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یاددهی يادگيری

مسئله محور

رويكرد مسئله محور در فرايند ياددهی يادگيری بسيار مهم است، اما اين رويكرد با نگاه ارزش مدار كمتر تبيين شده است 

و آنچه از آن در فرايند ياددهی يادگيری مطرح می شود، بر اساس ديدگاه جان ديويی است. اما نظر به رويكرد اصلی مبانی 

نظری سند تحول، يعنی موقعيت محوری، اساس و منطق مسئله محوری با نظريۀ جان ديويی تفاوت هایی اساسی دارد. 

بر اساس اهميت اين موضوع، با آقای محمد آذين، متخصص حوزۂ تعلیم وتربیت اسالمی، گفت وگويی انجام شده است 

كه با هم پی می گيريم.

الهام فراستی 

رويكرد تربيتی

عكاس: غالمرضا بهرامی

 براي آشنايي بيشتر با
 رويكرد تربيتي مسئله محور
تصوير را پويش كنيد
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 نظام فعلی تعلیم وتربیت با چه چالش هايی روبه روست؟

با توجه به بزرگی جامعة آموزش وپرورش )دانش آموزان و معلمان( 
اگر بخواهيم خروجي هاي اين جامعه را بررسي كنيم، مي بينيم ما 
در ســنجش نهايي )آزمون نهايي پاية دوازدهم( وضعيت مطلوبي 
در آموزش نداريم. ميانگين درس های اصلي هر ســه رشتة ما در 
امتحان نهايي در سطح كشور زير 12 است. در آزمون هاي تيمز و 
پرلــز هم رتبة خوبي نداريم. دانش آموزان در حوزه هاي تربيتي در 
برنامة درسي رسمي و قصد شده مهارت اجتماعي كسب نمي كنند. 
حس اميد نسبت به آينده در دانش آموزان پررنگ نيست. بچه ها با 

ارزش هاي اصيل فرهنگي خود خو نمي گيرند.
بنابراين، به نظر مي رســد خروجي ما، چه در حوزة آموزش و چه 
در حوزة تربيت، قابل قبول نيست. از منظرهاي گوناگون مي توان 
به اين موضــوع پرداخت. من از اين منظر بــه آن مي پردازم كه 
فرض كنيم ما نظام ارزشــي مطلوبی داريم كه آن را حيات طيبه 
يا ارزش هاي ايراني اســالمي مي ناميم. يك نظام آموزشــي هم 
داريم. اين دو كامـــاًل بر هم منطبق نيســتند. عنصر سومی هم 
داريم كه زيست واقعي بچه هاست؛ يعني شرايط و اقتضائات واقعي 
دانش آموزان. ما بايد تالش كنيم اين سه عنصر را به هم نزديك تر 
و يكپارچه تر كنيم. الگو و راهكاري كه در اينجا پيشنهاد مي كنيم، 

رويكرد تربيتي مسئله محور است.

 رويكرد تربيتی مســئله محور را تبيين فرماييد.

ما در دوران تحصيل چيزهايي را ياد گرفته ايم و به ياد داريم كه 
در زندگي واقعي مســئله اي را از ما حل كرده و كاربرد داشته اند. 
اســتفادة كاربردي از دانش )حل مسئله( يعني اينكه دانش بتواند 
مســئله اي را از زندگي ما حل كنــد. در آن صورت دانش تثبيت 
مي شــود و من با آن ارتباط وجودي برقرار می كنم. اگر ما دانشي 
را كسب كنيم كه در جايي با زندگي واقعي ما پيوند بخورد، به آن 
دانش مفيد يا نافع می گوييم. پس در حالت كلي توصيه مي كنيم 
يادگيري دانش آموزان به ســمتي برود كه آن ها نسبت دانش را با 
زندگــي واقعي خود درک كنند. براي اين كار ابتدا بايد مســئله را 
تعريف كنيم. اولين چيزي كه در تعريف مسئله به ذهنمان مي رسد، 
اين اســت كه مسئله همان پرسشي اســت كه يك پاسخ بيشتر 
ندارد. اما مســئله يك عبارت سؤالي نيست. مسئله يك موقعيت 
اســت؛ موقعيت يعني فضايي كه در آن بين من )به عنوان انسانی 
مشــخص( و پديده هايي كه در آن فضا هستند، نسبتي به وجود 
مي آيد )ارتباط پديده ها با هم(. بنابراين، مســئله به شدت به فرد 
)به صاحب مسئله( وابسته اســت. من ادراک مي كنم كه در اين 
فضا پديده هايي هســتند و ارتباط آن ها با هم )وضعيت موجود( با 
وضعيت مطلوبشــان فاصله دارد. پس يك مسئله براي من ايجاد 
شــده كه ممكن اســت فرد ديگري در آن موقعيت آن مسئله را 
نداشته باشد يا مسئلة ديگري داشته باشد. بنابراين، مسئله به فرد 
وابسته مي شود )وابسته به فرد يا گروه(. اين نكته را هم بگويم كه 

