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ــدد  ــي مج ــك گردهماي ــته و در ي ــز گذش در پايي
ــتم براى من  ــي، از بعضي از افراد فاميل خواس خانوادگ
ــد. يكي از افراد فاميل  ــن معلم خود بگوين از كارامدتري
ــاز است، دربارة معلمي صحبت كرد كه زبان  كه داروس
ــاگردانش در  ــن تدريس مي كرد و در برخورد با ش التي
ــي داد. او در «انجمن  ــالم م راهرو به آن ها به التين س
ــوب مى شد و درس خود  يوناني ها» عضوى فعال محس
را به خوبي بلد بود. اين داروساز مي گفت كه در كالس 
التين وي بيشتر از كالس هاي زبان انگليسي، انگليسي 

ياد گرفت.
ــز از معلمي ياد مي كرد  ــتاران فاميل ني يكي از پرس
ــتاني، مانند نحوة مرتب  ــه مهارت هاي اصلي بيمارس ك
كردن رخت خواب ها و شيوه هاي مناسب تزريق و ماساژ 
دادن را به كالس آموزش مي داد. غمخواري، مهم ترين 
ــر دانش آموز را  ــل توجه وي بود: «او ه خصوصيت قاب
ــت كه همه شاگردان،  ــخصاً مي شناخت و مي خواس ش

پرستاري را دوست داشته باشند.»
ــيمي  معلم مورد عالقة يكي ديگر از افراد فاميل، ش
ــيد تا مفهومي را  ــي داد: «او مرا به كناري كش درس م
ــتم. او مي دانست كه هر  توضيح دهد كه من نمي دانس
ــه چه چيزي نياز دارند. او مرا به  يك از دانش آموزان ب
درس شيمي عالقه مند كرد و به چند نفر از ما بي سر و صدا يادداشتي داد و ما را از عضويت در انجمن ملي افراد 

ممتاز مطلع كرد.»
با گوش دادن به نظرات افراد فاميل در مورد معلم كارامد، به اين جمع بندي رسيدم كه اغلب ما وقتي تدريس 
كارامد را درك مي كنيم كه آن را تجربه كنيم. دلسوزي، عالقه مندي به موضوع درس و دست يابي به بهترين نتايج 

توسط دانش آموزان، صفات بارزي هستند كه دانش آموزان قبلي به خاطر دارند.
ــان و افرادي را كه بايد به  ــتقيم از تدريِس كارامد كافي نيست تا سياست گذاران، مدرس ــناخت مس ولي اين ش

استخدام و ارزيابي از معلمان بپردازند، تحت تأثير قرار دهد. آن ها سؤاالت پيچيده تري را مطرح مي كنند:
كدام يك از شيوه هاي اجرايي تأثيرگذار مي توانند همواره به پيشرفت درسي دانش آموزان منجر مي شوند؟ آيا 

اين شيوه ها در مورد همة دانش آموزان كاربرد دارند؟ 
ــخصيتي الزم و بهترين راهبردها و نگرش هاي مناسب را به عالقه مندان آرزومند و  آيا مي توان ويژگي هاي ش

مشتاق آن ها آموزش داد؟
آيا مي توانيم كيفيت هاي ملموس و غيرملموس كارامدي را اندازه بگيريم؟

دست يابي به تصويري كلي
كارامدي معلم: 
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 كدام سياست به بهترين وجه استعداد معلم را پرورش مي دهد؟
نويسندگان ما در اين شماره به اين سؤاالت و پرسش هاي بيشترى 
ــت ها،  ــواب مي دهند. اجازه بدهيد با يكي از جديدترين اين سياس ج
ــم. مؤلفان گزارش  ــروع كني ــي اندازه گيري «كارامدي معلم» ش يعن
جديدى از «شوراي مسئوالن ايالتي مدارس»، يعني سيرس استامبو  
و پيتر مك والترز  (صفحة 10)، بر اين باورند كه اميدواري روزافزون 
به كاربرد نتايج عملكرد دانش آموزانـ  به جاي سال هاي كسب تجربه 
و درجات پيشرفتة تحصيلي ـ در تعيين كارامدي معلمان، نويد ورود 

به دورة جديدي از حرفه اي شدن مربيان را مي دهد.
ولي آن ها هم چنين چالش هاي حركت در اين مسير را نيز مشخص 
مي كنند: داده هاي ناشي از سنجش دانش آموزان، محدوديت خود را 
ــنجش باقي مانده اند.  ــياري از موضوعات هنوز غيرقابل س دارد و بس
ــد تربيت الزم در  ــان را ارزيابى مى كنند، فاق ــانى كه معلم اغلب كس
ــتند و بر نتايج عملكرد دانش آموزان  ــي از اين نوع هس تحليل تدريس
به عنوان نشانگرهاي كارامدي معلم تكيه مي كنند. به عالوه، معموالً 
در توجه به تفاوت هاي دانش آموزان، شرايط كاري آن ها و پاسخ گويي 

گروهي ناكام مي مانند. سرانجام، در ارزيابي هاي جديد بايد اين نكته نيز در نظر گرفته شود كه نفوذ معلم به مراتب 
فراتر از عملكرد تحصيلي دانش آموز است. معلمان هم چنين به تقويت انگيزش در دانش آموزان، پشتكار و شهروند 
ــتلزم آن است كه نظام جديد ارزيابي به تصوير كلي  ــدن آن ها نيز كمك مي كنند. حمايت واقعي از معلمان، مس ش

توجه كند.
ــورهاي گوناگون جهان و آن چه در مواجهه  ــتوارت  (صفحة 16) نگاهي گذرا ولي جذاب دارد به كش ويون اس
ــازي و حمايت از معلمان  ــي جهان در جذب، آماده س با اين پيچيدگي ها انجام داده اند. طبقه بندي نظام هاي آموزش
ــازي معلمان كامًال انتخاب شده در فنالند تا رويه هاي  ــترده اي دارد كه از برنامه هاي آماده س با صالحيت، دامنةگس
ــعة حرفه اي  ــرمايه گذاري در توس ــتان را در بر مي گيرد. همين طور، اين دامنه، از س ــتخدامي در انگلس نوآورانة اس
ــتردة مديران و معلمان دربارة  ــنگاپور تا نوعي از ارزش يابي كه مستلزم گفت وگوهاي گس ــمند در ژاپن و س ارزش
پيشرفت دانش آموزان در كاناداست، در نوسان است. سياست هاي چند بعدي و بخردانه اين كشورها، جواب مثبت 
ــل تدريس به حرفه اي پرتقاضا نيز  ــواب نه تنها در بهبود يادگيري دانش آموزان، بلكه در تبدي ــت و اين ج داده اس

مؤثر بوده است.
ــياري از آن ها نيز به ارائة ديدگاه هاي  ــت هاي آموزشي صحبت نكرده اند. بس البته، همة مؤلفان ما دربارة سياس
فردي و تخصصي خود در مورد يك تدريس خوب پرداخته اند. صرف نظر از اين كه  ديدگاه هاى مذكور چه موضوعى 
ــي براي تدريس، تدريس با توجه به  ــش تربيتي، رويه هاي اجرايي داراي اثرگذاري زياد، ارائة چارچوب ــد ـ  دان دارن
بافت  و راهبردهاي متفكرانه ـ همگى نشان مي دهند كه تدريس كردن مستلزم آن است كه فرد به طور مداوم براي 
ــارلوت دنيلسون  (صفحة 35): «صرف نظر از خوب بودن  ــتر اين مهارت ها تالش كند. به گفتة ش بهبود هر چه بيش

يك تدريس، هميشه مي توان آن را بهتر كرد.»
برايان گودوين  در صفحة 79، پژوهش در مورد «كارامدي معلم در بافت» را مطرح كرده است. او بعد از نگاهي 
ــناختي، دانش كافي از محتوا و دانش مربوط به چگونگي  ــتند ـ مانند توانايي ش ــيار مهم هس به معيارهايي كه بس
ــد  ــرفتهـ  به اين جمع بندي مي رس تدريسـ  و مواردي كه كمتر اهميت دارندـ  مانند تجربه و تربيت حرفه اي پيش

كه: «معلمان توانمند را نمي توان ضرورتاً در يك قالب گنجاند.»
ــواري به اندازة دشوارى  ــواري دارند، ولي اين دش ــغل دش افرادي كه به اندازه گيري كارامدي مي پردازند، ش
ــغل پر زحمت تدريس نيست. زيرا همواره مي توان نكات ارزشمند و غيرقابل توصيفي را در اين دستورالعمل  ش

ــد. گنجان
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مارج شرر
 

توجه ايالت ها به ايفاى نقش فعال تر در ارزش يابي معلم و هفت چالش عمدة پيش روي آن ها

با فروكش كردن تب فعاليت هاي مرتبط با «بستة نرم افزاري انگيزش در آموزش» و برنامه هاي جديدي كه به 
تبع آن تدوين شد ـ مانند «رقابت براي صعود»، سرمايه گذاري در نوآوري و بهبود كمك هاي مالي مدرسه ـ پيام 
آشكاري پديدار شد: «سياست دولت فدرال در حال حاضر بيشتر تأكيد بر كارامدي  معلم است تا بر كيفيت وي.»
ــي دورة ابتدايي و  ــال آموزش عمومي به نام «قانون آموزش ــي قانون دولت مركزي در مورد 12 س ــور اصل مح
دبيرستاني»، به هنگام تصويب مجدد قانون «هيچ كودكي نبايد عقب بماند»  در سال 2001، «كيفيت معلم»  را 
ــاره دارد كه تا چه اندازه  ــت گذاري تعيين كرد. كيفيت معلم عمدتاً به اين نكته اش به عنوان يك اولويت در سياس
معلمان بر محتواي درسي خود مسلط اند؛ تسلطي كه، از طريق درس هاي بعد از دورة متوسطة همان دانش آموزان 
اندازه گيري مي شود. تغيير به منظور دست يافتن به كارامدي بر اين امر تأكيد دارد كه عملكرد معلم با دانش آموزان 
تا چه اندازه مناسب بوده است. بنابراين، به جاي اندازه گيري دروندادها (براي مثال، درجات علمي معلم يا سوابق 
ــخص شود (ميزان پاسخ گويي  ــغلي وي)، بايد پيامدهاي كار معلم را انداز ه گيري كرد تا ميزان كارامدي وي مش ش
ــي دانش آموز، مانند افزايش ميزان پيشرفت وي)، اين اقدام شبيه تغييري است كه در آن،  مربي به نيازهاي اساس
به جاي توجه به درونداد دانش آموز (مانند درس هايي كه گذرانده است يا «ساعات مطالعه» وي)، به پيامدهاي كار 

نويسندگان: سيركو استامبو 
     پيترمك والترز 
مترجم: محمدجعفر جوادي

اندازه گيري 

كارامدي معلم 
و شرايط آن
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وي توجه شود (مانند اين كه تا چه حد دانش آموز مي داند و مي تواند كاري را انجام دهد، يا به عملكردي بپردازد).

پيشرفت هاي اخير
اگر چه اندازه گيري پيامدها ـ به جاي درونداده ها ـ در طول دو دهة گذشته، به عنوان هدف اصلي اصالحات 
ــت، تغيير در سياست گذاري ها به منظور آن كه اين جابه جايي را تجسم بخشد و  ــتانداردها مبتني بوده اس بر اس
ــرعت اصالحات افزايش يافت. اين توجه تازه به  ــته بوده است. در سال 2010، س ــاند، كند و آهس به نتيجه برس
كارامدي با توجيه بهبود ارزيابي از معلم، صورت گرفته است. اگرچه ارزش يابي به طور سنتي بر عهدة دولت هاي 
ــي از ارزش يابي را  ــد كه ايالت ها نظام هاي ــد دولت فدرال ايجاب مي كنن ــت اما برنامه هاي جدي ــي بوده اس محل
به وجود آورند كه شامل اندازه گيري هاي خاصي از كارامدي معلمان نيز باشد؛ مانند داده هاي مربوط به پيشرفت 

ــي دانش آموزان. درس
ــمارة 2 برنامة دولت فدرال با عنوان «رقابت براي صعود»  ــمت «D» و در زير مجموعة ش براي مثال، در قس
ــت كه «نظام هايي از ارزش يابي همه جانبه،  ــده اس ــته  ش [وزارت آموزش و پرورش، 2009]، از ايالت ها خواس
ــتفاده از  ــفاف و منصفانه از معلمان و مديران را طراحي كنند و به اجرا درآورند كه ... در كارامدي معلم با اس ش
ــرفت دانش آموزان را نيز .... به عنوان  ــود و داده هاي مربوط به پيش طبقه بندي هاي چند درجه اي، تفاوت قائل ش
يك عامل مهم در نظر بگيرد» (صفحة 34). اگر چه در اين جا تعريف روشني از «مهم» ارائه نشده است، بعضي 
ــرة ارزش يابي از معلم تا 50 درصد به  ــه اين رقابت را برده اند، وزن عملكرد دانش آموز را در نم ــي ك از ايالت هاي

ــاب آورده اند. حس
تأكيد بر كارامدي معلم با تدوين برنامه هاي مالي برانگيزنده پايان پيدا نمي كند. مديريت «طرح كلي اصالحات»  
ــنهادهايي را با توجه به مرور دوره اي قانون 12 سال آموزش ابتدايي و  [وزارت آموزش و پرورش، 2010] نيز پيش
متوسطه به اين شرح به كنگره ارائه داده است: « از ايالت ها و مناطق مي خواهيم تا نظام هاي ارزش يابي و حمايت 
ــرفت  ــران را طراحي كنند و به اجرا درآورند، و معلمان و مديران كامًال كارامد را با توجه به پيش ــان و مدي از معلم

دانش آموزان و ساير عوامل، مشخص كنند» (صفحة 4).
از طريق اين قانون، موضوع كارامدي مي تواند به صورت يك سياست گذاري پايدار و با دوام درآيد.

هفت چالش پيش رو
ارزش يابي از معلمان به خصوص وقتي دشوار خواهد بود كه اين ارزش يابي با تصميمات مهمي چون استخدام 
ــري رايج در ارزيابي از  ــود. در بعضي از مناطق، به عنوان ام ــارت مرتبط ش ــي، ارتقا، بركناري يا جبران خس دائم
ــا آن معلم نيز مورد توجه قرار  ــرفت آن ها در جريان كار ب ــرات آزمون هاي دانش آموزان و ميزان پيش ــان، نم معلم
مي گيرد (داده هاي مربوط به» ارزش افزوده» ). ولي معموالً مناطق تمايل دارند از اين اطالعات در تعيين مواردي 

چون نيازهاي رشد حرفه اي معلمان استفاده كنند.
ــت دادن بالقوة شغل معلميـ   ــتندـ  براي مثال، از دس ــده داراي نتايج مهم تري هس وقتي تصميمات گرفته ش
ــتفاده از اندازه گيري هاي روا، قابل اطمينان، قابل قبول و قابل دفاع از نظر قانوني از عملكرد معلمان،  ضرورت اس
ــاي عمده اي در  ــي از معلم، آن ها با چالش ه ــر ايالت ها در ارزش ياب ــا افزايش نقش فعال ت ــدا مي كند. ب ــدت پي ش
ــؤاالتي را موجب مي شوند كه دامنة آن ها از ايجاد  ــته روبه رو مي شوند. اين چالش ها، س ــخ گويي به اين خواس پاس

شاخص هاي داراي روايي و پايايي از كارامدي معلم تا توجه به اهداف آموزش عمومي در نوسان است.

چالش 1: محدوديت داده هاي به دست آمده از سنجش دانش آموزان
ــتفاده از داده هاي به دست آمده از سنجش دانش آموز كه با  ــكافانه از ارزش افزودة معلم ـ با اس الگوگيري موش
ــد و تعيين كند كه چه ميزان از پيشرفت  ــازگار شده باش ــة مورد نظر س دانش آموزاني خاص و ويژگي هاي مدرس
ــت ـ يك اندازه گيري بسيار پر خطر محسوب مى شود و تا به حال انجام نشده  ــط معلمي ويژه انجام گرفته اس توس
ــواهد حمايت كننده از روايي و پايايي نتايج  ــنجش، ش ــان بسيار مطرح در س ــتناد نظرات كارشناس ــت. به اس اس
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ــاخص هايي عمده در كارامدي معلم  ــت كه نبايد آن ها را به عنوان ش الگوگيري از ارزش افزوده در حدي ضعيف اس
به كار گرفت [بيكر  و ديگران، 2010].

ــان آزمون ها، مانند پوفام  و اعضاى «كميسيون آموزشي پشتيبان سنجش»، بر اين باورند  همين طور، كارشناس
ــوند، «به آموزش  ــنجش ارزش افزوده به كار گرفته مي ش ــتانداردي كه در اغلب نظام هاي س كه انواع امتحانات اس
ــي»، آن را «ميزاني از عملكرد دانش آموز در يك  ــتند». پوفام (2001) در تعريف «حساسيت آموزش ــاس نيس حس
ــي را نشان مي دهد و دقيقاً براي پيشبرد تسلط دانش آموز در آن چه  ــتي، كيفيت  آموزش آزمون مي داند كه به درس

اندازه گيري مي شود، تدارك شده است.»
ــتاندارد، نشان نمي دهند كه آيا آموزش معلم بر عملكرد دانش آموز  ــفانه، اكثر قريب به اتفاق امتحانات اس متأس
تأثير داشته است يا نه. مربيان نيز، با توجه به اين نوع پافشاري ها، معموالً استفاده از امتحانات پاياني استاندارد در 

ارزش يابي هاي بسيار پيچيده را به چالش مي كشند.

چالش 2: موضوعات متعددي كه امتحان نشده اند
مشخص ترين مسأله در مورد نسبت دادن عملكرد معلمي خاص به نمرات يك دانش آموز، نمرات معلماني است 
كه به تدريس موضوعات غيرقابل امتحان مشغول هستند. در هر يك از ايالت ها، آزمون هايي در درس زبان انگليسي 
ــتان انجام مي گيرد.  ــود، ولي اين آزمون فقط يكبار در دبيرس ــتم اجرا مي ش ــوم تا هش و رياضيات در پايه هاي س
ــه سال دوم از دبيرستان، از اين درس امتحان نمي گيرند. به عالوه،  ــال اول دورة ابتدايي و در س بنابراين، در دو س
اگرچه در بسياري از ايالت ها، از علوم و مطالعات اجتماعي امتحان به عمل مي آيد، اين امتحانات در هر پايه از اين 
دوره ها انجام نمي گيرد و احتماالً نمي تواند اطالعات دقيقي را براي ارزشيابي از معلم در آن دو درس فراهم آورد. 
ــه چگونه اين  ــود، مي توان دريافت ك ــنتي نگاه ش ــه س ــتان در يك مدرس بنابراين، اگر به دورة اول دبيرس
ــر يكي از نويسندگان است، در سال اول دبيرستان  ــال گذشته، يعقوب كه پس ــكالت ادامه پيدا مي كنند. س مش
ــته  ــة او «مطالعات جهاني»  بود. در اين پايه، از دانش آموزان خواس ــغول بود. درس مورد عالق ــه تحصيل مش ب
ــال متوالي، درس هايي را در خواندن و زبان و فقط يك درس را در مطالعات جهاني در  ــود كه براي دو س مي ش
ــش مي دهند.  ــد. «آزمون هاي آيوا در مهارت هاي پايه»، مطالعات اجتماعي را پوش ــه ماهه بگذرانن يك دورة س
ــؤاالت اين درس از حوزة جغرافيا، تاريخ، حكومت،  ــتناد پايگاه اطالعاتي اين آزمون ها، «محتواي س ولي به اس
ــت باور  ــود» [برنامة آزمون آيوا، n.d] .آيا عاقالنه اس ــاير علوم اجتماعي اخذ مي ش ــي و س اقتصاد، جامعه  شناس
ــاگردان را براي موفقيت  كنيم كه معلم مطالعات جهاني يعقوب، با فقط 60 روز آموزش به هر كودك، بتواند ش
ــتي عملكرد معلم  در اين امتحان عمومي آماده كند؟ نمرات يعقوب در اين آزمون، تا چه اندازه مي تواند به درس

ــد؟ ــري كن وي را اندازه گي
اين امكان وجود دارد كه شاخص هاي جاي گزيني براي عملكرد دانش آموزان پيدا كرد و بتوان آن ها را در انواع 
ــرار داد؛ مانند «پروژه هاي  ــه ق ــاالت متفاوت و به دور از امتحانات چند جوابي مورد مقايس ــاي درس در اي كالس ه
ــتند، براي  ــيند تا پروژه هايي را كه بهترين هس ــندگي»، كه در آن يك هيئت منصفه به قضاوت مي نش ملي نويس
فارغ التحصيلي انتخاب كنند. بعضي از ايالت  ها (مانند ورمونت، مين، ردآيلند و نبراسكا) و كشورهاي داراي عملكرد 

باال (مانند فنالند) در اين كار درگير هستند، ولي اين كار، هم پيچيده است و هم پر هزينه.
ــت اطمينان  ــتفاده كنيم، ضروري اس اگر قصد داريم از عملكردهاي دانش آموزان در تصميم گيري هاي مهم اس
حاصل كنيم كه اين تصميم ها داراي روايي (اندازه گيري آن چه كه مورد نظر است) و پايايي (ثبات و يكساني نتايج 
ــده اند، تدوين  ــاير موضوعاتي كه امتحان نش ــتند. در مورد هنرها، تربيت بدني و س در تكرار آن اندازه گيري ها) هس

شاخص هاي عملكرد دانش آموزان هنوز كامل نشده است.
برنامة دولت مركزي با عنوان «رقابت براي صعود» نيز به اين چالش اذعان دارد. در هر يك از ايالت ها، از طريق 
ــده اند كه مي توان آن ها را در بهبود نوع و كيفيت  ــنجش»، بودجه هايي تأمين ش ــيوم س كمك هاي مالي «كنسرس

سنجش ها به كار گرفت. با وجود اين، انجام چنين كارى كماكان مسئوليت بسيار سنگيني است.
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چالش 3: كيفيت ارزيابان
ــان  ــان مي دهد كه اين افراد به طور مرتب و همس نگاهي اجمالي به ادبيات مربوط به ارزش يابي از معلمان نش
مورد ارزش يابي كيفي قرار نمي گيرند. در چند مطالعه، نواقص و كمبودهايي در توانايي مديران در اجراي اين نوع 
ــيمز  و هس، 2007؛ دنيلسون  و مك  ــت (نگاه كنيد به: برند، ماترز، اوليوا، براونـ  س ــده اس از ارزش يابي ديده ش

گريل، 2000؛ گوئي  و بل، 2009).
عدم تربيت ارزيابان، تهديدي براي اعتبار ارزش يابي و عينيت نتايج آن محسوب مى شود. مشاهده كنندة تربيت 
ــوگيري در مشاهدات شود. انتظارات فرد مشاهده كننده از معلم نيز مي تواند تا حد زيادى  ــده مي تواند سبب س نش
ــگران «مركز ملي كيفيت معلمان»  (ليتل  و ديگران،  ــاهدات وي تأثير بگذارد [موجيس، 2006]. پژوهش بر مش
ــدت نادرست و ناهمسان  ــاهدة كالس درس را به ش ــده مى تواند اصول مش 2009) دريافتند كه ارزياب تربيت نش

كند» (صفحة 221).
ــت درصد از اين مناطق، در  ــي به ندرت تربيت ارزيابان را ضروري مي دانند. تنها هش به هر حال، مناطق آموزش
ــاره  ــنادي كتبي بودند كه در آن ها به جزئيات مقررات تربيت ارزيابان اش مطالعه اي در مناطق غرب ميانه داراي اس
ــداد زيادي از 12 منطقه اي كه در  ــد و ديگران، 2007؛ لوپ، گارلند، اليت  و راگت، 1996]. در تع ــده بود [برن ش
ــكتون، مولترن  و كيلينگ، 2009)، آموزش ارزش يابي  ــي قرار گرفتند (وايزبرگ، س «ويدگت افكت»  مورد بررس
ــده  ــده بود و آن هم يا به هنگام تغيير مديريت و يا موقعي كه منطقه يك نظام تجديد نظر ش تنها يك بار انجام ش
ــكلي فزاينده، به ارزياباني در مورد اعتبار ـ دروني و بيروني ـ  از ارزش يابي معلم را پياده مي كرد. همين طور، به ش
نياز است، زيرا اين ارزش يابي ها موجب تصميم گيري هاي مهمي مي شوند، ولي انجام اين كار هنوز امكان پذير نشده 
است [كميسيون مشترك استانداردهاي ارزشيابي آموزشي، 1994؛ ماترز، اوليوا و لين، 2008؛ موجيس، 2006].
ــخيص اين چالش ها، در حال برگزاري آموزش براي اين  ــمالي، با تش ــوتا و كاروليناي ش ايالت هاي آيوا، مينه س
ــتند، ولي تعداد بسيار كمي از ايالت هاي ديگر به اقدامي شبيه به اين دست زده اند. پيش بيني مي شد  ارزيابان هس

كه آموزش ارزيابان در بسيارى از ايالت ها به يك اولويت تبديل شود.

چالش 4: پاسخ گويي فردي در مقابل پاسخ گويي گروهي
ــطه يا به برنامه هاي مجازي، دشوار است، زيرا  ــبت دادن عملكرد دانش آموز به معلمي خاص در دورة متوس نس
ــنتي  ــد معلم دارند. ولي حتي در دورة ابتدايي نيز كه به طور س ــر در اين محيط ها هر روز چن ــوزان حاض دانش آم
دانش آموزان تنها با يك معلم سر و كار دارند، دانش آموزان نيازمند حمايت اضافي در يادگيري، به غير از معلم، از 
تدريس يك بزرگ سال ديگر براي يادگيري مهارت هاي پايه در زبان انگليسي، هنر يا رياضيات استفاده مي كنند.

اجازه بدهيد بار ديگر به يعقوب و دورة اول متوسطه وي برگرديم كه به صورت دوره هاي سه ماهه اداره مي شود. 
يعقوب در سال گذشته 11 درس متفاوت را پشت سر گذاشت؛ يعني 11 معلم متفاوت داشت. تمامى دانش آموزان 
ــي مي گذرانند. كدام يك از معلمان وي مي تواند ادعا كند كه  ــة وي، دو درس را در زبان انگليس پاية هفتم مدرس
موفقيت يعقوب در درس زبان و نمرات وي در «آزمون هاي آيوا از مهارت هاي اصلي» به دليل تالش او بوده است؟ 
ــد، يا  ــته باش به عالوه، آيا معلم «مطالعات جهاني» وي مي تواند ادعاي موفقيت در هر يك از اين حوز ه ها را داش
ــد؟ در «برنامة آزمون آيوا»  آمده است:  ــته باش تنها مي تواند دربارة مطالعات اجتماعي مربوط به خود ادعايي داش
«سؤاالت مطالعات اجتماعي، وظيفة اندازه گيري اهداف برنامة درسي اين درس را به عهده دارند و در جاي ديگري 
ــت كه آموزش  ــوند.» معني اين گفته آن اس از آزمون هاي مهارت هاي اصلي آيوا اين مطالعات اندازه گيري نمي ش
معلم مطالعات اجتماعي مي تواند بر نمرات يعقوب در ساير آزمون ها نيز اثرگذار باشد، ولي روشن نيست كه چگونه 

اين اثرگذاري را مي توان تشخيص داد.
ــا از همكاري در تدريس  ــه معلمي خاص، هم چنين برخالف تصور م ــاگرد ب ــبت دادن عملكرد ش تالش در نس
ــت. معلماني كه به طور جمعي در تصميم گيري ها، طرح درس ها، تحليل داده ها و تحليل از كار  در حال حاضر اس
دانش آموز مشاركت دارند، بهتر مي توانند موجبات يادگيري مناسب و دقيق را براي همة دانش آموزان فراهم كنند 
و آن را با خصوصيات هريك از دانش آموزان انطباق دهند. استانداردهاي جديد تدريس، منعكس كنندة اين درك 
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هستند و از معلمان مي خواهد كه فعاالنه و به عنوان اعضاى گروه، در فرايندهاي تصميم گيري مشاركت كنند.
ــده اند، ولي فرهنگ تشريك مساعي كه  ــنجش هاي فردي طراحي ش اغلب نظام هاي ارزش يابي معلمان براي س
ــم يافته (و اختيار مجددي كه به مديران در طرح اصلي براي اين كار داده  ــتانداردهاي جديد تدريس تجس در اس
شده)، مستلزم آن است كه در جست وجوي رويكردي گروهي و از نوع نسل بعدي در مرور عملكرد معلمان باشيم.

چالش 5: نكات مهم ديگر كدام اند؟
ــاس قانون «هيچ كودكى نبايد عقب بماند»، معلمان كيفيت كار خود را به عنوان آگاهي  در حال حاضر و براس
ــتن موضوع درسي تعريف مي كنند. «شوراي رؤساي ايالتي مدارس»، اخيراً الگوي استانداردهاي تدريس را  و دانس
ــامل دانش مربوط به چگونگي تدريس موضوعات درسي نيز مى شود،  ــتن و دانش محتواست و ش كه فراتر از دانس
ــخص و به  ــت رايج دانش آموزان را مش ــت هاي نادرس مورد تجديد نظر قرار داد؛ براي مثال، چگونه مي توان برداش
ــر بگذارند و چگونه مي توان «مفاهيم را به يكديگر مرتبط كرد  ــكالت را پشت س آن ها كمك كرد تا اين قبيل مش
ــئله به صورت  ــتفاده كرد تا فراگيرندگان را در تفكر خالقانه و انتقادي و حل مس ــم اندازهاي متفاوتي اس و از چش
ــوراي رؤساي ايالتي مدارس، 2010،  ــترك و ربط دادن آن به مضامين واقعي محلي و جهاني درگير كرد» [ش مش
ــتند، در امتحانات  ــة 15]. از قرار معلوم، دانش آموزاني كه معلمان آن ها داراي اين مجموعه از مهارت ها هس صفح

بهتر عمل خواهند كرد.
ــت گذاري، نيمي از ارزش يابي معلمان براساس مالك هايي  ــخت گيرانه ترين پيشنهادهاي سياس ولي حتي در س
ــد براي يادگيري انگيزه پيدا  ــت. چگونه معلم مي تواند به دانش آموزان كمك كن ــه غير از عملكرد دانش آموز اس ب
ــان پشتكار داشته باشند، براي تبديل شدن به فراگيرندگاني مادام العمر بكوشند، خود را به شكلي  كنند، در كارش
ــه براي والدين،  ــران زور نگويند؛ مواردى ك ــند و به ديگ ــته باش ــه بيان كنند، رفتارهايي فرهيخته داش هنرمندان
ــت. مديريت فعلي جامعه به اين تمايالت و گرايش ها  دانش آموزان و اجتماع محلي از اهميت خاصي برخوردار اس
ــت. اياالت متفاوت نيز بيشتر از عالقة خود به  ــده اس ــتار ش توجه كرده و ضرورت درك كل نگر از آموزش را خواس
آموزش شهروندي دفاع كرده اند تا ِصرف آماده كردن آن ها براي كالج يا يك شغل. معلمان هم از تعهد به حمايت 
ــترش حرفه و شغل خود صحبت به ميان آورده اند. با در  ــعه و گس از فرهنگ يادگيري در مدارس محلي و نيز توس
ــت كه  ــطح ايالت ها و دولت فدرال ارتقا پيدا كرده، ضروري اس نظر گرفتن اين كه توجه به ارزش يابي معلم به س
قلمرو وظايف معلمان و نتايج عملكرد دانش آموزان در نظام آموزشي كشور كامًال مشخص شود و نيز تصميم گرفته 

شود كه چگونه مي توان آن ها را اندازه گرفت.

