
 معلم خصوصــی شخصی است که در زمینه یا مهارت هایی 
خاص، به یک یا چند نفر تدریس یا کمک می کند. معلم راهنما 
چند ســاعت به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه وقت می گذارد تا 
تخصص خود را در زمینة دانش یا مهارت به دانش آموز منتقل کند. 
تدریس خصوصی می تواند با روش های متعدد )تدریس خصوصی 
از طریق معلم، هم ساالن و والدین( انجام شود. تدریس خصوصی 
به عنوان یک روش غیررسمی و غیرساختاری کمک آموزشی ابداع 
شد و قدمت آن به یونان باستان بازمی گردد. در گذشته مدرسان 
به صورت موقت در محیط های متنوعی تدریس می کردند و هدف 
اصلی اســتاد راهنما انتقال دانش بــه دانش آموز بود تا در زمینة 

موضوع مهارت الزم را کسب کند.
 پس از قرن بیستم، روش های تدریس خصوصی، از طریق تمرکز 
و تخصص در آموزش و ارزیابی مدرسان، ساختار بیشتری یافت، 
)Gardner & etc,2007( از قرن بیســتم به بعد، با گسترش سریع 
آموزش رسمی، تقاضا برای تدریس خصوصی نیز به عنوان راهی 
برای تکمیل آموزش رسمی افزایش یافته است. در شرایط پاندمی 
ویروس کرونا و نبود دسترسی به معلم مانند سابق، توجه به گزینة 
معلم خصوصی برای جلوگیری از افت تحصیلی برخی دانش آموزان 

ضروری به نظر می رسد.
در گــروه ســنی دورة ابتدایی، مهارت های خواندن و نوشــتن 
درکودکان بســیار متفاوت هســتند. برخی از کودکان خواندن و 
نوشتن را با سهولت فرا می گیرند. برخی دیگر برای درک درست 
مفاهیم اساسی، کسب مهارت های خاص، اعتمادبه نفس و ایجاد 
انگیــزه برای خواندن و نوشــتن، به توجه بیشــتری نیاز دارند. 
توتورینگ از طریق همســاالن، از روش های تدریســی است که 
امروزه، به ویژه در مباحث عملیاتی، مورد اســتفادة معلمان قرار 
می گیرد. ممکن است تدریس خصوصی به عنوان یک همکاری و 
راهبرد یادگیری فعال تعریف شود که در آن دانش آموزان در حالی 
که هم زمان یاد می گیرند، در گروه ها به یکدیگر کمک هم می کنند 

 . )Alegre&Moliner,2017(
هدف از اجرای این نوع تدریس، ایجاد مهارت روابط بین فردی، 

پرســیدن نظر یکدیگر و رســیدن به توافق، ایجــاد مهارت در 
برنامه ریزی و سازمان دهی فعالیت های یادگیری، و دریافت بازخورد 
برای ارزیابی یادگیری خود است. به طور کلی، فعالیت های یادگیری 
توتورینــگ می توانند دانش آموزان را از مزایایی مانند پیشــرفت 
تحصیلی، آرمیدگــی و مهارت های تفکر انتقادی برخوردارکنند. 
همچنین، این روش، هم برای مربی و هم متربی، فرصت یادگرفتن 

را فراهم می کند.
زاپاتا در این خصوص معتقد اســت، دانش آموزان در دوره های 
گوناگون تحصیلی برداشت بســیار مثبتی از این روش یادگیری 
دارند (Zapata,2020). انواع متفاوتی از تدریس خصوصی به شیوة 
همساالن، بسته به توانایی دانش آموزان، صالحیت های علمی، مسائل 
ســازمانی، مواد آموزشی و منابع تدریس، ممکن است در کالس 
اجرا شوند. به طور سنتی، در طول تدریس خصوصی به همتایان، 
شایسته ترین دانش آموز از نظر علمی به عنوان مربی و پایین ترین 
دانش آموز از نظر سطح علمی به عنوان متربی ایفای نقش می کند. 
در شرایطی که دانش آموزان در طول برنامة تدریس خصوصی به 
همساالن تغییر نقش نمی دهند، یعنی در هر جفت )مربی- متربی( 
همیشه مربی یک نفر است و متربی همیشه همان نقش را دارد، 
روش یادگیری، »تدریس خصوصی برای همتایان ثابت« نامیده 
می شــود. اما زمانی که دانش آموزان نقش هــای خود را ردوبدل 
می کنند، یعنی هنگامــی که از معلم خصوصی به متربی تبدیل 
می شــوند و برعکس، »تدریس خصوصی متقابل« اتفاق می افتد

