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مؤثر  مدیریت  زمینه  در  معلمان  عمومی  ویژگی های 
باید  اثربخش  معلم  هر  دارد.  زیادی  تأثیر  کالس 
از  برخوردار  عاطفی،  خوش اخالق،  بشاش،  فردی 
دقیق تر،  به طور  باشد.  انطباق پذیر  و  روانی  سالمت 
بتوانند  باید  که  هستند  افرادی  کارا  و  مؤثر  معلمان 
کنند  حفظ  را  خود  خونسردی  بحرانی  لحظه های  در 
به  سلطه جویانه  یا  تدافعی  موضعی  اتخاذ  بدون  و 
حرف های دانش آموزان گوش بدهند و از برخوردهایی 
بپرهیزند  باخت مطرح است  و  برد  آنان مسئله  در  که 
دیگر  و  اذیت  و  آزار  سرزنش،  پس روی،  به جای  و 
برگزینند. را  مسئله  حل  موضع  افراطی،  واکنش های 
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 مقدمه 
آموزش وپرورش یکی از نهادهای اصلی جامعه است که تعليم وتربيت و ساختن 

انسان مطلوب و مؤثر را در جامعه به عهده دارد. برای پرورش افراد مطلوب، نياز 

به یک نظام آموزشــی کار آمد است که اجزاء و عناصر آن اعم از مواد درسی، 

دانش آموز، معلم، وسایل آموزشی، فضا و غيره با یکدیگر ارتباط متقابل دارند تا 

اهداف مورد انتظار تحقق یابد. از طرف دیگر، تدریس و آموزش از نظر ماهيت 

یک نظام ارتباطی متقابل است و كاركنان مدرسه به سان گروه پویایی، درصدد 

آماده کردن افراد برای ورود به جامعه در سطح بسيار گسترده تری است. کالس 

درس نيز به عنوان یک گروه کوچک اجتماعی و کوچک ترین خرده سيســتم 

اجتماعی در نظام آموزشــی دارای خصوصيات و ویژگی های منحصر به فردی 

است که آن را از سایر سازمان ها و نهادهای اجتماعی متمایز می کند. این خرده 

سيستم بدنبال تحقق اهداف آموزشیـ  تربيتی است ، از این رو نياز به مدیریت 

دارد. با این تفاوت که در کالس درس بيش از ســایر سازمان های اجتماعی و 

رســمی کارکردهای مدیریت در هم تنيده است و براحتی از هم قابل تفکيک 

نيســت و در آن »مدیریت کالس« و »تدریس« دارای کنش متقابل گسترده و 

پيچيده ای می باشند. 

مدیریــت کالس درس را متــرادف با »کنترل و انضبــاط« و یا »طراحی و 
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ســازماندهی« کالس درس در نظر گرفته اند در این دیدگاه تدریس و آموزش 

برجسته تر از مدیریت کالس می باشــد دیدگاه دوم، کالس درس به عنوان یک 

نظام اجتماعی اســت که شامل همه فعاليت های معلم در کالس درس می شود. 

این دیدگاه مدیریت کالس درس را شــامل ســه مرحله، مقدمات )طراحی و 

سازماندهی( اجرا )رهبری،  هماهنگی، کنترل، آموزش( و ارزشيابی می داند. این 

دیدگاه زمينه پویایی، توصيف، تحليل و تبيين کالس درس و فعاليت های معلم را 

فراهم می کند. به طور خالصه مدیریت کالس درس به مفهوم »ایجاد شرایط الزم 

برای تحقق یادگيری است«. 

معلمان در کالس درس با چالش های مهمی روبه رو هستند از جمله: ایجاد انگيزه 

برای همه دانش آموزان، انجام کارهــای گروهی، نظارت بر رفتار دانش آموزان، 

نظارت بر پيشــرفت یکایک دانش آموزان که مدیریت صحيح کالس می تواند 

توانایی معلم را دو برابر تقویت کند. به طوری که مدیریت مناسب کالس مبتنی 

بر شــيوه دانش آموزمحوری و ارتباطی هوشمندانه و عاطفی با فراگير، موجب 

تحقق نظم، تقویت انگيزه های درونی برای انجام هرچه بهتر فعاليت های مرتبط 

با یادگيری می شود. 

عوامل زیادي بر مدیریت كالس درس تأثيرگذار است اما بدون شك ویژگي هاي 

شخصيتي و روش ها و فنون تدریس معلم از عوامل بسيار مهم در نظم دهی کالس 

می باشند. معلمی که ظاهر آن آراسته می باشد، مثبت نگر و خوش اخالق است به 

توانایی هایی ذهنی، جسمی، عاطفی و تفاوت های فردی شاگردان آگاهی دارد، 

شرایط فيزیکی کالس را از قبل آماده می سازد، مهارت ارزشيابی و پرسش کردن 

را می داند، دانش آموزان را دوست دارد و به کارش عالقه  نشان می دهد، با ایمان، 

راستگو، صادق و خوش بيان و در کارش مسلط است، با معلمی که این ویژگی ها 

را ندارد، مسلمًا بسيار متفاوت است بنابراین معلمين باید این صفات را در خود 
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آشکار نمایند و در تمهيدات اشتغال به حرفه مقدس معلمی، این ویژگی ها را در 

خود متبلور سازند. معلم باید قادر به توصيف دقيق و تخصصی رفتارهایی که به 

آن ها اشاره می کند، باشد و روشن نماید که چگونه دانش آموزان می توانند الگوی 

کاربرد رفتارهای مطلوب در کالس باشند.

ویژگی های عمومی معلمان نيز در زمينه مدیریت مؤثر کالس تأثير زیادی دارد. هر 

معلم اثربخش باید فردی بشاش، خوش اخالق، عاطفی، برخوردار از سالمت روانی 

و انطباق پذیر باشد. به طور دقيق تر، معلمان مؤثر و کارا افرادی هستند که باید 

بتوانند در لحظه های بحرانی خونسردی خود را حفظ کنند و بدون اتخاذ موضعی 

تدافعی یا سلطه جویانه به حرف های دانش آموزان گوش بدهند و از برخوردهایی که 

در آنان مسئله برد و باخت مطرح است بپرهيزند و به جای پس روی، سرزنش، آزار 

و اذیت و دیگر واکنش های افراطی، موضع حل مسئله را برگزینند.

یک معلم باید با توجه به شرایط کالسی »امکانات و تجهيزات« توانایی هایی 

خود و شــاگردان و محتوای کتاب های درسی یک روش مناسب انتخاب نماید 

و در صورتی که روش تدریس معلم مناسب نباشد باعث سردرگمی شاگردان، 

شلوغی کالس و اتالف وقت خواهد شد. بنابراین الزم است که یک معلم نسبت 

به الگوها، روش ها و راهبردهای فنون تدریس، آگا هی های الزم را داشته باشد 

تا به موقع و در جای مناسب از هر کدام از روش ها و فنون، با موقعيت بهره مند 

گردد. یکی از دالیل اســتفاده نکردن از روش های فعال تدریس توسط معلمان 

محتوای کتاب های درسی است. بنابراین ضرورت دارد که یک معلم در طراحی 

آموزشــی تدابيری بيندیشد تا شاگردان را با مفاهيمی که ارائه شد آشنا کرده 

و امکان برهم زدن نظم کالس را از دانش آموزان خاطی ســلب نماید، همچنين 

ضروری است که محتوای کتاب های درسی با توجه به چگونگی آموزش و اعمال 

روش های تدریس فعال بازنگری گردد.
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 ايجاد تحول در كالس درس 
 از كجا؟ چگونه؟ و چرا؟ 

سولماز نورآبادي
دانشجويدكترايبرنامهریزيدرسيدانشگاهتربيتمعلمتهران

 اشاره 
عنواناینمقالهســؤالیاستکهقباًلدرمجلهطرحشدهبود.اینمقالهپاسخی

بهآنسؤالاست.
آموزشیكيازكارهايموردعالقةمناســتودرحاليكهدانشــجويدكترا
هســتم،اوقاتفراغتخودرابهتدریسميپردازم.ازآنجاكهاســاستحولدرهر
كاري،دگرگونيذهنيتآدمياست،منایندگرگونيراباتغييررویكردمنسبتبه
شيوههايیاددهي-یادگيريآغازكردم؛یعنيروشتدریسخودراازانتقالصرفو
مستقيمدانشبهفرایندیاددهي-یادگيريفعالتغييردادم.پيشازبيانچارچوب
فكريخوددرپاســخمطرحشــده،الزمميدانمتوضيحاتيراارائهدهم:باتوجه
بــهناكارآمديروشهايمعمولتدریسدریادگيريمعنادارازیكســوومزایاي
روشهــايجدیدتدریسكهطيمطالعاتگوناگــونوتحقيقاتفراوانبهاثبات
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رسيده،منروشتدریسكاوشگريرامفيد،كارسازومناسببرايیادگيريفعال
ميدانموبراساسشرایطكنونيمدارسمان،تجربةخودرادراینبارهبرايآگاهيو

استفادةسایرمعلماندركالسدرسشرحميدهم:
درشرایطگسترشبيشازحداطالعاتودانشبشريكهروزبهروزهمدامنةآن
گستردهترميشود،انتقالصرفاطالعاتبرايیادگيريعميق،غيرممكنوبيفایده
خواهدبود.فرایندیاددهي-یادگيريبایدیادگيريرافعالكندتایادگيرندهمطالب
درســيرادرســتدرككندوبتواندبيرونازمحيطآموزشيدرتقابلبامسائل
پيشآمدهازدانستههايخودبهرهمندشود.مننيزبهعنوانمعلمباتوجهبهنتایج
مثبتيكهازاجرايروشهايجدیدآموزشــيمخصوصًانظریةشناختيورویكرد
ساختنگرایيبهدستآمدهاســتوباآگاهيازكارآمديفناوريهاياطالعاتو
ارتباطاتدرآموزش،تصميمگرفتمچارچوبيفكريبرايتدریسخودطراحيكنم
كهبتوانمدرآنبازدهفرایندیاددهي-یادگيريراپيشبينيكنم.وقتيروشهاي
جدیدآموزشيرامطالعهكردم،روشتدریسكاوشگريبهنظرمبسيارجالبآمد.
روشكاوشگريبهشــيوهايازتدریسویادگيريگفتهميشودكهدانشآموزبر
اساسراهنمایيخاصمعلم،مفهومیامسئلهايرابهطورانفراديمطالعهوبررسي
ميكندوآنهاراميآزماید.ســپسازاطالعاتبهدستآمده،نتيجهگيريميكند
وميكوشدبهاستنباطكليبرســد.دراینروش،شرایطآموزشبهگونهايفراهم
ميشودكهدانشآموزميتواندازطریقفعاليتهايفكريوخودرهبريبهكشف
برخيمفاهيمواصولعلميبرسد.مراحلروشكاوشگريكهدركارتدریسازآن