چالش 6: شرايط شغلي
ــگام تدوين رويكرد ارزش يابي معلم و نتايج با اهميت آن، ايالت ها بايد به نظام  هايي كه معلمان در آن ها  ــه هن ب
ــاب  ــرايط كار را خارج از كنترل معلم به حس ــند. آيا نظام هاي ارزيابي معلم، ش ــته باش كار مي  كنند نيز توجه داش
ــب (مانند كالس هاي گرم يا تجهيزاتي كه يادگيري را  ــت يابي به منابع مناس ــرايط از دس مي آورند؟ دامنة اين ش
ــاير معلماني كه با آن ها  ــت انجمن هاي حرفه اي (مانند س ــي به حماي ــش مي دهد، مانند رايانه)، تا دست رس افزاي
ــي ميان مدارس، مناطق و  ــاير افراد منبع) و هم پيماني با برنامه هاي آموزش همكاري دارد، متخصصان رفتار و س

ايالت ها در نوسان است.
در مورد ساير شرايطي كه معلمان كنترل كمي بر آن ها دارندـ مانند آمادگي دانش آموزان براي يادگيري ـ چه 
مي توان گفت؟ آيا دانش آموزان گرسنه هستند يا از چيزي رنج مي برند؟ آيا جو مدرسه براي يادگيري دانش آموزان 
ــغلي مي تواند تأثير معني داري بر توانايي  ــرايط ش ــتناد تحقيقات، بهبود ش ــت؟ به اس و همكاري معلمان آماده اس
ــرفت درسي داشته باشد (براي مطالعة خالصة كامل به امريك، هريش  و بري،  ــه در رسيدن به اهداف پيش مدرس
ــرايط كاري معلمان در  ــماري وجود دارند كه به ش 2005 مراجعه كنيد). با اين وصف، الگوهاي قدرتمند انگشت ش

ارزش يابي از كارآمدي آن ها توجه كرده اند.
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چالش 7: درگير كردن همة شركا
ــدرال، مانند «رقابت براي  ــت و برنامه هاي دولت ف ــئوليت محلي اس ــي معلم در درجة اول يك مس ارزش ياب
ــان دهندة تغييري در جهت استفاده از ارزش يابي براي پاسخ گويي به اهداف ايالت ها و دولت فدرال  صعود»، نش
ــد  ــطوح چندگانة اقتدار قانوني در حمايت از اهداف دوگانة ارزش يابي ـ يعني رش ــو كردن اين س ــت. هم س اس
ــتلزم تعديل در اين هدف و طراحي آن و نيز ساز و كارهاي نظام هاي ارزش يابي  ــخ گو بودن ـ مس حرفه اي و پاس
است. انجام اين كار هم چنين، مستلزم ايجاد فرهنگي از مسئوليت هاي مشترك و نيز اين رسالت است كه افراد 
ــاي ارزش يابي، وظيفة فعال تري را به  ــي معلم به ايفاى نقش بپردازند و در طراحي نظام ه ــدي در ارزش ياب جدي

ــد. ــده گيرن عه
ــوند.  ــت اندركاران اين بحث، درگير اين كار ش ــت همة دس ــر از نحوة اقدام در اين مورد،  ضروري اس صرف نظ
دست اندركاران مذكور عبارت اند از:  شوراهاي حرفه اي استاندارد؛ هيئت هاي بررسي كننده؛ سازمان هاي حرفه اي؛ 
اعضاى انجمن ها، اتحاديه ها و شوراهاي نيابتي؛ مربيان؛ طراحان حرفه اي؛ هيئت امناهاي مدارس محلي و معلمان 
و مديران. تنها در اين صورت است كه مي توان امكان پذيري اين كار را مشخص كرد، عالئق را برانگيخت، موانع را 

پيش بيني و برطرف كرد و اجراي با كيفيت باال را تضمين كرد.

 
گام بعدي چيست؟

ــت، بلكه پيشنهاد يك برنامة كاري براي  ــدار دادن و نگران كردن نيس مطرح كردن اين چالش ها به معني هش
ــت گذاري هاي ايالتي و اجراي آن ها در سطح محلي است.  ــعه و سنجش سياس همكاري در پژوهش، طراحي، توس
ــنجش بين ايالتي معلمان»  و  ــتانداردهاي تدريس مورد توافق قرار گرفتند ـ مانند آن چه اخيراً در «س وقتي اس
ــتاندارد» مورد تجديد نظر قرار گرفتـ  و به گونه اى توسعه پيدا كردند  ــيوم حمايت از الگوي تدريس اس «كنسرس
ــده در باال فائق آيند، ارزش يابي مي تواند به صورت اهرم مؤثري در سياست گذاري هاي  كه بر چالش هاي مطرح ش

ايالتي و محلي عمل كند.
با كامل شدن مرحلة آغازين تجديد نظر در استانداردها، اكنون «شوراي رؤساي ايالتي مدارس» توجه خود را 
به طراحي و ساختن يك پيوستار تحولي در طول حرفة معلمي، همراه با تثبيت استاندارد و نيز دستورالعمل هايي 
براي پيشبرد ارزش يابي معطوف كرده است. هدف اضافي ديگر، روايي بخشيدن به استانداردها در جريان اجراست. 
ــي خود از اين  ــل در پروژه هاي آزمايش ــش  ايالت هايي كه از قب ــا، همراه با كوش ــى رود كه اين تالش ه ــار م انتظ
ــتفاده كرده اند، به بنيادي منسجم و همه جانبه در ايجاد نظامي از  ــتانداردها در ارزش يابي معلم اس پيش نويس اس

عملكرد معلم بينجامد.
ــت اندركار در سنجش با شدت تمام به طراحي انواع شاخص ها از عملكرد  هم چنين انتظار مى رود كه افراد دس
ــات غيرقابل امتحان به انجام  ــات قابل امتحان و هم در موضوع ــد و اين كار را، هم در موضوع ــوز بپردازن دانش آم
ــنجش ارزش افزوده را به وجود آورند كه داراي اعتبار بيشتر  باشد. دو كنسرسيومي كه  ــانند و نظام هايي از س برس
ــده اند. به  ــغول ش از طريق پروژة «رقابت براي صعود» كمك مالي دريافت كرده اند، به طور خاص به اين كار مش
ــنجش عملكرد معلم»  ـ كه يكي از شركاى «انجمن آمريكايي كالج هاي  ــيوم س عالوه، گروه  هايي مانند «كنسرس
تربيت معلم»  است ـ شوراي رؤساي ايالتي مدارس و دانشگاه استنفورد، در حال بهبود بخشيدن سنجش عملكرد 
ــه ها» هستند. پروژه هايي چون «شاخص هاي كارامدي تدريس»، كه به وسيله «بيل»  و «بنياد  معلمان و «كارپوش
مليندا گيت»  تدوين شده است، از نمونه هاي ويديويي تدريس معلمان ارزش يابي به عمل مي آورند و آن ها را در 

تقابل با دستورالعمل هاي روايي بخشي، پيمايش هاي دانش آموزان و عملكرد آن ها قرار مي دهند.
سرانجام، ضروري است از كارشناسان دست اندركار تجارت و صنعت بياموزيم كه مدت هاست به صورت گروهي 
ــغول اند و دريابيم كه چگونه مي توان الگوي تك نفره را به عنوان تنها  ــخ گو به فعاليت مش و برمبناي نظام هاي پاس
ــل ديگري از نظام ها سپرد كه اهميت همكاري حرفه اي، رويه هاي اجرايي شفاف،  ــئوليت به نس مرجع اقتدار و مس

پرس و جوي فكورانه و جمعي و پاسخ گويي مشترك را درك كند.
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 كشورهاي داراي عملكرد باال در تعليم و تربيت، از طيف وسيعي از راهكارهاي 
هدفمند براي تربيت معلمان برجسته بهره مي جويند.

كشورهاي سراسر جهان مي كوشند تعليم و تربيت خود را بهبود بخشند. برخي از كشورها در مراحل ابتدايي تر 
ارتقاي تعليم و تربيت هستند و عمدتاً تالش مي كنند دست رسي به آموزش ابتدايي و دورة اول آموزش متوسطه 
ــورها، اصالح طلبان توجه كمتري  ــترش دهند و از انتقال مهارت هاي پايه اطمينان حاصل كنند. در اين كش را گس
ــان در كالس هاي درس معطوف  ــد و توجه آنان تنها به جذب تعداد كافي از معلم ــي دارن ــه كيفيت كادر آموزش ب
است. ديگر كشورها كه در حال گذار به «اقتصاد جهاني دانش بنياد»  هستند، مي كوشند دانش آموزان خود را به 
مهارت هاي شناختي پيچيده و سطح باالتري مجهز سازند كه الزمة اقتصاد هستند0 در اين كشورها تمركز اصلي 

بر افزايش كيفيت كار و ميزان تأثيرگذاري كادر آموزشي است [سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، 2005].
ــادة وجود احترام فرهنگ  ــي كارامد، پيامد س ــتن كادر آموزش بر خالف آن چه اكثر مردم تصور مي كنند، داش
ــتلزم انتخاب هايى هدفمند در سياست گذارى هاست. كشورهاي  ــنتي نسبت به معلمان نيست، بلكه اين امر مس س
ــرمايه گذارى مى كنند. آن ها جذب،  ــاني خود، با صرف انرژى س داراي عملكرد باال، براى ارتقاى كيفيت نيروى انس
ــته و پرورش استعدادهاي رهبري آنان را در كانون توجه قرار مى  دهند و بر  ــازي، حمايت از معلمان شايس آماده س
ــه با اياالت  ــورها، در مقايس ــتوارت، 2009]. اين كش كاهش تعداد و يا اخراج معلمان ضعيف تأكيد نمى  ورزند [اس
ــاً افزايش تعداد  ــاص مي دهند. اين امر غالب ــي خود را به معلمان اختص ــتري از بودجة آموزش ــهم بيش متحده، س

دانش آموزان كالس و كاهش خدمات ويژه و تسهيالت را به دنبال دارد.
در اين بخش مثال هايي را از چگونگي تربيت متخصصان كارامد حوزة  تعليم و تربيت در كشورهايي كه عملكرد 

بااليي دارند و به طور معناداري در حال توسعه هستند،  ارائه مي كنيم.

ارتقاي كيفيت كار معلمان

نويسنده: ويويَين اِستوارت 
  مترجم: مريم خيريه
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جذب و استخدام معلمان
ــر بخش ها به رقابت بپردازد.  ــتعداد با ديگ ــاي نوين، آموزش و پرورش بايد براي جذب افراد با اس در اقتصاده
ــه مي توانند جايگاه معلمان را با  ــورهايي هم چون فنالند دريافته اند ك كش
ارتقاي استانداردهاي جذب معلمان جديد بهبود بخشند و عمًال داوطلبان 
بيشتري را جذب كنند. در فنالند،  يكي از عوامل مهم جذب با استعدادترين 
ــتقل و قابل  ــت كه تدريس، حرفه اي مس ــان در حرفة معلمي اين اس جوان
ــمرده مي شود و آن را صرفاً به كارگيري تخصصي استانداردها و  احترام ش
آزمون هايي نمى دانند كه توسط افراد خارج از مدرسه رسماً ابالغ مى شوند. 
در حال حاضر، تدريس در كشور فنالند حرفه اي پرطرف دار است و پس از 
دو دوره گزينش، تنها يك نفر از هر ده متقاضي به برنامه هاي آماده سازي 

معلمان راه مي يابد [سالبرگ، 2010].
برخى كشورهاى ديگر منتظر تقاضاى معلمان آينده نمي مانند و خود، 
ــتخدام مي كنند. براي مثال، سنگاپور معلمان آينده را از  آنان را فعاالنه اس
ميان 33 درصد باالى دانش آموزان كالس هاي دورة متوسطه انتخاب مي كند. داشتن پيشينة تحصيلي قوي، التزام 
به اين حرفه و هم چنين داشتن تعهد خدمت به طيف هاى متفاوت دانش آموزان كشور ضروري است. كارآموزان، 
ــوند حداقل به  ــوزي، حقوقي معادل 60 درصد حقوق يك معلم را دريافت مي كنند و متعهد مي ش ــن كارآم در حي
مدت سه سال به تدريس بپردازند [هو ، 2010]. هم چنين، سنگاپور به استخدام معلمان نيمه حرفه اي مي پردازد، 

با اين باور كه تجربة آن ها از دنياي كار براي دانش آموزان ارزش مند است [انجمن آسيا، 2006].
ــتان، دولت اقداماتي را براي ارتقاي جايگاه اين حرفه انجام داده است: رقابت تبليغاتي خردمندانه كه  در انگلس
استخدام داوطلبان جديد را موجب شده است؛ برنامه هاي تلويزيوني تقدير از معلمان؛ حمايت از راه هاي جاي گزين 
ــگاه ها؛ و پاداش براي افرادي  ــنتي تربيت معلم در دانش ــي به حرفة معلمي به منظور رقابت با برنامه هاي س راه ياب
ــوند به محرومان تدريس كنند. لذا، طي پنج سال، حرفة معلمي از انتخاب نود و دوم به نخستين  كه متعهد مي ش

انتخاب شغلي ارتقا پيدا كرده است [باربر  و مرشد، 2007].
ــورها هنگام مواجه با كمبود معلم، بيشتر بر استخدام معلمان با بهره گيري از شيوه هاي مبتكرانه  تمام اين كش
تأكيد مى ورزند، تا بر پايين آوردن استانداردها براي جذب تعداد بيشترى از معلمان. يكي از فوايد مضاعف اين گونه 
ــيار چشم گير نرخ تعديل نيرو ميان معلمان جديد در مقايسه  ــتخدام و جذب نيروى جديد، كاهش بس توجه به اس

با اياالت متحده است. 

آماده سازي معلمان
تاكنون مقايسه هاي بين المللي نسبتاً معدودي در حوزة تربيت معلم انجام شده اند. ليكن مي دانيم كه برخي از 
ــنگاپور)، تعداد داوطلبان پذيرفته شده در برنامه هاي تربيت معلم  ــورهاي داراي عملكرد باال (مانند فنالند و س كش
ــرخ باالتر به كارگماري و در نتيجه،  ــته تر، تضمين ن ــدود مي كنند. اين كار به منظور جذب داوطلبان شايس را مح
افزايش ميزان جذابيت اين حرفه انجام مي گيرد. ديگر كشورها (مانند انگلستان و اياالت متحده) تعداد داوطلبان 

پذيرفته شده براي حرفة  معلمي را محدود نمي كنند.
ــياري از كشورها به گوش مي رسد كه آموزش به معلمان بسيار جنبة نظري دارد و دانشگاه ها  اين انتقاد در بس
ــته هاي علوم تربيتي برعهده نمى گيرند . لذا، آن چه موجب  ــئوليتي را در قبال كيفيت كار فارغ التحصيالن رش مس
ــرفت نمي كنند تا بتوانند پاسخ گوي  ــكده هاي علوم تربيتي با سرعت كافي پيش ــت كه دانش ــده اين اس نگراني ش

تغييرات سريع جهاني مرتبط با اقتصاد و مهارت هاي ضروري حرفه اي باشند.
ــم گيري وجود دارد. براي مثال،  ــازي تربيت معلم تفاوت هاي چش ــورها براي نوس با وجود اين، در رويكرد كش
ــرات در چارچوب  ــده و با ارزش اند و تغيي ــازي معلمان پذيرفته ش ــنتي آماده س ــن و فنالند برنامه هاي س در چي
سازماني موجود اعمال مي شوند [انجمن آسيا، 2006؛ سالبرگ، 2010]. از سوي ديگر، در استان انتاريوي كانادا، 
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ــات تربيت معلم را  اصالح طلبان دولتي ايجاد تغيير در مؤسس
ــوار ديدند. از اين رو تالش هاي اصالح طلبانة اين  ــيار دش بس
ــات را ناديده گرفتند و توجه خود را عمدتاً به ارتقاي  مؤسس
ــتند [لِوين،  ــرفت حرفه اي معلمان موجود معطوف داش پيش
ــاي جاي گزين براي  ــكار ايجاد راه ه ــتان راه 2008]. انگلس

رقابت با مؤسسات سنتي تربيت معلم را برگزيده است. 
ــنگاپور در قرن بيست  محور اصلي «الگوى تربيت معلم س
و يكم»  (TE21) ـ كه در سال 2009 توسط «مؤسسة ملي 
ــور اعالم شد ـ اين است كه يادگيرندگان  آموزش»   اين كش
ــت و يكم به معلمان قرن بيست و يكمي نيازمندند  قرن بيس
ــتند،  ــت و يكم مجهز هس ــش قرن بيس ــا به دان ــه نه تنه ك
ــري را خلق كنند كه  ــه مي توانند موقعيت هايي از يادگي بلك
دانش آموزان را قادر مي سازند چنين مهارت هايي را فراگيرند. 
ــراً آن را  ــنگاپور، كه اخي ــط با مدارس س ــي مرتب در پژوهش
ــازمان همكاري اقتصادي و  براي يكي از گزارش هاي آتي «س
ــعه» (OECD) به اتمام رسانده ام، دريافتم كه بسياري از تغييرات پيشنهادي در چارچوب TE21  برگرفته  توس
از اصالحاتي است كه در زمينة آماده سازي معلمان در برخي از كشورهاى ديگر در حال انجام است. از جملة اين 
ــتر بر انجام تدريس آزمايشي در موقعيت هاي كالسي از ابتداي آموزش و مسئول  اصالحات مي توان به تأكيد بيش
ــات تربيت معلم براي مجموعه اي از صالحيت هاي پاية معلمان كه مستقيماً با استانداردهاي ملي  ــتن مؤسس دانس

مرتبط هستند، اشاره كرد. 

 
پيشرفت حرفه اي

پيشرفت حرفه اي منظم، الزمة ياددهي و يادگيري مؤثر است. چالش پيش رو در اتخاذ سياست هاي آموزشي، 
تعيين شكل هاي كارامد پيشرفت حرفه اي و به كارگيري آن ها در تمام مدارس است؛ و نه تنها در برخي از مدارس. 
ــي مدارس ندارد؛ از اين رو غالباً به خوبي  ــرفت حرفه اي ارتباط تنگاتنگي با اهداف آموزش در اياالت متحده، پيش
ــركت در آن امتناع مي ورزند. در مقابل، تمام معلمان ژاپني به  ــياري از معلمان از ش ــازمان دهي نمي شود و بس س
شكلى منظم در بررسي درس ها شركت مي كنند. اين شيوة سنتي كه در آن گروه هايي از معلمان طرح درس هاي 
ــاز وكاري را براي خود انديشي و  ــي مى كنند، س خود را مورد بازبيني قرار مي دهند و راه هاي اصالح آن ها را بررس

ارتقاي مستمر فراهم مي سازد. 
ــاغل و مديران  ــاهده قرار مي گيرند. كارآموزان معلمى، معلمان ش در چين، كالس ها به صورت مداوم مورد مش
ــاله بازخورد ارائه دهند. به  ــا بازديد كنند و در مورد برخي از درس هاي همكاران خود همه س ــد از كالس ه مي باي
ــكل از معلمانى تشكيل داده است كه بر ارتقاي كالس تمركز دارند  ــي هفتگي متش عالوه، چين گروه هاي پژوهش
ــر شود [انجمن آسيا، 2006]. خط مشي كشور سنگاپور، يعني «كمتر تدريس  و آثار اين گروه ها امكان دارد منتش
كنيد، بيشتر بياموزيد»، زمان الزم را در طول روز براي پيشرفت حرفه اي و نيز برنامه ريزي و كار با دانش آموزان در 
خارج از كالس فراهم مي آورد. بدين وسيله اختصاص 100 ساعت در سال به پيشرفت حرفه اي هر يك از معلمان 

تضمين شده است [دارلينگ ـ هاموند، 2010].
معلمان آسيايي، در مقايسه با همكاران آمريكايي خود،  ساعات كمتري را تدريس مي كنند و زمان بيشتري را 
ــريك مساعي در تشخيص مشكالت  به ارائة بازخورد انفرادي به دانش آموزان و يا مالقات با خانوادة آن ها براي تش
كالسي و طراحي راه حل، اختصاص مي دهند. نتيجة اين توجه بيشتر به بهبود تدريس حرفه اي غالباً افزايش تعداد 

دانش آموزان كالس است (ِشلِْيچر  و استوارت، 2008).
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حقوق و ارزش يابي

مطالعات بين المللي نشان مي دهد براي جذب فارغ التحصيالن با كيفيت باال به حرفة معلمي، حقوق پاية معلمان 
ــد كه اين فارغ التحصيالن مي توانند به آن ها راه يابند. ليكن، عالوه بر  ــاغلي باش ــابه حقوق ديگر مش بايد تقريباً مش
سطح ورود به شغل معلمى، شرايط شغلى ـ يعني حرفه اي در نظر گرفته شدن توسط ديگران، داشتن فرصت كار 

كردن با همكاران و داشتن فرصت براى پيشرفت ـ از حقوق مهم تر به نظر مي رسند [پيشين].
ــيوه هاي ارزش يابي در كشورهاي  ــورها، ارزش يابي معلمان موضوعي بحث برانگيز است و ش ــياري از كش در بس
ــواهد عيني،  ــت گذاران به دليل نبود ش ــًال از يكديگر متفاوت اند. براي مثال، در فنالند و كانادا، سياس ــف كام مختل
ــور از گفت و گوهاي جامع ميان مديران  ــتگي محور را نپذيرفته اند. اين دو كش رويكردهاي پرداخت حقوق شايس
ــيا و شوراي مديران ارشد مدارس دولتي،  ــرفت دانش آموزان حمايت مي كنند [انجمن آس و معلمان در زمينة پيش
2010]. از سوي ديگر، معلمان چيني و سنگاپوري كارامد، پاداش هاي نقدي دريافت مى كنند و ترفيع مي يابند. در 
سنگاپور، عملكرد معلمان به طور ساالنه توسط افراد متفاوت و با بهره گيري از شاخص هاي متعدد، هم چون تدريس 
ــهم معلم در پيشرفت همكاران و مدرسه به عنوان  ــي و نتايج آن، همكاري با والدين و گروه هاي اجتماعي، س كالس
ــت كه كشورهاي داراي عملكرد باال، نظام هاي كارامدي  ــود. توجه به اين نكته ضروري اس يك كل ارزش يابي مي ش
ــطح مدارس ايجاد كرده اند. ليكن، آن ها اين نظام ها را تنها بر  ــخ گويي در س ــخ گويي حرفه اي و نيز پاس را براي پاس
ــعة مدارس،  ــيع تري از اهداف توس پاية نمرات آزمون دانش آموزان بنا نمي كنند، بلكه اين نظام ها بر پاية طيف وس

مشاركت هاي حرفه اي و شاخص هاي رفاه دانش آموزان استوارند.

توزيع معلمان
در اياالت متحده، چگونگي توزيع معلمان با توجه به شايستگي و تجربة آنان بسيار نابرابر است. در كشورهايي هم 
ــي آن ها به شكلي يكنواخت  چون فنالند كه كادر آموزش
ــت، اين موضوع اهميت چندانى ندارد. ليكن،  كارامد اس
ــاً مي بايد به چگونگي توزيع  ــورهاي پهناور الزام اكثر كش

معلمان توجه كنند.
در چين كه در آن مهاجرت هاي عظيمي به شهرهاي 
بزرگ صورت گرفته است،  يافتن معلماني كه به تدريس 
ــتايي عالقه مند باشند، به طرز فزاينده اي  در مناطق روس
ــاكنان نواحي  ــور به س ــود. لذا،  اين كش ــوارتر مي ش دش
ــتايي كمك هزينة تحصيلي مى پردازد تا براي حرفة  روس
ــد. به عالوه، حقوق معلمان مناطق  معلمي آموزش ببينن
ــتايي 10 درصد باالتر است و امكان دارد مسكن نيز  روس
ــود. چين امكان پيشرفت حرفه اي  ــاخته ش براي آنان س
ــون ماهواره اي و اينترنت، و  ــق تلويزي از راه دور را از طري
ــه هايي كه هر  ــتايي به خوش نيز گروه بندي مدارس روس
ــي و ارائة  يك داراي مركزي اصلي براي تهية مواد آموزش

پشتيباني هستند، فراهم مي سازد [پيشين].
ــر مي گيرد. اين مناطق  ــوق هاي مالي در نظ ــتايي مش ــتراليا نيز براي تدريس در مناطق روس ــت فدرال اس دول
روستايي با سواحل، يعني مكان هايي كه اكثر جوانان استراليايي براى زندگى ترجيح مي دهند، فاصلة  زيادي دارند. 
در واقع، در نظرگرفتن پاداش براي تدريس در مدارس شهري يا روستايي كه مجهز ساختن آن ها به كادر آموزشي 

امري دشوار است، شيوه اي متداول در سراسر جهان محسوب مى شود [مك گا، 2010].
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استخدام و آموزش مديران
ــى خود، در راستاي  ــتانداردها و يا برنامه هاي ملي براي هدايت نظام آموزش ــورها هم زمان با ايجاد اس اين كش
ــتري را به مدارس محول مي كنند [انجمن ملي فرمانداران، شوراي  ــت يابي به اهداف آموزشي، اختيارات بيش دس
مديران ارشد مدارس دولتي و آچيو، 2008]. اين روند، همراه با پذيرفتن اين امر كه مديريت ناكارامد مدارس به 
عملكرد ضعيف مدرسه و نرخ باالي نقل و انتقال معلمان مى انجامد،  توجه فزاينده اي را به استخدام و تربيت مؤثر 

مديران آينده جلب كرده است. 
ــيس و برنامه هايي را براي  مديران آينده و  ــال 2000 تأس ــتان «كالج ملي مديريت مدارس»  را در س انگلس
ــت خدمت مديران، طراحي كرد. در حال حاضر شركت در  ــال نخس ــاز وكارهاي حمايتي الزم را براي دو س نيز س
ــود، براي  ــي ديگر به صورت حضورى ارائه مي ش ــكل «برخط»  و بخش ــي از آن به ش برنامة «كالج ملي» كه بخش
تمام مديران آيندة مدارس اجباري است [هاپكينز ، 2007]. چين در زمينة مديريت مدارس داراي دو مركز سطح 
باالي دانشگاهي است؛ يك مركز براي مدارس ابتدايي و مركز ديگرى براي دبيرستان ها. اين مراكز، آموزش عملي 

فشرده اي را براي مديراني كه در حال حاضر تصدي امور را برعهده دارند، برگزار مي كنند.
پژوهش اخير من براي «سازمان همكارى اقتصادى و توسعه در سنگاپور» نشان مي دهد كه اين كشور معلمان 
ــايي مي كنند. اين معلمان را نخست در سطوح مياني مديريت  ــروع به كار شناس ــتعداد مديريت را در ش داراي اس
مستقر مى كنند و سپس به ِسمت معاونت مدرسه ارتقا مي بخشند. همراه با آن نيز، تجارب و آموزش هاي الزم را 
ــمت ها به خوبي ايفا كنند، امكان دارد به عنوان مديران  ارائه مى دهند. چنان چه اين افراد نقش خود را در اين ِس
آينده انتخاب شوند و به مدت شش ماه در برنامة «مديران عرصة آموزش»، كه در «مؤسسة  ملي آموزش» برگزار 

مي شود،  شركت جويند. 
ــي را براي اصالح برخي از  ــت. مديران طرح ــاختن مدارس اس ــز تربيت مديران، بر نوآوري و دگرگون س تمرك
ــافرتي دو هفته اي مي روند تا نوآوري مهمي را در  ــة خود به اجرا در مي آورند. آنان هم چنين به مس جوانب مدرس
ــي قرار دهند. آن ها سپس پيشنهاداتي را در زمينة چگونگي تغيير و به كارگيري  نقطة ديگري از جهان مورد بررس
ــنگاپور ارائه مي دهند. به عنوان بخشي از راهكار توسعة مستمر سنگاپور، مديران هم  نوآوري مذكور در مدارس س
ــدارس و وزارت آموزش نقل و انتقال  ــدارس و در برخي از مواقع ميان م ــل زماني معينى ميان م ــن در فواص چني

مي يابند.

درس هايي براي آموزش و پرورش اياالت متحده
در حالي كه كشورها با چالش هاي «اقتصاد جهاني دانش بنياد» ـ كه آن ها را به ايجاد و پرورش سطوح باالتري 
ــه كار خود را بر راه هاي  ــوزان ملزم مي داردـ  مواجه اند، آن ها قاطعان ــاي جديد در دانش آم ــش و صالحيت ه از دان
جذب داوطلبان داراي كيفيت باال به حرفة معلمي، بهبود و نوسازي شيوه هاى آماده سازي معلمان، ارتقاي پيشرفت 
حرفه اي معلمان و برداشتن گامي بزرگ در جهت تربيت مديرانى كه بتوانند تالش هاي انجام گرفته را در راستاي 

دگرگون سازي مدارس هدايت كنند، متمركز كرده اند.
هيچ يك از سياست ها و شيوه هاي مورد بررسي در اين مقاله در مدارس اياالت متحده ناشناخته نيست. در واقع، 
ــور يافت. ليكن، اياالت متحده هنوز به راهكارهايي براي  نمونه هايي از اكثر آن ها را مي توان در بخش هايي از كش
گردآوري و به كارگيري نظام مند اين بهترين شيوه هاي توسعة  منابع انساني در مدارس خود دست نيافته است. در 
حالى كه انجام اين امر ضرورى است. ممكن است در كشوري پهناور و غير متمركز، هم چون اياالت متحده، امكان 
ــطح ملي وجود نداشته باشد، اما يك ايالت يا شهر  ــاني و بودجه در س ــت هاي منابع انس بازنگري و تغيير در سياس
مي تواند بهترين شيوه ها را گردآوري و با افراد ذي ربط همكاري كند تا نظامي جامع را كه متضمن تربيت معلمي 

كارامد براي هر دانش آموز و مديري متخصص براي هر مدرسه است، بنيان نهد.



