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یادگیری ماندگار 
تدریس به کمک گروه های همیار محور

  یکی از مســئله هایی که در دوران 
تدریس همیشه با آن مواجه بودم، این بود 
که چه مقدار از دانشی که در طی تدریس 
منتقل شده، برای دانش آموزانم قابل فهم 
و چه سهمی از آن برایشان ماندگار شده 
است. زمان محدود کالس های حضوری، 
حتی با صــرف زنگ های تفریح  نیز برای 
به نتیجه رســیدن کافی نبود و ناچار به 
اندازة توان بسنده می شد و بقیة بحث را 
به کالس بعدی موکول می كردیم. کرونا 
که آمد، با تمام ســختی ها و مشکالتش، 
گویا راه حل ســؤال قدیمی را در آستین 
داشــت. پای کالس های مجــازی را به 
صورت رســمی به آموزش و پرورش باز 
کرد و مدیریــت زمان بندی کالس را در 
اختیار معلــم و دانش آموز قرار داد. دیگر 
بحث نیمه کاره باالجبار قطع نمی شــد و 
فرصت برای به اتمام رساندن گفت وگوها 
در اختیار بود. اما مشکل تحلیل تکالیف و 
بازخورد ها همچنان وجود داشت. مشاهدة 
همــة تکالیف و بررســی آن ها بســیار 
وقت گیر بود و با گذشــت زمان تکالیف 
فرستاده شــدة دانش آموزان به کوهی از 
پیام های بازبینی نشده تبدیل می شد. در 

این شرایط چه باید کرد؟
 تحلیل تکالیف و بازخورد آن ها قسمت 
مهمی از پروسة تدریس است. تمرین به 
دانش آموز فرصــت می دهد فهم خود از 
مطالب و معنای خلق شده در ذهنش را 
مطرح و در صورت درست بودن آن ها، بر 

چالش حل مسئله غلبه کند. زمان محدود 
کالس درس مجازی و حضوری، این نیاز 
جــدی دانش آموز را بی جواب گذاشــته 
و معلم در عمل قادر نیســت بسیاری از 
مفاهیم ذهنی دانش آموزان را تحلیل کند 
و درست و غلط بودن آن ها را تذکر دهد تا 
دانش آموز با اصالح اشتباهاتش، یادگیری 
خود را بهبــود بخشــد و بتواند تمرین 
را حــل کند و با لذت و شــوق حاصل از 
حل معمای تمرین، اعتماد به نفسش را 

تقویت کند. 
این بار سؤال قبلِی چه باید کرد، قوی تر 
مطرح می شــود: چگونه می توان تک تک 
المپ های خاموش کالس را روشن کرد؟ 
جواب این سؤال در الیه های پایینی هرم 
یادگیری ادگاردیل آرمیده اســت. آنجا 
که آقای رالف تایلر در کتاب مشــهور 
خود بــه نــام »نظریه های اساســی در 
برنامه ریزی درسی و آموزشی« می گوید: 
فراگیرندگان فقط و فقط آن چیزی را به 
خوبی یاد می گیرند که خود تجربه کنند. 
در ایــن هرم، وقتی افــراد تجربه اندوزی 
می کنند1، 75 درصد اطالعات برایشــان 
مانــدگار می شــود و در صورتــی که به 
و  یادگیــری عمیق  بیاموزند،  دیگــری 
ماندگار، قبل از دیگری، پیشکش شخص 
آموزش دهنــده می شــود و 90 درصــد 

اطالعات برایش ماندگار و ثبت می شود.
 در مــدل تدریس مانــدگار به کمک 
گروه هــای شیشــه ای همیــار محور از 

ظرفیت کار گروهی و فرصت های نهفته 
در الیه های پایین هرم استفاده می شود تا 

جواب سؤال مطرح شده ارائه شود.

آموزش به روش زنجیره ای
 معلم با دو دانش آموز ســرگروه )الف(
از هر کالس، به طور مستقیم در گروهی 
مجازی )شاد( در ارتباط است. اشکاالت 
مفهومــی و علمــی آن دو نفر را با بحث 
در گروه رفع می کند. ســؤال های جدید، 
تست و مطالب مفید را در اختیارشان قرار 
می دهد و بر بحــث و حل گروهی آن ها 
نظارت می کند. حاال این دو نفر سرگروه 
آماده اند کــه دو نفر همیــاران )ب( زیر 
مجموعه شان را در گروه مجازی جداگانه 
)شــاد( آموزش دهند؛ مانند آموزشی که 
از معلم خود دریافــت کرده اند، تدریس 
مطالب جدید و رفع اشــکاالت علمی و 
حل سؤاالت به صورت بحث گروهی. در 
صورت نیاز هم اشــکاالت مطرح شده ای 
که توان حل آن را ندارند، به معلم انتقال 
داده می شــود. در اینجا اعضای گروه ب 
آماده شده اند اعضای زیرمجموعة خود را 