استفادهميكنمچنيناست:
1. ابتــداتدریسخودراباطرحیكپرســش،معمایامشــكلآغــازميكنمواز
دانشآموزانميخواهمجوابیاراهحلراپيداكنند.مثاًلبرايبهفكرواداشتن
دانشآمــوزاندربارةمضراتآلودگيهوا،ابتــداچندبرگكاغذرادركالسبا
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كبریتسوزاندموسپسدربارةدودوآلودگيهواكهباعثسرفةدانشآموزشده
بود،شروعبهبحثكردمواینسؤالرامطرحكردمكهعلتسرفهشماچهبود؟
2.برخــالفروشهايمعمول،مندراینروشنقشراهنماراداشــتموجواب
ســؤالرامستقيمًادراختياردانشآموزانقرارندادم.درموردجوابهايكوتاه
دانشآموزانمانندبله،نه،شایدو...توضيحبيشتريازآنهاخواستموآنهارابه
اظهارنظر،كنجكاويوآزمایشفرضياتشانتشویقكردم.دربارةصحتوسقم

نظراتشانهمبهطورمستقيمدخالتنكردم.
3.سعيكردمازطریقراهنمایيوپـــرسشهــايمـنـاسب،دانــشآموزانرادر
مسيرجمعآورياطالعاتوكشفجوابقراردهم.البتهبرايباالبردنكارایي

اینروشتوجهداشتمكه:
مفاهيمومســائليراانتخابكنمكهباواقعيتتطبيقداشتهوقابلبررسيو

كاوشباشند.
شــرایطفعاليتواستفادهازوسایلكمكآموزشيراطوريفراهمساختمكه
دردانشآمــوزانانگيزهوكنجكاويایجادكند،موضوعموردمطالعهبرايهمة
دانشآموزانروشــنشــودتابااطمينانخاطر،اطالعاتالزمراجمعآوريو

طبقهبنديكنندونتيجهالزمرابهدستآورند.
4.بهدانشآموزانفرصتكافيدادمتابهراحتياظهارنظروبحثكنندویادداشت
بردارنــد.بهاظهاراتدانشآموزاننيزبهدقتگــوشدادمومرحلهبهمرحله
همگامباميزاندریافــتودركآنهاپيشرفتم.برايمثال،درموردموضوع
آلودگيهوا،هردانشآموزحرفيزدودربارةمضراتآلودگيهوابرايانسانها،
حيوانــاتوگياهاننظرهايجالبياظهاركرد.مــندراینمرحلهبهدقتبه
نظراتشــانگوشدادموبدوناشارةمستقيمبهدرستيیانادرستينظرات،به
كمكدانشآموزان،بحثراتارسيدنبههدفنهایيدرسبههمينگونهادامه
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دادم.البتهنكتهايكههموارهدرنظردارمایناستكهازهمةدانشآموزانطي
سؤاالتمتفاوتينظرخواهيميكنمودركالسمدانشآموزيغيرفعالوشنوندة

صرفنيست.
5.درصورتلزوم،نظریاتدانشآموزانرابرايبقيةدانشآموزانروشنتروكاملتر
توضيحميدادموآنهارابهگونهايهدایتميكردمكهدربينگروهبهشكلي
عملوبحثكنندكهازنظریاتیكدیگربهدرستيآگاهشوند.درحينفرایند
یاددهي-یادگيري،سعيكردمازســطوحبااليیادگيرينيزسؤاالتيمطرح
سازم،مانند:چگونهميتوانيماینفرایندیااینبحثكالسرابهصورتسادهتر
توضيحدهيمیاچگونهميتوانایندونظررایكيدانست؟بهعبارتدیگر،آنها

رابهبياننظربادليلوبرهانودرككاملتشویقميكردم.
6.بــرايجبرانكمبودوقتكالس،جوابتعداديازســؤاالتســادهرابهخود
دانشآموزانوبهخــارجازكالسدرسمحولكردم.نيززمانمباحثكالس
درسراباتوجهبهســادگيویامشكلبودنســؤالودرسموردنظر،ميزان

راهنمایيخودواطالعاتقبليدانشآموزانتنظيمكردم.
ازجملهمزایایيكهمندرایــنروشتدریسآنهارادربارةاكثردانشآموزانم

متوجهشدم،عبارتانداز:
اینروشســببپرورشتوانایيهايفكريدانشآموزانوافزایشمهارتهاي
ذهنيآنهاميشــودودرجریــانكاوشوگردآورياطالعــاتانواعراههاي

یادگيريراتجربهميكنندوميآموزند.
بهدليلاینكهتجربههاویافتههايبهدستآمدهمحصولكشفخوددانشآموزان
هســتند،ميزانپایداريمطالبدرحافظةآنانبيشتراستوذوقوعالقهبه

یادگيريوفعاليتبيشتردرآنانتقویتميشود.
دانشآموزانمعلوماتپراكندةخودرابرايرســيدنبهپاسخنظمميدهند،از
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تركيبونظامدهيآنهامجهوالتراكشفميكنندوبهتدریجبهخودمتكي
ميشوندوبهنظمفكريودقتكردنعادتميكنند.

باقبولنظراتصحيحدانـــــشآموزانوتـــــأیـيدفعاليتهایشانبهوسيلة
گروه،اعتمادبهنفسآنهاافزایشميیابدوچونخودبهعنوانمعلم،یكياز
افرادگروهبودم،دانشآموزاناحساسآزاديميكردندونظراتخودرابهراحتي
ميگفتنــدالبتهطياینفراینددانشآمــوزاناحتياطهمميكنندچونهم
گروههایشــانمطالبيراقبولدارندكهمبنايعلميداشتهباشد.دركلحس

همكاريآنهانيزتقویتميشود.
درنهایتميتوانایننكتهرانيزاضافهكردكهخودمبهعنوانمعلم،دراینروش
موفقيتخودرادرتحققهدف،براساسكيفيتپرسشوپاسخ،نتيجهگيريوسایر

واكنشهايدانشآموزانارزشيابيكردمونتيجةقابلقبولبهدستآمد.
نكتةقابلتوجهایناستكهاجرايموفقيتآميزاینالگووروشتدریس،مستلزم
وجودمعلمیامربيماهرومتخصصوآشــنابهتماميابعاداینروشاســت.به
معلمانتوصيهميكنمكهضمنكسباطالعاتومطالعاتفراوان،قدرتتشخيص

وجهتدهيدرستبهپاسخهاوسؤالهايدانشآموزانرادرخودتقویتكنند.
ازاینروشميتواندرتمامسنينودورههايتحصيليبهرهمندشد.مامعلمان
نبایدآموزشخودرابهیكروشتدریسمحدودكنيموهموارهبایدبهخاطرداشته
باشيمكههدفازتغييرروشوایجادتحولدرنظامآموزشي،پرورشاندیشهورزي
وافزایشقدرتتفكرونيزتشویقدانشآموزانبهدركعميقویادگيريفعالاست.



 خلق كالس كارامد

نویسنده: دیوید ویلكاكس*
مترجم:الهام سليمي 

كليدواژه ها: مدیریتكالس،كالسكارامد،برنامةآموزشي

مدیریتکالسزمانیبهدرستیامکانپذیرمیشودکهمعلمبتواندباکالسخود،
یعنیآنچهکهکاروحرفهتلقیمیکند،ارتباطبرقرارکند.حرفزدندراینمورد
راحتترازعملکردناست،اینطورنيست؟هرچندکهظرافتیهنریدراینکار
نهفتهاست،اماکارواقعًاسادهاست!بههرحال،اگرشماازآندستهمعلمانیهستيد
کهدرحالحاضرباادارهکردنکالسدرستانمشکلدارید،میتوانيدهمينفردا
سرکالسحاضرشویدواعالمکنيدکهاینحرفهراباانجامیککارپيشخواهيد
برد.خودرابرایاینواقعيتآمادهکنيدکهمالکيتمســائلمربوطبهادارةکالس
ازآنشماســتوشماتنهاکسیخواهيدبودکهمیتواندازعهدةحلاینمسائل
برآید.اینموضوعرادرککنيدکهمدیریتکارامدکالسباشــماشروعوبهشما
ختممیشــود.بهخودتانیادآوریکنيدکهاینکالسمالشماســتوازطرف
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مدرسهایناختياربهشمادادهشدهاستکهآنرابامهارتوبهصورتیکارامداداره
کنيد.بنشــينيدوفهرستیازمسائلمربوطبهمدیریتکالس،کهدرحالتجربه
کردنآنهاهستيدوآموزشراتقریبًامختلکردهاندتهيهکنيد.برنامةآموزشیرا
کناربگذاریدونگرانعقبماندنازآننباشيد.بهمحضاینکهتوانستيدکالسرا
بهکارکردمناســبینزدیککنيد،عقبماندگیازبرنامةآموزشیراجبرانخواهيد
کرد.بههرحال،احتمااًلشــاگردانتاندرحالحاضرآمادگیالزمرابراییادگيری
ندارند.بنابراین،برفهرستیتمرکزکنيدکهتهيهکردهاید.آنرابررسیکنيد.ازخود
بپرسيد،برایکاستنازمشکالتیکهباآنهاروبهروهستموافزایشبازدهآموزشی،
چهکاریمیتوانمانجامدهم؟سعیکنيدازدیدشاگردانتانبهموضوعنگاهکنيد.
چهچيزیواقعًاموجببرانگيختگیآنهامیشود؟چراآنهااینگونهرفتارمیکنند؟

چراآنهااینکارهارادرکالسشماانجاممیدهند،نهکالسهایدیگر؟
سپسدروسیراکهبههریکازمشکالتموجوددرفهرستشمامربوطمیشوند
مشخصکنيد.واضحوروشنبابچههایکالسدرموردآنهاصحبتکنيد.سعی
کنيدآنهابامشکالتکالسدرگيرنشوند.بادانشآموزانروراستوصریحباشيد
ودرمورداهميتموضوعاتدرسیبهآنهااطالعاتیبدهيد.درعينمحکموقاطع
بودن،فهيمودلســوزباشــيد.فریادنکشيد،اماملتمسانههمرفتارنکنيد.بهآنها
نشاندهيدکنترلخودواحساساتتانرادردستداریدوازاینبهبعدقراراستدر
اینکالستغييراتیصورتگيرد.رفتارهاییرابهعنوانالگومعرفیکنيدکهبتوان

ارزیابیکرد.اگردانشآموزیتوانستبهآنالگوهانزدیکشود،اوراتشویقکنيد.
شاگردانتانرادرگيرمشکالتیکنيدکهدرفهرستآمدهاست.بهآنهانشاندهيد
همکاریشانبرایتانارزشمنداست،امادراینکارزیادهروینکنيد،زیراممکناست
اینتصوربرایشانپيشآیدکهشماقصدکنترلوفریبشانرادارید.بهخاطرداشته
باشيد،هدفشماازیکطرفکاهشمشکالتوازطرفدیگرافزایشمدتزمان
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آموزشاســت.روندپيشرفتتانراجدولبندیکنيدوهرمشکلیراکهباموفقيت
پشــتسرمیگذارید،ازفهرستتانحذفکنيد.درانتهابدانيد،مدیریتکارامددر
کالسدرس،هيچگاهکاملوبینقصقابلحصولنيســت.بعضیروزهاهمهچيز
خوبپيشمیروداماروزهاییهمهســتندکهاوضاعخيلیهمخوبنيستند.در
هرحال،اگرتصميمداریدکهامروزکنترلرادردســتبگيرید،روزهایخوبیکه

انتظارتانرامیکشندبيشترازروزهایبدخواهندبود.مناینراتضمينمیکنم.

