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آموزش،
حرفةمعلمی

دكترمحمودتلخابی 
عضو هیئت علمی
 پژوهشکده علوم شناختی
فهيمهتقوي
كارشناس مشاوره و راهنمايی

آموزش،
حرفةمعلمی

  اشاره
ــته، پس از معرفی برخی از  مهارت های تفکر، کاربرد  ــمارة گذش در دو ش
ــارت پژوهش در آموزش علوم را در قالب فعاليت يادگيری برای پاية اول  مه
ابتدايی بررسی كرديم. در اين شماره به کاربست مهارت پردازش اطالعات در 
آموزش زبان فارسی خواهيم پرداخت. همان گونه که قباًل اشاره شد، اين مقاله 
ــت که در آن معلمان از طريق وارد ساختن  ــی از فرايند درس پژوهی اس بخش
 مهارت های تفکر به فعاليت های يادگيری، فرايند آموزش را بهبود می بخشند. از 
اين رو، به جهت وجود نسبت ميان مهارت پردازش اطالعات يا  مهارت های 
ــتن(، در اين شماره پس از طرح مالحظات درهم  زبانی )مانند خواندن و نوش
ــه ای از فعاليت های  ــی، نمون ــدن  مهارت های تفکر در آموزش زبان فارس تني
ــی پاية اول طراحی و اجرا شده است بررسی  يادگيری را که برای درس فارس

می کنيم.  

کليد واژه ها:

مهارتتفکر،
پردازشاطالعات،

خواندن

سرآغاز
با پيش��رفت علوم ش��ناختی، ضرورت ارتباط ميان مغز و آموزش و پرورش آشکارتر و دريچه های جديدی در زمينة 
ياددهی- يادگيری به روی دست اندرکاران تعليم و تربيت گشوده شده است. بی ترديد يافته های علوم شناختی مسير جديدی 
در قلمرو آموزش و پرورش برای مربيان و معلمان باز و فضای جديدی را به مدارس عرضه خواهد کرد )خرازی و تلخابی، 
1390(. مس��لمًا يکی از مهم ترين حوزه هايی که رويکرد ش��ناختی آن را متحول خواهد ساخت، آموزش زبان )خواندن و 

نوشتن( است. 
نتايج پروژة کالس درس شناختی نشان می دهد که کودکان نه تنها دربارة چگونگی کارکرد تفکر دانش هايي دارند، بلکه 
غالبًا می توانند از طريق بيان، نحوة کارکرد تفکر و توانايی بالقوة يادگيری خود را به طور چشمگيری بهبود بخشند.  مهارت های 
تفکر ما را برای برنامه ريزی در جهت آموزش صريح  مهارت های اساس��ی در سرتاس��ر برنامة درسی به منظور حمايت از 
فعاليت های يادگيری، توانمند می سازد. اين برنامه به کودکان فرصت خواهد داد تا بين مهارت ها و موقعيت های زندگی واقعی 

ارتباط برقرار کنند و بدين ترتيب، هدف و دليل يادگيری را درک كنند.
 مهارت های تفکر مجموعه ای از مهارت ها هستند که فراگيرنده را برای يادگيری بهتر در قلمرو درسی آماده می سازند، 
زيرا با بهبود تفکر می توان يادگيری را بهبود بخشيد. يکی از انواع  مهارت های تفکر پردازش اطالعات است. از آنجا که آزوبل 
نيز بر يادگيری معنادار، سازمان يافته و توضيحی تأکيد دارد و معتقد است که ذهن انسان بسته اي سازمان يافته و منظم برای 
پردازش و ذخيره سازی اطالعات است )دلگشايی، 1390(. مهارت پردازش اطالعات را بايد در کانون فعاليت های يادگيری 
درس فارسی قرار داد. اين كار به دانش آموزان کمک می کند به طور فعال به پردازش، ذخيره سازی و بازيابی اطالعات بپردازند. 
بنابراين، با بررسی موارد فوق و يافتن ارتباط نزديکی بين شيوة آموزش زبان فارسی و نقش معرفتی آن در پرورش تفکر و به 
خصوص مؤلفة پردازش اطالعات، بر آن شديم كه برنامه های درس فارسی کالس اول مدرسة مهر هشتم منطقة دو آموزش 

و پرورش تهران را بر اساس مؤلفه های پردازش اطالعات مبتنی بر پژوهش طراحی، بازنگری و اجراكنيم.