شماره 7/ تابستان 1391
15

شماره 7/ تابستان 1391

نويسنده: استيفن فار 
مترجم: شهرناز بخشعلي زاده

معلمان بسيار كارامد نشان مى دهند كه براى پر كردن شكاف هاى آموزشى چه بايد كرد.
ــدن معلمانى، مانند گيليت اكلر  كه بر زندگى دانش آموزان خود تأثير مى گذارند و آن را دگرگون مى كنند،  دي
ــغل من است. زمانى گيليت در اولين روز كارى اش به عنوان معلم شهر نيويورك در  ــادمانى هاى تكرارپذير ش از ش
كالس چهارم ابتدايى، دريافت كه توانمندى دانش آموزان  در خواندن به طور متوسط به اندازة دانش آموزان پاية دوم 
ــت. آن ها در رياضيات مشكالت بيشترى داشتند و نمى توانستند حتى جمع و تفريق با اعداد دورقمى  ــتان اس دبس

يا بزرگ تر را انجام دهند.
گيليت از بى عدالتى موجود در نظام كه موجب مى شد دانش آموزان خانواده هاى كم درامد، مانند دانش آموزان 
ــمگين بود. لذا مصمم شد تا از  ــتان را داشته باشند، خش ــدن از دبيرس ــانس كمترى براى فارغ التحصيل ش او، ش
ــده بود كه شاگردانش از  ــتفاده كند. او متقاعد ش ــير تحصيلى آن ها اس هر آن چه كه در توان دارد براى تغيير مس
ــد. هدفش اين بود كه دانش آموزانش بتوانند به  ــابه با دانش آموزان مناطق پر درامد برخوردارن توانمندى هايى مش
ــير ورود به دانشگاه قرار مى داد. به  ــى كه آن ها را در مس ــهر راه پيدا كنند؛ مدارس معتبرترين مدارس راهنمايى ش
ــتند كه دانش آموزان من حق دارند در بارة آن ها بدانند و فرصت راه پيدا كردن  ــى هس گفته «اين مدارس، مدارس

به آن ها را داشته باشند.»
ــوند، در كالس خود مد  ــختى  كسب  مى ش ــى و موفقيت هايى را كه به س ــخت كوش گيليت ايجاد فرهنگ س
ــن كرد و هر يك از اين اهداف را  ــد هر يك از دانش آموزان تعيي ــر قرار داد. او اهداف بلند پروازانه اى براى رش نظ
ــب،  ــروح از نظر ترتيب و زمان بندى مناس به اهداف كوچك ترى خرد كرد و براى هر يك از آن ها، طرح هايى مش
ــرفت تحصيلى آماده كرد. دانش آموزان نيز مى بايد  ــه هاى پيش فراهم كرد.گيليت براى فرد فرد دانش آموزان پوش
ــن روش دانش آموزان خود و  ــته» تهيه مى كردند. گيليت با اي ــتر ديوارى با عنوان «دانش آموزان برجس ــك پوس ي

هدايت و رهبرى به جاى جادوگرى
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ــان را براى رسيدن به هدفشان از طريق كار سخت بسيج  خانواده هايش
ــت يابى به موفقيت، دانش آموزان خواهان  كرد. با جا افتادن فرهنگ دس
ارزيابى مجدد از پيشرفتشان در خواندن شدند و پيشرفت دانش آموزان 
ــكافانه و به شكل رقابتى به دقت مورد بررسى  كالس هاى ديگر را موش
قرار دادند هم چنين به يكديگر براى رسيدن همه دانش آموزان به عنوان 

«كل كالس» به هدف تعيين شده، كمك  كردند.
گيليت با افزايش ساعات و منابع آموزشى، خيلى فراتر از ويژگى هاى 
ــال  ــوم و قراردادى حركت كرد. او طول روز، هفته و س پارامترهاى مرس
آموزشى را افزايش داد و اين كار را با آوردن دانش آموزان به مدرسه قبل 
و بعد از  ساعات رسمى و حتى شنبه ها انجام داد. دانش آموزان حتى در 
ــان كار مى كردند. او فرصت هاى يادگيرى  تابستان هم روى پروژه هايش
ــراى مثال، براى تدريس  ــه را نيز فراهم كرد. ب حتى در خارج از مدرس

درس مهاجرت، دانش آموزان را به جزاير «اليس» برد.
ــم انداز خود از  ــخت كوش، به منظور تنظيم مجدد چش اين معلم س
ــال كار، در خالل تابستان در يك مدرسه  برترى و تفوق در پايان يك س

با عملكرد خيلى باال مشغول كار شد و با ديدن فرصت هايى كه آن جا وجود داشتند ولى در اختيار دانش آموزانش 
نبودند، خشمگين تر و مصمم تر بازگشت.

ــه خود را قانع كرد كه به او اجازه دهد، آموزش هاى خود را در  پايه هاى چهارم و پنجم با  گيليت مدير مدرس
ــاند. او در شروع سال دوم كار خود، تمام ميزهاى دانش آموزان را از كالس بيرون  همان دانش آموزان به انجام برس
ــان دادن پيشرفت خود در  ــت با تالش و نش ــيار متعجب كرد. او از دانش آموزان خواس برد و با اين كار آن ها را بس

فعاليت هاى كالسى، «ميز» خود را به دست آورند.
گيليت در بهار پاية پنجم و در طول دو سالى كه دانش آموزان با او كالس داشتند، رشدى معادل با چهار و نيم 
سال در خواندن به دست آورده بودند. همة دانش آموزان امتحان ايالتى درس زبان انگليسى را با موفقيت گذراندند 
ــط 90 درصد از اهداف ايالتى براى درس رياضى را در سطح تسلط كسب  ــتند در كل كالس به طور متوس و توانس
كنند. به كمك گيليت و با طى فرايند سرگيجه آور پر كردن برگه هاى ورود به مدارس، 13 نفر از 24 دانش آموز او 
توانستند در يكى از مدارس راهنمايى خاص نيويورك پذيرفته شوند. باقى دانش آموزان نيز با باورى مثبت نسبت 

به خود و با مهارت هاى خود ـ حمايتى و تكيه بر خود در مدارس همسايگى خود مشغول به تحصيل شدند.
ــيا  ــته ام. براى مثال، من دانش آموزان پاية هفتم فليش ــاهدة معلمان زيادى مانند گيليت را داش من فرصت مش
كيوستا   را در «لس آنجلس «ديدم كه در يادگيرى زبان انگليسى به عنوان زبان دوم، از لحاظ علمى سال ها عقب تر 
از معمول بودند، ولى دو سوم آن ها توانستند از كالس هاى جبرانى زبان خارج شوند. دانش آموزان دبيرستانى اريك 
توماس در «بالتيمر» در درس زبان در معرض ترك تحصيل بودند، ولى به مرحله اى رسيدند كه از بين دانشگاه ها 
دست به انتخاب مى زدند. معلمان بسيار ديگرى در محالت محروم نيز در حال تغيير مسير تحصيلى دانش آموزان 

خود هستند.
در واقع، وجود بيش از حد دانش آموزان محرومى كه توانسته اند از لحاظ علمى خود را ارتقا دهند، ما را به اين 
ــتان كالس هاى كامًال موفق تأثير اندكى بر افرادى  ــت. در عين حال، داس ــاند كه موفقيت ناممكن نيس باور مى رس
ــكلى غير قابل حل است. پاسخ آن ها به اين كالس ها چنين است:  ــكاف  آموزشى، مش مى گذارد كه اصرار دارند ش
«البته، نمونه هايى از موفقيت در محالت محروم وجود دارند، ولى اين نمونه ها قابل باز توليد نيستند. اين معلم ها 
را نمى توان بسته بندى كرد و آموزش داد. كار آن ها كارى است فردى و بسيار نادر .  به طور خالصه، كارى است 

از نوع جادوگرى.»
محترمانه بگويم، اين اظهار نظر كامًال بى معنى است.
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بررسى كار معلمانى كه عملكردى باال دارند
در انجمن «تدريس براى آمريكا»، ما بر اين باوريم كه كارامدى معلم عامل اساسى در پايان دادن به نابرابرى هاى 
ــتند، معلمان بايد دانش آموزان  ــت. براى باز كردن درها به روى فرصت ها، كه بيش از حد بسته هس ــى اس آموزش
محالت محروم را براى رشد چشم گير علمى و فردى هدايت كنند. مى دانيم معلمان موفقى كه دانش آموزان خود را 
براى دست يابى به اين موفقيت هاى چشم گير هدايت مى كنند، غالباً به صورت حاميان و رهبران تغييرات سازمان 

يافته در طول زندگى خود در مى آيند.
ــاهد كارامدى هاى متفاوتى بين 28 هزار معلمى هستيم كه  انجمن «تدريس براى آمريكا» طى 20 سال   ما ش
ــيار موفقـ  و  ــى عملكرد معلمان  بس ــت. ولى  با بررس ــتخدام و انتخاب كرده، آموزش داده و حمايت كرده اس اس
ــادى از دانش آموزان اعضاى انجمن ما در محالت  ــاهده كرديم. تعداد زي ــاد گرفتن از آن هاـ  روندى جالب را مش ي
ــوى موفقيت پيش مى روند. اين موفقيت ها نه تنها در ارزش يابى از دانش و مهارت هاى پايه، بلكه در  محروم  به س
ــتكار و حمايت از خود نيز مشاهده مى شود كه راه را  ــبت به خود، پش حوزه هاى ديگرى مانند تفكر نقادانه، باور نس

براى  موفقيت در زندگى و تحصيل هستند باز مى كند.
ــى از موفقيت آن ها مى توان گرفت كه  به تالش جمعى ما كمك  اين معلمان چگونه عمل مى كنند؟  چه درس
ــال است كه ذهن من هم، مانند بقية  ــى در حد عالى به تمام كودكان بدهيم؟  تقريباً 10 س كند تا بتوانيم آموزش

اعضاى انجمن، براى يافتن پاسخ اين سؤال مشغول است.
ــف نمى كنيم، بلكه آن را با تأثيرى كه آن ها بر  ــس خوب را از روى آن چه معلمان انجام مى دهند تعري ــا تدري م
زندگى دانش آموزانشان مى گذارند، معنى مى كنيم. سپس، راهبردهاى مشتركى را در كار اين معلمانى جست وجو 

مى كنيم كه بيشترين تأثير مثبت را بر تغيير در زندگى دانش آموزانشان داشته اند.
ما مجموعه اى از سنجش هاى انجام شده در سراسر كشور از دانش آموزان را ـ كه غالباً نااميد كننده هم هستند 
ـ مورد بررسى قرار و معلمانى را شناسايى مى كنيم كه دانش آموزانشان در شروع از لحاظ درسى، چند سال عقب تر 
ــتند. ما متوجه هستيم كه اين داده ها  ــال تحصيلى همراه با بقيه يا جلوتر از آن ها قرار داش بودند، ولى در پايان س
ــتند كه دنبالش هستيم؛ يعنى معلمانى كه مسير زندگى دانش آموزانشان را عوض  جاى گزين ناقصى از چيزى هس
مى كنند. مهم نيست دانش آموزان چه مسيرى را انتخاب مى كنند، مهم اين است كه اين گونه موفقيت هاى علمى 

درها را به روى افراد باز مى كنند؛ اين باز شدن درها، يك مزيت رايج، همگانى و اثبات شده است.
ــوار است ـ مانند موفقيت  ــانگرهايى كه كّمى كردن آن ها دش ــاير نش با گردآورى داده ها و قضاوت بر مبناى س
ــد پشتكار و حمايت از خود به عنوان يادگيرنده ـ موفق ترين معلمان را در انجمن شناسايى مى كنيم؛  معلم در رش
ــى كيفى، تكرار شونده و در جريان  ــى ما از اين معلمان، يك بررس ــيا و اريك.  بررس معلمانى مانند گيليت، فليش
ــكيل گروه هاى كانونى، تحليل هاى ويديويى و مباحثاتى است كه  ــت. اين بررسى شامل مشاهده، مصاحبه، تش اس

مولد فرضيه هاى جديد و قوى ترى در كاوش كالس هاى موفقى هستند كه پيدا مى شوند.  
ــود كه، على رغم وجود  تفاوت  ــن پديدار مى ش ــده روى فرد فرد معلمان، اين تصوير روش از مطالعات انجام ش
ــينه ها، مكان زندگى، پاية تحصيلى و يا موضوع درسى، روش معلمانى  ــبك ها، ويژگى هاى شخصيتى، پيش بين س
ــابه است. بهترين معلمان ما  ــير علمى دانش آموزان را در كالس تغيير داده اند، به طور قابل مالحظه اى مش كه مس
الگويى ارائه  مى دهند كه به كمك آن معلمان خيلى خوب مى توانند معلمانى عالى شوند و در يك كالم، تدريس 

عالى جادوگرى نيست.

تدريس، هدايت و رهبرى است
كارامدترين معلمان ما نشان داده اند كه تدريس عالى به معنى هدايت و رهبرى است. اگرچه مؤلفه هايى مانند 
ــتن تدريسى موفق اساسى و  ــى، علم تعليم و تربيت و مديريت كالس براى داش دانش بنيادى، راهبردهاى آموزش
ضرورى هستند، اما آن چه بين معلم خيلى خوب و معلم عالى تفاوت ايجاد مى كند، اصول رهبرى و هدايت است 

كه چگونگى به كارگيرى اين مهارت ها را مشخص مى كند.
ــرار داده ايم، معلمى را يافته ايم كه ـ همانند معلمان خيلى  ــى ق در تمام كالس هاى كارامدى كه ما مورد بررس
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ــت يابى به تصويرى از موفقيت كه در  ــان) را براى دس خوب ـ اعضاى تيم (در اين جا، دانش آموزان و خانواده هايش
ــد برنامه ريزى مى كند و به  ــا معلمى را يافته ايم كه به طور هدفمن ــد، دور هم جمع و متحد مى كند. م ــن دارن ذه
ــت مى يابند. حتى  ــود كه همة دانش آموزان به آن اهداف دس ــازد تا مطمئن ش گونه اى تأثيرگذارآن را پياده مى  س
خود آن معلم نيز به يادگيرى اش ادامه مى دهد و ارتقا پيدا مى كند. اين معلمان، بدون استثنا نقش خود را چنان 

تعريف مى كنند كه براى حصول اطمينان از موفقيت دانش آموزانشان هر كارى را انجام دهند.
پس از مطالعة صدها فيلم از اين نوع و مقايسة روش آن ها با معلمانى كه تأثيرگذارى كمترى داشته اند، ما شش 

رفتار رهبرى را شناسايى كرديم كه به نظر مى رسيد با رشد بى نظير دانش آموزان هم بستگى دارند.
 

تعيين هدف هاى  بزرگ
ــال آن ها مى توانند  ــتال جونز  دانش آموزان خود را در پاية اول حول اين ايده متحد كرد كه در پايان س «كريس
ــه وجد آورد. زيرا «بچه هاى  ــند و رياضى كار كنند»؛ ايده اى كه آن ها را ب ــومى ها بخوانند، بنويس «مثل كالس س
ــگاه براى دانش آموزان  ــتايش آن ها بودند. تيلور دلهاگن  بر پذيرش و موفقيت در دانش بزرگ تر» طبقة باال مورد س
دبيرستانى اش در درس «تاريخ جهان» سرمايه گذارى كرد. او براى ملموس كردن كار، نقشه اى با عنوان «دستورالعمل 
ــهروند جهانى»  براى پى گيرى و ردگيرى موفقيت دانش آموزان تهيه كرد. مگ استوارت  دانش آموزانش را، كه  ش
ــت به گريبان بودند، با اين  ــپرگر» دس ــندروم «اس با ناتوانى هاى متفاوت از اختالالت گفتارى و زبانى گرفته تا س
چالش روبه رو كرد كه آن ها بايد يادگيرى شان را به دو برابر برسانند و در يك سال به اندازة دو سال رشد كنند.

ــبتاً كمترى برخوردارند، مى گويند: «مى خواهم دانش آموزانم  هر روز تا همان  گاهى، معلمانى كه از كارايى نس
ــيار موفق چنين  ــب به نظر مى آيد، ولى معلمان بس حد كه مى توانند، ياد بگيرند.» اگرچه اين گفته معقول و مناس
فكر نمى كنند. اين معلمان از همان روز اول مى دانند كه دانش آموزانشان روز آخر به كجا بايد برسند. آن ها اهداف 
ــود دانش آموزان براى دست يابى به پيشرفتى خارق العاده احساس كنند  را طورى تعيين مى كنند كه موجب مى ش

كه تالش هايشان بايد با فوريت، تمركز و هماهنگى در مسير رسيدن به اهداف شكل بگيرد.

از دانش آموزان مى خواهند روى يادگيرى سرمايه گذارى كنند
ــيار موفق واقع در مناطق محروم، معموالً مى بينم كه دانش آموزان به گونه اى عمل مى كنند  در كالس هاى بس
ــؤالى در كالس مى پرسد، همة دست ها باال مى روند.  ــت. وقتى جو آلمديا  س كه براى برخى افراد غير قابل باور اس
ــه، در لباس ها و  ــغول پيدا كردن الگوها در حياط مدرس دانش آموزان «لورن هاولى»  تمام زنگ تفريح خود را مش
حتى در سينى غذايشان بودند، زيرا تشخيص الگوها، هدف آموزشى كالس درس آن روز صبح بود. روزى در كنار 
يكى از دانش آموزان كالس پنجم، سارا كانتر  نشستم و از او پرسيدم مى تواند بگويد مشغول يادگيرى چه موضوعى 
است. در پاسخ خيلى مؤدبانه گفت: «در حال حاضر خيلى كار دارم. آيا امكان دارد به اين سؤال بعداً جواب بدهم؟»  

شايد تا آن زمان، اين اتفاق برجسته ترين رويداد زندگى شغلى من بود.  
ــته از معلمان، همواره يك داستان را مى شنويم: وقتى دانش آموزانشان  ــاهده و مصاحبه با اين دس در طول مش
ــوارى كار، تغيير نخواهند كرد.  ــتند و صرف نظر از دش به اين كالس آمدند، همه فكر مى كردند كه «كودن» هس
ــتفاده مى كنند تا به آن ها  ــيارى براى متقاعد كردن دانش آموزان اس اگرچه معلمان موفق از روش هاى متنوع بس
نشان دهند كه سرمايه گذارى شخصى آن ها روى يادگيرى، تفاوت ايجاد مى كند، شاهد الگوهاى مشتركى هستيم 
كه يافته هاى پژوهشگران نظريه هاى انگيزشى را تأييد مى  كند. اين معلمان آگاهانه محيط و فضايى دوستانه فراهم 
ــت خوردن، دوباره  ــش كردن، شكس ــاس امنيت كنند و خطر الزم براى كوش مى كنند تا در آن دانش آموزان احس
امتحان كردن و يادگيرى را بپذيرند. آن ها رابطه و پيوندى مستحكم با دانش آموزان ايجاد مى كنند و اين احساس 

را بوجود مى آورند كه به يك جمع تعلق دارند.
ــن فرهنگى را در كالس حاكم مى كنند كه در آن موفقيت فرد فرد دانش آموزان و موفقيت همة  ــا هم چني آن ه
آن ها به عنوان يك كل، ارزش بااليى محسوب مى شد. آن ها با پيام هاى حمايت كننده از پيشرفت، در دانش آموزان 
ــنى به آن ها منتقل مى كنند و هدفمندانه اشخاصى را  ــرفت دانش آموزانشان را به روش انگيزه ايجاد مى كنند؛ پيش
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الگو قرار مى دهند كه داراى ويژگى و ارزش هايى هستند كه مى توانند دانش آموزان را در مسير موفقيت قرار دهند. 
معلمان مذكور با دادن حق انتخاب و مسئوليت پذيرى در يادگيرى خودشان، به آن ها خودمختارى اعطا مى كنند. 

اين راهبردها، در كنار هم، تمايل به سخت كوشى را در دانش آموزان ايجاد مى كند.

 برنامه ريزى هدفمند
جوليا كينگ، معلم پاية چهارم دبستان در شهر «گرى»  در ايالت «اينديانا»  است كه ميانگين رشد دانش آموزانش 
در خواندن معادل 2/4 سال و در رياضى معادل با 1/7 سال بود. او فرايند برنامه ريزى خود را با آن چه دانش آموزان 
ــروع كرد. او اهداف آموزشى را در واحدهاى يادگيرى  ــال بدانند يا بتوانند به آن عمل كنند، ش مى بايد در پايان س
ــكل بگيرند. براى  ــال مرتب كرد تا مهارت ها بر مبناى هم ش ــازمان دهى  و آن ها را  به طور منطقى در طول س س
ــؤال سنجشى براى هر هدف مى نوشت و فقط  ــى، پنج س برنامة هر هفته، جوليا با توجه به اهداف آن واحد آموزش

بعد از اين مرحله از كار بود كه به طراحى فرايند آموزش مى پرداخت.
با اداى احترام به گرنت ويگينز  و جى مك تاى  و با رجوع به كتابشان با عنوان «فهميدن به وسيلة طراحى»  
ــى را  ــديم كه موفق ترين معلمانمان طراحى معكوس انجام مى دهند. آن ها هر تالش (ASCD، 1998)، متوجه ش
ــؤال آغاز مى كنند كه قرار  ــى گرفته تا طراحى هاى بلند مدت يا طراحى مديريت كالسـ   با اين س ـ از طراح درس

است به چه نتيجه اى برسيم و چگونه متوجه مى شويم كه آيا به آن رسيده ايم يا خير.
معلمان مذكور، چنين رويكردى را حتى براى فعاليت هايى كه به نظر كوچك مى آيند نيز به كار مى گيرند. براى 
ــويى ببرد و برگرداند،   ــش دقيقه به دست ش مثال، هدف يكى از معلمان ابتدايى اين بود كه دانش آموزانش را در ش
طورى كه هم اين كار در سكوت انجام شود و هم يك تجربة يادگيرى برايشان باشد. او از دانش آموزان خواست در 
ــته اند، كلماتى را كه در كالس اول با آن ها آشنا شده بودند، از روى فلش  ــويى صف بس حالى كه بيرون از دست ش

كارت ها به صورت آهسته و بالانقطاع مرور كنند.

 
اجراى ثمربخش

الف) جرح و تعديل «رو پاى خود»
وقتى از معلمان متوسط سؤال كنيم كه آموزش مؤثر 
ــن جوابى را  ــت، غالباً چني ــه چه معنايى اس در كالس ب
ــى خوب  ــتن يك طرح آموزش ــا مى شنويم:»داش از آن ه
ــق ما به گونه اى  ــراى آن.» ولى معلمان خيلى موف و اج
ــخ مى دهند. آن ها اصرار دارند كه اجراى مؤثر  ديگر پاس
ــل در طرح ها به منظور اطمينان  ــه معناى جرح و تعدي ب
ــيدن به اهداف است. براى مثال،  از حركت در مسير رس
تدريس ماريل الگورو  را در نظر بگيريد.  دانش آموزان او 
ــتند مفهوم تمايز قايل شدن بين جزييات مهم  نمى توانس

از غير مهم را درك كنند. او چنين مى گويد:
ــكل چيست؟  ــكلى وجود دارد، بنابراين فكر مى كنم كه بهترين راه براى حل اين مش ــتم كه مش «متوجه هس
ــت كه صحبت  ــت؟ تدريس مجدد معنايى ندارد، زيرا حدود20 دقيقه اس ــكل كدام اس مؤثرترين راه حل اين مش
مى كنم و احتماالً تمركز و درگيرى دانش آموزان را از دست مى دهم. توضيح انفرادى براى فرد فرد دانش آموزان نيز 
بى فايده است، زيرا خيلى از بچه ها اين مشكل را دارند. و.... گروهى از دانش آموزان كه با اين مشكل روبه روست، 
ــتقل آن ها  را به گوشه اى ببرم.  در كالس ...  ــت كه بخواهم در زمان حل تمرين به صورت مس گروه كوچكى نيس
عالئمى داريم كه دانش آموزان با استفاده از آن ها به من مى گويند كه به كمك نياز دارند يا مى توانند به من كمك 
ــم. از دانش آموزان خواستم نشان  ــم را عوض كنم، به طورى كه به اهدافم نيز برس كنند. تصميم گرفتم طرح درس
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دهند كه به كمك  نياز دارند يا مى توانند كمك كنند. سپس دانش آموزان را دو به دو در گروه قرار دادم تا با هم 
روى مفاهيم اساسى آن درس كار كنند. اين كار به من امكان داد تا در كالس آزادانه حركت كنم و تشخيص دهم 

كجا به من بيشترين نياز  وجود دارد.» 

ب) بهبود و ارتقاى مستمر
لئو تولستوى، نويسندة روس، الگوى بهبود مستمررا كه در كالس هاى درس كارامد مشاهده مى كنيم،  از همه 
ــوزان در درك، به عنوان نقص خود در تدريس نگاه كند،  ــر بيان مى كند: «هر معلمى [بايد] يه نقص دانش آم بهت
نه نقص دانش آموز، و با اين نگرش در جهت رشد توانمندى هاى خود براى كشف روش هاى جديد تالش كند.»  
ــعى دارند با تعمق در سرعت پيشرفت دانش آموزان، مهارت هاى خود را به طور مداوم  كارامدترين معلمانمان س
ــح خود فيلم بردارى مى كند و آن ها را  ــتوارت به طور معمول از كالس هاى صب ــش دهند. براى مثال، مگ اس افزاي
ــى قرار مى دهد تا در صورت لزوم، طرح درس خود را براى كالس هاى بعد از ظهر اصالح كند.  نوردليا  مورد بررس
ــى  ــتفاده مى كند و نكات مثبت و منفى كار در كالس آن روز را مورد بررس ــت به منزل اس موودى  از زمان بازگش
ــتر از همه تمايل  ــاهده كره ايم، مورد مطالعه قرار مى دهيم، بيش دقيق قرار مى دهد. كارامدترين معلمانى كه ما مش

دارند در خصوص شكست هايشان و آن چه از آن ها آموخته اند، صحبت كنند.
ــان به مثابه يك آزمايشگاه نگاه مى كنند. شانن  ــت پيدا كرده اند، به كالس هايش معلمانى كه به بهترين نتايج دس
دينگل، معلم دانش آموزان استثنايى در دورة راهنمايى رويكرد خود را چنين توصيف مى كند: «خيلى ساده مى توان 
گفت، بچه ها نمى فهمند. ولى در اين صورت، من كارى به عنوان معلم براى آن ها انجام نداده ام.... اگر بر مفاهيمى كه 

بايد درك كنند، تسلط پيدا نمى كنند، وظيفة من است كه ياد بگيرم چگونه درس بدهم تا كارامدتر باشم.»

ج) كار كردن با خستگى ناپذيرى
به ندرت پيش مى آيد كه با يكى از معلمان بسيار كارامد صحبت كنيم و اين گفته ها را نشنويم كه: «به اندازة 
كافى وقت يا منابع كافى در كالس ندارم تا  اهداف بزرگم را جدى بگيرم و همة كارها را به پايان برسانم.»  سپس 

همان معلم توضيح مى دهد كه چگونه زمان و منابع بيشتر را پيدا  كرده است.
ــاعات كار و حتى هنگام ناهار  ــه، بعد از پايان س ــاعات كار مدرس ــروع س اين معلمان، دانش آموزان را قبل از ش
ــى مى گذارند و با خانواده ها  ــد، بعد از ظهرها كالس خصوص ــكيل مى دهن ــنبه ها كالس تش به كالس مى آورند. ش
ــته شده، درخواست مى دهند.  ــيند. هم چنين براى دريافت كمك هاى مالى و منابع كنار گذاش به گفت وگو مى نش
ــر كارى را انجام  ــا مددكار اجتماعى. آن ها ه ــتار و ي ــتند و لحظه اى ديگر مربى، پرس ــا يك لحظه معلم هس آن ه
مى دهند تا مطمئن شوند دانش آموزان موفق مى شوند. آن ها مى دانند كه با وجود نظام معيوب كنونى، بايد به طور 
خستگى ناپذيرى كار كنند، زمان يادگيرى و منابع آموزشى موجود را  افزايش دهند و بر موانعى كه برطرف نشدنى 

به نظر مى آيند، فائق شوند.

پايان بخشيدن به نابرابرى هاى آموزشى
ــى به دورة تدريس برخى از موفق ترين معلمان عضو انجمن «تدريس براى آمريكا»، كه در محيط هاى  ــا نگاه ب
ــكاف هاى  ــى در خصوص ملزومات از بين بردن ش پر از چالش در آمريكا تدريس مى كنند، بينش و بصيرتى اساس
ــوند. معلمان بسيار  ــيارى از معلمان خوب مى توانند معلمانى عالى و برجسته ش ــت مى آوريم. بس ــى به دس آموزش
ــه  ــتركى معتقد بوده اند كه مى توان به عنوان نقش كارامدى كه ما كار آن ها را مطالعه كرده ايم، همه به اصول مش
ــيارى از موارد، چارچوب هاى معلمان بسيار كارامد بر برخى از  ــتفاده كرد. در بس حركت معلمان ديگر از آن ها اس
ــى در  اين اصول به اندازة كافى تأكيد ندارند. براى مثال، به نقش قدرتمندى كه تعيين هدف و نظريه هاى انگيزش

يادگيرى دانش آموزان ايفا مى كنند، توجه كافى ندارند. 
به اين اصول مشترك نمى توان همانند بريدن شيرينى نگاه كرد. در واقع، برداشت معلمان كامًال موفق ما از اين 
اصول به طور چشم گيرى متفاوت است. برخى از كالس ها پر سر و صدا، فعال و پر انرژى هستند و برخى بى سر و 
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صدا ولى پرشورند. به عالوه موفقيت چشم گير معلمان كارامد، رابطه اى با نوع خاصى از شخصيت آن ها ندارد. ولى 
با درس گرفتن از رويكردهاى مشترك اين معلمان، معلمان بسيار ديگرى ـ با سبك ها و شخصيت هاى متفاوت ـ 

مى توانند دانش آموزان را به سوى پيشرفت هدايت كنند.
تدريس بسيار كارامد در زمينه هاى چالش برانگيز براى همه مناسب نيست. اگرچه شواهد بسيارى ديده ام كه 
ــان مى دهند كه براى موفقيت در كار به باورها و نگرش هاى  تدريس عالى را مى توان آموزش داد، يافته هاى ما نش
ــتن يك منبع كنترل درونى و قوى كه مسئوليت شكست يا موفقيت  ــت. براى مثال، داش ذهنى خاصى نيز نياز اس
ــوزان مناطق محروم، نقطة  ــتوار براى دانش آم ــتن انتظارات محكم و اس ــوز را متوجه معلم  كند، و يا داش دانش آم
شروعى غير قابل تغيير و ارزشمندى است. اگر معلمى اين نگرش ذهنى را نداشته باشد، شانس ارتقا بخشيدن او 

به يادگيرى دانش آموزان بسيار كاهش مى يابد.
تدريس عالى به تنهايى، مسئلة  نابرابرى آموزشى را حل نمى كند. معلمان بسيار موفقى كه ما كارشان را مورد 
ــان با آن ها  ــه قرار داديم، تالش هاى قهرمانان هاى انجام داده اند تا  چالش هاى مضاعفى را كه دانش آموزانش مطالع
ــخ گويى به آن ها را ندارد، جبران كنند. لذا به منظور رفع نابرابرى  ــى ظرفيت پاس ــتند و نظام آموزش روبه رو هس

آموزشى بايد به دنبال راه هايى باشيم كه تالش هاى آن ها را بهتر مديريت و پايدارتر كنند.
در وضعيت ايده آل، مسئوليت تغيير مسير علمى دانش آموزان بايد بين معلم، مدرسه و امكانات محلى تقسيم 
شود. به بيان ديگر در دراز مدت، مهم اين نيست كه هر آن چه اين معلمان كارامد مى كنند ساير معلمان نيز انجام 
دهند، ولى همة دانش آموزان بايد فرصت هايى را كه اين معلمان فراهم مى آورند، تجربه كنند. اين كار به مديرانى 
ــى نياز دارد تا بتوانند بر پاية اصول هدايتى مشابه با اصول اين معلمان كار  ــه و نظام آموزش ــطح مدرس قوى در س
ــتركى داشته باشند كه قانع كننده و غير قابل انكار باشد،  ــه، دورنماى مش كنند. وقتى تمام كالس هاى يك مدرس

تأثيرگذارى همة  معلمان افزايش مى يابد.
آموزش مى تواند و بايد محيطى براى ايجاد برابرى و وسيله اى براى حركت رو به پيشرفت همه كودكان، بدون 
ــت كه هنوز  ــد. با اين وصف واقعيت تلخ اين اس ــينة اقتصادى و يا موقعيت جغرافيايى آن ها باش توجه به نژاد، پيش
ــت و يا منابع مالى خانوادة كودك از دقيق ترين عوامل پيش بينى كنندة موفقيت  در آمريكا، محل تولد، رنگ پوس

دانش آموزان است.
ــيار كارامدى كه همانند رهبرانى قوى در كالس هايشان عمل مى كنند، تنها راه  بدون ترديد، وجود معلمان بس
حل اين بى عدالتى نيست، ولى آن ها از جمله عوامل حياتى و اساسى كار سختى هستند كه بايد در جهت برطرف  

كردن شكاف هاى موفقيتى انجام گيرد.
ــاى  ــوز چالش ه ــه هن اگرچ
ــابق  ــان عمق س ــش رو با هم پي
ــى دانش آموزان  وجود دارند، ول
ــتن فرصت هايى  معلمان، با داش
ــرفت، امكان بيشترى  براى پيش
ــگاه و  ــرفت در دانش ــراى پيش ب
ــت. اين  ــا زندگى خواهند داش ي
ــيرى رو  ــه تنها مس ــان ن معلم
ــترده تر را  ــاى گس ــه فرصت ه ب
فراهم  ــان  دانش آموزانش ــراى  ب
مى سازند، بلكه نقشة راهى براى 
حركت بقية ما ايجاد مى كنند تا 
ــان در جهت رفع  ــراى حركتم ب
نابرابرى هاى آموزشى بتوانيم آن 

را دنبال كنيم.     
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   نويسنده: شارلوت دانيلسون 
 مترجم: مريم خيريه

هر نظام كارامد ارزش يابي معلمان بايد به چهار پرسش پاسخ دهد:
 چه اندازه كارامدى كافى است؟چه نوع كارامدى مورد نظر است؟

 چگونه مى فهميم كه فرد معيني نظر كارامد است؟ 
 چه كسي بايد در اين مورد تصميم بگيرد؟

ــت! من هيچ  كارال، معلم پاية چهارم، پس از همايش ارزش يابي به ناظر خود مي گويد: «اين به مراتب بهتر اس
آگاهي نداشتم و مي بايد كاشف افكار ديگران مي بودم! بنابراين، تنها به شيوه اي عمل مي كردم كه امنيت مرا تأمين 
ــت كه مي دانستم تدريس آن با  ــتم تدريس مي كردم ـ منظورم درسي اس ــي را كه در آن تبحر داش مى كرد. درس
موفقيت توأم خواهد بودـ  ليكن آيا اين فرايند، تدريس مرا بهبود مي بخشيد؟ ابداً! در مدرسة قبلى ام، مدير هميشه 
ــتي وارد مي شد، اما هيچ گاه با يكديگر گفت وگو نمي كرديم. اما، اين بار گفت و گوي بسيار خوبي داشتيم  با فهرس
ــت. به  ــتند. اين امر واقعاً مرا به تفكر واداش ــتن عالقه مند هس در مورد چگونگي كمك به دانش آموزاني كه به نوش
رويكردي جديد پي برده ام و بر آنم تا برخي از دانش آموزان را در اموري درگير كنم كه بسيار مورد عالقة آن هاست.  