پي نوشت 
* David G Wilco

منبع
1. www.en234.com
2. Creating an Effective Classroom
3.Update Time: 2012-01-03 Author.
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 غني سازي محيط يادگيري

دكتر نيره شاه محمدي 

شعارسال1395كه»اقتصادمقاومتي،اقداموعمل«است،وبهویژهمحدودیت
بودجةآموزشوپرورش،معلمانرابيشازهميشهبهلزومصرفهجویيدراستفادهاز
منابعروبهروكردهاست.دراینميان،چوناستفادهازمنابعووسایلكمكآموزشي
ضرورياستوتأثيرزیاديدرتثبيتوتعميقیادگيريدارد،بایدمعلمان،خصوصًا
معلمانــيكهبهتازگيواردحرفهمعلميشــدهاند،ازمنابعيبــدونهزینةقابل
دسترسي،كهقابلبازاستفادهشدن،اصالحوبهاشتراكگذاريميباشنداستفاده
وســعينمایندایناستفادهرابهحداكثربرسانند.دراینراستاتوجهبهنكاتزیر

ضروريبهنظرميرسد:
فهرســتيازوسایلمفيدوالزمموردنيازكالسبرايآموزشراتهيهكنيدواز
دانشآموزانبخواهيددرتأمينآنهاكمككنند.ازمواددورریختنيیابازیافتشده
اســتفادهكنيد.برلزوممراقبتازمنابع،موادووسایلوضرورترعایتاحتياطدر
بهكارگيريصحيحومحتاطانهآنهاتأكيدكنيد.مســئوليتمنابعيراكهازآنها
استفادهميكنيدبهدانشآموزانبسپرید.ازابتدايسالتحصيليازوالدینبخواهيد
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بهعنوانیكهمراهوتسهيلگربهشمادرامرآموزشكمككنند.برخيازوالدین
ممكناستقبولبههمكارينكنند،وليحداقلازبرنامههايآموزشيمدرسهباخبر

ميشوند.
هردانشآموزالزماستبهسهدستهكتابخانه؛كتابخانةعمومي،كتابخانةمدرسهو
كتابخانةشخصيخوددسترسيداشتهباشد.دركتابخانهمدرسهكتابهايمناسب
برايآموزشدركالسپيداشود،كتابخانهعموميبهنيازهايتكتكدانشآموزان
پاسخگوباشدودركتابخانهشخصيدانشآموزكتابهايموردعالقهخودراانتخاب

كندودرآنقراردهد.
كتابهایــيرادراختياردانشآموزانقراردهيدوبخواهيددرگروههايكوچك
دربــارةآنهابهگفتوگوبپردازندوآنهاراخالصهكردهوبهكالسگزارشدهند.
مطمئنشــویدكههردانشآموزدركنارخودیكفرهنگلغــتداردوازآندر
صورتلزوماستفادهميكند.هرنيمسالتحصيلينيزبچههارابهیكگردشعلمي
بهكتابخانةعمومينزدیكمدرسهببریدوازآنهابخواهيدكارتعضویتخودرابه
همراهداشتهباشند.آنانراباشيوةنگهداريكتابهايكتابخانهآشناكنيد.باكمك
دانشآموزانگروهيبهعنواندوستانكتابخانهتشكيلدهيدوظيفهاینگروهكمك

بهادارهكتابخانهوتميزنگهداشتنآناست.
ازكتابداربخواهيددرتشكيلگروههايكتابخوانيبعدازساعِتمدرسهبهشما
كمككندوبهدانشآموزاندرانجامتكليفكالســيیاتحقيقآموزشيویافتن
مطالبازطریقاینترنتكمككنــد.ازدانشآموزانبخواهيدبرايخودكتابخانة
خانگيدرستكنندوبهتبادلكتاببادیگردانشآموزانبپردازندیاكتابهايخود
رابــهآنهابرايمطالعههدیهدهند.قبلازمعرفيیككتاببهدانشآموزانبراي
مطالعه،دربارةنویسنده،تاریخچةزندگياووسبكنوشتههاياوصحبتكنيد.این

امرعالقةدانشآموزانرابهمطالعةكتابافزایشميدهد.
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یككتابخانةكالسيایجادوآنراپرازكتابكنيد.ميتوانيداینكتابهارادر
داخلسبدهایيطبقهبندينمایيد.برايانتخابكتابميتوانيدازكتابخانةعمومي
نزدیكمدرســهكمكبگيریدوشایدكتابهايموردنيازشماراتهيهوبهصورت
رایگاندراختيارتانقراردهند.باهمكارياولياوسایرمدارسنمایشگاهكتاببرگزار

وازطریقآنكتابهايمناسبرابهدانشآموزانمعرفيكنيد.

 همكاري و مشاركت با ديگران براي غني سازي فرايند يادگيري 
همكارانشــمامنابعباارزشيهســتند.باآنهاارتباطبرقراروازدانشوتجربة
آنهااســتفادهنمایيد.مشكالتآموزشيخودراباآنهادرميانبگذاریدودرپيدا
كردنراهحلازآنهاكمكبگيرید.روزيرابهنامروزمعرفيمشاغلقراردهيد.از
دانشآموزانبخواهيددربارةشغلهايموردنظرخودبهتحقيقبپردازندسهشغل
موردعالقةخودرامشــخصكنندوسپسسهنفرراكهدراینشغلهستندپيدا
كنندوباآنهامصاحبهكــردهونتيجهرابهكالسگزارشدهند.دراینروزیك
گردشعلميبهیككارخانهیاجایيمشــابهفراهمكنيــد.یكفرمارزیابيبراي
دانشآموزانفراهمكنيدتابهســؤاالتآنپاســخدهندوتجربياتوآموختههاي
خودراگزارشكنند.روزيرانيزبهجشــنغذاتخصيصدهيدوازدانشآموزانو

خانوادههایشانبخواهيدباتهيهغذادرآنشركتكنند.
ازمنابعبيرونياستفادهكنيد.مثاًلازدانشگاهمحلتحصيلخودویامؤسسات
آموزشــيدیگربخواهيدكهبرايدانشآموزانشمابرنامههايمباحثةآزادعلمي
برگزاركنند.خيليوقتهاميتوانيددانشآموزانرابهبازدیدرایگانازیكدانشكده
ببریدودرآنروزامكاناستفادهازوسایليراكهدرمدرسهموجودنيستبرایشان

فراهمسازید.
تحقيقكنيدشــركتهايبزرگچهامكاناتيارائهميدهند.بعضيشركتهاي
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بزرگ،بهعنوانبخشــيازسياســتهايتبليغاتيخود،انواعنوارهايویدئویيو
كتابچههايآموزشيتهيهميكنند.اینموادمعمواًلبهصورترایگاناهداميشوند
وبرايفعاليتهايمفيدكالسيقابلاستفادهاند.گردشعلميبهمراكزصنعتينياز
بهدادناطالعاتالزمبــهدانشآموزاندراینزمينهدارد؛برايهمينازكاركنان
بخواهيدتوضيحاتكافيدربارةاینشغلوتوانایيهايموردنيازآنرابهدانشآموزان
توضيحدهند.ســایتهایيرابرايیادگيريبيشتربهدانشآموزانمعرفيكنيداز
آنهابخواهيداگروبسایتمناسبيراهمميشناسندبهكالسمعرفيكنند.البته

الزماستوالدینومعلمازقبلمناسببودناینسایتهارابررسينمایند.
اجازهدهيددانشآموزانازدوربينمدرســهاستفادهكنندباآنعكسبگيرندو
داســتانيبااستفادهازعكسهابيانكنند.دستورالعمليبرايبهكارگيرياینترنت
دركالسدرسومدرســهتهيهكنيدودراختياردانشآموزانقراردهيد.باكمك
متخصــصتكنولوژينرمافزارهايموردنيازخودراتهيهكنيدودردســترسقرار

دهيد.كاربردپاورپوینترابهدانشآموزانآموزشدهيد.

منبع
Kandace, Martin (2005) one thousand best new teacher survival secrets, published by Sourcebooks, 

USA.
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 چگونه كالس خود را مديريت كنيم؟

دكتر نيره شاه محمدي 

اگرچهنخســتينروزهايكاردرمدرســهوتجربياتآن،اثرگذارترینوشاید
ماندنيتریــنخاطراترادرذهنیكمعلمتــازهكارثبتميكند،درعينحالبا

اضطرابهايفراموشناشدنيفراوانينيزعجيناست.
دراینميانمهمتریندغدغةمعلمانتازهكاركهبهتازگيازدانشگاهفارغالتحصيل
شدهووارددنيايكارمعلميميشوندادارةكالسیابهتعبيريمدیریتادارةكالس
درساست.چگونگيبرقرارينظمدركالسوتدریسموفق،مجموعهنگرانيهاي
اینگونهمعلماناست.بنابراینآگاهيازمفهوممدیریتكالسوراهبردهايآنبراي

چنينمعلمانیضرورياست.
مدیریتكالسدرسمجموعهايازبرنامهریزيهاواقداماتياستكهمعلمبراي
اطمينانیافتنازاثربخشيوكارایيیادگيريدركالسبایدانجامدهد.معلمانيكه
درامرمدیریتكالستواناوموفقهستندنظموانضباطرادرجایگاهمناسبآندر

كلصحنهآموزشقرارميدهند.نكاتيرادراینزمينهیادآورميشویم.
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بهعنوانیكمعلمدوانتظاراساســيازكالسخودداشتهباشيد؛یكيهمكاري
دانشآموزانودیگريموفقيتبااليآنهادرتحصيل.اگرميخواهيددانشآموزانتان
باشــماهمكاريكنندطرحمدیریتكالسبابهرهگيريازدانشخودوتجربيات
همكارانتان،بهمنظورادارةبهتركالسوباالبردنكارایيآن،تهيهكنيد.هرطرحي
رابرمبناياحترام،ادبومراقبتدانشآموزانازیكدیگرتهيهوبرنامهریزيكنيد.
دانشآموزانيكهمحبتشمارادركودریافتميكنندمشكالتانضباطيورفتاري

كمتر،عملكردتحصيليبهتروانگيزةباالتريخواهندداشت.
ارتباطخودبادانشآموزانرابراساساعتمادومهربانيبهآنهابرقراركنيد.بااین
روشحلمشكالتدانشآموزانبرایتانتسهيلميشودوميتوانيدفرایندآموزش
وتدریسراحتتريداشتهباشيد.هرصبحكناردركالسبایستيدوبهدانشآموزان
سالمكنيد.بااینكاربهآنهاميگویيدكهآنهابخشيازكالسشماهستند.هر
روزقبلازخارجشــدنازكالسازدانشآموزانبخواهيدبهیكجملهنيمهتمام
مانند:»منیــادگرفتمكه...منفهميدمكه...«پاســخدهند.فعاليتكالسرابا

