تدريس 
ــم، معلمان  ــام ارزيابي معل در يك نظ
ــان را در زمينه ها  ــد مدارك تمرينش باي
ــان گرد آورند؛  ــراي  بحث با ناظرانش ب
فعاليت هايي از قبيل تهية كار پوشه كه 
ــامل خبرنامة كالسي  ــت ش ممكن اس
ــت به  ــازي مانند بازگش ــد، يك ب باش
ــة تاريك، اطالعاتي دربارة يك  مدرس
ــرح تفصيلي يك  گردش علمي، يا ش

برنامة علمي جديد.

استخدام حق التدريس معلم 
استخدام حق التدريس  معلم فرصتي 
براي ارتقاي يادگيري معلم است و نبايد 

به اين امر به عنوان يك وظيفة خالص 
اداري نگريست. به هر حال، وقتي معلمان 
در بخش هاي مختلف پيشرفت تدريجي 
شركت مي كنند، حق التدريس هاي جديد 
وارد محيطي مي شوند كه قبًال مقبوليت 
ــان را در آن محيط به دست  همكارانش
ــش دربارة  ــالوه، پرس ــد. به ع آورده ان
مهارت ها و تخصص هايشان، همكاراني 
را به طور عميق دربارة كيفيت تدريس 
به تفكر وا مي دارد كه بيشترين بها را به 

اين امر مي دهند.
چارچوب تدريس، راهنمايي هايي 
ــان در آزمودن داوطلبان ارائه  براي مربي
ــه مي تواند  ــؤاالت مصاحب مي كند. س
ــك از 22  ــر ي ــم را در ه ــارت معل مه
ــي  جزء كاوش كند. براي مثال، پرسش
ــن دو موضوع را كنار  مانند «چگونه اي
يكديگر قرار مي دهيد تدريس مي كنيد؟» 
ــواهدي را دربارة مهارت معلم  ارائة ش
ــوا، برنامه ريزي  و حيطة  در دانش  محت
ــد. يا يك  ــب مي كن ــي، از او طل آمادگ
ــش مانند «چگونه جريان روزمره  پرس
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ــاي مهم كالس را آغاز و اجرا  و رويه ه
مي كنيد؟» داوطلبان تدريس را براي ارائة 
شواهدي از مهارت هايشان در يك جزء 
ــرو در محيط كالس درس  از يك قلم

دعوت مي كنيد.

يك راهنماي قابل اعتماد
با به كارگيري چارچوب تدريس، 
مدارس و نواحي مي توانند خود ارزيابي، 
ــن، و گفت وگوهاي  ــاب در تمري بازت
ــعة  تخصصي دربارة فعاليت هاي توس
حرفه اي متنوع را با هم تلفيق كنند. يك 
مدير ابتدايي و معلم تأييد شده از سوي 
هيئت هاي تخصصي از استان ايلي نويز، 
به  طور مختصر به چارچوب به عنوان 
ــت گرفتم»  «آينه اي كه در تمرين به دس
ــاره كرد. وي مي گويد: «چارچوب  اش
كه براي من به هستة مركزي پيشرفت 
ــكده تبديل شد،  جالب توجه در دانش
ــتقيمًا  و بازتابندة مكالمه اي بود كه مس
ــداوم من در جهت بهبود  در حركت م

يادگيري دانش آموز مؤثر بود.»

جدول 2. نمونة سطوح عملكرد براي به كارگيري تكنيك هاي بحث و گفت وگو

عنصر
سطح عملكرد معلم

ممتازماهرمبتديناراضي

كيفيت سؤاالت

ــاَ تهى از  ــم واقع ــؤاالت معل س
كيفيت، با چالش شناختى پايين 
و تنها با پاسخ هاى صحيح است. 
با يك توالى سريع از دانش آموزان 

پرسيده مى شود.

ــت باال و  ــؤاالت معلم از كيفي س
پايينى تركيب شده، كه در توالى 
سريع مطرح مي شوند. فقط بعضى 
ــخ با  دانش آموزان دعوت به پاس

فكر مى شوند.

بيشتر سؤاالت معلم داراى كيفيت 
ــتند. وقت كافى براى  بااليى هس
ــوزان پيش بينى  ــخ دانش  آم پاس

شده است.

ــؤاالت معلم به طور يكنواخت  س
ــا زمان  ــى دارند، ب ــت باالي كيفي
ــوزان تا  ــت براى دانش آم يكنواخ
ــتر  ــخ دهند. دانش آموزان بيش پاس

سؤاالت را تنظيم مى كنند.

تكنيك هاي بحث

ــم و دانش آموزان تعامل  بين معل
ــي حفظ كردن  ــود دارد. نوع وج
كامًال مشهود است. ميانجى گرى 
معلم در همة سؤاالت و پاسخ ها.

ــردن  ك ــر  درگي ــراى  ب ــم  معل
ــث واقعى،  ــوزان در بح دانش آم
فراتر از حفظ كردن پيش مي رود؛ 

البته با نتايج متغير.

معلم بحثي واقعى بين دانش آموزان 
ايجاد مى كند، و در وقت مقتضى 

كنار مى رود.

دانش آموزان مسئوليت قابل توجهى 
ــث مى پذيرند،  براى موفقيت بح
ــوزان در آغاز موضوعات  دانش آم
ــدون  ب و   ــوند  مي ش ــدم  پيش ق

درخواست همكارى  مي كنند.

مشاركت 
دانش آموزان

ــوزان در  ــداد كمى از دانش آم تع
بحث چيره مى شوند.

ــه ى  ــد هم ــعى مى كن ــم س معل
ــوزان را در بحث درگير  دانش آم

كند، اما با موفقيت محدود.

معلم به طور موفقيت آميز همه ى 
ــوزان را در بحث درگير  دانش آم

مى كند.

متقاعد  ــان  خودش ــوزان  دانش آم
ــوند كه همه ى صداها را در  مى ش

بحث بشنوند.