هم كالسي هاي خود را متقاعد مي سازند كه اين گونه عالئق ارزشمندند.» 

بيان مسئله
اظهارات كارال نشان دهنده اين درك است كه چگونه مى توان به بهبود ارزش يابى از معلمان پرداخت تا شرايط 
يادگيري معلمان و دانش آموزان ارتقاي بيشتري پيدا كند. اجازه دهيد معايب نظام هاي سنتي را مورد بررسي قرار 

دهيم. اين معايب عبارت اند از:
 وجود معيارهاي قديمى ارزش يابي،  كه غالباً به شكل فهرست بازبينى هستند.

ارزش يابي هايي كه به يادگيري
 معلمان كمك مي كنند
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 تفسيرهاي سطحي از ارزش يابى، هم چون «نيازمند ارتقا، «رضايت بخش» و «عالي» بدون همساني داشته 
باشند. هم چنين، بسياري از معلمان در هر يك از موارد فهرست در باالترين سطح ارزش يابي مي شوند، بدون آن كه 

راهنمايي مشخصى دريافت كنند كه براى بهبود تالش هايشان به چه نكاتى توجه كنند. 
ــانگر  ــان براي ارزش يابي معلمان جديد و خبره به عبارت ديگر، بى تفاوتى به تمايزي كه نش ــيوه هاي يكس  ش

تجربه و تخصص معلمان كارآزموده است.
ــاني ميان ارزش يابان. معلمي ممكن است توسط مديري در باالترين سطح و توسط مديري ديگر   نبود همس
ــود. اين امر سبب مي شود امكان استخدام دائم در برخي از مدارس، در  ــطحي به مراتب پايين تر ارزش يابي ش در س

مقايسه با ديگر مدارس، بسيار آسان تر فراهم شود، يعني نقض اصل بنيادين عدالت.
ــت كه در مورد معلمان «به اجرا در مي آيد» و   ارتباط يكطرفه و «از باال به پايين» . ارزش يابي فرايندي اس

غالباً حسى تنبيه گرايانه را القا مي كند؛ چيزي همانند «گرفتن مچ». 

چرا از معلمان ارزش يابى مي كنيم؟
ــاخته اند. ولى چرا اين قوانين وجود دارند؟ بنيادي ترين دليل اين  ــت آن كه قوانين انجام آن را ضروري  س نخس
است كه مدارس دولتي، نهادهايي دولتي اند. آن ها از سرمايه هاي عمومي استفاده مى كنند و عموم مردم حق دارند 

انتظار تدريسى با كيفيت باال را داشته باشند. ليكن دو هدف اساسي تر نيز وجود دارند:

الف)   تضمين كيفيت كار معلمان
ــه بايد قادر باشد به هيئت مديرة  ــت. مدير يا سرپرست مدرس ــى، جزء الينفك هر نظام ارزش يابي اس اعتباربخش
ــته است و دليل آگاه بودن من نيز اين  ــه و عموم مردم بگويد: «هر فردي كه در اين جا تدريس مي كند، شايس مدرس
اعتباربخشى است.» هر نظام ارزش يابي معلمان كه اين شرط را برآورده مي سازد، داراي ويژگي هايي به شرح زير است:
ــس، بايد آن را تعريف كرد.  اگر  ــات از تدريس خوب:  براى ارزش يابي كيفيت تدري ــان و باثب  تعريفي همس
بگوييم: «تدريس خوب را نمي توانم تعريف كنم، ولى با مشاهدة آن، مي توانم آن را تشخيص  دهم»، كافى نيست.
يكي از متداول ترين نظام هاي مورد استفاده كه تدريس خوب را تعريف مي كند، «چارچوب تدريس»  است. اين 
چارچوب نه تنها به توصيف تدريسي مي پردازد كه در كالس اتفاق مي افتد، بلكه فعاليت هاي پشت صحنة مرتبط با 
برنامه ريزي و هم چنين فعاليت هاي حرفه اي ديگر، هم چون ارتباط با خانواده ها و شركت در انجمن هاي تخصصي 
را نيز توصيف مي كند. اين چارچوب؛ براي هر يك از مؤلفه هاي تدريس مناسب، داراى چهار سطح عملكردي است 
ـ غير قابل قبول، پايه، خبره و متمايز ـ كه ميزان تخصص معلم را در هر مؤلفه توصيف مي كند (براي چهار سطح 

عملكردي در فنون پرسش گري و بحث و گفت وگو به جدول شمارة يك رجوع شود).
ــامل معلمان، مشاوران، مربيان و ناظران،  ــترك از تعريف تدريس خوب: در اين نظام، همة افراد ش  درك مش
ــيوة تدريس به ارزش  ــتن زباني مشترك براي توصيف ش ــند. داش ــته باش ــتركي داش بايد از اين تعريف درك مش

گفت وگوهايي كه پس از مشاهدة كالس انجام مي گيرند، مي افزايد. 
براي مثال، بحث و گفت وگو در زمينة «درگيرى دانش آموزان در يادگيري» زمانى مؤثرتر خواهد بود كه تمام افراد 
ــي»، «گروه بندي دانش آموزان»،  بدانند مقصود از اين مفهوم، با در نظر گرفتن چهار عامل «فعاليت ها و تكاليف درس
«مواد و منابع آموزشي» و «ساختار و سرعت»، چيست. گفت وگوهايي كه از اين زبان مشترك بهره مي جويند، معلمان 
ــرآن مي دارد كه در مورد  ــاهده گران را نيز ب ــيوة تدريس خود بپردازند. مش ــت مي كنند به تجزيه و تحليل ش را ترغي

تصميمات اتخاذ شده توسط معلمان در زمينة طراحي و اجراي درس ها، پرسش هايي را مطرح كنند. 
ــند  ــاوران، مربيان، ناظران و غيره ـ بايد قادر باش ــتيباني مي كنند ـ مش  ارزيابان ماهر: افرادي كه معلمان را پش
ــواهد را براساس سطوح خاص عملكردي  ــخيص دهند، آن ش نمونه هايي از مؤلفه هاي متفاوت تدريس را در كالس تش
تفسير كنند و معلمان را در گفت وگوهاي مفيد در زمينة تدريس مشاركت دهند. ارزيابان بايد بتوانند معلمان را به درستي 
ارزش يابي كنند تا معلمان قضاوت هاي به عمل آمده را معتبر بدانند و عموم مردم نيز به اين نتايج اعتماد داشته باشند.

ارزش يابي هاي مبتني بر «تضمين كيفيت» به قضاوت هايي مي انجامند كه عادالنه، پايا و معتبرند. آن ها براي مشاهدة 
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تدريس معلمان جديد و با تجربه و نيز مشخص كردن اين امر كه مهارت هاي تدريس به سطحى پايين تر از استاندارد تنزل 
كرده و نيازمند تقويت است، مفيدند. امكان دارد مديران از اين ارزش يابي ها براي تصميم گيري در زمينة استخدام و پرداخت 
حقوق بهره بگيرند. نتايج چنين ارزش يابي هايي، هنگام تصميم گيري در مورد اين كه كدام معلم بايد به استخدام دائم در 

بيايد و يا كدام يك بايد براي ِسمت هاي مديريتي هم چون مشاوره و مربي گري نامزد شود، اهميت بسيار زيادي دارد.

ب) ارتقاي پيشرفت حرفه اي
ارزش يابي معلمان هدف ديگري نيز دارد: ارتقاي يادگيري حرفه اي. ارزش يابى معلمان معموالً در خدمت اهداف 
مربوط به رشد و توسعة معلمان است. اين كار غالباً از طريق گفت وگوهاي تخصصي ميان معلمان و همكاراني كه 
ــمي يا  ــاهدات رس از كالس هاي آنان بازديد به عمل مي آورند و نيز گفت وگو ميان معلمان و ناظران كه پس از مش

غيررسمي صورت مي پذيرد، تحقق مي يابد.
ــت و بايد «اصالح  ــت، نه به اين دليل كه كيفيت تدريس پايين اس التزام به يادگيري حرفه اي داراي اهميت اس
ــوار» است كه همواره مي توان آن را بهبود بخشيد. صرف نظر  ــود»، بلكه به اين دليل كه تدريس به قدري «دش ش
ــيد. درست همانند ديگر شغل ها،  از ميزان رضايت بخش بودن تدريس يك درس،  همواره مي توان آن را ارتقا بخش

هر معلم موظف است در طول زندگي حرفه اي خود در پي ارتقاي آن باشد. 

جدول: سطوح عملكردي در فنون پرسشگري و بحث و گفت وگو    

١ 
 

  

هاي   همة سؤالتقريباً
معلمان داراي كيفيتي 

، چالش هستند نامطلوب
ها پايين بوده و  شناختي آن

تنها يك پاسخ صحيح 
يكي چنين  ها هم آن. دارند

با سرعتي  و پس از ديگري
    .  شوند باال مطرح مي

هاي معلمان تلفيقي از  سؤال
 كيفيت پايين و باهاي  سؤال

يكي پس  و هستندمطلوب 
 سرعتي باال  و بااز ديگري
تنها برخي . شوند مطرح مي

ها مستلزم پاسخي  از سؤال
  .اند فكورانه

هاي معلمان  اكثر سؤال
به . دارند مطلوب یكيفيت
 كافي زمانآموزان  دانش
گويي به سؤال ها   پاسخبراي

  .شود داده مي

هاي معلمان به طور  سؤال
يكسان كيفيتي مطلوب 

آموزان   و به دانشدارند
ي زمان كافي برا

. شود گويي داده مي پاسخ
هاي  آموزان سؤال دانش

  . كنند مي مطرحبسياري را 

تعامل ميان معلم و 
آموز غالباً به شيوة  دانش

 محفوظات كردنبازگو 
نقش واسطه را است و معلم 

در مطرح شدن تمام 
  .و پاسخ ها داردا ه  سؤال

به كوشد   مي تا حديمعلم
ن جاي درگير كرد

آموزان در بازگويي  دانش
 را در آنانمحفوظات، 

گفت و گوي واقعي 
وي،  تالش. مشاركت دهد

به دنبال نتايج ناهمگوني را 
  .دارد

معلم بحث و گفت و گوي 
آموزان  واقعي را ميان دانش

كند و در مواقع  ايجاد مي
مقتضي نقش خويش را به 

  .كند  محول ميآنان

آموزان مسئوليت  دانش
 را در شايان توجهي
ها برعهده  موفقيت بحث

ی ها بحث، مبتكر گيرند مي
 ي و مشاركتهستند دیيجد

داوطلبانه و خود جوش 
  .دارند

  
تعداد معدودي از 

بحث و آموزان كنترل  دانش
 دست درگفت و گو را 

  .دارند

كوشد تمام  معلم مي
آموزان را در بحث و  دانش

گفت و گو مشاركت دهد، 
 با موفقيت ويتالش ليكن 

  .اندكي همراه است

معلم با موفقيت، تمام 
آموزان را در بحث و  دانش
گو مشاركت  و گفت

  .دهد مي

مواظب آموزان  دانشخود 
دة تمام يکه نظر و عقهستند

 در بحث و گفت آنان
  .وگوها مطرح شود
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دو هدف در چارچوب يك نظام
ــيوه هايي  ــت. متخصصان تعليم و تربيت مي بايد ش چالش پيش رو، تلفيق اين دو هدف ارزش يابي معلمان اس
ــيوه هايي كه مطالبات قانوني مرتبط با تضمين  ــت دهند؛  يعني ش را طراحي كنند كه نتايج معتبر و پايايي به دس
ــند. در حقيقت، اين مطالبات  ــازند و در عين حال، يادگيري حرفه اي را نيز بهبود مي بخش كيفيت را برآورده مي س
ــد؛  ــت، بايد معتبر، پايا و قابل دفاع باش ــدف آن تضمين كيفيت اس ــد. نظامي كه ه ــر متفاوت ان ــدري از يكديگ ق
ــت يابي به آن ها دشوار به نظر مي رسد». در مقابل، نظامي كه براي ارتقاي يادگيري حرفه اي  ويژگي هايي كه «دس
ــاركتي دارد؛ ويژگي هايي كه به مراتب «سهل الوصول تر  ــده است، احتماالً بيشتر جنبة دانشگاهي و مش طراحي ش

به نظر مي رسند».
تالش هاي اخير دست اندركاران امر تعليم و تربيت براي تلفيق تضمين كيفيت آموزش و يادگيري حرفه اي، در 
قالب ارتقا بخشيدن به مهارت هاي ارزش يابان و با استفاده از شيوه هايي هم چون نظارت باليني و آموزش شناختي 
ــتند، ليكن كفايت نمي كنند. چنان چه سنجش  ــمند براي يادگيري هس صورت مى گيرد. اين ها مهارت هايي ارزش
ــكيل دهد، اين حرفه به موفقيت هاي بيشتري دست  اين دو هدف بخش مهمي از طرح نظام هاى ارزش يابي را تش

خواهد يافت. 
 

رسيدن به نظامي معنادار
ــكل ارزش يابي معلمان را مي توان با در نظر گرفتن فرايند رايج مورد استفاده در اكثر مدارس براي  ماهيت مش
ــت:  مدير به كالس مي رود و تدريس را  ــاهده، نظارت و ارزش يابي، بهتر درك كرد. اين فرايند از اين قرار اس مش
مشاهده مي كند، نكات مهم را مي نويسد، كالس را ترك مي گويد و يادداشت هاي خود را به شكل نهايي مي نويسد. 
آن گاه باز مي گردد و با معلم در مورد نحوة تدريس صحبت مي كند (چه جوانبي از كار خوب و رضايت بخش بوده 

است و چه چيزى را معلم مى تواند بهبود بخشد). مشاهده ها غالباً كم و بيش از اين نوع هستند.  
شايان توجه است كه در اين فرايند، مدير تمام كارها را انجام مي دهد و معلم نقشي كامًال انفعالي ايفا مي كند 
ــاركتي ندارد). لذا،  تعجب برانگيز نيست كه معلمان اين فرايند  ــاهده مش (البته، معلم تدريس مي كند، ولي در مش
را ارزشمند و يا تسهيل كنندة يادگيري خود نمي دانند. اين فرايند، هر چه را در زمينة يادگيري مي دانيم  ـ يعنى 
اين امر كه يادگيري توسط «يادگيرنده» و با مشاركت وي در فرايند شناختي فعال صورت مي پذيردـ  نفي مي كند.
اگر خواهان نظام هايي از ارزش يابي هستيم كه براي معلمان معنا دار باشند و به يادگيري آنان بينجامند، بايد از 
فرايندهاي سخت گيرانه،  معتبر و پايا بهره بگيريم. هم چنين،  مي بايد معلمان را در فعاليت هايي كه يادگيري را ارتقا 
مي بخشند ـ يعني خود ـ ارزش يابي، تفكر در زمينة  تدريس و گفت وگوي حرفه اي ـ مشاركت دهيم. مي توانيم با 
ــت يابيم. يك فرايند اصالح شدهـ  نظير آن چه كارال در  ــاهده به اين اهداف دس ــنتي مش تغيير و اصالح فرايند س

ابتداي مقاله مشتاق آن بود ـ  ممكن است اين گونه به نظر برسد:
ــامل اين موارد  ــد كه ش ــاهده مي كند و تمام جوانب آن را مي نويس ــي را مش 1. مدير به كالس مي رود، تدريس
است: آن چه معلم مي گويد و انجام مي دهد؛ آن چه دانش آموزان مي گويند و انجام مي دهند، ظاهر كالس؛ و غيره. 

2. مدير نسخه اي از يادداشت هاي خود را در اختيار معلم قرار مي دهد.
3. مدير يادداشت ها را با توجه به معيارهاي ارزش يابي و سطوح عملكردي، تجزيه و تحليل مي كند.

ــاهده گر، به تفكر در مورد تدريس خود مي پردازد و آن را با توجه به  ــت هاي مش ــتفاده از يادداش 4. معلم با اس
معيارهاي ارزش يابي و سطوح عملكردي، ارزش يابي مي كند. معلم احتماالً در نتيجة  اين تفكر، جوانبي از تدريس 
خود را مشخص مي كند كه نيازمند تقويت هستند؛ وي بدون دريافت راهنمايي از مدير به اين نتايج دست مي يابد. 
ــه به تفكر در مورد  ــركت در اين جلس ــود، ليكن اگر معلم قبل از ش البته، مدير همواره مي تواند نكاتي را متذكر ش

تدريس خود بپردازد، غالباً به اندازة مدير ديد نقادانه خواهد داشت. 
5. معلم و مدير در مورد تدريس گفت وگو مى كنند. معلم موقعيتي را كه درس در آن تدريس شده است، براي 
ــرفت وي، تصميم   مي گيرند.  بديهي  ــر دو نفر در مورد نقاط قوت معلم و زمينه هاي پيش ــر تبيين مي كند. ه مدي
ــت و نمي تواند با تمام مسائلي كه معلم بايد با آن ها مقابله كند،  ــت كه مدير روز قبل در كالس حاضر نبوده اس اس
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آشنايي داشته باشد. لذا، امكان دارد معلم چالش هاي يادگيري دانش آموز خاصي را توضيح دهد و مدير نيز ممكن 
ــان از ويژگي هاي  ــنهاد كند. ليكن، آن ها اين گفت وگو را با توجه به درك مشتركش ــت رويكرد متفاوتي را پيش اس

يك تدريس مناسب انجام مي دهند.  

ديدن مزيت ها 
ــيوم پژوهش هاي مدارس شيكاگو»،  ــگران «كنسرس ــط پژوهش هدف «طرح ممتاز بودن در تدريس»، كه توس
ــگاه شيكاگو، اجرا شده، اندازه گيري صحيح عملكرد كالسي معلمان است.  اين طرح، جاي گزيني  ــتقر در دانش مس
ــت بازبينى در ارزش يابي معلمان» كه مديران آن را در 30 سال اخير در مدارس  ــت براي «فهرس ــنهادي اس پيش
ــيكاگو به كار گرفته اند. مديران شركت كننده در اين طرح آزمايشي، به منظور هدايت مشاهدة كالس ها  دولتي ش

و جلسات الزامي پيش و پس از مشاهده، از «چارچوب تدريس» استفاده كردند.
اين مطالعة آزمايشي روشنگر ادراك معلمان و مديران شركت كننده در اين طرح است. آنان حيطه هاي زير را 

براي ارزش يابي از كارامدى معلمان بسيار مهم دانسته اند: 
ــفاف و معتبر بودن نظام ارزش يابي معلمان، تمام افراد  ــان و با ثبات از تدريس خوب: براي ش  تعريفي همس
ــركت در  ــران ـ بايد ويژگي هاي تدريس خوب را درك كنند. امكان دارد مديران بدون ش ــم از معلمان و مدي ـ اع
ــب اين دانش را مي دانند. مديري  ــت نيابند، ليكن آنان ارزش كس ــي متمركز، به اين درك دس دوره هاي آموزش
مي گويد: «جالب است كه اين چارچوب شما را از رفتارهايي كه تدريس ممتاز را شكل مي دهند، آگاه مي سازد.»

 ايجاد فرصت براي مشاركت در گفت وگوهاي معني دار در زمينة تدريس: آن گونه كه اعضاي «گروه دانيلسون»، 
ــاهده كرده اند،  ــي به منظور ارتقاي تدريس حرفه اي، مش پس از همكاري با معلمان و مديران صدها منطقة آموزش
ــان مي كند: «شما  فرصت  داريد در را ببنديد،  ــتگي دارد». معلمي خاطر نش «همه چيز به انجام اين گفت وگو بس

سر و صدا را قطع كنيد و عمًال بنشينيد و [با ناظر خود] به گفت وگو بپردازيد؛ اين فوق العاده لذت بخش است.»
 تمركز بر آن چه اهميت دارد: معلمان و مديران داشتن فرصت براي معطوف كردن تمركز جمعي بر مسائل 
ــه اى (تفكر) پس از مشاهده رخ مي دهد. آن گونه  مهم تدريس و يادگيري را مغتنم مي دانند. اين امر غالباً در جلس
كه مديري مي گويد: «گفت وگوي انجام شده كامًال متفاوت است. گفت وگوي گذشته ام از اين قرار بود كه از برنامه 
عقب بوديد، طرح درس خود را تحويل نداديد و مواردي از اين قبيل. اكنون،  اين گفت وگو در زمينة  تدريس خوب 

است.»

دو چالش
الف) نياز به ارزش يابان آموزش ديده

نظام معتبر ارزش يابي معلمان، به جاي الگوى سنتي مشاهده، كه به «طور سطحي و گذرا» و با استفاده از فهرست 
بازبينى انجام مي پذيرد، به سطوح باالتري از مهارت ارزش يابان نياز دارد. ارزش يابان بايد بتوانند به درستي ارزش يابي 

كنند، بازخورد معني دار ارائه دهند و معلمان را در گفت وگوهاي سازنده در زمينة تدريس مشاركت دهند. 
بر اساس تجارب ما در زمينة «چارچوب تدريس»، اعضاي «گروه دانيلسون» صدها مشاهده كننده را در سراسر 
اياالت متحده و نيز كشورهاي ديگر آموزش داده اند. اما يافته هاي ما تا حدي تأسف برانگيزند. اكثر مشاهده گران، 
حتي پس از آموزش، به فرصت هايي نياز دارند تا چگونگي استفادة مؤثر از چارچوب را تمرين كنند و قضاوت هاي 

خويش را با ديگران هماهنگ سازند. 
ــازي مديران اين مهارت ها را آموزش نمي دهند و مديران بايد آن ها را در حين انجام  اكثر برنامه هاي آماده س
ــب كنند.  اما هنگامي كه مديران آن ها را واقعاً فرا مي گيرند، مي توانند نقش رهبران آموزشي را ايفا كنند  كار كس

كه مدارس به طور مبرم به آن نيازمندند.
برنامة آموزشي ارزش يابان ـ برنامه اي كه از «چارچوب تدريس» بهره مي گيرد ـ شامل مراحل زير است:

1. شركت كنندگان با ساختار «چارچوب تدريس» آشنايي پيدا مي كنند. اين چارچوب متشكل از چهار حيطة 
ــئوليت هاي شغلي)، 22  مؤلفة توصيف  ــازي، فضاي كالس، تدريس و مس وظايف تدريس (برنامه ريزي و آماده س
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كنندة اين حيطه ها، و دو تا پنج عامل است كه هر يك از مؤلفه ها را كامًال توصيف مي كنند. 
ــخيص  ــواهدي دال بر وجود هر يك از مؤلفه ها و عامل ها تش ــد كه چگونه ش ــركت كنندگان مي آموزن 2. ش
دهند. براي مثال، حيطه هاي دوم (فضاي كالس) و سوم (تدريس) عمدتاً در كالس درس تجلي پيدا مي كنند، 
ــئوليت هاي شغلي) به ابزارهايي هم چون  ــازي) و چهارم (مس حال آن كه حيطه هاي اول (برنامه ريزي و آماده س
ــال،  خبرنامه ها و يا  ــا خانواده ها (براي مث ــط معلم براي برقراري ارتباط ب ــده توس ــيوه هاي به كار گرفته ش ش
ــا فعاليت هاي ارتقاي حرفه اي  ــايي مدارس) و يا گزارش هاي مرتبط ب ــب پيش از بازگش جزوه هاي مرتبط با ش

ــتگي دارند.  بس
ــتورالعمل هاي سطوح عملكردي هر يك از  ــواهد را با توجه به دس ــركت كنندگان مي آموزند كه چگونه ش 3. ش
ــير كنند. براي مثال، مشاهده گران بايد براي ارزش يابي «فضاي احترام و درك متقابل در كالس» به  مؤلفه ها تفس
اين امر توجه كنند كه: آيا كشمكش، سخنان طعنه آميز و يا تحقير، ويژگي غالب تعامل ميان دانش آموزان است؟ 
آيا دانش آموزان عموماً از توهين به يكديگر خودداري مي كنند؟ آيا تعامل ميان دانش آموزان غالباً مؤدبانه است؟ آيا 
دانش آموزان واقعاً به يكديگر توجه نشان مي دهند؟ و آيا بر رفتار يكديگر نسبت به ساير همساالن نظارت دارند؟ 
ــازند.   ــان را با قضاوت هاي همكاران خود هماهنگ س ــركت كنندگان مي آموزند كه چگونه قضاوت هايش 4. ش
ــان دهندة عملكرد پايه تلقي كند، حال آن كه  ــاهده گري تعامالت يك كالس را نش براي مثال، امكان دارد مش
ــياري دارند. امكان دارد  ــا را عملكرد خبره بداند. اين تفاوت ها داليل بس ــاهده كنندة ديگري مى تواند آن ه مش
ــاهده كنندگان به سادگي متوجه نكتة مهمي در كالس نشده باشد و يا ممكن است اين دو مشاهده  يكي از مش
ــيوه هاي اندكي متفاوت براي تفسير شواهد استفاده كرده باشند. صرف نظر از دليل اين تفاوت، الزم  كننده از ش
ــاني را به  ــت آن ها به بحث و گفت وگو در زمينة اين موقعيت بپردازند تا بتوانند در آينده قضاوت هاي همس اس

ــد.  ــل آورن عم

ب) يافتن زمان براي گفت وگوهاي حرفه اي
ــاهده هاي معنا دار و مشاركت در گفت و گوهاي حرفه اي در زمينة   چالش دوم مديران، يافتن زمان براي انجام مش
تدريس است. حتي در نظام سنتي ارزش يابي كه غالباً فوايد معدودي را به دنبال دارد، مديران مي بايد زماني را به فرايند 
ارزش يابي اختصاص دهند. يك متخصص تعليم و تربيت كه با وي همكاري داشته ايم مي گويد: «انجام صحيح اين فرايند 
در مقايسه با انجام نادرست آن به مدت زمان طوالني تري نياز ندارد. از اين رو، چرا آن را به درستي انجام ندهيم؟ وقت 

مدير مدرسه چه كاربردي بهترى از درگير كردن معلمان در گفت و گوهايي در زمينة تدريس مي تواند داشته باشد؟ 
گفت وگوهاي ميان معلم و ارزش ياب، هنگامي كه مرتبط با درك مشتركي از تدريس مطلوبـ  و شواهد مبتني 
ــمند براي ارتقا و گفت وگوي حرفه اي فراهم آورد. نمي توانيم ساعات  ــد، مي تواند فرصتي ارزش بر آن تدريسـ  باش
ــاهده ها و جلسات،  ــتري را در روز خلق كنيم، ليكن تعيين دقيق اولويت ها و برنامه ريزي آگاهانه در زمينة مش بيش
ــترس بينجامد. هم چنين،  در صورتي كه توافقات حاصله در يك منطقه   ــتفادة  بهينه از زمان در دس مي تواند به اس
ــرزده نيز مي توانند اطالعات فراواني را براي  ــد،  مشاهده هاي كوتاه، غير رسمي و س ــاخته باش اين امر را ممنوع نس
گفت وگوي فكورانه فراهم سازند. اين مشاهده ها، در مقايسه با مشاهده هاي رسمي، به مدت زمان بسيار كوتاه تري 

نياز دارند. 

رويكردى فكورانه
ــان مي دهد كه رويكرد فكورانه در  ــاهده هاي غيررسمي و بررسي هاي رسمي نش ــواهد فراوان حاصل از مش ش
ارزش يابي معلمانـ  رويكردي كه معلمان را در تفكر و «خود  ارزش يابي» مشاركت مي دهدـ  فوايدي بسيار بيشتر 
از دست يابي به هدف مهم تضمين كيفيت دارد. اين رويكرد، امكان رشد و ارتقاي معلمان را با ايجاد فرصت هايي 

براي گفت وگوي حرفه اي در زمينة استانداردهاي پذيرفته شدة تدريس، فراهم مي آورد.
 