فعاليتهاوتجربياتمنحصربهفردشروعكنيد.
ازابتدايسالقوانينومقرراتكالسخودراباكمكدانشآموزانتانمعينكنيد
وبهآنوفادارباشــيد.اینكارباعثميشــودتاآنهاكمترقوانينرازیرپابگذارند.
دستورالعمليدرزمينهمسایلانضباطيبهدانشآموزانبدهيد.خودتانسرزمانوبه
موقعدركالسحاضرشوید.باآمادگيبهكالسبروید.برايمعرفيقوانينانضباطي
كالسدرسومدرسهزمانصرفكنيدتادانشآموزانقوانينرابشناسند.قوانينرا
بهطورشفافبرایشانتوضيحدهيد.الزماسترفتارهايقابلمشاهدهراتعریفكنيد
تادانشآموزانبدانندكهازآنهاچهانتظاريدارید.بایدتعدادقوانينكمباشند.تبعات
وعواقبهرقانونرااعالمكنيد.بارفتارهاینامناسببرخوردكنيد.دررفتارتانثبات

داشتهباشيد،زیرابيثباتيرفتارياعتبارشمارابهخطرمياندازد.
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برايهدایتكالسرویههايمشخصداشتهباشد.درواردكالسشدن،درهنگام
تدریس،و...اینرویههاباعثميشوندبچههابهآنهاعادتكنندوكالسشمابه
آراميوباامنيتپيشرود.فهرســتيازاینرویههاقبلازشــروعمدرسهتهيهو
بهکالسمعرفیکنيد.بادانشآموزاندربارةمشکالترفتاریآنهاصحبتكنيد.
برايتحویلتكاليفباكمكدانشآموزانزمانتعيينكنيد.بهآنهاكمككنيدتا
اولویتهاوانتظاراتخودرابرايتحویلبهموقعكارهایشانمشخصكنند.پيامد
بهموقعتحویلندادنتكاليفرابهآنهاگوشزدكنيد.سعيكنيدهموارهبهبرنامه
مدیریتكالسدرسخودپایبندباشــيدزیرااینامربهادارهبهتركالستانكمك

ميكند.

منبع
Brenny, kathleen, Martin, Kandace(2006) 1000 best new teacher survival secrets, Published by 
Sourcebooks, Illinous.USA



 11 پيشنهاد براي رسيدن به كالس شاد

ترجمهوتأليف: مجتبي ناطقي 

وقتیازارزیابیوبررسیعملکردکالسدرسصحبتمیشود،ناخودآگاهذهنمان
ســراغنمرهوميانگيننمرههایدانشآموزانمیرود،درحالیکهارزیابیاصلیباید
براســاسروحيهومحيطکالسانجامشــود.جوآرام،گرموصميمیومعلمیشاد
کهروحيهیدانشآموزانشازهرچيزیبرایاومهمترباشــد،درستهمانچيزی
اســتکهکالسدرسنيازدارد.آنقدرکهشادبودنفردرابهسمتموفقيتهدایت
میکند،موفقيتباعثشــادینمیشود.برایاینکهکالسیشادداشتهباشيم،باید
بدانيمآیادانشآموزانمادرکالسشادهستند؟آیاخودمابهعنوانمعلمآنکالس
شادهستيم؟چندپيشنهادبرایشادکردندانشآموزانوفضایکالسدرادامهآمده

است.

  بيشتر لبخند بزنيد
تنهابایکلبخندسادهمیتوانيداینحسرابهدانشآموزانالقاکنيدکهازبودن
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درکنارآنهاشــادوخرسندید.وقتیلبخندمیزنيد،حتیاگرواقعًاشادنباشيد،
مغزشماسروتونين،دوپامينواندورفينترشحمیکندکهدرواقعانتقالدهندههای
عصبیشادیهستند.بنابراین،ناخودآگاهاحساسشادیمیکنيدومتقاباًلاینحس

رابهمخاطبانخودانتقالمیدهيد.

 با آغوشی باز خوشامد بگوييد
خوشامدگوییرامیتوانيدقبلازشروعمدرسههاآغازکنيد.میتوانيدبافرستادن
نامهیاپستالکترونيکیبهدانشآموزانجدید،بهآنهاخوشامدبگویيد.اینموضوع
باعثمیشــوددرادامهجمعیدوســتانهدرکالسدرسایجادشــود.بااینکار،
دانشآموزاناحساسبهتریخواهندداشتوپيشينهیذهنیشانازمعلمجدید
مثبتخواهدبود.بهیادداشتهباشيد،کالسیکهتوجهکاملمعلمراداشتهباشد،

کالسشادیخواهدبود.

  بگذاريد بچه ها لحظه شماری كنند
بهآخرینباریکهبرایتعطيالتخودبرنامهریزیکردید،فکرکنيد.تارسيدن
وقتســفرچهحسوحالیداشــتيد؟یابهآخرینآخرهفتهایکهسفرکوتاهی

داشتيدفکرکنيد.درطولهفتهچقدرخوشحالبودید؟
برایدانشآموزانخودبرنامهایدرنظربگيریدتابرایرسيدنبهآنلحظهشماری
کنند.برایمثال،میتوانيدآنهاراازتکاليفآخرهفتهمعافکنيد.یابرایروزی

خاصازهفتهبرنامهیبازییافعاليتیجانبیدرنظربگيرید.

  برای شناخت دانش آموزانتان وقت بگذاريد
اینکهدانشآموزانتانرابشناسيد،نهتنهابرایآنهاخوباست،بلکهبرایخودتان
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هممفيداست.داشتنفضاییگرموصميمیمياندانشآموزان،کاررابرایمعلم
راحتترمیکند.

البتــهکهاینکاروقتزیادیمیبرد،امابهنتایجیکهدرطولســالتحصيلی
دارد،میارزد.اینشناختهامیتوانددربرخوردهایکوتاهبعدازکالسیادروقت

استراحترقمبخورد.

 با هم ناهار بخوريد
اگرواقعًاقصدداریددانشآموزانتانراشادکنيد،ماهییکبارتعدادکمیازآنها

رابهناهاردعوتکنيد.
بچههاوقتــیدرمحيطیگرموصميمیقرارمیگيرند،بهراحتیارتباطبرقرار

میکنندوازمشغوليتهایشانمیگویند.
برایاینکهایندعوتجنبهیهمگانیداشــتهباشدوبينبچههاتبعيضقائل

نشوید،درطولسالتحصيلیحداقلهردانشآموزرایکباردعوتکنيد.
میتوانيداینکاررابهصورتقرعهکشــیانجامدهيد.دورهمناهارخوردنشمابا

دانشآموزان،آنهارادرموقعيتیراحتوفضاییصميمیقرارمیدهد.

  شوخ طبع باشيد
آیاکسیهستکهخندیدنرادوستنداشتهباشد؟ازهرفرصتیبرایخندیدن

استفادهکنيد.یکلطيفهیاداستانخندهدارتعریفکنيد.
دریکیازروزهایهفته،یکلباسخاصبپوشيد،کالهیاشالگردنیخاصهم
خوباست.تکراراینکاردریکروزبهخصوصازهفتهباعثمیشوددانشآموزان
منتظرآنروزبمانندوقبلازرســيدنشمابهکالس،لباسجدیدشماراحدس

بزنندوباپيشينهیذهنیبهکالسبيایند.
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 موسيقی پخش كنيد
هرموقعاحســاسکردیدکالسخستهکنندهوحوصلهسربراستوبچههادائمًا
خميازهمیکشند،موسيقیپخشکنيد.موسيقیشادفضایکالسراتغييرمیدهد.
موسيقیهایآرامهمدرطولزمانیکهدانشآموزانمشغولحلتمرینهستند،

تمرکزآنهارادوچندانمیکند.

  به دانش آموزان حق انتخاب بدهيد
دانشآموزاندائمًادرحالپيرویهستندوآزادیعملندارند.میتوانيدبهآنها
فرصتبدهيددرانتخابروشیادگيرییانوعتکليفخانهشانتصميمبگيرند.وقتی
دانشآموزانکنترلقســمتیازکالسدرسرادراختيارمیگيرندیاحقانتخاب
دارند،احساسبهتریخواهندداشت.وقتیآنهامیفهمنددرکالسدرسشانحق

انتخابدارند،قسمتیاززمانکالسراخودشانادارهمیکنند.

  بگذاريد بچه ها بازی كنند
بازیکردندررشدفيزیکی،عقلی،اجتماعیواحساسیدانشآموزانبسيارمؤثر

است.
بازیباعثخوشحالی،تخليهیانرژیوگســترشنيروییادگيریمیشــود.
بازیکردنبهبچههایادمیدهدچطوربادیگرانارتباطبرقرارکنند.میتوانيدبرخی

ازفعاليتهایکالسیرابابازیانجامدهيد.

  زنگ تفريح ذهنی ايجاد كنيد
زنگتفریحبرایذهنبسيارضروریاست.وقتیدانشآموزانفرصتاستراحت
پيدامیکنند،درطولروزعملکردبهترینشانمیدهند.زنگتفریحذهنیبرای
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تمرکــزدوبارهیبچههابهدرسنيازاســتویادگيــریرابهترمیکند.بعدازهر
تدریس،استراحتیکوتاهبهدانشآموزانبدهيد.ایناستراحتتنهاپنجدقيقهطول

میکشد،اماتأثيرطوالنيمدتمثبتیخواهدگذاشت.

  بگذاريد بچه ها صحبت كنند
اکثربچههاعاشــقصحبتکردنهستندومعمواًلحرفهایزیادیبرایگفتن
دارند.برایدانشآموزانفرصتهاییفراهمکنيدتاباهمکالسیهایخودصحبت

کنند.
ارتباطميانبچههــامحيطیگرموصميمیایجادخواهدکــرد.ایجادارتباط
اجتماعیوصحبتکردندربارهیموضوعهاییخارجازدرسومدرسه،دانشآموزان

راشادمیکند.
دهدقيقــهیآخرهــرروز،فرصتمناســبیبرایچنينصحبتهاییاســت.
حتــیمیتوانيدازدانشآموزانکالسدیگــریدعوتکنيددرآخرینروزهفتهبا

دانشآموزانکالسشمابهصحبتبنشينند.

  شيوه ی احوال پرسی تان را تازه تر كنيد
ســعیکنيددرانتخابواژههاهوشيارباشيد.ازدمدستیترینواژههابرایسالم
واحوالپرسیکردنازبچههااستفادهنکنيد.مثاًلبهجایاینکهبپرسيد»حالتون
چطوره؟«یا»بچههاخوبيد؟«بگویيد:»دیروزچهاتفاقهایخوبیبرایتانافتاد؟«،
»درهفتهیگذشــتهچندنفرشــماراخوشحالکردند؟«یا»ازروزقبلتانبرایم
بگویيد.«اینپرســشهابچههارابهفکرکردندربارهیسؤالشماوامیدارد،چون

الزمنيستجوابیهميشگیومعمولیبدهند.
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  دعوتشان كنيد نفس عميق بكشند
گاهیاوقاتدانشآموزاندچاراسترسمیشوند.بهجایاینکهبهطورمستقيمبه
استرسآنهااشارهودربرخیموارداسترسآنهارادوبرابرکنيد،ازآنهابخواهيد
چشمهایشــانراببندندونفسعميقبکشند.تمرینتنفسیچهارپنجدقيقهای،
بهآرامشورفعاســترسکمکمیکند.بااینکارآدرنالينخونکاهشمییابدو

دانشآموزانباآرامشبيشتریبهکارادامهمیدهند.
تماممواردیکهدرباالگفتهشــدند،بهشادکردنبچههاوایجادفضاییشادو
آرامشبخشدرکالسمربوطاند.اگرشــمایمعلمشــادنباشيدوآنطورکهباید
آرامشنداشــتهباشــيد،هيچیکازکارهایباالمؤثرنخواهدبود.پس،ازخودتان
شروعکنيد.کارهاییانجامدهيدکهدوستداریدوبهشماحسخوبیالقامیکند.
انجامورزشموردعالقه،سفریکوتاهیاحتیتماشایبرنامهیتلویزیونیموردعالقه

کمکبزرگیخواهدبود.