در مسئله محوري نمي خواهيم به سمت فردگرايي برويم.
يكــي از تفاوت هــای الگوي تربيتي مســئله محور با الگوهاي 
پروژه محور يا آنچه جان ديويي مطرح كرده اســت، اين است كه 

آن الگوها بيشتر بيروني اند. يعني دربارة پديده هاي بيروني صحبت 
مي كنند. برای مثال، دانش آموزي كه به مســابقات روبوكاپ آزاد 
ايرانـ  اپن مي رود و روبات فوتباليست مي سازد، لزوماً خــودش در 
موقعيت مسئله خيز قرار نداشته است. ما برايش مشوق گذاشتيم كه 
كمك كند و اين مسئله حل شود. اين دانش آموز با دانش آموزي كه 
در شهرش زلزله آمده و تالش مي كند روباتي بسازد كه انسان هاي 

زنده را شناسايي كند، خيلي فرق دارد.
در اليه هاي عميق تر مسئله محوري مي گوييم، مسئله از يك درد 
شــروع مي شود. فرد درد بسيار عميقي را ادراک مي كند و اين درد 
براي فرد مسئوليت ايجاد مي كند. اينجاست كه تازه وجود انساني 
شــكوفا مي شود. انسان خودش با مســئله ارتباط وجودي برقرار 

مي كند و خود را جزئي از راه حل مي داند.

 چگونه می توان زمينۀ اجرايی مســئله محوری را در طراحی برنامۀ 

درسی و كار معلم فراهم كرد؟

اولين گام تغيير نگرش معلم اســت. معلم تا زماني كه خودش 
پژوهشــگر نباشد، نمي تواند پژوهشــگر تربيت كند. تا زماني كه 
معلم خوديادگيرنده نباشــد، نمي توان انتظار داشت دانش آموزش 
خوديادگيرنده شــود. مــا محتوا را به روز كرديم، اما در دانشــگاه 
فرهنگيان و در دورة ضمن خدمت، آن محتواي به روزشــده را به 
شيوة سنتي آموزش مي دهيم. بنابراين، مهم ترين گام اين است كه 
نگرش معلم نسبت به رشد و يادگيري تغيير كند. اگر من به عنوان 
معلم در كالس درس با مســئله اي مواجه شــوم كه تا قبل از آن 
كسي به من ياد نداده بود چطور با آن برخورد كنم و درد را احساس 
كردم و دنبال راه حل گشتم و زير بار مسئوليت رفتم، در اين حالت 

معلم مسئله محور هستم.
بياييــد در الية برنامة درســي صحبت كنيــم و اهداف برنامة 
درســي را مدنظر قرار دهيم. مثاًل طبق كتاب درسي مي خواهيم 
شــيب خط را به دانش آموزان آموزش دهيم. اگر بخواهيم آن را به 
روش مسئله محور آموزش دهيم، مي توانيم موقعيتي را براي بچه ها 
ترســيم كنيم كه مثاًل در كاشان حاكمي مي خواسته باغي بسازد. 
شــرايط جغرافيايي آنجا هم طوري بوده كه كوهي داشــته كه از 
آن آب مي آمده است. حاكم از قياس الدين جمشيد كاشاني خواسته 
است بگويد باغ را در كجا بسازند و قياس الدين كاشاني فكر مي كند 
چطور آب را به باغ بياورد، طوری كه ارتفاع آب فواره ها يكســان 

باشد؟
 بچه ها شروع به ارائة راه حل مي كنند. آن ها در موقعيتی واقعي 
قرار مي گيرند و مفهوم شيب را درک مي كنند و در نهايت با مدل 
رياضي شيب خط آشنا مي شوند. شما اين روش تدريس را مقايسه 
كنيد با اينكه معلم از همان ابتدا با نوشــتن معادلة خط و فرمول 
به بچه ها آموزش بدهد. در واقع، در طراحي برنامة درســي، هدف 
همان آموزش اســت، اما روش را بازطراحــي مي كنيم و تالش 
مي كنيم بچه ها در موقعيت واقعي قرار بگيرند و مفهوم را عميق تر 

و كاربردي تر درک كنند.
در مورد سنجش دانش آموزان، هم مي توانيم سنجش را به صورت 
ساده انجام دهيم و هم مي توانيم آن را عميق تر اعمال كنيم. برای 
مثال، در درس علوم مي توانيم از دانش آموز بپرســيم براي رشــد 
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گيــاه به چه چيزهايي نياز داريم و هم مي توانيم از آن ها بخواهيم 
بذر كاهو بكارند و در نهايت براي اردوي مدرســه ســاالد درست 
كننــد. گروهي كه بتواند اين كار را انجام دهد، اهداف درس علوم 
را كه مدنظر معلم بوده، ياد گرفته اســت. اين ارزيابي بيشــتر از 
اينكه خروجي محور باشد، فرايندمحور است. ممكن است كاهوي 
برخي گروه ها سبز نشود، اما اين بدان معنا نيست كه آن ها تالش 
نكرده اند. بنابراين، اين رويكرد بيشتر از اينكه خروجي محور باشد، 

فرايندمحور است.