کاربرد مهارت  تفکر
درآموزشزبانفارسي
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پردازش اطالعـات و آموزش 
زبان فارسی

در آموزش درس فارس��ی ابتدا 
بايد توجه دانش آموز را به موضوع 
جل��ب و او را ياری كرد تا از طريق 
دسته بندی موضوعات به دو صورت 
مه��م و جزئ��ی، بر اطالع��ات مهم 
تمرکز کند. پس از اينکه دانش آموز 
بي��ن مطالب جدي��د و قبلی ارتباط 
ايجاد کرد، موضوع به طور روش��ن 
و سازماندهی ش��ده ارائه می ش��ود 
پ��ردازش  بتوان  )پيش��ين(. ش��ايد 
ش��کل  س��اده ترين  را  اطالع��ات 
 مهارت ه��ای تفک��ر در نظر گرفت. 
در ه��ر ح��ال، برای وارد س��اختن 
مهارت پردازش اطالعات به فرايند 
ياددهی- يادگيری بايد به چند نكته 

توجه کرد: 
 ابتدا بايد از در دس��ترس بودن 

منابع  و فرصت های برابر برای 
تمامی کودکان اطمينان حاصل 
تش��ويق  را  دانش آموزان  کرد. 
كنيد به منابع مفيد و آنچه  بايد 
پ��س از پيدا ک��ردن اطالعات 

انجام دهند، بينديشند.
ش��يوه های  می توان��د  مرب��ی   
متفاوت��ی ب��رای مرّتب ک��ردن 
اطالعات ارائه دهد و کودکان 
را ترغيب کند ت��ا ويژگی های 
مشترک هر مجموعه را توضيح 

دهند.
 چنانچه ويژگی های مشترک هر 
مجموعه شناس��ايی شد، اسم 
مناس��بی به آن  اختصاص يابد 
فراهم کردن  از طريق  )می توان 
برگة ثبت طبقه بندی با طبقات 
تعريف ش��ده، مهارت تفکر را 

در کودکان تقويت کرد(.

 ب��ا توجه ب��ه اهمي��ت تعيين 
توالی، بهتر است کودکان را به 
استفاده از واژه های »توالی« و 
»منطقی« ترغيب کرد و دربارة 
فرايند تفکری که کودکان برای 
تعيي��ن توالی ب��ه کار برده اند، 

بحث کرد.
 می ت��وان ب��رای دانش آموزان 
فرصتی فراهم كرد تا شباهت ها 
و تفاوت ه��اي هر مجموعه را 
بررس��ي كنند. بنابراين، بايد با  
مقايس��ه و مقابل��ة مجموعه ها 
دربارة تفاوت ها و ش��باهت ها 

بحث کرد.
 در مهارت پردازش اطالعات 
ايج��اد فهم، مه��ارت محوری 
بنابراين، کودکان  مهمی است. 
بايد به ط��ور کامل مفاهيم قيد 
شده را درک کنند. وقتی مطمئن 

کاربرد مهارت  تفکر

برای دانش آموزان 
فرصتی فراهم 

کنيم که بتوانند 
شباهت ها و 

تفاوت ها را بررسی 
کنند
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شديد آنان مفهوم تحليل روابط 
را فهميده اند، از  آن ها بخواهيد 
به تحليل روابط بين مجموعه ها 
بپردازند و برای افزايش دانش 

کم کم اقدام کنيد.
 نشس��ت عموم��ی مهم تري��ن 
مرحله اس��ت، زيرا به کودکان 

اي��ن تواناي��ی را می ده��د که 
دريابن��د چگون��ه مهارت ها به 
زمينه های ديگر منتقل می شوند.