 . (Youde, 2020) 
عــالوه بر این، روش های تدریس خصوصی همســاالن ممکن 
اســت با توجه به ســن شــرکت کنندگان طبقه بندی شــود: 
تدریــس خصوصــی همســاالنی از یک طبقة ســنی؛ تدریس 
خصوصی میان دوره ای شــامل دانش آموزانی از ســنین متفاوت.
(Zendler and Greiner,2020) . تدریــس خصوصی همســان برای 
افراد مزایای ثابت شــده ای دارد. این فواید به دانش آموزان قوی و 
خیلی ماهر محدود نیست، بلکه دانش آموزان ناتوان در یادگیری و 
دانش آموزان با وضعیت بحرانی در یادگیری را نیز شامل می شود 

به قلم معلم
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)Huber .and Carter, 2019( از دیدگاه دانشگاهی، به نظر می رسد تدریس 
خصوصی همتایان در پیشرفت ریاضیات دانش آموزان تأثیر متوسط دارد 

.(Alegre&etc,2018)

طراحی تدریس به شیوۀ توتورینگ
تدریس مربی همســان نوعی رویکرد یادگیری اســت که در آن یک 
دانش آمــوز، دانش آموز دیگــر را در مورد مطالبی که او خبره اســت و 
دانش آموز دوم تازه کار اســت، هدایــت می کند. موضوعات فعالیت های 
یادگیری مهارت محور می تواند شامل مهارت خواندن، مهارت نوشتن و 
حساب کردن باشد. وسیلة مورد نیاز کتاب درسی است و زمان اجرا 20 تا 
30 دقیقه. نحوة نشستن بچه ها در کالس درس به صورت جفت - جفت 
است. در شرایط فعلی می توان برای هر جفت یک گروه در فضای مجازی 
تعریف کرد و معلم هم می تواند به عنوان ناظر در کالس خصوصی مجازی 

آنان حضور یابد.

مراحل اجرای آموزش به سبک توتورینگ
1. تصمیم بگیرید دانش آموز شما مربی است یا متربی؟

2. با معلم یک کالس در پایة باالتر یا پایین تر که برای فعالیت عالقه مند 
اســت، ارتباط برقرار کنید. به طورکلی، دو یا ســه پایه باالتر یا پایین تر 

به خوبی در این مورد جواب می دهد.
3. از هــر کالس یک دانش آموز را انتخاب و آن ها را با یکدیگر ترکیب 

کنید.
4. برای بحث دانش آموزان، یک موضوع یا درس را انتخاب کنید؛ مثاًل 
الگوها در ریاضی )می توانید هــر درس دیگری را برای فعالیت انتخاب 
کنید(. موضوعاتی که برای تدریس توتورینگ مناسب هستند، عبارت اند 

از: اعداد و شمارش، شناسایی کلمات، واژگان و مهارت های خوانداری.
5. به هر دو دانش آموز توضیح دهید این فعالیت نوعی مکالمة آزاد است 

و معلم از سؤاالت هر دو شرکت کننده استقبال خواهد کرد.
6. از دانش آمــوز پایة باالتر و دانش آموز پایة پایین تر بخواهید در مورد 

یک موضوع خاص به پرسش و پاسخ و ارائة مطلب بپردازند.

نحوۀ ارزشیابی
به دانش آموزان بگویید بعد از اتمام تکلیف، هر متربی باید سه چیز یاد 
گرفته باشد. پس از پایان زمان اختصاص داده  شده، از دانش آموزان، در 
مورد سؤاالتی که پرسیده اند و فرایند انجام کار، اطالعاتی کسب کنید. در 

صورت مثبت بودن نتیجه، مربی هم امتیاز معینی می گیرد.

  

یک گروه معلم خصوصی همســال می تواند از لحاظ طبقة ســنی، 
طبقة اقتصادی و اجتماعی، و جنســیت و قومیت متفاوت باشد. این 
نــوع تدریس به عنوان مجموعه ای از روش ها و راهبرد ها تعریف شــده 
اســت كه در آن  دانش آمــوزان از کمک همدیگر بــرای آموزش های 
شــخصی، تمرین، تكرار و شفاف ســازی مفاهیم اســتفاده می کنند
(Utley & etc,2017). در زمان حاضر که شیوع بیماری کووید 19 بسیاری 
از فرصت های کالس حضوری را ســلب کرده است، معلمان می توانند 
از طریق ظرفیت شبکة شاد، دانش آموزان را به گروه های توتور تقسیم 

کنند و از مزایای آموزش مجازی همساالن بهره ببرند. 

منابع در دفتر مجله موجود است.
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