 اگر قرار باشد اين رويكرد در برنامۀ درسی ما پياده شود، اين اتفاق 

بيفتد؟ بايد  چگونه 

اگر بخواهيم اين رويكرد را با همين كتاب هاي درسي فعلي پيش 
ببريم، مي گوييم معلم ها در تابستان سه تا فعاليت طراحي كنند و 
يكي از آن ها را در ســال تحصيلي جديد اجرا كنند و بازخوردش 
را از بچه هــا و خانواده ها بگيرند. اگــر بازخورد خوبي گرفتند، اين 
فعاليت ها را بيشــتر كنند. وقتي معلمان در اين فعاليت ها متبحر 
شــوند، اتفاق جالب اين اســت كه آموزش زمان كمتري از آن ها 
مي گيرد. ظرفيت هاي تلفيق به كمكشــان مي آيد و با انجام يك 
فعاليت، پنج هدف از ســه درس ديگر هم پوشــش داده می شود. 
اگر بخواهيم كتاب هاي درسي را هم تغيير دهيم، هدف های كتاب 
درسي مشخص است، اما بايد يك مجموعه فعاليت هاي نمونه به 
معلمان  داده شــود. در واقع بايد معلمان را در روش توانمند كنيم. 
معلم بايد خودش در مسئله قرار گيرد، به نتيجه برسد و در نهايت 

آن را در جامعة معلمان به اشتراک بگذارد.

 آيا رويكرد مسئله محور را می  توان با رويكرد تلفيقی به صورت 

يكپارچه دنبال كرد يا به صورت تفكيكی بايد آن را دنبال كرد؟

مسئله هاي واقعي معـــمواًل فرارشته اي هستند. بنابراين، نظام 
آموزشي ما نمي تواند افرادي تربيت كند كه بتوانند در جامعه مسئله 
حل كنند. مسئلة واقعي در رشته جا نمي شود. حتي كساني كه كار 
مرتبط با رشــتة تحصيلي خود پيدا مي كنند، باز هم مســئله هاي 

واقعي شان در رشتة تحصيلي شان جايي ندارد. دومين مورد اين است 
كه در مدرسه چالش ما اين است كه درس ها جدا از هم هستند. در 
دوره ابتدايي تلفيق راحت تر است، چون يك آموزگار همة درس ها 
را تدريس مي كند. اما در دبيرستان اين طور نيست. چون معلم هر 
درس با ديگری فرق دارد. از طرف ديگر، بچه ها در مراحل گوناگون 
رشــد برخوردهاي متفاوتي با مسئله دارند. با توجه به اين دو مورد، 
براي پاسخ به اين سؤال كه در رويكرد مسئله محور معلم بايد تلفيقي 
كار كند يا تفكيكي، ما چهار سطح از برنامة درسي مسئله محور ارائه 

مي دهيم كه از اول ابتدايي تا آخر متوسطة دوم قابل اجرا هستند:
سطح اول: خود معلم مسئله را طرح و حل مي كند.

سطح دوم: معلم مسئله را طرح مي كند، اما راه حل را بر عهدة 
خود بچه ها مي گــذارد. مثــاًل در كالس اول جوجه را به كالس 

مي آورد و خود بچه ها درگير مسئله مي شوند.
سطح ســوم: معلم موقعيت را تعريف مي كند، اما مي گذارد 
بچه ها خودشان مسئله و راه حل را پيدا و حل كنند. البته اين سطح 

از پاية چهارم دبستان به باال اجرا مي شود.
سطح چهارم: معلم فقط زمينه ايجاد مي كند كه بچه ها در هر 
موقعيتي احساس درد كردند، مسئله را پيدا و حل كنند. اين سطح از 

پاية نهم به باال قابل اجراست.
همة اين سطح ها، به ويژه سطح های باالتر، هم مي توانند به صورت 
تفكيكي ارائه شوند و هم به صورت تلفيقي. چون دبيران دوره های 
متوسطة اول و متوسطة دوم دبير درسی تخصصي هستند، مي گويند 
ما چگونه تلفيقي كار كنيم؟ توصية ما اين است كه هر چه مي توانيم 
به ســمت تلفيق برويم و در درس های تخصصي هم تلفيق بين 
موضوعات همان درس را داشــته باشــيم. يادگيــري در رويكرد 
مسئله محور معنادار است، اما در رويكردهاي سنتي يادگيري معنا 
ندارد و دانش آموز اصاًل با مسئله ارتباط وجودي برقرار نمي كند. لذا 
ما تلفيقي و تفكيكي را مي توانيم به صورت موازي كار كنيم و هر دو 

مي توانند مسئله محور باشند.