 مهارت همدلي
زهرا السادات تقوي 

»همدلی« کهنه وفاقی است که دل تازه شود

دوستی نقطة عطفی که در این منشور است

با هم ای دوست بيا طرح مودت ریزیم

»دشمنی« حاصل تلخی و نگاه کور است

عاکفـ  م      

انســانموجودیاســتکهدرکناردیگرافرادبهدنيامیآید،درکناردیگرانرشد
میکندوبســياریازناکامیهاومشکالتشنيزدرارتباطبادیگرانشکلمیگيرند.
مهارتهمدلییکیازقابلتأملترینابزارهابرایدستيابیبهآرامشدرزندگیفردی
واجتماعیاســت.یادگيریوبهکارگيریمهــارتهمدلیدرافرادیکهباکودکیا
نوجوانشانمشکلدارند،بیاغراقمانندروشیجادویی،بهبهبودروابطمنجرمیشود.

کودکانسانیازابتداییتریندقایقتولد،درکاحساسدیگرانواحترامبهآنرا
ازاطرافيانشخواهدآموخت.مسّلماست،درصورتیکهاحساساتکودکباهمدلی
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اطرافيانشپاسخدادهنشود،مجالیبرایآموختنوبهکارگيریاینمهارتارزشمند
انســانینخواهدداشت.جالبتوجهاســتکهباالترینسطحهمدلی،درکودکان
ودرســنينقبلازمدرسهوسنينمدرســهشکلمیگيرد.دراینسنينکودک
میتواندناراحتیواضطرابدیگرانرادرککند.کودکانونوجوانانیکههمدلیرا
نياموختهاند،درکضعيفیازمسائلاخالقیوعاطفیپيدامیکنند.اینافرادقادربه
درکدیدگاهافراددیگرنيستندوتوانایینگریستنبهبعدناپيدایمسائلراندارند.
درنتيجه،دربســياریازمهارتهایدیگرمانندمهارتحلمسئله،مهارتارتباط
مؤثرومهارتکنترلخشمبامشکلمواجهخواهندبود.عالوهبراین،زمينةآسيب

رساندنبهدیگرانوبزهکاریرانيزخواهندداشت.
همدلییعنیبتوانيمدنياراازدیدگاهدیگریبنگریم.برایاینکهباکسیهمدلی
کنيم،الزمنيســتحتمًاکمکیبهاوکنيم،باریازدوشاوبرداریم،راهحلیبهاو
نشاندهيمویانصيحتشکنيم،تنهاکافیاستاینپيامرابهاومنتقلکنيمکه

احساساورامیفهميموموقعيتکنونیاوبرایمامهماست.
اوليــنقدمبرایبهکارگيریمهارتهمدلی،مرحلةهمگامیاســت.پسازآن

مرحلةهدایتآغازمیشود.اجازهدهيداینمراحلراباذکردومثالشفافکنيم.

 1. گاهی الزم است قبل از شروع درس با دانش آموزان همدلی كنيم.
یکمعلمریاضیهموارهازدانشآموزاننوجوانشگالیهمیکردکهدرسراجدی
نمیگيرندودغدغةآنهابيشازآنکهپرداختنبهدرسشانباشد،فوتبالوبازیاین

تيموآنتيماست.

رفتار ناکارآمد:رفتارهميشگیمعلمبزرگواردرموردایندانشآموزانسرزنش
ونصيحتآنهابود.
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رفتار کارآمد:معلمبزرگوارپسازتمرینوکاربردمهارتهمدلیدرارتباطبا
دانشآموزانش،بهنتایجمتفاوتیدستیافت.اوفرایندهمگامیراباورودبهکالسو
باپرسشدربارةبازیروزقبلاستقاللوپرسپوليسآغازکرد.چنددقيقهایهمگام
دانشآموزانششد،سپسوارددومينمرحلهشدوبایکجمعبندیموضوعکالس

رابهمبحثدرسهدایتکرد.
درفرایندهمدلی،توصيه،نصيحت،سرزنشوراهکارممنوعاست.البتههمدلی

کردنبهمعنایپذیرشوتصدیقکاملاحساسورفتارطرفمقابلنيست.
درمرحلةهدایتمیتوانيمنظراتخویشرادرفضاییســالموبالغگونهعنوان

کنيم.

 2. گاهی الزم است با فردی آشفته همدلی كنيم.
دودانشآموزبایکدیگردرگيرشــدهاند.هردویآنهادیگریرامقصرمیدانند.
دانشآموز»آ«باخشــونتبادانشآموز»ب«رفتارمیکند.باورودناظمکهازدور
شاهدایندرگيریبودهاست،هریکبهکناریمیروند.دانشآموز»آ«همچنانبا

هيجانازخوددفاعودیگریرامتهممیکند.

رفتار ناکارآمد:ناظمباعصبانيتبهموقعيتواردمیشودوهردودانشآموزرا
سرزنشمیکند.

رفتار کارآمد:ناظمضمنکنترلهيجاناتخویش،باقاطعيتدودانشآموز
راازیکدیگــرجداوباآنهاتکتکگفتوگــومیکند.ناظمدرمرحلةهمگامی
اجازةبياناحساساترابهدانشآموزمیدهد.بااوارتباطچشمیبرقرارمیکندو
میگوید:درســتمیگویی،خيلیعصبانیشدهای.بعدباورودبهمرحلةهدایت،
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رهبریاتفاقرابهدســتمیگيردومیگوید:البتهبهتربودبهجایخشونتاز
راهدیگریاستفادهکنی،مثاًلمیتوانســتی........یامیتوانستی......،اگربهجای

خشونتراهدیگرراامتحانکردهبودی،حاالتومقصرنبودی.



 نحوة ايجاد شوق يادگيري در دانش آموزان

احمد شریفان
كارشناسارشدسنجشواندازهگيري

 اشاره 
شــوقیادگيري1راميتوانارزشقائلشدنبرايیادگيريوتمایلبهآنمعنا
كرد.اینمفهوموچگونگيبهكارگيريآندركالسدرس،موضوعاصلياینمقاله
است.درواقع،هدفاصلياینمقالهارائةمطالبيكاربرديبهمعلماناستتابتوانند
بااستفادهازآنهابهدانشآموزانشانكمككنندبرايیادگيريارزشقائلشوند.
یعنــيدانشآموزاننهتنهابهیادگيريتمایلپيداكنند،بلكهازخودیادگيري2نيز
بــهاندازةنتيجهوحاصلیادگيريلذتببرندوآنراگراميبدارند.بهاینمعناكه
دانشآموزان،برايمثال،حلمســائلریاضيیاعلومرابهاندازةرسيدنبهراهحل
درستآنهادوستداشتهباشندیابرايفرایندنوشتنیكانشا،بهاندازةهرنمرهاي

كهدوستدارندبگيرند،ارزشقائلشوند.

كليدواژه ها: شوقیادگيري،انگيزشیادگيري،كالسدرس،لذتتحصيل

34



35

 سرآغاز 
دانشآموزيكهبهخوِدیادگيريارجمينهد،یادگيرندهاياستكهدرهمةعمرش
یادگيرندهباقيميماند.خواندن،نوشتن،حسابكردن،فكركردنوحلمسئلهاو
راجذبميكند.درونایندانشآموزميلوافريبهانجامفعاليتهاومشاركتدر
اموريكهراهنماياوبرايزندگيدردنيايروبهتحولهستند،وجودداردكهرشد
همميكند.چنيندانشآموزيدرآیندهبزرگساليميشودكهغالبًاميتوانددرحد
خودشبهترینباشد.براياینیادگيرنده،مشكالتومسائلخوشایندجلوهميكنند

واوازچالشباآنهالذتميبرد.اینفایدةواقعيشوقیادگيرياست.
همةكودكانباانگيزةیادگيريمتولدميشوندوباهمينانگيزهبهمراكزآموزشي
)مهدكودك،پيشدبستانودبستان(پاميگذارند.امابهنظرميرسدرفتهرفتهوبا
گذشتزمان،انگيزشوشوقكودكبهیادگيريرسميكاهشميیابد.بهمعناي
دیگر،كودكاندرنخستينسالهايزندگيازیادگيريلذتميبرند،اماظاهراًبعد
ازچندصباحيكهپابهمدرسهميگذارندبایدبرايیادگيريبهطورمرتببهآنها
یادآوريكرد.اینیادآوريهادراغلبمواردباعثسوءنيتوتفاهمبيندانشآموزبا
معلمووالدینشميشودودرنهایتبهعامليتنشزامنجرميشودوارتباطوتعامل
منطقيآنهارابایكدیگردچارخدشــهميسازد؛بهطوريكهرفتهرفتهدیگرازآن

شوقوانگيزشیادگيريخبرينيست.