شماره 7/ تابستان 1391
28

شماره 7/ تابستان 1391

تدريس اثربخش، هم پيچيده است هم غيرشهودى، با اين حال مى  توان آن را آموخت

چه چيزى سبب مى  شود دانش  آموزان برخى از كالس  ها به حداكثر پيشرفت تحصيلى و دانش آموزان كالس  هاى 
ديگر به حداقل آن دست يابند؟ در حال حاضر، برخى چارچوب هاى نظري كوشيده  اند با اشاره به نحوة كار معلمان 
ــون، 2007؛ المپرت ، 2001؛ ليموف، 2010). مشخص  ــخ دهند (نگاه كنيد به: دانيلس ــش پاس ماهر، به اين پرس
كردن اين نحوة كار به عنوان اصلي بنيادي در حمايت از يادگيري دانش  آموزان، محور اصلى ايجاد نظام اثربخش 

تربيت معلم حرفه  اى و رشد و توسعة آنان را تشكيل مى  دهد.
ــت كه امروزه،  از  ــت اين اس ــازند. عامل نخس دو عامل امروزي، نياز به چنين تربيتى را الزم و ضرورى مى  س
ــامل  ــت يابند. اين هدف ها ش ــش از هر زمان ديگر به هدف  هاى بلندپروازانه دس ــار مى  رود بي ــوزان انتظ دانش  آم
ــت يابي به استدالل نظام مند و حل مسائل هستند. در عامل دوم، هدف روشن اين است كه همة دانش  آموزان  دس
ــى برخى از دانش  آموزان  ــيده  اند تا برنامه  هاى درس ــه كوش ــت پيدا كنند. اگرچه مدارس هميش به اين نتايج دس
بلندپروازانه  تر باشند، اما به طور سنتى، براى گروه  هاى ديگر دانش  آموزى هدف  هاى متفاوتى را در نظر داشته  اند. 
ــترى كمك كنند تا به سطوح پيچيده  اى از  ــته، امروزه از معلمان انتظار مى  رود به فراگيرندگان بيش برخالف گذش
ــته از عادات پرقدرت و مؤثري كه شالودة اصلى آموزش  ــخص كردن آن دس ــت يابند. بنابراين، مش عملكردها دس

محتوايى پيچيده براى همة دانش آموزان را تشكيل مى دهد، بسيار مهم است.
 

«غيرمعمول بودن» كار تدريس
ــت. به رغم اين نظر و ذهنيت  ــر اس تدريس يكى از معمول  ترين و در عين حال پيچيده  ترين فعاليت  هاى بش
غالب در تدريس ـ كه آن را چيزى جز اندكي صبر و حوصله، داشتن دانش محتوايى پايه و دوست داشتن كودكان 
ــاى الزم در تدريس به صورت معمول و  ــت؛ به اين معنى كه مهارت ه ــدـ  تدريس كارى «غيرمعمول» اس نمى  دان
ــوند [جكسون، 1986؛ موراي، 1989]. مهارت  هاى تدريس را به سه شيوة بنيادين مى توان  طبيعى حاصل نمى  ش

از نمايش دادن، سخن گفتن يا كمك كردن غيررسمى [كوهن، زيرچاپ] متمايز ساخت.

الف) مهارت تخصصى
تدريس در اصل، عبارت است از داشتن توانايى بازكردن مطلبى كه فرد (معلم) بر آن اشراف دارد و مي خواهد 
اين محتواى را براى ديگران دست يافتنى و ياد گرفتنى سازد. چنين كارى مستلزم داشتن دانش و مهارتي آشكار 
ــرويس شگفت آور، ضربة خود را به طور غيرارادي  ــت. هر تنيس باز داراي قدرت س و فراتر از يك تخصص صرف اس

آموزش 
تدريس 
ماهرانه

نويسندگان: ديبورا الون برگ
  فرانسسكا فورزاني 

مترجم: دكتر اقبال قاسمي پويا
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مي زند و نمى داند كه چگونه اين كار را انجام مي دهد. همين طور يك اسپانيايى زبان بومى، گرچه به صورت روان 
ــپانيايى صحبت مى  كند، اما به طور طبيعى نمى  تواند از ظرافت  هاى نحوى يا ويژگى  هاى معناشناسى كليدى يا  اس
ــپانيايى سر دربياورد. مهارت در زمينه اي خاص به معناي آن نيست كه فرد مى تواند به طور ارادي  ــتور زبان اس دس
ــخص ديگرى كه هنوز  ــى و كليدى آن را به ش حوزة مورد نظر را به مؤلفه هاي اصلي آن تفكيك كند و نكات اساس

آن مهارت يا دانش را كسب نكرده است، توضيح دهد.
ــتگى دارد. مهارت در  ــتن در كار بس ــتن به درجة بااليى از روان بودن و تبحر داش در واقع، خبرگى يا مهارت داش
عمل مستلزم انجام جوانب گوناگون كار به صورت خودكار است تا شخص بتواند به آن بخش از كار كه چندان تكراري 
نيست، توجه دقيق  ترى داشته باشد. نويسنده اى كه بايد ذهن خود را درگير مسائل سادة دستوري يا معانى واژه  ها 
سازد، بى  گمان نمي تواند بر تركيب مطالب پيچيده و چالش برانگيز تمركز كند. همين طور، دونده  اى كه هنگام مسابقه 
و در مسافت 25 ياردى (حدود 23 مترى) خط پايانى ذهن  خود را به نحوة حركات پاهايش مشغول دارد، ذهنش از 
انجام يك عمل ماهرانه (دوندگى بدون حواس پرتى) منحرف خواهد شد. پيانو نوازي كه هنگام نواختن، توجهش را 
بر چگونگى هماهنگى انگشتانش متمركز كند، بى  گمان پيانوي روان و دلچسبى نخواهد نواخت. تدريس از اين نظر 
كاري غيرعادى و غيرمعمول است كه در آن نه تنها معلم بايد داراى مهارتي ويژه در يك زمينه باشد، بلكه بايد توانايى 

تجزية مطالب را به نكات ريزتر هم داشته باشد تا بتواند آن را به ديگران ياد دهد.

ب) چالش چشم اندازهاى چندگانه
ــت. از آن جايى كه  ــخص اس ــاير كارها نيز مش ــيوة اصلي تمايز آن از س غيرمعمول بودن تدريس در دومين ش
ــكار و مهارت  ها از ديدگاه ديگران نيز نگاه  ــران كمك كنند تا چيزى را ياد بگيرند، بايد به اف ــان بايد به ديگ معلم
ــاى متفاوتى از معلمان ياد  ــند كه دانش  آموزان، غالباً به روش  ه ــته باش ــد. اين موضوع را نيز بايد در نظر داش كنن
ــادالت خطى را ياد بگيرد، مطلب  ــه ياد بياورد چه چيزى به او كمك مى  كرد تا مع ــد. حتى اگر معلمى ب مى  گيرن
مناسبي را در يك بند مطرح كند، يا مفهوم گرانش يا نيروى جاذبة زمين را بفهمد، اين نكات احتماالً به يادگيرى 
دانش آموزان وي كمكى نخواهند كرد. پى بردن به اين كه از نظر ديگران چه چيزهايى دشوار يا جالب هستند، يا 
چگونه تجربه  اى به تعبيرها و تفسيرهاى آنان شكل مى دهد، كار چندان ساده  اى نيست. از اين روى تدريس بدون 
ــماني ابرآلود و بدون داشتن  ــين آنان، مانند پرواز خلبان در آس ــم اندازهاي فراگيرندگان و دانش پيش توجه به چش
ــت. اين موضوع براى آموزش منصفانه و عادالنه، پيام هاى ضمنى بسيارى دارد، چرا كه هر  ــايل الزم اس ابزار و وس
چه تفاوت  ميان فراگيرندگان و معلمان آنان بيشتر باشد ـ تفاوت از نظر فرهنگى، زبان و تجربه ـ به احتمال زياد 

تدريس كمتر هماهنگى دقيقي خواهد داشت.

كاركردن با تعداد زيادى از يادگيرندگان
داشتن دانش كافى در يك زمينه براى تدريس و نگاه كردن به آن از دريچة چشم ديگران در آموزش، كار چندان 
ساده اى نيست. با اين حال، برعكس بسياري از حرفه  ها كه در آن ها به «مراجعه كنندگان» به صورت فردى خدمات 
ارائه مى شود، معلمان با دانش  آموزانشان به صورت جمعى و گروهى كار مى كنند [جكسون، 1986]. نه تنها معلمان 
با فراگيرندگان بسيارى سر و كار دارند كه بايد آنان را بشناسند و با آنان تعامل برقرار كنند، بلكه بايد محيط سازنده اى 
ــه در آن، همة دانش  آموزان بتوانند ياد بگيرند. در يك كالس، دانش  آموزي به كنترل  ــى و مديريت كنند ك را طراح
دقيق و راهنمايى بيشتر نياز دارد، در حالى كه دانش  آموز ديگرى وقتى به حال خود گذاشته مى شود، بهتر مي تواند با 
مسائل خود دست و پنجه نرم كند. همين طور، دانش  آموزى در كالس درس فعال است، مدادش را خودش مى  تراشد، 
در جايى كه نشسته است سروصدا راه مى اندازد، در حالي كه به شدت نيز مشغول كار است، ولى دانش  آموز ديگرى 

ممكن است به سادگي توجه خود را از دست بدهد.
ــان مى  دهند. براى مثال، اگرچه ممكن است  ــخ دادن به محتواى درس نيز نش تفاوت  هاى فردى خود را در پاس
ــت و هشت دانش آموز ديگر هم همين  ــتى توضيح دهند كه چرا 0/6 بزرگ  تر از 0/45 اس پنج دانش  آموز به درس
ــدند، ممكن است گروه دون نتوانند پاسخ درست  ــت را بدهند، اما به داليلى، وقتى اعداد پيچيده  تر ش ــخ درس پاس



شماره 7/ تابستان 1391
30

شماره 7/ تابستان 1391

ارائه دهند. چنين تفاوت هايى ايجاب مى  كند كه معلم به پاسخ  هاى دانش آموزان به دقت گوش كند. البته، توجه به 
ــتن هدف  هاى يادگيرى بلندپروازانه كار چندان ساده  اى  اين تفاوت  ها و در عين حال، هدايت كردن آنان براى داش

نيست.

معلمى كار هر كسى نيست
ــد. اين كار به دانش و  ــه 4/4 ميليون نفر آن را انجام مى دهن ــت كه در اياالت متحده روزان ــس، كارى اس تدري
مهارت  هاى خاصي نياز دارد كه اكثر افراد به طور طبيعى آن ها را ندارند. از اين روى، تربيت معلم براى انجام واقعى 
اين كار، يعنى تسلط يافتن بر به مهارت  هاي غيرطبيعي، بسيار مهم است. عوامل بسيارى موجب ناكارامدى مدارس 

مى شوند كه در اين ميان، نبود نظام كارامد تربيت معلم عمده  ترين آن هاست.
ــويم كسانى كه كودكان و جوانان  ــت مطمئن ش ــت آموختنى و از اين روى، وظيفة ماس تدريس مؤثر كارى اس
ــت يابى به دانش  ها و مهارت  هاى الزم براى اين كار را پيدا  كرده اند.  ما را آموزش مى  دهند، فرصت كافى براى دس
دانش آموزانى كه معلمانشان فرصت كسب دانش و مهارت الزم براى تدريس را نداشته باشند، بى  گمان توفيقى به 

دست نخواهند آورد.
ــود كه براى تربيت معلم چه چيزهايى بايد به آنان آموخت؟ در ميان پاسخ  هاى  ــش مطرح مى  ش حال اين پرس
ــوند؛ براي مثال،  ــرارى به حوزه هايي از دانش برمى  خوريم كه معموالً در برنامه  هاى تربيت معلم گنجانده مى ش تك

موضوعات علمى، روان  شناسى تربيتى، روش  هاى تدريس، مبانى آموزش و پرورش و مانند اين  ها.
ــت: معلماني كه مطلبى را  ــش اين اس ــت. اما پرس ــنى اس ضرورت توجه به محتواى مربوط به دانش، امر روش
ــود كه  ــت. كمتر ديده مى  ش ــانى نيس نمى  دانند، چگونه آن را تدريس مى  كنند؟ تهية مطالب علمى كار چندان آس
ــه  ها و عملكرد شان در يك موضوع  ــترش انديش ــى، به نيازهاى ويژة دانش  آموزان براى گس در تدوين مطالب درس
ــود [بال  و فرزاني، 2010؛ بال، هيل  و باس، 2005؛ بال، تيمز  و فلپس، 2008].  بسيارى  ــى توجه كافى ش درس
ــت، حتماً داراى دانش است و مى تواند ظرافت  هاى انديشه  ها و  ــالى كه درسى خوانده اس فكر مى  كنند هر بزرگ س

فرايندهاى موجود در يك رشته را باز كند و توضيح دهد. ناگفته پيداست كه اين كار هميشه شدنى نيست.
ــت كه ميان دانستن دربارة تدريس با توانايى تدريس فاصلة زيادى وجود دارد. دانستن  افزون بر اين، بايد دانس
ــازد تا انديشه  هاى آن كودك را تفسير و تعبير كند. يا آگاهى  ــد يك كودك لزوماً معلم را قادر نمى  س چگونگى رش
ــازد تدريس را به گونه  اى پيش ببرد كه به رفع نابرابرى  ها  ــم از نابرابرى هاى اجتماعى لزوماً وى را قادر نمى  س معل

منجر شود. معلمان معموالً شكاف دانستن و توانستن را با تجربه و سرهم بندي پرمي كنند.
ــوار  بدون ترديد، تجربة كار با جوانان در كالس  هاى درس واقعى مى  تواند مهارت الزم براى اين كار پيچيده و دش
ــخيص فردى و به نام  ــت و اتكا به قوة تش را در معلم ايجاد كند. با اين حال، تجربه منبعى نامطمئن در يادگيرى اس
خالقيت مى تواند نوعى ريسك باشد. برخى از معلمان كه تدريس از طريق تجربة فردى را كنار مي گذارند، كالس  هاى 
ــنى اداره مى  كنند. برخى ديگر مى  كوشند مشكالت خود را با  ــخت گيرانه و خش ــيار س درس خود را با روش  هاى بس
ــى، مانند وسايل و ابزار ياددارى و تقويت حافظه  ــتفاده از وسائل كمك آموزش فراهم كردن محتوايى پيچيده و با اس
حل كنند و از اين طريق دانش آموزان را قادر   سازند به پرسش  هاى مطرح شده پاسخ  هاى درست بدهند. ولي با اين 
كارها يادگيرى واقعى را دور مى زنند. برخى از معلمان كه به «صورت طبيعى» طرف دار دانش  آموزان خاصي هستند، 
با دانش آموزان به صورت «منصفانه» رفتار نمى  كنند. بسيارى از معلمان بدون اين كه شواهدى از موفقيت و اثربخشى 

روش  ها و رويكردهاى خود ارائه دهند، تنها به روش  هاى خود بسنده مى  كنند.

تشخيص شيوه هاى اجرايى برجسته و مؤثر
ــهودى كار تدريس، نيازمنديم شيوه هاي اجرايي  ــي و خصوصيات غيرش با در نظر گرفتن تعداد نيروهاي آموزش
عمده، برجسته و مؤثر تدريس را كه سبب تدريس اثربخش مى  شوند مشخص كنيم و راه  هاى تدريس آن ها را هم 
معلوم داريم. منظور از شيوه هاي اجرايي برجسته و مؤثر، فعاليت هايى است كه محورهاى اصلى تدريس را تشكيل 
ــد. يكى از اين نمونه  ها، ديدار با ولى يا  ــه احتمال خيلى زياد در يادگيرى دانش  آموزان تأثير مى  گذارن ــد و ب مى  ده
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سرپرست دانش آموزى است كه مسائل و مشكالتى دارد. نمونة ديگر، مشخص كردن الگوهاى معمول در چگونگى 
تفكر دانش آموزان در يك موضوع درسى است؛ براي مثال، درك نادرست دانش آموزان كالس هاى باالى ابتدايى از 
عالمت مساوى  يا تفكر فراگيران نوجوان درباره چيزهاى «زنده» و «غيرزنده»، يا رويكردهاى نوجوانان در تفسير 

انگيزه ها و چگونگى تفكر مردم در گذشته.
ــت؛ اگر معلمان نتوانند  ــامل فعاليت هاى اساسى الزم براى تدريس اس ــته و مؤثر، ش ــيوه هاي اجرايي برجس ش
ماهرانه اين شيوه هاي اجرايي را به كار بگيرند به احتمال با مسائل عمده اي روبه رو خواهند شد. اجراى ماهرانه اين 
ــت تا بتوانند به حرفه   اى بسيار اثربخش دست يابند  ــيوه ها هم چنين براى معلمان تازه كار امر كامًال بنيادى اس ش

(گروه برنامه درسي ابتكارات تربيت معلم، 2008 ).
مشخص كردن مجموعه اي محورى از شيوه هاي اجرايي برجسته و مؤثر، مستلزم مديريت  سه مسئله هميشگى 

است:
 

ماهيت ويژه محتواى تدريس
شيوه هاي اجرايي برجسته و مؤثر تدريس، عميقاً به قلمروهاى ويژه وابسته است. براى مثال، دو شيوه اجرايي 
ــأت گرفته از درك  ــير رفتارهاي نش ــتنباط و تفس ــش هاى دقيق از دانش آموزان و اس را در نظر بگيريد: طرح پرس
ــت.  ــب در درس تاريخ با توالي آن ها در درس رياضى متفاوت اس ــش هاى خوب و مناس دانش آموزان. توالى پرس
ــى به درس ديگر،  هم چنان كه گراس من  و مك دونالد  (2000) گفته  اند، درباره چگونگى تفاوت تدريس از درس
ــيار كمى داريم. با اين حال، مى توانيم اين تمايز را تشخيص بدهيم كه در كالس تاريخ، معلمان  ــمى بس دانش رس
از دانش  آموزان مى  خواهند تا اعتبار منابع متفاوت را ارزش  يابى كرده و عواملى را كه قابل اطمينان بودن آن ها را 
نشان مى  دهند، مورد توجه قرار دهند. اما، معلمان رياضيات بدنبال تبيين ها هستند و از دانش آموزان مى  خواهند 
ــت. همين طور، طراحى يك متن راهنما  بر آن ها تأكيد كنند، كه متفاوت از توضيحات درس هاى تاريخ يا علوم اس
ــاختن تكليفي است كه موجب يادگيرى  ــتن، متفاوت از س ــنجش ميزان پيش  رفت دانش آموزان در نوش جهت س

دانش آموزان درباره انديشه اي علمى، مثل نور يا نيرو مى شود.

تدريس يكى از معمول  ترين و در عين حال پيچيده  ترين فعاليت   انسان ها است.
همه نكات باال،  با انتظارى كه از تدريس دانش و مهارت پيچيده داريم، دشوار تر مى شود. پرسيدن پرسشى كه 
سبب   شود دانش آموزان معنى يك كلمه ناآشنا را پيدا كنند با پرسشي كه از دانش آموزان مي خواهد تا يك كسر 
غلط را كم كند، تفاوت دارد. همين طور، طرح سؤاالتي كه با هدف حمايت از تالش هاي دانش آموزان در اثبات يك 

مسأله رياضي يا تحليل داده ها انجام مي گيرد، امري كامًال متفاوت است.

زمينه فرهنگى
ــم چنين در حال و وضعيت فرهنگى ويژه اي انجام مى گيرد و اين عامل نيز توقع از  ــوزش در كالس درس ه آم
ــنا ساختن دانش آموزان كالس نهم حومه كانكتى كات  با كارهاى «مايا آنجلو» تا  ــازد. آش معلمان را متفاوت مى س
ــى پى است. آشنايي دانش آموزان هر يك  ــتايى در مى سى س اندازه اى متفاوت از انجام اين كار در يك كالس روس
از اين مناطق با زمينه فرهنگى و زبان آنجلو متفاوت است و هر يك از مناطق مي توانند تفسير متفاوتى از نوشته 
ــته باشند. ايجاد انتظارات و هنجارهاى الزم براى برقراري ارتباط با والدين و همكاران نيز ممكن است فرق  او داش

داشته باشد.

كارى ارزشمند با جزئيات بسيار
در حرفه هاى ديگر از خلبانى گرفته تا پزشكى و يا كارهاى آرايشى، افراد را براى انجام قسمت هاي خاصي از كار 
مورد نظر تربيت مى كنند. دانشجويان خلبانى، چگونه بلند شدن از زمين، فرود آمدن و دور زدن را ياد مى گيرند؛ 
دانشجويان پزشكى؛ چگونگى معاينه بدنى و بستن يك زخم را مى  آموزند؛ آرايشگرها مى  آموزند كه چگونه با دقت 
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موها را قيچى كرده و مرتب كنند. در حالى كه صاحبان حرفه هاى ديگر مى  توانند كارهاى خودشان را به مهارت  ها 
و دانش هاى معنى  داري تقسيم كنند، شگفتا كه آموزشگران نمى  توانند اين كار را درباره تدريس انجام دهند.

ــت تدريس را با توجه به مهارت  هاى اصلي آن  ــخن گفت كه تالش شده اس بى گمان، مى  توان از نمونه  هايى س
توصيف كنند. در دهه 1970، برنامه  هاى تربيت معلم براساس صالحيت ها مبتني بود و معلمان را براساس صدها 
ــاى خاص معلمان تأكيد  ــام ؛ 1972). در اين برنامه  ها، بر رفتاره ــتون  و هوس ــت» تربيت مى  كرد. (هس «صالحي
مى  شد، مانند تحسين و تأييد دانش آموزان، استفاده از اوقات غير درسي و از دانش آموزان انجام كارى را خواستن. 
ولي، اين رويكرد با سه مسئله روبه رو شد: نخست اين كه، فهرست تهيه شده شامل مهارت  هاى بسيار ريزى بود و 
ــخص نبود كه عمل ماهرانه يا مبتنى بر مهارت را چگونه مي توان تركيب كرد. دوم اين كه، اين مهارت  ها اغلب  مش
فاقد محتوا بودند. اگرچه برخى از اين مهارت هاي ويژه در درون موضوع  هاى درسى مشخص شده بود (براى نمونه، 
ــاب به كودكان)،  فنون و ابزار الزم در ارزيابى مهارت خواندن دانش  آموزان، يا مهارت  هاى الزم براى تدريس حس
ــوم اين كه، بى توجهى به  ــتند. س ــطح پايه و ابتدايى تأكيد داش اين مهارت  ها بر آموزش رياضيات و خواندن در س
اين نكته كه داوري اين مهارت  ها بايد با توجه به بافت آن ها صورت گيرد، پى بردن به اين كه چه زمانى يك رفتار 

خاص مناسب است و چگونه معلم مى  تواند آن را به كار گيرد، كار دشوارى بود.
ــت مورد انتقاد قرار گرفت؛  ــيار رفتارگرايانه اس برنامه هاى تربيت معلم مبتنى بر صالحيت ها از نظر اين كه بس
ــبك و چگونگى رفتار بستگى دارد.  ــمند و نيز س ــتدالل شناختى و اخالقى ارزش ــت كه تدريس به اس ــن اس روش
ــان دهنده تالش بسيار مهم در جهت تأييد اين واقعيت بود كه  ــترماخر، 2001 ). با وجود اين، اين نهضت نش (فنس

تدريس كارى است نيازمند فنون و عمل ماهرانه تا صرفاً قلمروى از دانش يا ميدان خالقيت فردى.
ــى  ــخص كردن عناصر اصلي يا محورى تدريس را نوعى «واپاش ــراس من و همكاران (2009) به فرايند مش گ
ــت كه آنان به اين نتيجه رسيدند كه زبان مورد استفاده،  ــيوه هاي اجرايي» مى  دانند. تعجب  آور نيس ــى ش يا تالش
ــت. براى نمونه، اگرچه معلمان همواره در كالس  ــترش يافته اس ــعه و گس در تدريس كم  تر از ديگر زمينه  ها توس
پرسش هايي مطرح مى كنند، با اين حال، در محتواى يك حوزه [درسى] براى انواع پرسش  ها، هدف  ها يا فعاليت هاى 
ــازى تفكر در دانش  ــش هايى كه معلمان به منظور فعال  س ــترك و دقيقي وجود ندارد. پرس يادگيرى، واژگان مش
 آموزش مطرح مى كنند ـ مانند اين پرسش كه: شما تاكنون به چه نتيجه اى رسيده  ايد تا  مى  توانيد توضيح دهيد 
ــيديد؟ـ متفاوت از پرسش  هايى است كه به منظور به چالش كشيدن و عمق بخشيدن  ــخ رس كه چگونه به اين پاس
ــت به اين  ــى بگويد كه بزرگ  تر از  از اس ــش كه: اگر كس به تفكر دانش آموزان مي توان به كار   بردـ  مانند اين پرس

دليل كه در آن اعداد بزرگ تري به كار رفته است، چه پاسخى مى  دهيد؟
كنار آمدن با مسئله انتخاب كاري ارزشمند با جزئيات بسيار، كه در تدريس پيش مى آيد، كار ساده اى نيست. 
ــخص كردن وظايف يا پاره كارهايى است كه در تدريس اثربخش امري بنيادين است. به عنوان  ــتين گام، مش نخس
ــخص  ــخ دادن به مطلبي كه دانش آموزان مى گويند، نكليفي را براي كالس مش ــه مي توان به فهميدن و پاس نمون
ــر كالس، يا ديدار با والدين به منظور بررسى  ــريع درك دانش  آموزان، به راه انداختن بحث در س كردن، كنترل س
ــت تا به  ــيارى باقي مي ماند كه بيش تر به اصول كار مربوط اس ــئله آفرين. كارهاى فكرى و نظرى بس وضعيتي مس
اجراي آن، مانند: «طراحى آموزشى به منظور پاسخ  گويى به نيازهاى يادگيرى تك تك دانش آموزان كه به مراتب 
ــغول كردن دانش آموزان در به كارگيرى روش  هاى كاوشگري»  ــت. همين طور، درگير و مش مهم تر از يك عمل اس

يك هدف عمده تا يك اقدام خاص.
مطرح كردن سؤال در اين باره كه معلم در هر يك از اين موارد چه بايد انجام دهد مى  تواند به مشخص كردن 
كارهاى ارزشمند جزيي كمك كند. براى نمونه، هدايت يك بحث همگاني در كالس را در نظر بگيريم، كه از جمله 
كارهاى برجسته و اثربخش در تدريس باز است و شامل: تجزيه و تحليل محتوا به منظور يادگيرى، توجه به تفكر 

در دانش آموزان و در نظر گرفتن ماهيت گروهى تدريس و مديريت آن.
به بحث رياضى در يك كالس چهارم توجه كنيد: معلم تصوير زير را نشان داده و مى  پرسد: چه كسرى از مربع 

زير سياه است؟
معلم براى هدايت اين بحث در كالس، فعاليت  هاى ويژه اي انجام داد، از آن جمله: مشخص كردن و به كارگيري 
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ــه منظور متمركز كردن بحث  اهداف يادگيرى ب
بر نكات اصلي (اسليپ، 2009)، تالش در تداوم 
درگيري دانش آموزان به بحث، پرسيدن سؤاالت 
ــش هاى  ــوش كردن دقيق به پرس ــدف  دار، گ ه
ــخ به آن ها. ايجاد هنجارهايى  دانش آموزان و پاس
ــردن، راهنمايى  ــت كردن و گوش ك براى صحب
دانش آموزان در استفاده از وسايل دست ساخته، 
ــط كردن بحث هاي دانش آموزان به يكديگر  مرتب
ــع كردن بحث  ها.  معلمانى كه نتوانند اين  و جم
ــه كار گيرند،  ــورت اثربخش ب ــا را به ص مهارت  ه
ــي گروهي را  ــت بتوانند گفت وگوهاي ممكن اس
ــا در به كارگيرى  ــد، ام ــه راه بيندازن در كالس ب
بحث  هايى كه سبب رسيدن به هدف  هاى خاص 

يادگيرى شود، توانايى اندكي خواهند داشت.
ــت، يعنى « »، فرصت دانش آموزان براى يادگيرى را ضايع مى  كند، چرا  ــخ درس مورد باال، صرف پذيرفتن پاس
كه در اين روش نه از دانش  آموزان پرسيده مى شود كه چرا « » پاسخي نادرست است و نه به دانش آموزان كمك 

مى كند تا درباره مفهوم كسر با دقت بيش   ترى فكر كنند. (ساكسي  و ديگران، 2007).  
ــر، به جاى  ــه دانش آموزان براى فهم مفهوم كس ــاره نمونه  اى از كمك ب ــتدالل ديگرى درب ــور، به اس همين ط

استدالل پيشين، توجه كنيد:
معلم با نشان دادن تصوير زير از دانش آموزان مى پرسد: چه كسرى از اين مستطيل سياه است؟

     

ــطح مساوى)، در حالى كه در مثال دوم  ــت، معلم يك ايده اصلي رياضى را مطرح كرد، يعني (س در مثال نخس
ــده است. تشخيص اين موضوع و توانايي تصميم گيري در اين مورد كه از  ــوم پرداخته ش به موردي معمول و مرس
كدام مثال در دستيابي به هدفي مشخص يا تعيين چگونگى توالى آن ها استفاده كند، امرى بسيار مهم و اساسى 
ــته مانند فردي است كه قوة شنيدن و تشخيص هم  نوايى در  ــت. اگر معلمى اين توانايى ها را نداش در تدريس اس

موسيقى را ندارد.
ــت، مانند  ــيار مهم، پيچيده و «غيرمعمول» اس ــيوه هاي اجرايي بس ــي، پر از نمونه  هاى ديگرى از ش كار معلم
ــرخانه دانش  آموز در مورد چگونگى پيشرفت وى، نوشتن نظرات و دادن بازخورد انشا  ــتار س صحبت كردن با پرس
ــتيابي به اطالعاتى مفيد براي معلم و دانش آموز به طور  ــنجش به منظور دس و مقالة دانش آموز يا طراحى يك س

يكسان.