آموزش دهند.
 هر کدام از اعضای ب در گروه مجازی 
دیگری مطالب جدیــدی را که آموزش 
دیده اند، برای هم کالســی های خود که 
در زیر مجموعه اش قرار دارند، یعنی)ج(
تدریس و بر حل گروهی تمرین ها و رفع 
اشکاالتشان نظارت می کنند. در صورت 
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الهه حدادیان، دبیر فیزیك منطقه خدابنده، شهرستان ابهر، استان زنجان الهه حدادیان، دبیر فیزیك منطقه خدابنده، شهرستان ابهر، استان زنجان  دبیر فیزیك منطقه خدابنده، شهرستان ابهر، استان زنجان 

 رشد معلم | دورۀ ۳۹ |  شمارۀ ۶ | ۱۳۹۹



37 رشد معلم | دورۀ ۳۹ |  شمارۀ ۶ | ۱۳۹۹

پیشــنهاد: یک تک ســاعت از تدریس موظفی معلم برای تدریس و نظــارت در گروه الف 
)سرگروه ها( درنظر گرفته شــود که نتایج آن توسط رشد تصاعدی موجود در زنجیره سریع و با 

فرصت چند برابر به صورت اختصاصی در اختیار تک تک دانش آموزان کالس ها قرار می گیرد.

نیاز هم اشــکاالت را به ســرگروه خود 
منتقل می کننــد. به این طریق، تک تک 
چراغ های خاموش کالس از طریق همان 
دو نفر اول زنجیره )ســرگروه(، به انرژی 

معلم وصل و روشن می شوند.
 و این یعنی هر 18 نفر اعضای کالس، 
هم زمان و هم ســطح آمــوزش می بینند 
و پیشــرفت می کنند. یکی از نقاط قوت 
این مدل آن اســت که معلم ایجاد کنندة 
تمام گروه های مجازی )شاد( است و کار 
گروهی تک تک دانش آموزان مانند کالس 
شیشه ای زیر نظر معلم است. بدون هیچ 
هزینــه ای )در تمام لحظــات( عملکرد 
هر دانش آموز در گروه ثبت می شــود و 
مراحل پیشرفت تحصیلی اش در اختیار 
معلم قرار می گیــرد. حدود دو هفته بعد 
از اجرای طــرح، وضعیت تحصیلی تمام 
دانش آموزان، کاماًل مســتند، برای معلم 
تعریف شــده اســت. انتقال اطالعات و 
فهم مؤثر در این طرح بسیار سریع اتفاق 
می افتد، به علت اینکه هر کس مســئول 
چند نفــر )محــدود( زیرمجموعة خود 
اســت و مفاهیم و مطالب را خود تجربه 

و تدریس می کنــد. بنابراین، به باالترین 
ســطح یادگیــری در کوتاه تریــن زمان 
می رســند. البته این فرصــت برای همة 
افراد فراهم است و تمام دانش آموزان در 
این تجربه با یکدیگر همراه هستند. و هر 
روز فرصتی دیگر است برای تجربه اندوزی 

همگانی.
 و اما فرصتــی طالیی  که این طرح در 
اختیار دانش آموزان یک پایه قرار می دهد، 
این است که اگر در یک پایه چند کالس 
باشــند، گروه الف شامل ســرگروه های 
کالس هاست، دو ســرگروه از هر کالس 
به عنوان نمایندگان هر سه کالس در کنار 
هم، مشــکالت خود را مطرح و از دانش 
و تجربه های همدیگر استفاده می کنند و 
این همسان سازی، نه فقط در یک کالس، 
که در یک پایــه اتفاق می افتد. هر کدام 
از ســرگروه ها در این گروه فرصت دارد 
در رفــع ایرادهای علمی خــود، از بقیة 
ســرگروه ها کمک بگیرد و نیز هر مطلب 
جالب و مفیدی را که به آن مسلط است، 
با نظارت معلم، برای بقیه تدریس کند. به 
همین صورت، تمام اعضای همیاران )ب( 

هر ســه کالس در یک گروه همیاری با 
یکدیگر در تعامل اند و با نظارت سرگروه ها 

فعالیت می کنند. 
مهر سال 99 این طرح در چند مدرسه 
برای ســه کالس فیزیک پایة دهم اجرا 
شــد. در درس فیزیک دهــم، یک گروه 
الف شامل 6 نفر ســرگروه کالس ها و 1 
گروه ب )همیاران( شامل 12 نفر همیار 
)4 همیــار از هر کالس( و 6 ســرگروه و 
12 گــروه کالســی مجزا شــامل 3 نفر 
عضو کالس هــا و 1 همیار، با برنامه ای از 
پیش  تعیین شده و هفتگی، مانند مدرسة 
شیشه ای، در حال فعالیت هستند و معلم 
هــر موقع که الزم بداند، عملکرد گروه ها 
را به صورت غیرعلنــی زیرنظر دارد و هر 
زمان که مناسب باشد، در ساعت فعالیت 
گروه هــا، به صورت علنــی مهمان آن ها 
می شــود و ســؤاالتی از اعضا می پرسد 
و نوعی ارزشــیابی تکوینــی واقعی ثبت 

می شود. 
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