 بهانه اي براي گفت وگو و هم انديشي 
روز21مردادماه1395،ساعت12/26دقيقهخبرياززبانمعاونوقتآموزش
ابتدایيوزارتآموزشوپرورش،دررسانههايجمعيمنتشرشدمبنيبراینكه»در
دوسالتحصيليگذشته47000نفرازدانشآموزانپایةاولدورةآموزشابتدایي
مردودشدهاندوایندرحالياستكهارزشيابيپيشرفتتحصيليدرایندورهنيز
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بهصورتكيفيوتوصيفيانجامميشود.«
دراینراســتاومطالبيكهدربخشسرآغازبهآناشارهشد،بایدبپرسيمچه
اتفاقيافتادهاست؟آنشوقوانگيزشیادگيريكجارفتهاست؟چراغالبًابهنظر
ميرسدباورودكودكبهمدرسهانگيزشوشوقیادگيرياوسستميشود؟براي
تبيينعلتاینموضوععواملبســياريوجودداردكهتركيبيازتعداد،ميزانو
كيفيتآنهادرافولشــوقیادگيريمؤثراســت.دراینبارهبهمواردزیرتوجه

كنيد:
-یادگيريدرمدرسهعمدتًابهصورتگروهيودرقالببرنامةدرسيرسميصورت
ميگيردوهموارهقضاوتميشــود.باورودكودكبهمدرسه،دیگروالدینش
حضورندارندتاازرفتارهايكنجكاوانهوشيرینكاريهایشبهطورخاصتعریف
وتمجيدكنند.اواكنوندانشآموزيدرميانسایردانشآموزانكالسشاست
كهبایدمعلمبهاومثلبقيهتوجهكند.ازسويدیگر،یككتابدرسي)بستهبه
ساعتدرس(بامجموعهايازدروسازپيشتعيينشدهوبرنامهايخاصدنبال
ميشودكهانعطافپذیريكميداردوبرعكس،بهانعطافپذیريبيشترازسوي
كودك)دانشآموز(نيازدارد.عالوهبراین،درمدرســه،بهبهانههايگوناگون،
دربارةرفتاروفعاليتهايآموزشيكودكقضاوتميشود.درنهایت،نتيجهدر
قالبرتبهیانمرهدردفتريثبتوبرپایةآنباكودكرفتارميشود)درشكل
ایدهآل(.درنتيجه،باگذشــتزمان،اینفرایندفشارروزافزونيبركودكوارد
ميكندتابههدفهايدروسدستیابدوبهطورطبيعي)برخالفميلباطني
دانشآموزومعلم(مقایسهايبيندانشآموزانباهمبهعملميآیدورفتهرفته
اینميلدردانشآموزتقویتميشودكهكسبرتبهیانمرهظاهراًارزشمندتر
ازخودیادگيرياست.لذاشوقیادگيريجایشرابهشوقگرفتننمره،رتبهو

كسبمقامدرگروهميدهد.
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ـرســيدنبهدانشومهارتهايپيشرفتهآساننيستومستلزمكوششوصرف
وقتكالس،بهویژهبرايدانشآموزانضعيف،اســت.بهمروركهازشروعسال
تحصيليوشركتدانشآموزدركالسدرسميگذرد،درسهايآنهاایجاب
ميكندبيشــتربكوشندتاكمتراشتباهكنند.ازسويدیگر،اینانتظاربهطور
طبيعيشكلميگيردكهدانشآموزدرانجامفعاليتهايمربوطبهدرسهاو
تكاليفمحولهبيشترتبحرومهارتپيداكند.برعكساینانتظارطبيعي،برخي
ازدانشآموزانهستندكههرچهدرسهاپيشترميروند،ازكارایيآنانكاسته
ميشود،بهطوريكهشایستگي)مهارتوتبحر(الزمبرايیادگيريدرسهاي
بعديراازدســتميدهند.گذشتزمانوتالشبيشترهمچنداناشتباهات
آنانراكاهشنميدهدكهاحســاسموفقيتكنند.درنتيجهدلسردشدهواز

یادگيريدستميكشند.
-انگيــزشهریادگيرندهايازميزانمحدوديازانرژيروانيبرخورداراســتكه
بایدبينعواملمتعدديكهدنياياورااحاطهكردهاند،توزیعشود.هرآنچهدر
درونوبيرونیادگيرندهميگذرد،درحالرقابتبایكدیگرندتاانرژيانگيزشي
یادگيرندهرانصيبخودكنند.بنابراین،برايیادگيرندهمشكلاستكههمزمان
نيرويخودرارويچندچيزیاهدفمتمركزكند.زیرا،معمواًلوقتيبهچيزي
توجهميكنيم،بهچيزهايدیگرتوجهينداریم.لذامحدودبودنميزانانگيزش
یادگيرندهدردنيايپيچيدهوچالشزايامروز،پيامدهايمهميبههمراهدارد.
بهطــوريكهیادگيرندهدرهرلحظهبایدتوانانگيزشــيخودرامدیریتوبه
شــكلمطلوبيآنرابينهدفهایشتقســيمكند.حالاگرشوقوانگيزش
یادگيريبخشــيازیكعادتروزمرهواولویتيدرزندگيدانشآموزمحسوب
شــود،یادگيرياونيزدرمدرسهمؤثرترومناسبترخواهدشد.بهاینترتيب،
ميتوانانگيزشوشــوقیادگيريرایــكنظامراهنمايدرونيتلقيكردكه
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توجــهدانشآموزرادرجهتیادگيريحفــظميكند.لذااینانگيزشبایدبه
اندازهايقويوكافيباشدتابتواندباهمةجاذبههايروزمرهرقابتكند.ازسوي
دیگر،اینانگيزشبهشــدتدرمقابلعواملمزاحمروزمره)مانندتلویزیون،
سرگرميها،همساالنو...(آسيبپذیراست.بنابراین،همانگونهكهبزرگساالن
برايحفظسالمتيفرزندانخوددرهوايبد)باراني،برفي،طوفانيو...(تالش
ميكنند،معلمانووالدیننيزدرارتباطبایكدیگربایدمراقبباشندكهمبادااز
ميزانشــوقوانگيزشیادگيريدرفرزندانشانكاستهشودیااینشوقازبين

برود.


 در كالس درس چگونه عمل كنيم؟ 
معلماندرایجادانگيزشوشوقیادگيرينقشمهميبهعهدهدارند.اگرچهآنان
بــهاندازةوالدینبردانشآموزاننفوذندارند،اماميتوانندزندگيدركالسدرسو
طبعًامدرسهرابرايدانشآموزانماللانگيزیاخوشایندكنند.هریكازماميتوانيم
معلمانيرابهیادآوریمكهدرزندگيتحصيليمابســياراثرگذاربودهاند؛معلماني
كهكالسدرسراسرشارازشورواميدميكردندودرهایيرادرذهنمابهسوي

اشتياقبهدانشميگشودند.
تجربهنشــاندادهاســت،چنينمعلمانيكهانگيزشوشــوقیادگيريرادر
دانشآمــوزانميپرورانندوآنراارتقاميدهند،مردميعاديهســتند.رفتارهاي
حرفهايآنانقابلیادگيرياستوخصایصآنهاتاحدزیاديدركنترلخودشان

است.اماویژگيهایيبهاینشرحدارند:
- اشــتياق سرشــاري دارند.آنچهراآموزشميدهندجــديميگيرندواز
دانشآمــوزانميخواهنددرمورداهميتوكاربردآنچهیادميگيرندصحبت
كنند.آنهااحساسمسئوليتميكنند،ازآموزشلذتميبرند،بهحرفهشان
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افتخارميكنندوازموفقيتدانشآموزانشانبهوجدميآیند.
-مدیرانخوبيهستند.ازعهدةمدیریتكالسدرسبرميآیندوآنرادرحالت
پویانگهميدارند.یعنيدانشآموزانازحضورآنهاآســودهخاطرندودرانجام

تكاليفوفعاليتهايكالسيحواسشانجمعاست.
-ازدانشآموزانانتظارموفقيتدریادگيــريدارند.آنهابرايهمةدانشآموزان
فرصتیادگيريفراهموتكاليفوفعاليتهايآنانرابررسيميكنند.بهطوري

كهدانشآموزانمتوجهميشوندمعلمشانآنهارابهحالخودرهانميكند.
-تكاليفيرابهدانشآموزانمحولميكنندكهميدانندآنهاميتوانندیادبگيرند

وازعهدهبرآیند.
-بازخوردهايمفيديبهدانشآموزانارائهميكنندكهبهآنهانشانميدهدچه
اشتباهاتيدرتكاليفمحولشدهویادگيريشاندارندوچگونهميتوانندآنها

رارفعكنند.درواقع،بهعنوانراهنماوتسهيلگرعملميكنند.
-آزمونهايكالسيمناسبيتهيهميكنندكهدانشآموزاناززماناجراوچگونگي
آنهاآگاههســتندوميدانندچگونهبرايازعهدهبرآمدنازآنهاآمادهشوند.
درضمن،فرصتكافيدارندكهمهارتهاودانشكسبشدةخودرابهنمایش

بگذارند.
-بهدانشآموزانكمكميكنندتبحرومهارتهايخودشــانراشكوفاكنند.از
ســويدیگر،باتوضيحاتيكهميدهند،بهدانشآموزانميفهمانندیادگيري

نتيجةتالش،اراده،صبروخالقيتخودشاناست.
-برايخوددانشآموزانارزشقائلميشــوندنهبراينمرهیارتبه.درواقع،براي

آنهایادگيريمهموارزشمنداست.
-دانشآموزانراهميشهدرانجامفعاليتهاپویاوفعالنگهميدارند.دراینشرایط
دانشآموزاناحســاسميكنندبهدنبالیادگيريچيزيهستندكهارزشمند
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استوبرايزندگيشاناهميتدارد.
بهآنچهتاكنوندربارةنقشمعلمدرایجادانگيزشوشوقیادگيريدردانشآموزان
ارائهشد،فكركنيد.حالاینسؤالپيشميآیدكهچگونهمعلمميتوانددراینامر،
یعنيایجادشــوقیادگيري،مداخلهكندیاآنراپرورشدهد؟شماچگونهدراین
بارهعملكردهاید؟تجربةخودتانرابرایمانارسالكنيدتابهنامخودتاندرمجله
چاپشود.اماتاآنموقعميتوانيدبهرهنمودهايزیركهازپژوهشهايمتعدددر

اینزمينهبرگرفتهشدهاست،عملكنيد:
1.ویگوتسكيميگوید،معلمدركالسدرسبایددرچارچوبمنطقةجانبيرشد
دانشآمــوزفعاليتكند.بهاینمعناكهفعاليتهایيرابهآنهاواگذاركندكه
بتوانندباكمكمعلمیاسایردانشآموزانانجامدهند.دراینراستابایداظهار
داشت،اگرتكليفیافعاليتاحساســيازرشدشایستگيدردانشآموزایجاد
نكند،انگيزششایستگيرانيزفعالنخواهدكرد.یعنياگردانشآموزبرفعاليتي
)تكليفیامهارت(تســلطكاملپيداكرد،دیگردرگيرشــدندرآنفعاليت،
احساسيازرشدشایستگيرادراوایجادنميكندوانگيزشدرونيبرايانجام
آننيزمتوقفميشود.ازاینلحظهبهبعد،آنفعاليتفقطبهعنوانوسيلهاي
برايرســيدنبههدفانجامميشــودنهبهخاطرخودش)فعاليت(.ازسوي
دیگر،تكاليفبسياردشوارنيزبهطوردرونيبرانگيزندهنيستند.اگرتالشهاي
مكرربهتسلطمنجرنشوند،فردرشدشایستگيراتجربهنخواهدكردوتمایلي
بهدرگيرشــدندرآنتكليفیافعاليتنخواهدداشت)هارتر19813،هارترو
كونل1984،4(.عالوهبرایــن،دانشآموزيكهدركالسدرسفعاليتخوبي
دارد،احساســيازرشدشایستگيراتجربهميكندواینباعثحفظانگيزش
درونياوبهیادگيريميشود.برعكس،دانشآموزيكهضعيفاست،احساس
نداشتنشایستگيراتجربهميكندوایناحساسباعثاضطراباوميشود.در
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نهایتنيزمانعيبرايانگيزشدرونيوشوقیادگيريبهشمارميآید.لذابراین
پایه،شــماميتوانيدتكاليفيبرايدانشآموزانتعيينكنيدكهبهاندازةكافي
دشــوارباشندوبهتالشنيازداشتهوباعثافزایششایستگيشوند.درضمن،
بهاندازهكافينيزآسانباشندكهبااندكيكمكانجامشوند.اینراهبردروشي
نسبتًاماهرانهوچالشبرانگيزاستكهزودآموزانرابهتالشمداومبرايرسيدن
بهسطحباالتريازفهمتشویقميكند،بدوناینكهدیرآموزانراازتالشكردن