ابتكار عمل در تربيت معلم
ــى و آغازين دربارة الگوى نوين تربيت معلم هستيم.  ــيگان، ما در حال انجام يك كار آزمايش ــگاه ميش در دانش
ــكيل يافته است. گروهى  ــى از ابتكار عمل ما در تربيت معلم تش ــيوه اجرايي مؤثر به مثابه بخش اين الگو از 19 ش
ــرفت  ــيوه هاي اجرايي خاص و پيش ــزان با توجه به پژوهش  هايى كه بين ش ــان و برنامه  ري ــگران و معلم از پژوهش
ــه ويدئوهايى از كار معلمان در حين  ــده در مورد تدريس، تهي ــوزان پيوند ايجاد مى كند، مطالب چاپ ش دانش  آم
ــخصى، فهرست جامعى تهيه كرده اند كه شامل بيش از دويست مورد شيوه هاي اجرايي و  تدريس و تجربه هاى ش
مهارت ها است. از آنجايي كه مطالعات معدودى در مورد شيوه هاي اجرايي خاص صورت گرفته است كه در مراحل 
ــد. بايد هم چنين روى منطق حرفه  اى و تحليل نيازها و ضرورت  هاى آموزش  اوليه تربيت معلم قابل آموختن باش
اثربخش نيز متمركز مي شديم. سپس، فهرست تهيه شده را به 19 شيوه اجرايي كاهش داديم تا پاسخ  گوى تعريف 
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ــيوه هايي انتخاب شد كه به صورت معنى  دار اين احتمال را  ــيوه اجرايي برجسته و اثربخش باشد، يعني ش ما از ش
ــاهد   تقويت كرد كه تدريس براى يادگيرى دانش آموزان اثربخش خواهد بود. هم چنان كه ما به ارزش يابى  هاى ش
ــال آينده ادامه خواهيم داد، انتظار داريم اين فهرست رشد  ــيوه ها اجرايي در پنج س محور در مورد هر يك از اين ش

و تكامل يابد.
در طرح ما در مورد برنامه تربيت معلم و شيوه هاي اجرايي مورد نظر، هر يك از اين موارد نوزده گانه را به تفصيل 
ــطوح مختلف يا موضوعات درسى خاص متناسب سازيم. اين كه  ــط مى  دهيم تا آن ها را با جزئيات تدريس در س بس
ــيوه هاي اجرايي برآيند، به اين بستگى خواهد داشت كه آنان براى  ــجويان چه گونه ياد مى گيرند از عهدة اين ش دانش

كدام سطح از آموزش تربيت مى شوند، ـ دوره ابتدايى يا متوسطه ـ و چه موضوع  هايى را تدريس خواهند كرد.
ــته و مؤثر معلمان آينده اين خواهد بود كه آنان بتوانند راه هاي  ــيوه هايي اجرايي برجس براى نمونه، يكى از ش
ــدن با  ــوزان در هر پايه را به هنگام روبه رو ش ــه ها و بدفهمى  هاى رايج دانش آم ــه تفكر و انديش ــدى مربوط ب كلي
ــخيص دهند. معلمان رياضى دوره ابتدايى بايد بتوانند راه  حل هاى دانش آموزان درباره كسرهاي  ــه  اى را، تش انديش
پيچيده را بررسى كنند و چگونگى رسيدن آنان به راه حل هاى مذكور را تشخيص دهند. معلمان زبان انگليسى بايد 
بتوانند اين مسئله را تشخيص دهند كه چرا برخى از دانش آموزان تطابق فاعل ـ فعل را به گونه  اى به كار مى برند 
ــت. معلمان علوم ابتدايى بايد بدانند كه دانش آموزان كالس پنجم فرآيند  ــتاندارد اس ــى اس كه متفاوت از انگليس

فتوسنتز را اغلب اشتباه مى كنند. و  مشكل فراگيران در يادگيرى اين موضوع را تشخيص دهند.
ــت بلكه  ــتباه اس ــكال و اش ــترك فكرى دانش آموزان داراى اش معلمان بايد بدانند كه نه تنها همه الگوهاى مش
ــخيص دهند؛ از جمله، منابعى را  ــتركي را كه دانش آموزان دربارة محتواى مطالب دارند، تش بايد بتوانند عادت مش
ــد به  ــتفاده مى كنند و نيز دگرگونى  هاى قابل پيش  بينى در آنان را كه طى مراحل رش كه معموالً دانش آموزان اس
ــى وقتى در مي يابند كه عدد نه، يعنى  ــمردن» را آغاز مى كنند؛ يعن ــود مى  آيد. براى نمونه، وقتى كودكان «ش وج
اضافه شدن يك مورد به هشت موردى كه قبًال شمرده  اند ـ در مقايسه با شمارش اعداد از يك تا 9 ـ معلمان بايد 
ــيارى از نوجوانان سياه پوست شهرى احتماالً تجربه عميقى  ــخيص دهند. بس بى  درنگ اين گام يا مرحله مهم را تش
از بازى با كلمات دارند كه اين تجربه مى  تواند توانايى آنان را در پرداختن به تحليل  هاى پيچيده ادبى تقويت كند 
(لي، 2007). همين طور معلمان مى توانند دل  مشغولى  هاى اجتماعى دانش آموزان دوره متوسطه را براى كار جمعى 

مفيد سر و سامان دهند.

تشخيص زمينه مشترك
ــازگار كنند، كار تدريس در كل غيرقابل  ــران متفاوتند و معلمان بايد همواره آموزش را با آنان س ــه فراگي اگرچ
پيش  بينى نيست. بسيارى از چيزها در ميان فراگيران، موضوعات درسى و زمينه ها مشترك است و مى توان آن ها 

را با بقيه در ميان گذاشت، مطالعه كرد و ياد گرفت.
 حال ببينيم در حرفه  هاى ديگر وضع چه گونه است. در حرفه هاى ديگر نيز از افراد خواسته مى  شود تا نسبت 
ــترده نه تحمل مى  شود و نه آن را مناسب  ــند؛ با اين حال، خالقيت شخصى و فردى گس ــخ  گو باش ــائل پاس به مس
مى  دانند. جراحان براى دلخوشى شخصي به اختراع فنون جراحى خاص دست نمى  زنند. خلبانان با خالقيت فرود 
نمى  آيند. البته، دست  اندركاران ماهر با انعطاف پذيرى خود را با شرايط تطبيق مى  دهند، اما، آنان كارها را براساس 
ــخصى و دلخواه خويش انجام نمى  دهند. در همه كارها، يك مبناي بنيادين وجود دارد: جراحان بايد با  «نظر» ش
نهايت دقت كارشان را انجام دهند تا نتيجة موفقيت آميز بااليى از كارشان بگيرند. خلبانان بايد هواپيما را سالم به 

زمين بنشانند. معلمان نيز بايد با مهارت تمام تدريس كنند تا دانش آموزان آن ها ياد بگيرند.
تشخيص مجموعه اي از شيوه هاي اجرايي كه هدف از آن رسيدن به نتايج پيچيده  براى همه دانش آموزان است، 
ــتين گام براى تقويت حرفه آموزشى است. اين شيوه هاي اجرايي مى تواند مبناى مشتركى براى تربيت معلم  نخس

فراهم سازد؛ يعنى يك زبان حرفه  اى مشترك و چارچوبى براى ارزيابى و بهسازى تدريس.
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 نويسنده: جين كوال ساكو 
ترجمه: دكتر اقبال قاسمي پويا

ساختار جديد مشاهدة رييس دبيرستان، آگاهى هاى عميقى به او مى دهد 
كه براى بهتر ساختن تدريس معلمان مورد نياز است

ــته باشند. آنان غالباً چشم به مدير مدرسه دارند تا از  ــد داش اثربخش ترين معلمان مى خواهند در حرفة  خود رش
ــان اثربخش تر باشد،  ــتيبانى كند. با اين حال، هر چه معلمان كارش ــان به آنان بازخورد بدهد و از آن ها پش كارهايش
ــوارتر است. سال گذشته من با اين چالش دقيق رو به رو شدم.  ــه دش دادن بازخورد بخردانه و تازه براى مدير مدرس
همة معلمان دبيرستان «آكادمي  حاشية اقيانوس آرام» ، افرادي معلماني اثربخش بودند، اما رشد و بالندگى نداشتند. 
من به عنوان رييس دبيرستان، همواره كالس هاى درس معلمان را هر هفته يا يك هفته در ميان مورد مشاهدة 
ــورد ارائه مى كردم، اما مى ديدم كه آنان همان  ــاهده هايم به آنان بازخ ــك 20 دقيقه اي قرار مى دادم و از مش كوچ
ــته اند. با خود گفتم چگونه مى توانم معلمان را به گونه اى پيش ببرم  ــال ها داش ضعف ها و قوت هايى را دارند كه س

كه هم عملي باشد و هم اثر پايدارى در آموزش داشته باشد.
ــاهده را تدوين كردم كه مرا قادر مى ساخت بازخورد عميق و  ــاختار جديدى از مش ــه در ذهن، س با اين انديش
معتبري به معلمان بدهم. نتيجة اين كار، تجربه اي در مشاهدة اثربخش و مشاركتى بود كه به ياددهي و يادگيرى 

موفقيت آميزتري انجاميد.

ساختار مشاهدة يك هفته  اى
ــاهده اي يك هفته  اى تدوين  ــاختن تدريسشان، مش ــاندن به معلمان موفق براى بهتر س من با هدف يارى رس
ــاهدة طوالنى از درس  هاى هفتگى و يك رشته گفت وگو ميان من و معلم.  ــت: مش كردم كه دو عنصر كليدى داش

اين الگو از شش گام تشكيل شده بود:
ــاهده   كننده نحوة تدريس وي را در يك كالس  ــت: معلم هفته اى را تعيين مى كند و در طول آن، مش گام نخس

مورد مشاهده قرار مى دهد.

مشاهده هاى يك هفته اى
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گام دوم: پيش از آن كه مشاهدة يك هفته اى آغاز شود، مشاهده كننده با معلم ديدار مي كند تا درباره طرح هاى 
درس و هدف هاى آن درس در هفتة آينده گفت وگو   كنند. افزون بر اين، معلم موضوع يا زمينه اي را براى مشاهده 

برمى  گزيند و مشاهده   كننده نيز زمينه اى را براساس مشاهده هاى پيشين انتخاب مى كند.
گام سوم: مشاهده   كننده نحوة تدريس معلم را روز دوشنبه و سه شنبه مورد مشاهده قرار مى  دهد و هر روز از 

مشاهده  هايش يادداشت  هايى تهيه مي كند و به معلم مى  دهد.
گام چهارم: معلم و مشاهده   كننده وسط هفته يكديگر را مى  بينند و در مورد مسائل كالس تا آن روز گفت وگو 
ــى مى  كنند تا مطمئن شوند كه معلم و مشاهده  ــدة مشاهده   كننده را بررس ــته ش مى كنند. آنان بازخوردهاى نوش
  كننده هر دو هماهنگ پيش مى روند. در اين جلسه براى روزهاى باقى ماندة هفته برنامه ريزى مي كنند و به تنظيم 

طرح   درس ها براساس نيازها مي پردازند.
گام پنجم: مشاهده كننده در روزهاى باقى ماندة هفته نيز همان كالس را مشاهده مى كند و به فراهم ساختن 

بازخورد كتبى ادامه مى دهد.
گام ششم: معلم و مشاهده كننده پس از پايان مشاهدة كالس درس، جلسه  اى تشكيل مى  دهند. مشاهده  كننده 
ــا پايانى[مجموع  ــورد مجموعى ي ــت، بازخ ــاهده فراهم كرده اس ــاختار جديد مش ــي كه براى س ــاس الگوي براس
ــاني ــو كه به صورت برخط در اين نش ــم مى  كند. در اين الگ ــه صورت كتبى فراه ــك هفته] را ب ــاى ي بازخورده

-www.ascd.org/ASCD/pdf/Journals/ed-lead/el/el-201012colasaco-template- pdf آمده است:
ــنهاد كرده و  ــاهده كننده آن ها را پيش ــت مى كند: يكى مطالبى كه مش اين الگو دو زمينة مورد توجه را فهرس

ديگرى مطالبى كه معلم بيان داشته است.
هم چنين در اين الگو، براى بازخورد به حوزه هاي مورد بحث و اجراى تغييرات پيشنهادى و نيز جريان و انسجام 
ــلط يافتن دانش آموزان روي  ــواهدى دال بر تس ــى گوناگون و ش درس  ها در طول هفته و به كارگيرى فنون آموزش

موضوع  هاى درسى، جا و فضاى الزم در نظر گرفته شده است.
معلم و مشاهده كننده زمينه هاى مورد توجه را كه در گفت وگوهاى پيش از مشاهده در نظر گرفته  بودند، موفقيت 

هر يك از تغييراتي را كه وسط هفته به اجرا درآمدند، و جريان كلى درس  هاى هفته را تجزيه و تحليل مى كنند.

مشاهده در عمل
ــش اين است كه ساختار جديد در عمل چگونه بود؟ براى آگاهى از نمونة كار، مشاهدة من از كالس  حال پرس
ــرفته» را در نظر بگيريد. معلم اين كالس فرد كار كشته اى بود كه  ــال آخر و «درس حسابان پيش دانش آموزان س
ــال در ارزيابى دولتى [ايالتى] از كالس دهم، نتايجي عالى كسب كرده بودند. در  ــش س دانش آموزان او به مدت ش
ــاهده  ام را روى مديريت كالس و مشاركت دانش  آموزان  ــاهده، موافقت كرديم كه من مش گفت و گوى پيش از مش

در حين تدريس متمركز مى كنم.
ــدم كه همة دانش آموزان در موضوع درس درگير نمى  شوند و  ــنبه متوجه ش ــاهدة كالس در روز دوش هنگام مش
ــش مى كردند و يا به پرسش ها پاسخ مى دادند. دانستن اين كه آيا دانش  آموزانى كه  تنها چند تن از دانش آموزان پرس
مشاركت نداشتند، روي درس مذكور تسلط دارند يا نه، غيرممكن بود. براى دانستن اين موضوع بررسى بيشترى الزم 
بود. در فرم مشاهده  اى كه فراهم كرده بودم، پيشنهاد شده بود كه معلم دانش آموزان را وادار كند پاسخ  هايشان را روى 

تابلو كالس درس در جاى «مجموعة مسائل»  قرار دهند و دانش آموزان دربارة آن ها بحث كنند.
ــوزان در بحث و  ــاركت همة دانش آم ــتم كه در چگونگى مش ــن كالس رفتم و انتظار داش ــه اي ــنبه ب روز سه ش
گفت وگوى كالس، تفاوت  هايى ببينم. پس از اين كه دانش آموزان مجموعه مسائل را در شروع كالس كامل كردند، 
ــنبه وارد  ــخ  ها را روى تابلو قرار دهند. بار ديگر، همان دانش آموزانى كه روز دوش ــت پاس معلم از دانش آموزان خواس
بحث و گفت وگو مى شدند، اكنون هم چند مسئله را روى تابلو نوشتند و با هم به بحث پرداختند. دانش آموزان آرام 
ــتند و توجه معلم حتى بيش از پيش متوجه دانش آموزانى بود كه با  ــاكت، هنوز هم در بحث ها مشاركت نداش و س
صداى بلند جلو تابلو به بحث مشغول بودند. اين چيزى نبود كه من به معلم پيشنهاد كرده بودم در كالس به اجرا 

بگذارد. يعني  بازخورد كتبى من راهنمايى هاى كافى را در اختيار ايشان قرار نداده بود.
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ــنهاد من گفت وگو كرديم و  ــتيم. دربارة پيش ــط هفته ديدار داش ــاهدة وس صبح روز بعد، با اين معلم براى مش
ــان گفتم كه يك يك دانش آموزان را وادار كند  ــنهادم را مطرح كردم و به ايش ــتقيم  تر پيش ــن  تر و مس من، روش
ــند و آن را با صداى بلند توضيح دهند و بقيه دانش آموزان كالس هم گوش كنند،  ــئله اى را روى تابلو بنويس مس
ــخ هاى خودشان را با پاسخ اين دانش آموز مقايسه كنند. سپس، دانش آموزى كه پاى تابلو  ــت بردارند و پاس يادداش
به توضيح مسئله و پاسخش مشغول است به پرسش هاى ديگر دانش آموزان كالس پاسخ دهد. بدين ترتيب، همة 
ــخ پيدا خواهند كرد و معلم در اين ميان چگونگى فهم و درك دانش آموزان را  ــش و پاس دانش آموزان مجال پرس
ــده بود، پيشنهاد پيشين من در كالس او  ــى خواهد كرد. اين معلم كه متوجه ش ــبت به موضوع كنترل و بررس نس
چندان كارساز نشده است، ضمن اظهار نارضايتى از اين كمك موافقت كرد كه دوباره پيشنهاد مرا به اجرا بگذارد 

و از رهنمودهاى اضافى جديد نيز بهره بگيرد.
ــت. يك يك  ــده اس ــان ديدن كردم و ديدم كه درس به مراتب اثربخش  تر ش بعدازظهر آن روز از كالس ايش
دانش آموزان مجبور بودند فهم خودشان را از درس را اظهار كنند و به نمايش بگذارند. در پايان كالس، معلم گفت: 

«حاال فهميدم منظور شما چه بود. اين روش خوبى است و از اين به بعد به آن  عمل خواهم كرد.»
ــيار  ــبت كم بود، اما اثر مثبت آن در توانايى معلم براى ارزش يابى از فهم دانش آموزان   بس اگرچه تغيير به نس
مهم بود. بدون استفاده از ساختار مشاهدة جديد به جاى مشاهدة پى در پى، من نمى  توانستم از اشكال كار معلم 
در پى بردن به پيشنهاد خودم سر در بياورم. معلم هم فرصت درست عمل كردن را پيدا نمى كرد و نحوة آموزش 

وى در درازمدت تغيير نمى كرد.

چالش  ها
ــودمندى هاى آن، برخى چالش ها هم چنان بر جاى ماند. تأثير  ــاهده، با تمام س پس از اجراى الگوى جديد مش
غيرمنتظرة مشاهدة چند دقيقه اى غيررسمى و برنامه  ريزى نشده در اين الگو از ميان رفته بود. اگرچه بسيارى از 
مربيان تربيتى بر اين باورند كه مشاهده و بازديد برنامه  ريزى نشده يا سرزده به احتمال زياد مى تواند به دريافت 
ــتم از يك كالس هر روز بازديد كنم و  ــق  تر از چگونگى آموزش در كالس درس بينجامد، من نتوانس ــى دقي آگاه

بدين ترتيب عنصر بازديد غيرمنتظره [و سودمندى هاى آن[ را كماكان حفظ كنم.
ــود كه من روز  ــت. اگر قرار بر اين ب ــباهت داش ــاختار به نوعى تنازع ش ــبيدن به س ــزون بر اين، گاهى چس اف
چهارشنبه ساعت نه صبح از كالس درس تاريخ دانش آموزان سال اول دبيرستان بازديد كنم و يك كار اضطرارى 

پيش مى آمد، به ناچار مشاهده را لغو مى كردم. وقفه در مشاهده هاى هفتگى از اثربخشى مشاهده ها مى كاست.
سرانجام اين كه من در گذشته مجال زيادى براى مشاهده هاى چند دقيقه اى نداشتم تا مرا با كار معلمان مرتبط 
نگه دارد، در حالي كه شيوة جديد، معلم را مي توان همه روزه به مدت يك هفته در ماه دسامبر مورد مشاهده قرار داد. 

شتاب و سرعتي كه در طول يك هفته و در ماه دسامبر ايجاد مى شد، گاهى در خالل ماه هاي از ميان مى رفت.

نتايج
ــد كه برترى هاى اين روش بر كاستى هاى آن مى چربد. بر پاية اين  ــن ش ــيار زود روش به رغم اين چالش  ها، بس
ــتم عميق  تر از پيش، آموزش در كالس هاى درس را مشاهده و تحليل كنم. از آن جا كه پيش  ــاختار، مى توانس س
ــتم، از هدف هاى دور و نزديك آموزش در آن هفته آگاه مى شدم. اكنون  ــاهده، با معلم كالس گفت وگو داش از مش
ــيدن به اين هدف ها را مشاهده كنم. براى نخستين بار دريافتم كه  ــتم چند درس طراحى شده براى رس مى توانس
ــتم درمورد انسجام و جريان  ــب دارند. پيش از اين هرگز نمى  توانس ــته از درس ها با يكديگر تناس چگونه يك رش

آموزش در اين سطح به معلمان بازخورد بدهم.
ــتم آن ها را مشاهده كنم و پيشنهادهايى دربارة  ــدند مى توانس افزون بر اين، هم چنان كه تغييرات عملى مى ش
آن ها بدهم. آيا ايده هاي من معتبر و اثربخش بودند؟ آيا معلمان پيشنهادهاى مرا آن گونه كه قصد من بود، عملى 
ــاختند؟ آيا معلم پيشنهادهاى مرا اثربخش مى دانست؟ مشاهدة گروه يكسانى از دانش آموزان در يك كالس  مى س
ويژه و در طول يك هفته، هم چنين مرا قادر ساخت تا دربارة پاسخ هاى دانش آموزان به راهبردهاى آموزشى معلم 
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ــتري گرد آورم. با به كارگيرى اين داده  ها، معلم و من مى توانستيم به  و مديريت كالس درس وي، داده هاى بيش
صورت مشاركتى براى بهسازى آموزش طرح بريزيم.

پاسخ كادر آموزشى
ــى نسبت به روش جديد، پرسش  نامة بى نامى بر اي آنان فرستادم  براى آگاهى يافتن از بازخورد كادر آموزش
و از آن ها خواستم تا ساختار مشاهدة جديد را با مشاهدة پيشين مقايسه كنند و نظرشان را بگويند. نتايج بسيار 
مثبت بود. 9 تن از 10 معلم گزارش دادند كه بازخورد گرفتن من به صورت هفتگى، بسيار سودمند و دقيق بوده 
است. آن ها گفتند كه احتماالً بيشتر از 25 درصد  پيشنهادهاى مطرح شده را در ساختار جديد عملى مى سازند. 
ــاهده هستم و احساس مي كنم كه مدير واقعاً آن چه را كه در  ــته بود: «من عاشق ساختار جديد مش معلمى نوش

كالس من مى گذرد، مشاهده مي كند.»
معلم ديگري گفته بود: «وقتى مى دانم كه روز بعد مدير به مشاهدة كالس مى آيد، به احتمال زياد وقت زيادى 

براى عملى ساختن تغييرات صرف مى كنم.»
اعضاى كادر آموزشى همه اشاره داشتند كه با اين كار احساس مى كنيم كارمان معتبر و درست است، از آن 
ــود و بيشتر وادار به كار مى شويم. آنان هم چنين احساس مي كردند با مقدار وقتى كه من براى  ــتيبانى مى ش پش
مشاهدة كالسشان صرف مى كنم، كارشان ارزشمند و قابل احترام است. به عنوان رييس دبيرستان، در مورد آن 
ــاس مي كنم كه با اين كار  چه در كالس ها مى گذرد نظري واقعي و معتبر پيدا كردم و بدين ترتيب اكنون احس

به هدف اصلى  ام، يعنى يارى رساندن به معلمان اثربخش براى پيشرفت بيشتر، نزديك  تر  شده ام.

گام هاى بعدى
ــاهدة هفتگى با تغييراتي هستم و اميدوارم كه بتوانم  ــاختار مش ــال جاري، در فكر ادامة به كارگيرى س در س
ــى را به دو گروه تقسيم  ــت. معلمان كادر آموزش ــاختار نوين مرتبط   اس ــم كه با س ــخ  گوى چالش  هايى باش پاس
ــاهده هاى چند دقيقه اى پى درپى هستند؛ چه  ــت معلمانى قرار مي گيرند كه نيازمند مش مى كنم. در گروه نخس
ــه بازخورد پايدار و پى در پى و چه به اين دليل كه آن ها افرادي  ــل تازه كار بودن و نيازمند بودن آن ها ب ــه دلي ب
ــتان من قرار دارند كه همه  ــتند. در گروه دوم، اكثر معلمان دبيرس ــتيبانى منظم  ترى هس پرتالش و نيازمند پش
ــاهدة هفتگى بهره بگيرند. هم چنين، در  ــى از مش ــتند، اما مى توانند از بازخورد عميق ناش معلماني اثربخش هس
هر ثلث از كالس هاى همة معلمان بازديد [مشاهده] كوتاه خواهم داشت تا معلمان مطمئن شوندكه كالس هاي  

درس آنان در طول دو يا سه ماه تدريس، بدون بازديد من از هر كالس درس سپرى نخواهد شد.

به كارگيرى الگو
ــى مى توانند از ساختار مشاهدة يك هفته اى به منظور فراهم  ــه ها و معلمان در هر نظام آموزش مديران مدرس
ساختن بازخوردي عميق  تر براى معلمان بهره بگيرند. در مدرسه هاى كوچك، مانند مدرسة ما با 12 معلم، مدير 
ــاهده قرار دهد. در مدرسه  ــال در چند هفته، كالس درس يك يك معلمان را مورد مش ــه مى تواند هر س مدرس
ــى آن ها اعضاي زيادي دارد، مدير مدرسه احتماالً نخواهد توانست از الگوى پيشنهادى، در   هايى كه كادر آموزش
همة كالس هاى معلمان استفاده كند. با اين حال، اين امكان وجود دارد كه از الگوى ياد شده به صورت هدفمند 
ــت. شايد بايد معلمى را براى مشاهده برگزيد كه از به كار  ــاهده بهره جس و با انتخاب چند كالس درس براى مش
ــاس  ــده طفره مى رود، يا معلمانى را انتخاب كرد كه مدير احس بردن جنبة ويژه اى از تدريس در الگوى فراهم ش
ــه هاى بزرگ  تر با جاي گزين  ــت كه مديران مدرس مى كند به آنان كمترين بازخورد را مى دهد. راه ديگر اين اس
ــاهدة كالس هاى درس معلمان بخش خود  كردن افرادي به جاي مديران بخش ها، اين رهبران معلمان را به مش

با استفاده از الگوى فراهم شده برانگيزند.
ــى بالقوه را دارد كه به  ــر اين باورم كه الگوي جديد اين تواناي ــه به ميزان موفقيت در اجرا، من ب ــدون توج ب

رهبران آموزشى كمك كند از وضعيت آموزشى مدرسة خود فهم و درك بيشتر و معتبرترى به دست آورند.
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ــنده: كارول فردريك استيل                                نويس
        مترجم: طيبه الدوسي

معلمان كارامد، با ايجاد اندوخته اي غني از فنون، مي توانند هر موقعيت  را شناسايي و تفسير كنند.
من و هم كالسي  هايم در پاية هفتم، هر روز شش معلم داشتيم. پنج  كالس  را به بازي گوشي مي گذرانديم، ولي 
ــازنده بوديم. چه چيزي اين تفاوت را ايجاد كرده بود؟ تفاوت اين بود كه ما به مدت  ــمين كالس، فعال و س در شش

يك ساعت، معلمي الهام بخش داشتيم.

آموزش الهام بخش چيست؟
ــم گير، واژة « الهام بخش» را به واژة « اثربخش» ترجيح مي دهم. آموزش الهام بخش  ــي چش در توصيف آموزش

از سه ويژگي خاص برخوردار است:
ــت آموزش بدهد و آن را از طريق كار در كالس،  ــيع و عميق از موضوعي دارد كه قرار اس 1. معلم، دركي وس
تجربيات طوالني مدت، و پااليش مستمر كسب كرده است. معلمان الهام بخش به جزئيات مهم، مغايرت ها و تمامي 
نكات ظريف الزم براي پاسخ گويي به هر سؤال در بارة مطالب درسي، اشراف دارند. 2. ذهن معلم الهام بخش سرشار 
ــده اند، به آن ها اطمينان دارد و آن ها را با توانمندي به كار  ــت؛ فنوني كه به مرور پااليش ش ــي اس از فنون آموزش
مي گيرد. بنابراين، انتخاب يكى از رويكردهاى مناسب از ميان ساير رويكردها، براي او ساده است و مي تواند آن را 

بالفاصله با درس جديد هماهنگ  كند.
3. معلم الهام بخش، دانش آموزان، موقعيت ها، شرايط و عكس العمل ها را تشخيص مى دهد و پاسخ هاى مناسب 
ــگام آموزش، پيش آمدن اتفاقات غيرمنتظره عادي  ــانى پيش برود. هن را انتخاب مي كند تا جريان يادگيرى به آس
ــربزند كه هرگز قابل  ــاگردي س ــما، همواره اين احتمال وجود دارد كه رفتاري از ش ــت. صرف نظر از آمادگي ش اس
ــؤال، بيان يك اظهار نظر، ارائه يك تمثيل، يا يك رفتار غيرعادي.  ــد؛ رفتارهايي مانند طرح يك س پيش بيني نباش

پاسخ هاي الهام بخش 
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ــخ هاى الهام بخش معلمان متخصص، بازتابى است از نتيجة ماه ها يا سال ها فعاليت آموزشي كه  در اين موارد، پاس
به صورت گنجينه اي از تجارب آموزشي در وجودشان نهادينه شده است.

اكنون سؤال اين است كه چگونه مهارت هاى تدريس به تدريج كسب مي شوند؟ به نظر مي رسد كه معلمان در 
ــكل ناخودآگاه، به شكل خودآگاه، داراي  ــرفت، چهار مرحله را به اين شرح پشت سر مي گذارند: به  ش ــير پيش مس
ــي. فرقي نمي كند كه در كدام رشته  تدريس مي كنيد- تعليم و تربيت، مهندسى عمران  توانايى و داراي الهام بخش
ــروع مى كنند. البته، اين سرزنش نيست، بلكه  ــازى ـ همة تازه كارها معموالً ناآگاهانه با اطالعات مهم ش يا فيلم س
ــت. وقتى تازه كارها واقعيات جديد را ياد مى گيرند، آگاهى آن ها افزايش مى يابد. وقتي تازه كارها  يك واقعيت اس
ــلط پيدا كنند. اگرچه معلمان تازه كار هنوز از  ــند كه روي مفاهيم، نظريه ها و نام فنون تس به مرحلة آگاهى مي رس

خيلى از اطالعات مهم مربوط به تدريس آگاهى ندارند و بنابراين، هنوز قادر نيستند آن ها را به كار ببرند.
ــتفاده نمي توان به  ــا به كمك تجربه، فنون و نظريات مهم را به عمل تبديل مى كنند، اما با يك بار اس تاز ه كاره
مهارت جديدي مسلط شد. تالش هاى اوليه سخت و دشوارند. اولين باري را به ياد بياوريد كه به يادگيرى اسكيت 
ــعي ناموفق، كار را كنار  ــتعد بعد از يك بار  س ــپ حروف با صفحه كليد رايانه اقدام كرديد. فراگيرندگان مس ــا تاي ي
ــان بهبود پيدا مي كند و  ــر معلمان جديد به تالش خود ادامه دهند درخواهند يافت كه عملكردش ــد. اگ نمي گذارن
اين كار را تا مرحلة دست يابي به سطح توانايى ادامه مي دهند. حتي اگر هنوز هم در اجراي يك راهبرد در تدريس، 

به تمركز جدى نياز داشته باشند، با افزايش در ذخيرة مهارت هايشان، آرامش بيشتري احساس مي كنند.
ــتمر در بارة تجربياتشان تأمل مي كنند، سرانجام مي توانند به سطح الهام بخشي برسند؛  معلماني كه به طور مس
ــم مي آورند و مي توانند  ــخ ها را در ذهن خود فراه ــيعي از راهبردهاي محتمل در تدريس و پاس ــي ذخيره وس يعن
ــت. آن ها  ــخيص دهند كه كدام يك از اين راهبردها درچه زماني و براي چه دانش آموزاني مؤثر تر اس به موقع تش
اطالعات را به قطعات كوچكي تقسيم مي كنند تا بتوانند با دانش آموزان ارتباط برقرار كنند، در حالي كه معلمان 
مبتدي اين كار را نمي كنند. آن ها واقعيت هاي مختلف را چنان به سرعت به هم ربط مي دهند كه به نظر مي رسد 

از شّمي دروني برخوردارند.
اگر در جريان آموزش، به نشانه هايي كه دانش آموزان براي ما مي فرستند توجه كنيم، همان ها چگونگي تدريس 

كردن را به ما نشان خواهند داد.