 در آموزش درس فارسی کودک 
بايد ابتدا بتواند حروف درس 
قبلی را بخواند، با مرتب کردن 
ح��روف کلم��ه بس��ازد و بعد 

را طبقه بندی  اطالعات خ��ود 
كن��د و بتوان��د درس جديد را 
با يکی از اي��ن طبقات ارتباط 
ده��د و درس را ي��اد بگيرد يا 
حرف را کش��ف  کند )هنکوک 

و جفريز، 1389(.
حال با بررسی مهارت پردازش 

عنوانفعاليت:آموزشحرفك

اهداففعاليت: 
• آشنايی با نشانة ك� ك

• توانايي مقايسة تصاوير و بيان شباهت ها و 
تفاوت ها با دليل

• توانايی تركيب حروف و ساخت كلمات 
• توانايي جمله سازي 

يادگيریعنوان گام  فعاليتياددهیـ

مرحلة 1 
درگيركردن

مجموع��ه ای از عکس هايی را که صدای ک� ک دارند و مجموعه ای 
را ک��ه اصاًل اين ص��دا را ندارند با خود ب��ه کالس مي آوريم و به 
دانش آموزان می گوييم: تصاوير زيادی داريم که می خواهيم  آن ها را 

در دو ستون طبقه بندی کنيم.

مرحلة 2
جمع آوري 
اطالعات

سپس معلم شروع می کند. تصوير کدو را نشان می دهد و آن را در 
سمت راس��ت تخته می گذارد. بعد تصوير مداد را نشان می دهد و 
آن را در س��مت چپ تخته می گذارد. کارت تصوير کتاب را نشان 

می دهد و می پرسد اين کارت را کدام سمت بگذارم؟
منابـعموردنياز: كارت تصاوير »ك«دار و 
غير»ك «دار، جدول الفب��ا، كارت حروف و 

صداهاي آموخته شده

مرحلة 3سازمانكالسدرس: فردي و گروهي
بيان 

شباهت ها و 
تفاوت ها

پس از اينكه دانش آموزان همة تصاوير را در قس��مت مناسب خود 
قراردادند، معلم می خواهد که تصاوير س��مت راست را بخوانند و 

دليل اين طبقه بندي را بيان کنند.

زمانپيشنهادیبرایفعاليت: 45 دقيقه

مکانپيشـنهادیبـرایفعاليت: کالس 
درس يا فضای آزمايشگاه

س��پس از کودکان می خواهيم پ��س از اينکه به ه��دف طبقه بندی مرحلة 4
پی بردند، تصاوير س��مت چپ را بردارند و نام تصاوير را بخوانند 
و بنويسند. وقتی می خواهند مثاًل بنويسند نمک. نم� را مي نويسند و 
می گويند ک، ولی نمی توانند ک را بنويس��ند )ايجاد خأل در آموزش 
و لحظة يادگيری و آمادة اکتشاف( از دانش آموزي که توانسته است 
بنويسد کمک می گيريم و اگر هيچ كس نتوانسته بود، جدول حروف 
را می آوريم و حرف ک� ک را نشان می دهيم و می پرسيم کدام شکل 
اول و وس��ط کلم��ات و کدام آخر کلمات می آيد. )خواندن ش��عر 
حرف ک و خوشامدگويی به آن و... در اين مرحله انجام می گيرد(.

مهارتهايتفكر: مهارت اصلی مورد نظر 
در اي��ن ط��رح، مهارت پ��ردازش اطالعات 
است؛ با اين حال، مهارت تفکر خالق نيز به 

کار گرفته خواهد شد.

فعاليتهایتکميلی:
• تبديل كلمات ك� ك دار به كلمات ديگر كه 
حروف آن كلمة اول در آن باشد مثل كندو/

كدو، كند 
• خواندن ش��عر اردك تا كودكان متناسب با 

شعر آهنگ بزنند 

از دانش آموزان می خواهيم كه با كارت حروفي كه در اختيار دارند مرحلة 5
در دو گروه، كلمات متفاوتي با حروف جديد بسازند و بنويسند.

دانش آموزان بايد با كلماتي كه ساخته اند جمله بسازند. )سعي كنند مرحلة 6
كه از چند كلمة ك دار در يك جمله استفاده كنند(.