دلسردكند.
2.نظریهپردازانپردازشاطالعات)ليپر5ومالون1986،6(،بهویژگيهایيازتكليف
یافعاليتكهضرورتًابهســطحدشواريمربوطنميشــوند،مانندرنگ،صدا،
محركاتپيچيدهیاپيامدهايشــگفتانگيز،عالقهمندند.ازسويدیگر،ایجاد
تنــوعدرتكليف،بههمراهاینویژگيهایابدونآنها،هموارهمطلوباســت.
درایــنارتباط،بروفي7)1986(خاطرنشــانميكندیكبرنامةیكنواختاز
درسهــايقابلپيشبينيوعاديكهباتكاليفقابلپيشبينيوعاديدنبال
ميشود،بهزوديبهعذابورنجروزانهتبدیلخواهدشد.بنابراین،تغييرماهيت
آموزشوتكاليفباعثتازگيميشــوندوبرعالقةدرونيدانشآموزميافزاید.
برايمثال،غالبًادركتابهايدرســي،درپایاندرسها،دانشآموزانوظيفه
دارندبهمجموعهايسؤالدربارةآندرسپاسخدهند.اینرویهدانشآموزانرا
خستهوبيانگيزهميكند.لذاشماميتوانيدازدانشآموزانبخواهيدخودشان
دربارةدرسســؤالهایيمطرحكنندتاسایردانشآموزانبهآنهاپاسخدهند.
اینتغييركوچكدرانجامتكليف،هيجــانقابلمالحظهايدركالسدرس

بهوجودميآورد.
3.آنچهشمابهعنوانمعلمدرزمانمعرفيیكتكليفیافعاليتميگویيد،ميتواند
براشــتياقدانشآموزانبهیادگيريتأثيربگذارد.صرفنظرازاظهاراتمثبت،
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هيچدانشآموزيدلشنميخواهدیكتكليفیافعاليتتكراريراجالببداند.
بلكهایناشــتياقمعلمدرارائةتكليفوهمراهياوبادانشآموزاناســتكه
ميتواندبرانگيزشآنانبيفزایدتاقبولمسئوليتكنندوبهانجامآنبپردازند.
عــالوهبراین،پيوندمحتوايتكليفباامورروزمرهوتجاربدانشآموزانخالي
ازفایدهنيست.برايمثال،شماميتوانيددرتوضيحیكفعاليتریاضيبگویيد:
اینتكليفبهبهترشمردنشماكمكخواهدكرد.بنابراین،شماميتوانيدمقدار
پوليراكهداریدبشمارید،تعداددكمههايپيراهنتانوكلدانشآموزانكالس

رابشماریدو...
4.وقتيتكليفیافعاليتيرابرايكســبامتيازبهدانشآموزانواگذاركنيم،آنها
دچارنگرانيناشــيازقضاوتيميشــوندكهماقراراستبهعملآوریم.هارتر
)1978(درمطالعهايرويدانشآموزاندبستاني،ازآنانخواستمسائلي)در
سطوحدشواريمتفاوت(حلكنند.بهنيميازدانشآموزانگفتتكليفیك
بازياستوبهنيميدیگرگفتاینكارنوعيتكليفمدرسهاستكهبرايانجام
آننمرهخواهندگرفت.درپایانمالحظهشد،دانشآموزانيكهبراينمرهكار
ميكردند،بهطورقابلتوجهيمسائلآسانتريراانتخابكردندووقتيمسئله
راحلميكردند،لذتكمتريميبردندواضطراببيشتريداشتند.بنابراین،در
كالسدرس،هرتكليفيكهبهدانشآموزانميدهيد،الزامًانبایددرارزشيابي
آنهادخالتدادهشود.لذاتكليفیافعاليتيصرفًابرايتفهيم،تعميقوتثبيت

یادگيريدانشآموزانطراحيكنيد.
5.دانشآموزانغالبًابرايكاملكردنتكاليفدرخواســتكمكميكنند.روشن
اســتكهمعمواًلبایدبهآنهاكمككرد،اماكمكبایدتنهازمانيباشــدكه
واقعًاالزماستوطوريباشدكهدرنهایتدانشآموزانمطمئنشوندميتوانند
تكاليفراكاملكنند.اگردانشآموزانكمكزیاديدریافتكنند،برايپيامد
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كارشــانهيچاحساسمسئوليتينخواهدكردواحساسغروریاشایستگيرا
كهنتيجةكوشــشهايموفقاستتجربهنميكنندوبرانگيختهنميشوندكه
تكليفرادنبالكنند.درواقع،كمكبایدخالصهومختصرباشدوطوريباشد
كهدانشآموزبتواندبهتنهایيتكليفشراانجامدهد.محصولضعيفيكهخود
شخصكاملكردهباشد،درمقایسهباتكليفخوبيكهدانشآموزدرآننقشي
نداشتهباشد،احتمالاعتمادبهنفسوانگيزشوشوقیادگيريدرونيبيشتري
برايتالشرويتكاليفیافعاليتهايمشــابهدرآیندهراسببميشود.براي
مثال،غالبًامــدارسبهدانشآموزانكارتحقيقيمحولميكنندومادیدهایم
كهوالدینبههمراهدانشآموزاندركافينتهابهدنبالگرفتنیكمقالةعالي
هستندتابهعنوانكارتحقيقيبهمعلمارائهكنند.بهجاياینكار،فعاليتيرا
درحدتواندانشآموزانانتخابكنيدودركالسبهاتفاقآنهاانجامدهيدو
درپایانهمازدانشآموزانبخواهيدآنچهرادیدهیاانجامدادهاند،بهطورمكتوب

یاشفاهيگزارشكنند.
6.مطالعاتمورگان8)1984(وشينمن9وهمكاران)1981(نشانميدهد،عالقة
دانشآمــوزبهفعاليتهايمربوطبهكالسدرسیاكنترلكمترمعلمودادن
حقانتخاببيشتربهدانشآموزبرايبهعهدهگرفتنتكاليفافزایشميیابد.
بهویژه،اینعاملدرچندماهابتدایيســالتحصيليخودشرابسياربرجسته
نشــانميدهد.بنابراین،دركالسدرسبایــدفعاليتهاوتكاليفمتنوعيرا
تداركدیدكهدانشآموزانبهميلوتوانخودشانآنهاراانتخابكنندوبه

اتمامبرسانند.

 سخن آخر 
آنچهازنظرگذشت،برخيازراهبردهايآموزشيبودكهمابهعنوانمعلمميتوانيم
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دركالسدرسبهكارگيریمتاميلوشــوقدرونيیادگيــريرادردانشآموزان
شعلهوركنيم.شمانيزحتمًادراینزمينهتجربههایيداریدكهميتواندراهگشاي
ســایرمعلمانكشورباشد.تجربههایتانرابرایمانارسالكنيدتابهنامخودتاندر

مجلهچاپشوند.

 پی  نوشت ها 
1. Eager to learn

2. يادگيري فعاليت هايي را منعكس مي كند كه يادگيرنده را قادر مي سازند از تجربه هاي قبلي خود براي درك و ارزشيابي شرايط 
 .)Abbott,1994( در جهت شــكل دادن به عمل آتي و به نظم درآوردن دانش جديد استفاده كند )حال )وضعيت موجود
در واقــع، در اين تعريف از يادگيري، بر فرايندي فعال كه تجربه هاي جديد را به تجربه هاي قبلي يادگيرنده مرتبط مي كند، 

برقراري ارتباط  بين گذشته، حال و آينده و فرايندي تأثيرپذير از نحوة يادگيري، تأكيد مي شود.
3.Harter
4. Connell
5. Lepper
6. Malone
7. Brophy
8. Morgan
9. Sheinman
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 يادگيري و شوخ طبعي 

نوشتة دونی تامبلين1
   ترجمة حبيب یوسف زاده

بسياریازمعلمانومربيانباوردارندکهشوخطبعیبهیادگيریبهترشاگردانشان
کمکمیکند؛اماعدةنســبتًاکمیبرایکســباینمهارتتالشمیکنند.یک
دليلشایناســتکهفکرنمیکنندشــوخطبعیمهارتیاکتسابیاست.پسآن
رااســتعدادیذاتی،کهفقطبعضیهاازآنبرخوردارند،تلقیمیکنند!امادرواقع

هيچکسازایناستعدادذاتیبیبهرهنيست.
دليلدیگرمعلمانبرایامتناعازشوخطبعیایناستکهازتبعاتمنفِیآنبيم
دارند.ترسازاینکهکالسمثلبمببترکدوازدستشــانخارجشودیاشاگردان
ناخواســتهشــوخیهایناجوریبکنند.البتهبرخیازاینهراسهابهجاهستندو

برخیدیگر،چنانکهخواهيمدید،بيهودهاند.
یکدليلدیگرایناستکهدرمراکزتربيتمعلم،توجهچندانیبهاینویژگی،
یعنيشوخطبعيمعلمان،نمیشود.البدمسئوالنپيشخودمیگویند،سریراکه
دردنمیکندچرادســتمالببندیم!بهتراستبودجهوامکاناتراصرفیادگيری
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مهارتهایاساسیتدریسکنيم.خندهوشوخیپيشکش!
حاال،قبلازادامةبحثبهاینلطيفهتوجهکنيد:

 طرز رساندن خبِر بد 
مردثروتمندیبرایتعطيالتبهیکیازشهرهایساحلیرفتهودرآنجامشغول
خوشگذرانیبود.روزيازمنزلبااوتماسگرفتند.خدمتکارشپشــتتلفنبود:
»قربانخيلیمتأســفماینخبرروبهتونمــیدم.گفتمبهترهزودتربدونيد.گربة

عزیزتوننمیدونمچهجوریرفتهبودرویبام.ازاونباالافتادوُمرد.«
مردثروتمندباعصبانيتدادزد:»کلهپوکبهتویادندادهانخبرهایبدروکمکم
برسونی؟!بهجایاینكهزرتیازمرگگربهحرفبزنی،بهتربودپشتسرهمچندتا

تلگرافبهمنمیزدی.تویاولیمینوشتیگربهرفتهرویبام.
تویدومیمینوشــتیگربهافتاد.بعدمیگفتیحالگربهخوبنيست.آخرسر
کهمنبرایخبربدآمادهشدهبودم،بایدمیگفتیگربهتمومکرد.اینوتویُمخت

فروکن!«
خدمتکاربيچــارهازاربابخيلیعذرخواهیکردوقولداددیگرچنينخطایی
نکند.مردثروتمندهمتصميمگرفتفکرگربهراازسرشبيرونکندوازباقیماندة
تعطيالتخــودلذتببرد.یکهفتةبعدهمينطورکهکناراســتخرَلمدادهبود،

تلگرافیبهدستشرسيد.تویآننوشتهبود:»مادرتانرفتهرویبام!«
ممکناســتازخودتانبپرسيدمنظورازآوردناینلطيفهچيست.منظوراین
اســتکهاغلبآدمهابااینکهمطلبیرابهدرستیفهميدهاند،ازکاربرِدصحيِحآن
عاجزند.اینچيزیاستکهممکناستبرایشماوهرکسدیگریهماتفاقبيفتد.
بهعقيدةمنشوخطبعییکهنراست.ازآنلذتمیبرید،ولینمیتوانيدعلتشرا