فراتر از دانستن، گفتن و كنترل كردن
ــت كه والدين خواستار معلمان مناسب هستند، ولي غالباً در مورد آن چه معلم خوب انجام مي دهد،  بديهي اس
ــاده نگري مي كنند. مردم انتظار دارند معلم بر موضوعي كه تدريس مي كند مسلط باشد؛ موضوع را براي بچه ها  س
خوب توضيح دهد و نظم و ترتيب را حفظ كند. خالصه اين كه: بداند، بگويد و كنترل كند. اما براي درك اين كه 
ــت كه تدريس، فعاليتي چند بعدي است. معلمان، دانش آموزان  معلمان الهام بخش چه مي كنند، بايد در نظر داش
ــان مي كنند.  ــاهده مي كنند، با آن ها حرف مي زنند، مطالب را براي آن ها توضيح مي دهند و فعاليت ها را آس را مش

غالباً هم اين كارها را به طور هم زمان و در حالي كه  درس پيش مي رود، انجام مي دهند.
ــتند.  ــتان نيس ــتند، ولي اين ها همة داس ــتن، گفتن و كنترل كردن در رفتارهاي تدريس مهم هس گرچه دانس
ــترك و مهمي دارند؛ هر سة آن ها غالباً  ــتن، گفتن و كنترل كردن در تدريس، وجه مش زيرا رفتارهايي مانند دانس
ــتند. اگرچه دانستن كامل يك مطلب، رفتاري ارسالي به نظر نمي رسد، معلمان كالس از  ــالي» هس رفتارهاي «ارس
دانش قبلي خود بيشتر مانند يك سرمايه يا ابزار استفاده مي كنند. آن ها نخست اين سرمايه را زير و رو مي كنند 
ــال پيام براي دانش آموزان مي پردازند. يا وقتي  ــب تر را برمي گزينند و در مرحلة آخر، به ارس ــپس دانش مناس و س
مطلبي را به شاگردان مي گوييم، به طور واضح اطالعاتي را به بيرون مي فرستيم. يا وقتي كالسي را اداره مي كنيم، 
زمان زيادي را براي اعالم قوانين و نتايج آن ها صرف مي كنيم. حتي وقتي معلم از دانش آموزي نسبت به رفتارهاي 

غيرمنتظره اش توضيح مي خواهد، معموالً انتظار دارد كه توضيحي كوتاه و معذرت خواهانه بشنود.
ــتيم و انتظار  ــت، فراموش مي كنند. ما مرتب پيام ها را مي فرس معلمان غالباً دريافت را كه نيمة ديگر ارتباط اس
ــور واضح دريافت كنند، ولي نمي توانيم بفهميم كه آيا دانش آموزان اين پيام ها را  ــم دانش آموزان آن ها را به ط داري
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ــويم. به  ــيم و بازخورد آن ها را جويا ش دريافت و آن ها  را درك كرده اند يا نه؛ مگر اين كه به دنبال واكنش آن ها باش
ــان اندازه كه دانش آموزان به پيام معلم نياز دارند، معلمان نيز به پيام هاي آن ها نياز دارند. هر رفتار دانش آموز،  هم
ــمي، دانش آموزان ده ها يا صدها پيام را كه احتماالً پيام هاي  ــت. عالوه بر بازخورد رس حاوي پيامي براي معلم اس
ــتند براي ما مي فرستند: حاالت چهره، حركات بدن، نگرش ها و پاسخ هايي كه شكاف بين دانسته ها و  تصادفي هس

ندانسته ها را آشكار مي كنند.
ــت معلمان را از آن چه كه دانش آموزان براى آن ها  ــاهده مي كنند، غالباً اهميت برداش افرادي كه كالس ها را مش
مي فرستند، ناديده مى گيرند. جاي تعجب وجود ندارد؛ فعاليت هاي آشكار مانند صحبت كردن يا انضباط معلم  قابل 
ــت. با وجود اين، آن چه كه معلم به عنوان  ــت، ولي آن چه كه معلم مي شنود و فكر مي كند، نامرئي اس ــاهده اس مش
واكنش دانش آموزان درك مي كند، مي تواند نشانه اي از توانمندي معلم در تدريس وي باشد. در واقع، چهار مهارت 
از سيزده مهارت مهمى كه در «مركز مطالعات كميتة ملي استانداردهاي حرفه اي تدريس»  و در جريان جمع آوري 

اطالعات از دانش آموزان و موقعيت ها، مورد شناسايي قرار گرفته اند، عبارت اند از:
1.تفسير رويدادهاى جاري؛ 2. حساس بودن نسبت به موقعيت كالس؛ 3. آزمون فرضيه ها؛  4. بديهه گويي (كار 

كردن به صورت بالبداهه).
اجازه بدهيد هر يك از اين چهار مهارت را در دست معلمى الهام بخش مورد بررسى قرار دهيم.

تفسير رويدادهاى جاري
ــادي لحظه به لحظه رخ  ــا 36 دانش آموز، وقايع زي ــند ي ــته باش ــر كالس، خواه 13 دانش آموز حضور داش در ه
ــتند كه  ــاس كردن چيزهايي هس مي دهند. هر يك از دانش آموزان و معلم در حال انجام دادن، فكر كردن و احس

ــرفت يادگيري بشود يا  ممكن است باعث پيش
نشود.

ــة كالس را  ــان كم تجربه صحن ــي معلم وقت
ــي از اطالعات  ــاهده مي كنند، احتماالً خيل مش
ــت  ــت مي دهند. آن ها ممكن اس مفيد را از دس
نگرشى تك بعدي را تجربه كنند، و در هر لحظه، 
فقط روي يك گوينده يا شنونده متمركز شوند. 
گاهي ممكن است در چرخة فعاليت هاي كالس 
ــه در آن فعاليت ها  ــراي مداخل ــوند و ب غرق ش
احساس ناتواني كنند. تماشاي كالس درس در 
ــبيه به تماشاي يك حلقه  حين كار مى تواند ش
فيلم ويديويي باشد؛ يعني برنامه اى ضبط شده 

كه دخالت در آن امكان پذير نيست.
ــتند، از بقيه تفكيك كنند.  ــته از جزئيات درس را كه به يادگيري مربوط هس معلمان ناآگاه نمي توانند آن دس
آن ها هم چنين به جاي اين كه هر رويدادي را بخشي از يك الگوي كلي و ارزشمند آموزشي به حساب آورند، آن ها 
ــرنخ ها مهارت اندكي دارند  ــخ گويي به جزئيات و توجه به س را به صورت مجزا در نظر مي گيرند. اين معلمان در پاس

و به همين دليل درس هايشان را بدون هيچ گونه انعطافي ارائه مي دهند.
ــر بگذارند. معلمان توانمند، در حالى كه پيش   ــت س ــطح ناآگاهى خود را پش خوش بختانه، معلمان مي توانند س
مي روند، مي توانند به رويدادهاى هم زمان دقت و آن ها را درك كنند. به جزئيات مرتبط توجه كنند، به سرنخ هاي 
ــى از وقت كالس، رفتار دانش آموزان را متوجه آموزش كنند. با وجود  ــخ دهند و حداقل در بخش دانش آموزان پاس
اين، براي اين كه معلمان تا حد ممكن اثربخش باشند، بايد توانايي خود را با ظرافتى بيشتر براي تفسير بسياري از 

رويدادهاى كالس درس و پاسخ گويي به آن ها توسعه دهند.
ــم الهام بخش هنگام آموزش، بر درس تمركز مي كند، گفت وگو با دانش آموزان و ارزيابي از ميزان يادگيري  معل
آن ها را در نظر مي گيرد و به طور هم زمان به رويدادهاى كالس درس هم توجه دارد. اگر اين معلم احساس كند كه 
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مشكلي از جانب دانش آموز مى تواند موجب اختالل در يادگيري شود، به او نزديك  مي شود، دستش را روي شانة 
او مي گذارد، سرش را به عالمت منفى تكان مي دهد، تلنگرى به كاغذ مي زند، مدادي را به دست كسي مي دهد و 
به حركت خود ادامه مى دهد؛ بدون اين كه جريان تدريس را قطع كند. درست مانند زمانى كه پشت ميز ايستاده 
ــت به رويدادهايى كه او در حين تدريس عمًال با آن ها مواجه شده،  ــخي اس بود. هريك از اين حركات در واقع پاس

به آن ها توجه و آن ها را ارزيابي كرده و به شكلى مؤثر در حين تدريس آن ها را كنترل كرده است.
معلم الهام بخش، الگوهايي را از پاسخ هاي كالمي و غيركالمي دانش آموزان دريافت مي كند. وقتي دانش آموزي 
مي ايستد يا به اطراف اتاق حركت مي كند، او تصور نمي كند كه دانش آموز در حال سوء رفتار است. شايد اين معلم 
شيوه هايى را براي فعاليت هاي كالسي خود برپا كرده است كه وقفه ايجاد كردن در درس را محدود مي كند، ولي 
ــت. از طرف ديگر، از آن جا كه چنين معلمي  ــتن مدادتراش خود راه افتاده اس اين دانش آموز احتماالً براي برداش
ــود،  ــبت به دانش آموز بعدي كه بلند مى ش ــت، امكان دارد نس ــائل فردي دانش آموزان آگاه اس از  زبان بدن و مس
واكنش كامًال متفاوتي از خود نشان دهد. معلم سريعاً مي تواند ميزان ناكامي اين دانش آموز را درك كند و پيشينه 

زورگويي او را مي شناسد. بنابراين مداخله در رفتار او براى حفظ نظم است.
يكي از تعاريف الهام بخشى، «نفس كشيدن» است. معلم الهام بخش، ناهماهنگى كالس را كه هر يك از حاضران 
در آن سهم دارند، استنشاق مي كند، و دقيقاً نوع تدريسي را بيرون مي دمد كه اين دانش آموزان به آن نياز دارند. 
بنابراين، تدريس الهام بخش، فعاليتي كامًال تعاملي است و هيچ پيش نوشته اي نمي تواند پاسخ لحظه به لحظة اين 

معلم به گروه خاصى از فراگيرندگان را بهبود بخشد.
يكى از راه هايى كه معلمان مي توانند خودشان را با رفتار دانش آموزان و فضاي كالس درس هماهنگ كنند، اين 
است كه كالس درس را به دوربينى ويديويي مجهز كنند و هفته اي يك يا دوبار از واكنش دانش آموزان در پاسخ به 
اين آموزش ها، فيلم بگيرند. وقتي معلم اين نوار را تماشا مي كند، مي تواند جزئيات كامل تري را از واكنش ها و وقايع 
ــانه هايي كه دانش آموزان  ــته بندي كند. اگر بتوانيم از نش كوچكي كه تدريس وى را تحت تأثير قرار مي دهند، دس

براي ما مي فرستند با آغوش باز استقبال كنيم، آن ها چگونه تدريس كردن را به ما نشان خواهند داد.
حساس بودن نسبت به موقعيت

ــتم كه در برابر هر پديده  ــم فكر مى كنم، مى فهمم كه از دانش آموزان انتظار داش ــال تدريس وقتى به اولين س
ــان بدهند كه من انتظار داشتم. وقتى اين كار را نمي كردند، متحير مى شدم. من، در  ــى را از خود نش همان واكنش
آن سطح از ناآگاهى، هم دانش آموزان و هم موقعيت هايشان را ساده مى انگاشتم و از همة رويكردها به طور يكسان 
استفاده مى كردم. وقتى واكنش دانش آموزان با انتظارات يا طرح هاى من مطابقت نداشت به ذهنم خطور نمى كرد 

كه نوع تدريسم را تغيير دهم.
ــدم و در آن موقع بود كه متوجه قضايا  ــال بعد، به عنوان معلم سرخانه دانش آموزان به كار مشغول ش ــه س س
ــاهد روش هاى كامٌال متفاوتى بودم كه خانواده ها در هر كارى داشتند؛ از شستن  ــدم و نگاهم تغيير كرد. من ش ش
ــير وقايع اطراف آن ها. از آن پس  ــازگار كردن آن ها با جامعه و تفس ظرف گرفته تا اهميت دادن به كودكان در س

واكنش هاى بسيار متفاوتى كه دانش آموزان در كالس هايم نشان  مي دادند، برايم مفهوم بيشترى پيدا كرد.
ــاز دارند دربارة  ــه نوعي كارآگاه. معلمان ني ــدن ب ــدن به موقعيت، يعني تبديل ش ــاس ش هنگام آموزش، حس
ــه و ويژگى ها و واكنش هاى بارز  ــا و هنجارهاى فرهنگى جامعة پيرامونى خود، الگوهاى موجود در مدرس نگرش ه
فردى دانش آموزان به يادگيرى بپردازند. هرگز نمى توان يادگيرى بيشتر در اين موارد را متوقف كرد، زيرا چيزهاى 

زيادى وجود دارند كه بايد يادگرفت.
ــتفاده مي كنند تا بهترين روش برقراري  ــس الهام بخش، معلمان از اطالعات مربوط به آن موقعيت اس در تدري
ــه موجب برقرارى عدالت  ــان براي دانش آموزان، هميش ــاط با دانش آموزان را دريابند. آموزش و تكاليف يكس ارتب
ــود. براى مثال، يكى از همكارانم به نام جى به خاطر مى آورد كه وقتي دانش آموز دورة ابتدايى بود، مرتب  نمى ش
ــتن بدون حركت در سر كالس مشكل داشت. تا اين كه يك سال معلم به او  ــر مى شد، زيرا براي نشس دچار دردس
ــدار به جى  ــك، اين معلم از ابتدا دريافته بود كه هش اجازه داد كه هنگام يادگيرى دور ميز معلم راه برود. بدون ش
براى اين كه هنگام كار سر جايش بنشيند، تأثيرى نخواهد داشت و هر چه او اصرار داشته باشد كه جى سر جايش 
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ــي جي نيز كمتر خواهد شد. او دريافت اگر به جى اجازه دهد ايستاده كارش را انجام دهد،  ــيند فعاليت كالس بنش
عاقالته تر است تا اين كه بخواهد تمام سال با او اوقات تلخى كند.

معلمان ممكن است از راه هاى پيش پا افتاده اي كه دانش آموزان به آن ها نشان مي دهند نيز كمك بگيرند؛ مثٌال 
ــؤال غيرقابل پيش بينى يا يك رفتار عجيب فردى. براى مثال، زمانى را به ياد مى آورم كه يكى از  از طريق يك س
دانش آموزانم به نام جسيكا، سر كالس ادبيات، اظهار داشت كه از واژة «شام» متنفر است و هميشه از به كار بردن 
ــام رسيدم،  ــتم و وقتي هنگام روخواني متن، به كلمة ش آن خوددارى مى كرد. من اين گفتة او را در ذهنم نگه داش
ــيكا؟» در آن لحظه، حس كردم كه جسيكا و دانش آموزان ديگر فهميدند كه  ــام يا عصرانه، درسته جس گفتم: «ش

من به گفتة آنها توجه كرده ام.
معلمان هم چنين بايد بدانند كه هر فراگيرنده را در چه گروه ويژه اي قرار دهند و آن ها را با چه عنواني بخوانند. 
ــان مي دهد. معلم الهام  ــوز را معرفي نمى كند، ولي ويژگي هاي جنبي وي را  نش ــه اين عنوان دانش آم ــرا، اگرچ زي
ــايد بازديد خانگى هم داشته  ــت و ش ــى مى كند، با اعضاى جامعه در تعامل اس بخش، محيط اطراف خود را بررس
ــازى آن ها را مرور مى كند تا بتواند  ــى  و رويكردهاى آماده س ــد. او نيازهاى دانش آموزان داراى ناتوانى را بررس باش
ــد و دربارة ويژگى ها،  ــه اين دانش آموزان كمك كند. هم چنين وقت صرف مى كند تا دانش آموزان خود را بشناس ب
ــت برمى دارد تا مطمئن شود كه هيچ كس از قلم نيفتاده است. نتيجة نهايى اين  ــرگرمى ها و عالئق آن ها يادداش س
ــائل موقعيتى مرتبط به هم و  ــخ گوى همة مس ــكلى كامًال اثربخش، پاس ــت كه معلم الهام بخش مى تواند به ش اس

پيچيده اى  باشد كه ممكن است از چشم معلمان تازه كار پوشيده بماند.
معلمانى كه به سطح تدريس الهام بخش مى رسند، به جاى ديدن كاستى ها، به سرعت به سراغ امكانات مي روند

آزمون فرضيه ها
ــد: نوع اول فرضيه ها عمداً به وجود مى آيند؛ براي مثال:  ــتر معلم ها مى رس معموالً، دو نوع فرضيه به ذهن بيش
ــتفاده  كنم داده هاى زيادى  «اگر اين روش تدريس را امتحان كنم، چه اتفاقى خواهد افتاد ؟ اگر از اين روش اس
جمع مى كنم و مى فهمم كه تا چه حد اين روش كاربرد دارد.» به هر حال، خواه اين فرضيه درست باشد يا غلط، 

معلم مقدارى اطالعات سودمند به دست  آورده است.
ــوند: «معلم با اطمينان قبول مي كند كه فراگيرندگان در  ــيار ناميده مي ش نوع دوم فرضيه ها، غيرعمدي و ناهش
اين مورد ناتوان هستند، بنابراين از آن ها سؤال نمى كند.» در اين مورد، معلم حتى فرضيه را به عنوان حدسى كه 

بايد امتحان شود، تلقى نمى كند. او تصور خود را قطعى مي داند و طبق آن عمل مى كند.
تصور مى كنم همة مردم فرضياتى غيرعمدى از اين نوع را دارند. معلمان كم تجربه دقيقاً همين كار را مى كنند. 
اغلب آن ها هنوز درحال يادگيري هستند و به ندرت به راه هايى تغيير طرح درس روزانة خود فكر مي كنند، چه رسد 
به اين كه دربارة روش هاى جديد ارتقاي يادگيرى، فرضيه اى را مطرح كنند. راه حل هاى پيشنهادى آن ها احتماالً 

سطحى هستند و بندرت مورد آزمايش قرارمي گيرند.
ــؤال مي كنند. به عالوه، در  ــوض، معلمان الهام بخش، درباره هركارى كه انجام مى دهند از دانش آموزان س درع
ــت  ــتورالعمل هاى گوناگوني را ابداع مى كنند. آن ها ممكن اس ــى، دس ــي  هاي خود با توجه به اهداف آموزش بررس
ايده هايى را  از  پزشكى، تجارت يا هر رشته ديگري به امانت بگيرند و امتحان كنند كه آيا رويكردهايى كه در اين 
ــب باشند. آن ها در جريان هر درس  ــت آورده اند، مى توانند براى كالس درس وى نيز مناس زمينه ها موفقيت به دس
به  دقت به پاسخ هاى دانش آموزان توجه مى كنند و اگر الزم باشد، حتى در ميان درس به انطباق مى پردازند. آن ها 

نمرات امتحاني و نتايج آزمون ها را نيز بررسى مي كنند.
معلم داراى تدريس الهام بخش، بعد از تجربه اندوزى در مورد روش هاي متفاوت در ارائة يك تجربة يادگيرى ـ و 
مشاهدة دقيق آن چه كه دانش آموزان در مورد يادگيرى از خود نشان مى دهند ـ با توجه به نيازهاي دانش آموزان، 
ــود را  پربار  و يا از ادامة آن صرف نظر  ــى خود را تغيير مي دهد، مجدداً تدريس  و محتواى خ ــاى آموزش اولويت ه

مي كند.
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كاركردن بالبداهه 
ــكل، كار آموزش را بالبداهه انجام دهند، ولى اين كار از نوع بالبداهه  ــت به همين ش معلمان ناآگاه ممكن اس
ــند تا  ــخت مي كوش ــت. معلمان تازه كار عالقه مند، با زحمت زياد برنامه ريزى مى كنند و براي اجراي برنامه س نيس
ــرايط كالس  ــب با ش ــتند و نمي توانند متناس وظيفة خود را به نحو بهترى انجام دهند. ولى آن ها انعطاف پذير نيس
ــردرگم و يا مأيوس مى كند. معلمان تازه كار در برابر انواع  رفتاركنند. در نتيجه، رويدادهاى غيرمنتظره آن ها را س
ــازند. در حالي كه معلمان  ــاي كالس مقاومت مى كنند و غالباً، جريان آموزش را متوقف مي س ــرات و رويداده تغيي
ــتفاده  ــي قرار مي دهند، از امكانات بالقوه و موجود كالس اس ــرعت موقعيت كالس را مورد بررس الهام بخش به س

مي كنند و جريان آموزش را به شكل طبيعي آن ادامه مي دهند.
ــته به دنبال  ــوز را در نظر بگيريد. معلمان برجس ــه جواب هاي پرت و پالي يك دانش آم ــم  ب ــاي معل واكنش ه
اطالعات بيشتر مى گردند. هنگام تدريس درسى مربوط به زندگي گياهان، دانش آموزي به بازنشستگي پدربزرگش 
ــاره مي كند. معلم كم تجربه ممكن است كودك را به خاطر بيان مطالب نامربوطه به درس كالس سرزنش كند.  اش
ــد: «اين موضوع چه ارتباطي با درس ما دارد؟» بعد از توضيح دانش آموز، معلم  ولي معلم الهام بخش از او مي پرس
ــم گوناگون و تازه اي در كالس  ــود كه مفاهي ــت و اين مطلب باعث مي ش مي فهمد كه پدربزرگ او باغبان بوده اس

درس مطرح  شوند.
ــي را در نظر دارند و از همة فرصت هاي كالس درس بجا  ــلط، همواره اهداف آموزش معلمان بالبداهه گوي و مس
ــت، از فراهم كردن  ــتفاده مي كنند. با اين حال، به خاطر اين كه آگاهي آن ها لحظه اى اس ــه اي اثربخش اس و به گون
ــان  ــن كردن جزئيات يا باالبردن درك و فهم دانش آموزان بدش توضيحات خودجوش يا طرح يك تمثيل براي روش

نمي آيد.

ــير رويدادهاى جاري» باال مي برد، و تفسير  ــبت به موقعيت»، «توانايي معلم» را در «تفس ــاس بودن نس «حس
رويدادها نيز «آزمون فرضيه ها» را ممكن مي سازد. تمام اين چهار مهارت به هم وابسته هستند و هركدام از آن ها 

به بقيه كمك مي كند.
ــى پيش  ــرانجام الهام بخش ــاند و به طرف توانا بودن و س چه چيز معلم را از ناآگاهي به آگاهي و پختگي مي رس
ــت، اشتياق، ذهن كنجكاو، و عطش براي يادگيري مستمر. اما عنصر سازندة نهايي آن، رسيدن  مي برد؟ بديهى اس
ــت كه دو فكرـ حتي  به اين باور اس
ــه بهتر از  ــه يا چهارفكرـ هميش س
ــن معلمان  ــت. بهتري ــك فكر اس ي
ــتند.  همواره در حال يادگيري هس
ــاور و دانشجو ـ  هر «معلم يار»، مش
ــود رويكردها، روش هاي  معلم، با خ
ــا درس هايي را به همراه  ابتكاري، ي
ــران را به تالش  ــه ديگ ــي آورد ك م
بيشتر ترغيب مي كند. هر كنفرانس 
ــخن راني  س و  ــي  آموزش كارگاه  و 
ــل يك فكر  ــت تا حداق فرصتي اس
جديد به وجود آيد. بنابراين مي توان 
گفت كه جاده بي انتهاست و سفر در 

اين راه ماية نشاط است.

راه بي پايان يادگيري
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معلمان، چالش هاى دشوار دوران دانش آموزى و تجربيات به دست آمده   از آن دوران را بيان مى كنند.

لوييس  به ياد دارد كه از همان كالس اول دبستان احساس «حماقت» مى كرد. معلم او سه عدد را روى تخته 
نوشت و پرسيد: «كدام عدد از همه بزرگ تر است؟»  لوييس در صندلى خود  نشست و با شرمندگى به تخته خيره 
 شد، زيرا جواب سؤال را نمى دانست. لوييس به جاى كمك گرفتن از معلم، سردرگمى خود را مخفى مى كرد تا بر 
اضطرابش غلبه كند. سردرگمى لوييس توضيحى ساده داشت: «او تفاوت بين اندازه و مقدار را درك نمى كرد.» او 
به ياد مى آورد كه: « علت عدم درك وى از بزرگ تر بودن 10 از 5 اين بود كه معلم 5 را از همه بزرگ تر مى نوشت.» 

او در تمام دوران تحصيل و حتى در بزرگ سالى در مورد رياضيات اضطراب داشت.  
ــى، تو خيلى باهوش هستى، من  ــى  با چالش هاى متفاوتى روبه رو بود. يك بار معلمى به او گفت: «ميس ميس
ــى با فقر بزرگ مى شود. پدرش به  ــت كه ميس ــه عملكرد بهترى ندارى؟» معلم نمى دانس نمى فهمم چرا در مدرس
ــت و داراي درامد  ثابتي نبود. مادرش براى تأمين هزينه هاي ميسى و خواهر و برادران او، زحمت  الكل اعتياد داش
بسيار مى كشيد. او به دوران كودكى اش نگاهى مى اندازد و به ياد مى آورد كه براى مدت پنج سال محيط خانه به 

او فشار وارد كرد كه حتى نمى توانست خودش را باور داشته باشد و مهارت هاى پايه را در خود رشد دهد.
آن  از كالس هفتم به بعد در هر نيم سال تحصيلى كارت اخالق دريافت كرده است و از اين بابت احساس غرور 
مى كند. معلمان و والدين او پيوسته به او مى گفتند كه او خيلى باهوش است، ولى با كنايه مى پرسيدند كه : «پس 
ــر مى رفت و از  ــت كه حوصله اش س چرا اين قدر خراب مى كنى و نمره هاى بد مى گيرى؟»  آن اكنون دريافته اس

معلمانى كه
 دانش آموزان

 ضعيفى بودند ..
سارا فراى  و  كيم دويت ، مترجم: شهرناز بخشعلي زاده
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ــه كم شود. مدرسه  ــده بود تا ارتباطش با مدرس لحاظ علمى با چالش روبه رو نبود.  انزواى اجتماعى نيز موجب ش
برايش به محلى تبديل شده بود كه ترجيح مى داد از آن دور باشد. 

كرى  قبل از ورود به كالس هفتم تقريبا 50 بار جابه جا شده بود.  پدر و مادر او به شدت به مواد مخدر اعتياد 
ــت. خانوادة او غالباً بى خانمان بودند و به اين دليل او روزهاى زيادى از  ــكالت روانى داش ــتند و  مادرش مش داش
ــنه و خسته بود و توانى براى تمركز بر يادگيرى  ــه بود، غالباً گرس ــه غايب بود. زمانى هم كه كرى در مدرس مدرس
نداشت. با وجود مشكالت مدرسه، براى او مدرسه «بهشتى امن»  به حساب مى آمد و معلمان الگوهايى بودند كه 

تمام خوبى هاى جهان در آن ها يافت مى شد.
لوييس، ميسى، آنى و كرى، عالوه بر داشتن مشكل در مدرسه، وجه اشتراك ديگرى هم با يكديگر دارند: همة 
ــتاني تا كالس 12  ــتند. آن ها از جمله 46 معلم پيش دبس ــيار با صالحيت، كارآمد و متعهد هس آن ها معلمانى بس
در سراسر آمريكا هستند كه در فرايند پژوهش با آن ها مصاحبه شده بود. در اين پژوهش با معلماني كه در دورة 
ــال تجربة كارى  ــد. آن ها بين 5 تا 40 س ــكل روبه رو بودند، مصاحبه ش تحصيل به دليل علمى يا اجتماعى با مش
ــيقى در پايه هاى متفاوت از ابتدايى تا راهنمايى تدريس  ــتند و درس هاي متفاوتي را رياضيات گرفته تا موس داش
ــه به عنوان دانش آموز و چگونگى تأثير آن  ــان در مدرس ــتيم در مورد مشكالتش كرده بودند. ما نيز از آن ها خواس

تجربه ها بر تدريسشان با ما صحبت كنند.

 
چهار ويژگى آموزشگران كارامد

ــترك آموزشگران كارامد مشخص شد. ويژگي هاي مذكور نشان دهندة اين باور  در اين مصاحبه چهار ويژگى مش
هستند كه همة دانش آموزان مى توانند ياد بگيرند. چنين باوري به طور طبيعى در معلمان مصاحبه شده رشد كرده 
است، زيرا همة آنها مى دانند كه ياد گرفتن و توانستن به عنوان يك دانش آموز با وجود روبه رو بودن با چالش ها يعنى 

چه؟  بدين ترتيب، توصيف ويژگى هاى آموزشگران كارامد با توجه به نظر جمعى آن ها از اين قرار است:

1. داشتن رابطه اى همراه با مالحظه و دلسوزى با دانش آموزان دارند.
ــتند كه نبايد جهان در جزييات حرفة معلمى غرق شد كه ايجاد  ــد تأكيد داش معلمانى كه با آن ها مصاحبه ش

محيط و فضايى امن و دوستانه براى دانش آموزان فراموش شود.
استال  يكى از معلمان هنر دبيرستان است. پدرش به الكل معتاد بود. وقتى دانش آموز بود، ارتباطش را با تمام 
ــدن مدرسه به منزل مى رفت تا از خواهر و برادران  ــى هايش محدود كرده بود و هر روز به محض تمام ش هم كالس
كوچك تر خود نگه دارى كند. او در حمايت از دانش آموزانى كه در شرايط مشابهى به سر مى برند، چنين مى گويد: 
ــت.  آن چه در زندگى آن ها  ــه، انتخاب آن ها نيس ــت. بد عمل كردن در مدرس ــه اولين اولويت آن ها نيس «مدرس

مى گذرد، بزرگ تر و ضرورى تر از مدرسه است و به توجه و صرف انرژى بيشترى نياز دارد.»
ــان  ــرايط غم انگيزى دارند و او به عنوان معلم به آن ها نش ــتال به دانش آموزانى توجه دارد كه به  وضوح ش اس
ــتال مى گويد: «وقتى در خانواده اى از  ــان چه مى گذرد و آن ها را درك مى كند. اس مى دهد كه مى داند در زندگى ش
اين نوع منزوى مى شويد، نمى دانيد ديگرانى هم هستند كه همين مسائل را تجربه مى كنند. وقتى كودك هستيد، 

فكر مى كنيد فقط شما اين چنين هستيد.»
ــر مى رفت و  ــه حوصله اش س ــت. او هنگام تحصيل در مدرس ــتان اس ــى در دبيرس كنديس  معلم زبان انگليس
ــود، دو ماه به كالس هايش نرفت و  ــه چگونه مى تواند به او كمك كند. وقتى كالس دهم ب ــت كه مدرس نمى دانس
هيچ يك از معلم هايش هم براى پى گيرى وضعيت او با خانه اش تماس نگرفتند: «واقعاً اين احساس به شما دست 
مى دهد و اين سؤال برايتان پيش مى آيد كه: آيا آن ها اصًال متوجه نبودن من نشده اند؟ آيا من نامرئى شده ام؟ به 
همين دليل، با دانش آموزانم ارتباط فردى برقرار مى كنم تا متوجه پرس و جوى من شوند. به آن ها مى گويم: چرا 
ديروز نبودى؟ اتفاقى برايت افتاده است؟ وقتى نيستى، دلمان برايت تنگ مى شود. كالس متوجه غيبت تو شد.»