سنجش يادگيری:
• س��اختن کلمات جديد، نوش��تن جمله با 

کلمه های ساخته شده

در فعاليت های 
طبقه بندی 
اطالعات 
دانش آموزان باید 
دليل طبقه بندی را 
بيان کنند
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اطالع��ات، متوج��ه ارتب��اط آن با 
آموزش درس فارس��ی می ش��ويم، 
زي��را يادگيری  مهارت ه��ای زبانی، 
مستلزم به کارگيری اين نوع مهارت 
تفک��ر اس��ت. از اي��ن رو، در اين 
مقال��ه ت��الش ب��ر آن اس��ت كه در 
برای  يادگيری  فعاليت های  طراحی 
درس فارسی، به مؤلفه های مهارت 

پردازش اطالعات پرداخته شود.

فعاليت: آموزش حرف »ک« 
در فراين��د آموزش  مهارت های 

زبانی دو هدف کلی دنبال می شود:
1. کسب مهارت ش��ناخت نشانة 
خطی و ص��دای مربوط به آن 
و کس��ب توانايی دقيق انتقال 
نش��انة خطی به نش��انة صوتی 

برای خواندن کلمات
2. درک معن��ای کلمه ه��ا در قالب 

جمله ها و درک پيام هر جمله
ح��رف »ک« دو نش��انة »ک���« 
دارد.  آخ��ر  »ک«  و  غيرآخ��ر 
کليدواژه های اين نش��انه عبارت اند 
از: کبوتر، ُاردک، گنجشک، لک لک، 
کن��دو و کب��ک. هر کلمه هم��راه با 
تصوير در کتاب آمده است. در کنار 
تصاوير، کلمات به صورت جمله و 
در قالب متن ارائه ش��ده اند. هدف 
اصلی اين فعاليت خواندن و نوشتن 
اين واژه ها و توليد واژه های جديد 

با اين حرف است.
در ط��رح زير کوش��يديم که با 
مش��ارکت و همي��اری همکاران در 
مدرس��ة مه��ر هش��تم، در فرايندي 
اجتماعی مش��تمل ب��ر ارائة طرح، 
بازنگ��ری، اج��را و بازبين��ی مجدد 
آن، فراين��د آموزش را اصالح کنيم. 
الگوي��ی كه مي بيني��د حاصل چنين 
فرايندی است. در اين طرح، مهارت 
پردازش اطالعات در کانون فعاليت 
آموزش و يادگيری قرار گرفته است. 

نتيجه گيری
فراين��د اجتماعی ک��ه ما برای اصالح طرح خ��ود تجربه کرديم، با 
مش��ارکت و همياری ش��ما عزيزان نيز می تواند بهبود پيدا کند. زيرا ما 
در فراين��د پژوه��ش دريافتيم که بهبود آموزش، کاري جمعی اس��ت و 
ديدگاه ها و نظرات پيشنهادی همکاران برای اصالح و بازسازی برنامة 
تدريس، مهم ترين منبع است. ما به هيچ وجه مدعی آن نيستيم که طرح 
فوق، الگوی ايده آل برای تدريس فارس��ی )آموزش حرف ک( اس��ت، 
بلکه باور داريم که در فرايند گفت وگو و تعامل اجتماعی درس پژوهی، 
اي��دة اولية تدري��س را بهبود داديم. با اين حال، به نظر می رس��د برای 

اجرای موفق طرح مزبور موارد زير را نيز بايد مورد توجه قرار داد:
 در انتخاب تصاوير کلمات دقت داش��ته باشيد. تصاوير بايد گويا 

باشند؛ 
 از آوردن تصاويری که از نظر احساسی يا تربيتی کودکان را درگير 

و  آن ها را از مسير آموزش دور می کند خودداری كنيد؛ 
 زمانی که دانش آموزان داليل خود را بيان می کنند، به نظراتشان به 
دقت گوش دهيد و اگر داليل اش��تباه بود برايشان توضيح دهيد تا 

متوجه شوند؛
 اگ��ر در کالس خ��ود دانش آموزان تيزهوش داري��د، فعاليت های 
وي��ژه ای برای  آن ه��ا طراحی كنيد ت��ا از يکنواخت ش��دن طرح 

جلوگيری شود و همة کودکان با انگيزه کار کنند؛
 اگر تعداد دانش آموزان کالستان زياد است از معلم کمکی استفاده 

كنيد.