كنديس مى داند كه اين رويكرد در فرد فرد كودكان تفاوت ايجاد مى كند.



شماره 7/ تابستان 1391
47

شماره 7/ تابستان 1391

2. تعيين استانداردهاى باال و كمك به دانش آموزان در دستيابى به آن ها
معلمانى كه با آنها مصاحبه شد، قاطعانه اعالم كردند كه مراقبت و دلسوزى به معنى پايين آوردن استانداردها 
ــت. اين گونه روابط در نهايت به يادگيرى دانش آموزان ياري مي رساند، زيرا معلمان دلسوز به دانش آموزانشان  نيس
ــان را كاهش  ــت يابند.  هيچ يك از اين معلم ها نه تنها برنامة درسى ش ــتانداردهاى باال دس كمك مى كنند تا به اس
ــخيص نوع كمك مورد نياز دانش آموزان، بر حفظ و نگه دارى انتظارات باال در آن ها تمركز  ندادند، برعكس، با تش
ــتر و برخى به داربست هاى آموزشى خاصى نياز دارند. برخى از آن ها  ــتند. برخى از دانش آموزان به زمان بيش داش
نيز بايد يكى دو موفقيت را تجربه كنند تا به ارزش برنامه هاى آموزشى پى ببرند و يا نسبت به خود باورى مثبت 

پيدا كنند.
ــى معلمان از خاطره هاى چالش هاى علمى آنان و حمايتى كه دريافت نكردند،  ــيارى از رويكردهاى آموزش بس
تأثير گرفته است. براى مثال، استال، معلمى كه والدينش او را مجبور مى كردند براى نگه دارى از خواهر و برادرانش، 
ــت.  او  ــترى نياز داش ــرعت به خانه برگردد، گاهي براى انجام تكاليف به كمك يا زمان بيش ــه، به س بعد از مدرس
ــك به دانش آموزان وقت  ــد، يعنى زمانى كه معلمان براى كم ــه بمان ــت بعد از پايان كالس ها در مدرس نمى توانس
ــه بمانند، صبح ها قبل از  ــتند. در حال حاضر، او با دانش آموزانى كه نمى توانند بعد از اتمام كالس ها در مدرس داش

شروع كالس  و يا وقت ناهار كار مى كند.
ــهر فائق آيد. او امروز معلمي  موفق  ــه اش در مركز ش ــكل خود در رياضيات در مدرس ــت بر مش انجل   توانس
ــت. از ايدة دادن وقت و كمك اضافى به دانش آموزان حمايت  ــتثنايى در دورة ابتدايى اس در آموزش كودكان اس
ــتن دشواري  ــود: «داش ــكالت اوليه جلوگيرى ش ــت آن ها به خاطر مش طرف دارى مى كند تا از اين طريق از شكس
ــويد. شما مى توانيد  ــنده مواد مخدر مى ش ــت كه در آخر فروش در خواندن در كالس اول يا دوم به اين معني نيس
ــت  ــت به دس ــدن در زندگى، دعاها و معلمان متعهد دس جبران كنيد. گاهي، توانمندى ذهنى، تمايل به موفق ش
هم مى دهند و كودكى را پرورش مي دهند كه موفق خواهد شد. ولى به معلمى نياز است كه اين دانش آموزان را 
درگير كند و در عمل آن ها را تربيت كند؛ نه اين كه آن ها را همراه با ساير دانش آموزان آموزش دهد. در وقت ناهار 
يا پس از مدرسه، به طور فردى برايشان وقت بگذاريد. به تصور من، اين بزرگ ترين هديه اى است كه مي توانيد به 

دانش  آموزى بدهيد كه نمي تواند بخواند.»
ــتانداردها مستلزم  ــت يابى به اس ــيارى از معلمان حاضر در اين پژوهش، كمك به دانش آموزان در دس براى بس
ــت،  ــكل داش ــت. مارى  به دليل آن كه با رياضى مش گفتگو با دانش آموزان دربارة تفكر، يادگيرى و رفتار آن هاس
نزديك بود نتواند از دبيرستان فارغ التحصيل شود. با وجود اين، او متخصص رياضى دورة ابتدايى است. او توضيح 
ــم در طول روز را حدس زدن و  ــيم كه به چه فكر مى كنند:»مى توان ــت از دانش آموزان بپرس مى دهد چرا مهم اس

گمانه زني بپردازم، ولى اگر از آن ها بپرسيد، آن ها مي توانند به شما پاسخ دهند.»  
ــد اگر  ــد كه به چه فكر مى كنند. او مي انديش ــس نيز به خصوص در درس رياضى از دانش آموزان مى پرس لويي
معلم كالس اول دبستانش از او سؤاالت آشكاري بر مبناى آموزش امروزي رياضى مى پرسيد، احتماالً جلوى بروز 
ــردرگمى او پرده بردارند، قبل از  ــد. ممكن بود اين سؤاالت بتوانند از ريشة س ــكالتش در رياضى گرفته مى ش مش
ــود: «مى پرسم: چگونه به اين جواب رسيدى؟  مرا هم در جريان قرار  ــكلي نا اميد كننده اى مأيوس ش اين كه به ش
ــند، حتى اگر قوانين ايالتى  ــان را بنويس ــه آن ها را مجبور نمى كنم تا نحوة پيدا كردن پاسخ هايش بده. البته هميش
چنين خواسته باشد. من عمداً از آن ها مى خواهم تا پاسخ هاي خود را به كالم بيان كنند زيرا در بسيارى از مواقع 

[دانش آموزان دورة ابتدايى من] نمى توانند با تفكر ناقص خود از طريق نوشتن  ارتباط برقرار كنند.»
سابينا  كه در دورة ابتدايى تدريس كرده و درس انگليسى را نيز به عنوان زبان دوم آموزش داده است، اكنون 
ــتانداردهاى باال  ــيدن به اس به عنوان معلم راهنما كار مى كند. او توضيح مى دهد كه كمك به دانش آموزان در رس
ــابينا از نگاه كردن به كالس به عنوان محلى براى توليد مجدد منحنى نرمال  ــت. س از اهميت زيادى برخوردار اس
ــه نمرة هـ در  ــش نمرة الف، دو نمرة ب، س ــت كه معلمى بگويد: «تا وقتى ش امتناع مي كند. هم چنين مخالف اس
ــته باشم، بايد راهي پيدا كنم  ــه دانش آموز با نمرة هـ داش كالس دارم، خوش حالم.» او با خودش مي گويد: « اگر س

تا اين سه نفر هم موفق شوند.»
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3. پيوند زدن برنامه هاى درسى با زندگى دانش آموزان.
ــان كاربرد دارد.  ــاس كنند آن چه ياد مى گيرند، در زندگى روزمره و محيط دور و برش دانش آموزان بايد را احس
ــتفاده مى كند تا به دانش آموزان استثنايي دورة ابتدايى خود ارزش آن چه را كه ياد  ــخصى اس انجل از مثال هاى ش

مى گيرند، نشان دهد:
«براي آن ها توضيح مى دهم كه چگونه مجبور بودم در كالس هاى جبرانى رياضيات شركت كنم. من كتاب هاى 
رياضى كالس هاى جبرانى خودم را به كالس مى آورم و به آن ها نشان مى دهم كه چه چيزهايى را بايد ياد در كالج 
ياد مى گرفتم. سپس، بين آن كالس ها و آن چه آن ها بايد ياد بگيرند، ارتباط برقرار مى كنم و به آن ها مى گويم شما 
ــيد كه موظف به شركت در كالس هاى جبرانى رياضى نيست. شما مى توانيد اين مشكل  ــجويى باش مي توانيد دانش

را پشت سر بگذاريد.»
رويكرد او اين انتظار را ايجاد مي كند كه همة دانش آموزانش مى توانند به دانشگاه بروند. انجل در ادامه توضيح 
ــط دانش آموزان دورة ابتدايى وي مى تواند اساسى براى يادگيرى  ــب شده توس مى دهد كه چگونه مهارت هاى كس
ــد. او مى داند وقتى دانش آموزانش «محتوا را به مسائل زندگى واقعى مرتبط كنند، برايشان  ــطه باش در دورة متوس

اهميت پيدا مى كند». 
كنديس به تجارب تحصيلى خود برمى گردد و متوجه مى شود كه در آن زمان ارزش مدرسه را درك نكرده بود:
ــما به  ــت. ش ــن باور بودند كه تحصيالت صرفاً به خاطر خود تحصيالت مهم اس ــيد همه بر اي ــه نظر مى رس «ب
دبيرستان مى رويد و درس مي خوانيد، زيرا بايد چنين كنيد. ارزش انجام اين كار درست مانند انجام آن در گذشته 
است. آن را زير سؤال نبريد و نپرسيد كه: چرا من بايد اين كار را انجام دهم؟ فقط آ ن را انجام دهيد. اين نگرش 

در من مؤثر نيفتاد و به نظر مى رسد كه براى اكثر دانش آموزانم هم مؤثر نخواهد بود.»
ــينة خود ربط  ــتان را به پيش ــى دبيرس كنديس به دانش آموزانش كمك مى كند تا محتواى درس زبان انگليس
دهند. براى مثال، او با بيان اين كه خانواده اش همواره دستور زبان انگليسى را به درستى به كار نمى بردند، فضايى 
ايجاد مى كند تا دانش آموزانى كه درس زبان انگليسى را به عنوان زبان خارجى مى گذرانند، احساس آرامش كنند: 
«براى آن ها مثال هايى از اين نوع مي زنم: توي خانه، اين جمله را اين طوري مي گوييم وآن ها هم به من مى گويند 
كه اين جمله به اسپانيولي اين جورى گفته مي شود.» كنديس با احترام گذاشتن به احساس دانش آموزان نسبت به 

«خود»، به آن ها كمك مى كند تا مدرسه و برنامه هاى آموزشى را با زندگى شان مرتبط ببينند.
ــهرهاى بزرگ آمريكا و در محله اى با ميزان باالي  ــى اكنون در مهد كودكى كار مي كند كه در يكى از ش ميس
ــى از طريق برقرارى  ــده اند. ميس ــرار دارد. درصد بااليى از دانش آموزان او به تازگي به آمريكا وارد ش ــكاري ق بزه
ــه را با  ــدن از آن چه جامعة محلي مى تواند به آن ها ارائه كند، مدرس ارتباط با خانواده ها و كمك به آن ها در آگاه ش
ــتد كه حاوى اطالعاتى در مورد روزهاى مجانى  ــى پيوند مى دهد. او غالباً كاتالوگ هايى را به خانه ها مى فرس زندگ
ــت. از اين طريق به خانواده ها كمك مى كند تا از فرصت ها و امكانات غنى  بازديد از موزه ها يا رويدادهاى ديگر اس
ــى اعطاى كمك هاى مالى به خانواده ها را براى تشكيل كتاب خانه هاى خانگى  ــب آگاه شوند. ميس و با هزينة مناس
شروع كرده است.  از اين كمك ها براى پرداخت هزينه هاى گردش هاى علمى نيز استفاده مى شود: «از اين طريق، 
دانش آموزانم مي توانند به مكان هاى متفاوت بروند. ما با اقيانوس فاصلة زيادى نداريم، ولى من دانش آموزانى دارم 
كه هيچ گاه اقيانوس را نديده اند. چگونه مى توانيم به دانش آموزانمان در مورد چيزهايى كه هيچ گاه نديده اند، چيزى 

ياد بدهيم؟»

4. مشاركت در برنامه هاى جاري رشد و توسعه مهارت هاى حرفه اى.
ــى به  ــي كه به آن ها كمك مى كند تا در مورد تحقيقات آموزش ــن پژوهش، براي تجارب ــركت كنندگان در اي ش
ــهيل كند، ارزش قائل اند. اين  ــي دربارة تدريسشان را تس ــت آورند كه ژرف انديش ــوند و مهارت هايي به دس روز ش
ــرار دهند، روش هاى آموزش خود را  ــك مى كند چگونگى تدريس خود را مورد مداقه ق ــذارى به آن ها كم ارزش گ

تحليل كنند و شيوه هاي اجرايي جديدي را در نظر بگيرند. 
ــان به عنوان دانش آموزى كه با مشكل روبه  ــيارى از اين معلمان تعهد خود به تدريس را به تجربيات خودش بس
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ــت. او از مشكالت خود در درس رياضي  ــبت مى دهند. براى مثال، زان  امروز يك معلم دورة ابتدايى اس رو بود، نس
ــرم مي كرد تا اين كه درسي در رياضي را به عنوان داوطلب تدريس در كالج انتخاب كرد. سرانجام هم  ــاس ش احس
ــش از دخل و  ــتاد توانمندي مى داند كه در تدريس ــه را درك كرد. او براي اين موفقيت، خود را مديون اس هندس
ــه را در نظر مي گيرد: «بايد بيش از  ــتفاده مى كرد. زان تعقل و انديش تصرف هاي ماهرانه ادبيات مرتبط با آن ها اس

يك راه براى تدريس وجود داشته باشد و معلمان بايد تا آن جا كه ممكن است، راه هاي بيشتري را بشناسند.»
ــاس راهبردهاى آموزشي، به اخذ مدرك كارشناسى ارشد در رشتة آموزش كودكان  عالقة زان به تدريس براس
ــاب نكرد، بلكه  ــتثنايي» انتخ ــل تمايل به تدريس در «آموزش اس ــته را به دلي ــد. او اين را رش ــتثنايى انجامي اس
ــق روش هاى تدريس براى مواجهه  ــترى در زمينة اختالالت يادگيرى و چگونگى تطبي ــت اطالعات بيش مى خواس
ــت. من بايد  ــت: «اگر دانش آموز ياد نمى گيرد، تقصير من اس ــت آورد. اين گفته از او اس با دانش آموزانش  به دس
تغييرى ايجاد كنم.»  اين كلمات نشان دهندة تعهد زان در كمك به دانش آموزان است تا دچار احساس ناتوانى و 

شرمندگى نشوند؛ همان احساسى كه او در دوران تحصيل خود با آن روبه رو بود.
ــى از تجربيات او به عنوان دانش آموزى است كه يادگيرى  ــد مهارت هاى حرفه اى خود ناش تعهد باربارا  به  رش
ــوز داشت، ولى: «به روشى درس مى دادند كه  ــاده نبود. او به ياد مى آورد معلمانى مهربان و دلس هيچ گاه برايش س
من ياد نمى گرفتم!» او اكنون با بيش از 20 سال سابقة تدريس در دورة ابتدايى و آموزش استثنايى، از آموزشگران 

كارامد محسوب مى شود.
ــرگرم كننده  ــكل، درگيركردن آن ها با فعاليت هاى س باربارا باور دارد كه كليد موفقيت دانش آموزان داراي مش
ــعة مهارت هاى حرفه اى به او كمك مى كند تا فنون تدريس كارامد و  ــت. رشد و توس و برانگيزنده در يادگيري اس
درگيركننده را فرا بگيرد. به عالوه، او را با تحقيقاتى آشنا مي سازد كه به او كمك مي كنند اگر روزى مدير مدرسه 

از او بپرسد كه چرا تدريس او از ساير شيوه هاى متداول ديگر اين همه متفاوت است،  بتواند پاسخ گو باشد.
ــد در آن تغييرات يك شبه رخ  ــت و يكم كه به نظر مى رس ــتمر مهارت هاى حرفه اى در قرن بيس يادگيرى مس
ــى در دورة  ــت. الرى، يكى از معلمان زبان انگليس ــترى برخوردار اس ــته از اهميت بيش ــبت به گذش مى دهند، نس
ــتمر به دنبال يادگيرى باشد. او واقعاً  ــطه، به ما مى گويد كه براى هم گامى با دانش آموزانش بايد به طور مس متوس
به رايانه عالقه اى ندارد، ولى معتقد است: اين موضوع كه كودكان اصل و محور هستند، به اين معناست كه حتى 
در مورد ابزار تدريسي كه هيچ عالقه اى به استفاده از آن نداريم نيز ياد بگيريم. او اين طور توضيح مي دهد:» زمان 

تغيير كرده است و شما هم بايد همراه با آن تغيير كنيد؛ حداقل در كالس درس اين اتفاق بايد بيفتد.»  

كمك به دانش آموزان در فرايند دست يابى به استانداردها، شامل گفت وگو با دانش آموزان در زمينة فكر كردن، 
يادگيرى، و رفتارهاي آن هاست.

يك تعريف همه جانبه
معلمانى كه ما با آن ها مصاحبه كرديم، در زمان تحصيل در مدرسه با مشكالتي رو به رو بوده اند، ولى بر آن ها 
ــيارى از آن ها با چالش هايى در يادگيرى روبه رو بوده اند كه تا دانشگاه نيز ادامه داشته اند. اين  ــده اند. بس چيره ش
ــركت كنند.  ــا را وادار كرد تا براى گذراندن يك درس، چندين بار در كالس هاى رياضى جبرانى ش ــا آن ه چالش ه
ــند موضوعاتي را كه با آن ها  ــتة تحصيلى خود را طوري انتخاب كنند كه مجبور نباش ــدند رش برخى هم مجبور ش

مشكل دارند، بگذرانند.
ــى همه جانبه از يك  ــس كارامد آن ها به ما كمك مي كند تا تعريف ــا دربارة مداومت و تدري ــتان هاى آن ه داس
ــيار كارامد، دانش آموز را در اولويت قرار مى دهند و به فرد دانش آموزان  ــگر كارامد ارائه دهيم. معلمان بس آموزش
كمك مى كنند تا به انتظارات باال دست پيدا كنند. آن ها از منافع دانش آموزان و خانواده هايشان حمايت مى كنند. 
ــؤاالتى مى پرسند تا بتوانند چگونگى تفكر دانش آموزانشان را  ــان تعامل دارند و از آن ها س به عالوه با دانش آموزانش
ــواى درس را به زندگى دانش آموزان پيوند مى دهند. از همه  ــد. آن ها به يادگيرى ادامه مى دهند و محت درك كنن

مهم تر اين كه معلمان كارامد واقعاً اعتقاد دارند كه همه كودكان مى توانند ياد بگيرند.
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پژوهش ها حاكى از آن هستند كه نظام هاى نظارت و بازخورِد موجود در بسياري از مناطق آموزشي در ارتقاي 
نظام مند مهارِت معلم تأثير كمى داشته اند (تاچ  و روتمن، 2008؛ ويز برگ، سكتون، مولهرن  و كيلينگ ،2009)، 
ــون، كرامپ  و تك ـ رومر  ــارت معلم را پرورش داد (اريكس ــوان از طريق تدريس فكورانه، مه ــه مى ت خوش بختان
ــتلزم فعاليت هايى است كه به منظور  ــت؛ اين تدريس مس 1993). تدريس فكورانه، چيزى فراتر از تكرار صرف اس

بهبود عملكرد، به چالش كشاندن فراگير و فراهم آوردن بازخورد طراحى شده است.

تدريس فكورانه در مدارس 
ــه به منظور كاربردى كردن  ــور، دريافتم ك ــر  كش ــق كار با معلمان پايه هاى متفاوت تحصيلى در سراس از طري

تدريس فكورانه، عموماً چهار عنصر اصلى بايد در نظر گرفته شود (مرزانو، فرانتير، و ليونيگستون، زير چاپ).

 
داشتن زبان مشترك در آموزش      (1

ــى مشابه در توصيف آموزش اثربخش  ــه بايد بتوانند روش ــى يا مدرس همه معلمان و مديران يك ناحيه آموزش
داشته باشند. اين زبان مشترك نبايد به فهرستي ساده (چك ليست) از راهبردهاى مورد استفاده در كالس درس 
تبديل شود، بلكه بايد آنچنان جامع باشد تا گوناگونى رفتارهايى را كه مي تواند تأثير مثبتى بر يادگيرى دانش آموز 

بگذارد، نشان دهد (سيتى، المور، فيرمن و تيتل، 2009؛ مرزانو 2009).
ــد.  ــته باش ــت كه در هر آموزش جامعي بايد حضور داش    مرزانو(2007) چهل ويك راهبرد را معرفى كرده اس
ــه دسته كلى قابل تقسيم هستند: راهبردهاى روزمره، راهبردهاى محتوايى و راهبردهاى قابل  اين راهبردها به س

آن چه كه از 
تدريس فكورانه 
عايد معلمان 

مى شود
نويسنده: رابرت جى مرزانو ، مترجم: محمدرضا امينى
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ــتمل بر 5 نوع است كه بر انتقال  ــماره1 نگاه كنيد) مش ــب ضرورت . راهبردهاى روزمره (به تصوير ش اجرا برحس
ــت  ــرفت دانش آموز؛ گرامى داش ــت (براى مثال، از طريق ارائه رهنمودها)؛ رديابى پيش اهداف يادگيرى متمركز اس

موفقيت هاى دانش آموز؛ وضع و حفظ قوانين و شيوه هاى اجرايى.
  

تصوير شماره  1: راهبردهاي روزمره
منتقل كردن هدف هاي يادگيري، پي گيري پيشرفت دانش آموزان و گرامي داشت موفقيت آن ها

1ـ تدوين اهداف روشن يادگيري و مقياس هاي آن (دستورالعمل ها)
2ـ پي گيري پيشرفت دانش آموز

3ـ گرامي داشت موفقيت
برقراري و تداوم قوانين و شيوه هاي كالس درس

4ـ برقراري قوانين و شيوه هاي كالس درس
5ـ سازماندهي طراحي فيزيكي كالس درس

ــماره 2 نگاه كنيد) به دانش آموزان كمك مى كند تا با دانش  هيجده نوع از راهبردهاى محتوايى (به تصوير ش
جديد به تعامل بپردازند (مانند، تقسيم محتوا به بخش هاى كوچك قابل درك)؛ بكارگيري و تعميق شناخت آن ها 

از دانش جديد ( براى مثال، توجه به وجوه اشتراك و تفاوت ها)؛ توليد و آزمون فرضيه هايى دربارة دانش نو. 

تصوير شماره 2: راهبردهاي محتوايي
كمك به دانش آموزان در برقراري روابط متقابل با دانش جديد

1ـ شناسايي اطالعات انتقادآميز
2ـ سازماندهي دانش آموزان به منظور برقراري روابط متقابل با دانش جديد

3ـ مرور محتواي نو
4ـ خرد كردن محتوا به قطعات قابل درك

5ـ پردازش اطالعات جديد
6ـ بسط اطالعات تازه

7ـ ثبت و ارائه اطالعات
8ـ تأمل فكورانه بر يادگيري

كمك به دانش آموزان در بكارگيري و عميق كردن درك دانش تازه
1ـ مرور محتوا

2ـ سازماندهي دانش آموزان به منظور بكارگيري و عميق كردن دانش
3ـ استفاده از مشق شب

4ـ بررسي تفاوت ها و تشابه ها
5ـ بررسي خطاها و اشتباهات در استدالل كردن

6ـ تمرين مهارت ها، راهبردها و فرايندها
7ـ تجديد نظر در دانش

كمك به دانش آموزان در توليد و آزمون فرضيه ها درباره دانش نو
1ـ سازماندهي دانش آموزان براي تكاليف پيچيدة شناختي

2ـ درگير كردن دانش آموزان در تكاليف پيچيده شناختي كه مستلزم توليد و آزمون فرضيه ها است
3ـ فراهم كردن منابع و رهنمودها

ــماره 3 نگاه كنيد)، آن دسته از راهبردها هستند كه معلم به منظور استفاده  راهبردهاى  بالبداهه (به تصوير ش
ــت، بلكه به ضرورت مورداستفاده قرار مى گيرد. اين هيجده  ــخص طراحى نكرده اس ــى معين يا روزى مش در درس
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ــت (براى مثال، با بكارگيرى بازى هاى آموزشى)؛ قبول پيروى يا عدم  راهبرد بدنبال درگير كردن دانش آموزان اس
پيروى از قوانين و شيوه هاى اجرايى؛ برقرار كردن ارتباط با دانش آموزان؛ و انتقال انتظارات باال به همه دانش آموزان 

(براى مثال، از طريق سؤال كردن از دانش آموزان داراى انتظار پائين).

تصوير شماره 3: راهبردهاي قابل اجرا برحسب ضرورت
درگير كردن دانش آموزان

1ـ توجه به درگير نبودن دانش آموزان و زمان آن
2ـ استفاده از بازي هاي آموزشي
3ـ كنترل و اداره ميزان پاسخ ها

4ـ استفاده از حركات بدني
5ـ حفظ و نگهداري سرعت مناسب

6ـ نشان دادن شور و اشتياق
7ـ استفاده از گفت وگوها و بحث هاي دوستانه

8ـ فرصت دادن به دانش آموزان براي صحبت درباره خودشان
9ـ ارائه اطالعات غيرمعمول يا هيجان انگيز

اعالم پيروي يا عدم پيروي از مقررات و شيوه هاي انجام كار
1ـ نشان دادن امروزي بودن (مد روز بودن)

2ـ نشان دادن نتايج عدم پيروي از مقررات و شيوه هاي انجام كار
3ـ نشان دادن نتايج پيروي از مقررات و شيوه هاي انجام كار

برقراري و تداوم بخشي به روابط اثربخش با دانش آموزان
1ـ درك عاليق و سوابق دانش آموزان

2ـ استفاده از رفتارهاي كالمي و غيركالمي، كه نشان دهنده محبت به شاگردان است
3ـ نشان دادن عينيت و نظارت

منتقل كردن انتظارات باال به همه دانش آموزان
1ـ احترام گذاردن و ارزش نهادن به دانش آموزان داراي انتظارات پايين

2ـ سؤال پرسيدن از دانش آموزان داراي انتظارات پايين
3ـ كند و كاو پاسخ هاي نادرست دانش آموزان داراي انتظارات پايين

2) تمركز بر راهبردهاى ويژه
ــى، بايد تعداد كمى از راهبردها را براى ادامه كار انتخاب كند تا اين كه در  معلم، به كمك مربى يا مدير آموزش
آن واحد، از همه راهبردها استفاده كند. در هر سال تحصيلى، معلم بايد يك راهبرد روزمره، يك راهبرد محتوايى 
ــت راهبردى را براى انتقال  ــب ضرورت را انتخاب كند. براى مثال، معلمى ممكن اس و يك راهبرد قابل اجرا برحس
ــور، راهبردى را براى گزارش  ــان ردة كلى راهبردهاى روزمره انتخاب كند. همين ط ــن يادگيرى از مي اهداف روش
ــى در جهت درگير كردن  ــى و راهبردى را براى كاربرد بازى هاى آموزش ــات جديد از ردة محتواي ــى اطالع مقدمات
ــاب راهبردهايى براى ادامه كار،  ــب ضرورت انتخاب كند. با انتخ ــوزان از ردة راهبردهاى قابل اجرا برحس دانش آم

تسلط معلم براين فرايند تقويت مى شود.

 
3) رديابى پيشرفِت معلم

ــطوح عملكرد با توجه به آن راهبردهاست. يكى  ــرفت معلم در انتخاب راهبردها، مستلزم توصيف س رديابى پيش
ازدستور العمل هاى كلى را كه من مورد استفاده قرارداده ام، پنج سطح عملكرد را اندازه گيرى مى كند؛ «بال استفاده»، به 
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معنى اين است كه استفاده از راهبردهاي خاص ضرورت دارد ولى معلم از آن استفاده نمى كند. «مبتدى»، به معناى 
آن است  كه  معلم از اين راهبرد به گونه اى نادرست يا با حذف بخش هايى از آن استفاده مي كند. «در حال توسعه»، 
ــمتى از آن استفاده مى كند، ولى به روشى مكانيكى.  ــتباه عمده يا حذف قس يعنى معلم از اين راهبرد بدون هيچ اش
ــت. در اين سطح، معلم نه تنها راهبرد را  ــطح چهارم  يا «كاربرد»، كه هدف حداقلى آن، پروراندن مهارت معلم اس س
بدون اشتباه استفاده مى كند، بلكه بر آن نظارت دارد تا دريابد كه آيا اين راهبرد اثر مطلوب را بر دانش آموزان گذاشته 
ــطح اندازه گيرى، يا «نوآورى»، معلم راهبرد را به حدى خوب مى شناسد و تا جايى پيش  ــت يا نه. در باالترين س اس

مى رود كه آن راهبرد را با نيازهاى هر دانش آموز در كالس درس به طور دقيق انطباق مى دهد. 
ــطح «بال استفاده» يا  ــد كه در س ــانى باش ــد ـ يعنى جزو كس امتيازات معلم مي تواند در ابتدا كامًال كم باش
ــرفت كند. در  ــود كه تمايل دارد در آن ها پيش ــتر بر حوزه هايى متمركز مى ش «مبتدى» قراردارند ـ زيرا بيش
ــنجى، يا تمريناتى كه زير نظر  ــان را از طريق خود س ــرفت خودش ــال تحصيلى، معلمان مى توانند پيش طول س
ــود و يا از طريق مشاهدات جامعى كه توسط راهنمايان انجام مى گيرد،  ــى انجام مى ش مديران يا مربيان آموزش

ــد. ــرل كنن كنت

4) فرصت هايى براى كسب مهارت بحث و مشاهده 
آخرين مؤلفة تدريس فكورانه به فعاليت هايى بر مى گردد كه معلمان را قادر به مشاهده معلمان ديگر  مى كند 
ــة آن ها با راهبردهاى خود  ــيابى، بلكه براى ديدن راهبردهاى تدريس و مقايس ــاوره، نه به منظور ارزش ـ اين مش
ــتيابى به  ــه با اميد به دس ــت. اين مقال اس
ــتن مؤثر  ــد در بكار بس ــاى جدي بينش ه
ــورت مى گيرد.  ــا در كالس درس ص آن ه
ــاهده  ــامل مش اين فعاليت ها  مى تواند ش
نوبتى از كالس هاى درس معلمان ديگر، يا 
ــناس در  ضبط ويديويى فعاليت يك كارش
اجراي راهبردهايى خاص باشد. اين مؤلفه 
هم چنين شامل فرصت هاى ساختارى براى 
معلمان است تا تدريس مؤثر را مورد بحث 
ــتن  قرار دهند. معلمان با به نمايش گذاش
ــى خاص،  ــتفاده از راهبردهاي ــارت اس مه
مى توانند موجبات توسعه حرفه اى را براى 
ــوان مربى و ناظر  ــود فراهم كنند، به عن خ
ــد و از بحث هاى فناورى  ــاى نقش كنن ايف
ــتر در بين  ـ محور براى ترغيب بينش بيش

همكارانشان استفاده كنند.

مهارت پرورى
مهارت به طور تصادفى اتفاق نمى افتد. 
دست يابي از طريق مهارت تدريس فكورانه 
انجام مي گيرد. اگر مناطق و مدارس بتوانند 
فرايند سازمان يافته اى را بوجود آورند كه 
ــته باشد، به  چهار مؤلفه فوق را در بر داش
معلمان خود كمك كرده اند تا مهارت هاى 
تعليم و تربيتِى شغل خود را بدست آورند.
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