بهطوردقيقتوضيحدهيد.
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 شوخ طبعي چيست؟ 
هنگامسخنرانیدربارةاینموضوع،منگاهیازحاضرانمیخواهمکهاگرميتوانند
لطيفههایخندهداريتعریفکنند،دستشــانراباالببرند.تقریبًانودوپنجدرصد
افرادعکسالعملینشاننمیدهند.بعدمیگویمهرکسخندیدنرادوستداردو
ازآدمهاییکهخودشــانرانمیگيرندخوششمیآید،دستشراباالببرد.دراین
موقعبدوناغراقهمةحاضراندستهاراباالمیبرند.هرچنداینجورنظرخواهی
نمیتواندمبناییکنظریةعلمیباشد،اماظاهراًاینفرضراتأیيدمیکندکهمردم
بهطورغریزیبينشوخطبعیولطيفهگوییفرقمیگذارند.شوخطبعییکویژگی
شخصيتیاست.درحالیکهلطيفهگوییتنهایکیازابزارهاییاستکهشمابرای
نشــاندادنشوخطبعِیخودازآناســتفادهمیکنيد.بهعبارتدیگرآدمهابدون
لطيفهگوییهممیتوانندشوخطبعباشند.درواقعشوخطبعییعنیگشادهرویی،
خوشبينیوبهنوعی،دلسپردنبهزندگی.شوخطبعی،خالقيتوتفریحهرسه
ازیکقماشاند.چوندرنهایتبهیکنتيجهمنجرمیشوند:یافتن روابط جدید 

بين پدیده ها.

 شوخ طبعي در تدريس و زندگي 
روزی یکي از دوستانم پرسيد: »می دونی چه طوری خدا رو بخندونی؟«

چون جوابی به ذهنم نرسيد، خودش ادامه داد: »خيلی ساده است. از 
آرزوها و نقشه هایی که در سر داری برایش حرف بزن!«

همةمــاقبولداریمکــهرویدادهایزندگیقابلپيشبينینيســتند.زندگی
باخواســتهایماکاریندارد.دراینروندآزمایشوخطاکهاســمشرازندگی

گذاشتهایم،اغلبناچاریم:
1. بدونداشتناطالعاتکافیتصميمبگيریم؛
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2. بدونداشتنابزارمناسبکاریراانجامدهيم؛
3.بهموفقيتهایکمترازصددرصداکتفاکنيم.

پساگرمطلقگراباشــيموباکاســتیهاکنارنيایيم،درجادهایسنگالخقدم
خواهيمگذاشتوبهدردسرخواهيمافتاد.چارهاینداریمجزاینکهتاحدیاحتمال
ناکامیرابهجانبخریم.اینیعنیخالقيت،یعنیشــوخطبعی،یعنیشادمانی.به
اینمثالتوجهکنيد:همهمیدانندکهبرایآویختنپردهچوبپردهالزماست.اما
اگرروزگارفقطپردهیافقطچوبپردهدراختيارشمابگذارد،چهمیکنيد؟درُرماِن
معروف»بربادرفته«،صحنهایهستکهدرآن»اسکارلتاوهارا«)قهرمانداستان(
ازناچاریپردههارابرشمیدهدوبرایخودشیکلباسپرزرقوبرقمیدوزد.
نمونهایازخالقيتویافتنیکرابطةجدید.چونتاآنموقعبهذهنکسینرسيده
بودکهازپردهبرایخودشلباسبدوزد.بعدهاوقتیاینرمانتبدیلبهفيلممیشد،
خانم»کارولبورِنت«کهنقشاسکارلترابازیمیکرد،لباسیراکهچندگيرةپرده
ازشانهاشآویزانبود،پوشيدهبودوروبهدوربينمیگفت:»همينکهآویختهجلوی

پنجرهدیدمش،نتونستمجلویخودموبگيرم!«
اینیعنیشوخطبعی.یعنیخالقيتیکهنتایجغيرقابلانتظاردرپیدارد.اکنون
بچههارادرنظربياورید.فرضکنيدیکچوبپردهدراختيارشانبگذارید.آیاازآن
برایآویختنپردهاستفادهخواهندکرد؟بعيداست.بهاحتمالزیادازآنبهعنوان
تفنگ،نيزه،شمشير،اسبیاميلةپرِشارتفاعاستفادهخواهندکرد.شایدهمازآن
ميلةپرچمیادیرکچادربســازند.آویختنپردهازچوبپرده،آخرینچيزیاست
کهبهذهنآنوروجکهاخواهدرســيد.چونبچههاترجيحمیدهنددنيایخود
رابهبازیبگيرندوازآنلذتببرند.متأسفانهفقطتعدادکمیازآنهابعدازورود
بهدنيایبزرگســالی،حسوحالبازیوشــوخطبعیرادرخودحفظمیکنند؛
آدمهاییمثلتوماسادیسون،آلبرتاینشتين،لوییپاستوروکسانیازایندست
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کهخدماتزیادیبهبشریتکردهاند.بنابراینایجادرابطةشوخطبعانهیعنیداشتن
رابطهایخالقهمراهباشــادیوبازی.واضحاســتکهیکمعلمباتجربههرگزبه
شاگردانشنمیگویدکهمثاًلهمگییکدقيقهبخندند!چوناینقبيلخندههای
بیقاعدهکمکیبهیادگيرینخواهدکرد.بلکهازاطالعاتومفاهيمیکهمیخواهد
بهشــاگردانانتقالدهد،مانندیکاسباببازیبهرهمیبردوباآنهابازیمیکند.
دائمابتکاربهخرجمیدهدوالبتهاحتمالاشتباهراهمبهجانمیخرد.بهیادداشته
باشــيدکهدانشاندوزیدیگرچالشدنيایامروزنيست.طبقآخرینبرآوردهااگر
محتوایاینترنتودنيایمجازیراهمبهحســابآوریم،حجمدانشبشردرهر
پنجاهوهشــتروزدوبرابرمیشود.سؤالایناستکهچهمقدارازایندانشهاي
توليدشدهقابلاعتماداست؟وچگونهمیتوانيمازصحتآنهامطمئنشویم؟حتی
دانشهاییکهموثقبهنظرمیرسندبهمرورزماناعتبارخودراازدستمیدهند.در
دنيایامروز یاد گرفتن واقعيت ها هدف نيست. بلکه هدف عبارت است از 
چگونگی دستيابی به واقعيت ها و ارزیابی و به کار بستن آن ها.مهارتاساسی
عصرحاضر»تفکرانتقادی«وتوانحلمســئلهدرشرایطنامتعارفاست.دراین
ميان،شوخ طبعی می تواند تفکر انتقادی و خالقيت را به نحو بارزی تقویت 
کند.همانطورکهاشارهشد،متفکراِنترازاولدنيامعمواًلآدمهایشوخیبودهاند
وکلیایدههایبهدردنخوروبنُجلدرسرداشتهاند.شایدشنيدهباشيدکهادیسون
دههزارمادةمختلفراامتحانکردتااِلمنتداخلالمپهایحبابیرااختراعکند؛
مادهایکهدراثرحرارتنســوزدوبخارنشــود. وقتی از او پرسيده بودند: »آیا 
برای اختراع المپ ده هزار شکست را تجربه کرده است؟« جواب داده بود: 

»البته که نه. من ده هزار روش یاد گرفتم که نتيجه نمی دادند!«
یک سؤال:آیاهمينحاالپایخودراداخلکفشحسمیکنيد؟حتمًاجوابتان
مثبتاست.ولیآیاقبلازاینسؤالبهپایتانتویکفشتوجهداشتيد؟احتمااًلنه.



50

مديريت تدريس و كالس درس

راستیچرادرتماملحظههایشبانهروزحواستانبهپایتاننيست؟جوابایناست
کهاصواًلقرارنيستاینطورباشد.مغزهرلحظههزاراننكتهیااطالعاتگوناگون
راازمحيطدریافتوتحليلمیکندوســپسبهشمااطالعمیدهدکهکدامیک
ازآنهاحياتیترند.ســپستعدادکمیازآنهاراکه»مهم«تشخيصمیدهددر
حافظةبلندمدتذخيرهمیکندواطالعاتزیادیراهمنادیدهمیگيرد.چيزهایی
مثلرنگخودکار،صدایماشــينها،نوعموکتاتاقوچيزهاییازایندستمدام
کنارگذاشتهمیشوندتااولویتبهاطالعاتمهمتردادهشود.شایدشنيدهباشيدکه
بعضیهامعتقدندمغزمثلیک»اســفنج«عملمیکندودائماطالعاترابهخود
جذبمیکند.اماواقعيتایناستکهمغزمانندیک»غربال«دائمدرحالپاالیش
اطالعاتودســتهبندیآنهااســت.بااینوصف،وظيفةاصلیمعلمانایناست
کهبهشــاگردانخودبقبوالننداطالعاتیکهدراختيارآنهامیگذارندبرایادامة
حياتشــانضروریاست.متأسفانهنمیتوانيمفقطبهحرفاکتفاکنيموبگویيم:
»آهــایبچهها!فالنچيزرایادبگيرید،درزندگیبــهدردتانخواهدخورد.«اواًل
بيانچنينچيزیکمیتویذوقافرادمیزند.ثانيًااینجوراطالعرســانیبارونِد
تصميمگيریمغزهمخوانیندارد.بامغزبایدبهزبانخودشحرفبزنيم.بایدنحوة
ارزشگذاریاطالعاتتوســطمغزراکشفکنيم.اینکارهمانچيزیاستکهبه

آن»یادگيرِیسازگارباکارکردمغز«(BCL)2گفتهمیشود.
قبلازهرچيزبهتراستکمیبامفهومBCLآشناشویم:مدتهاستمحققانبه
ایننکتهپیبردهاندکهفارغازهرروشتدریسی،افرادبخشهایابتداییوانتهایی
یکسخنرانیرابهتربهخاطرمیسپارند.فرقینمیکندکهاینسخنرانیمربوطبه
یکدرسباشد،یکداستانیافهرستیازاطالعاتیاحتییکنمایشباشد.این
پدیدهبه»اثرتقدموتأخر«معروفاست.منحنیبهخاطرسپارییکمطلبدر

شکل1نشاندادهشدهاست.
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 منحني فراخواني معلومات

بازة زماني سه ساعته

حال،سؤالایناستکهچرامغزبهسروتهیکسخنرانیبيشترتوجهمیکند؟
آیابهخاطرایننيستکهدرابتداوانتهایمطلبنوعیتغييرحسمیکنيم؟هرچه

زمانارائهمطلبطوالنیترباشدفاصلةابتداوانتهایآنبيشترخواهدشد.
حالباتوجهبهشکل1تکليفمطالبیکهدروسطمنحنیقراردارندومهمنيز

هستندچهمیشود؟نکتههمينجاست.
وقتیدرسیرابیوقفهادامهمیدهيمواصرارداریمهرطورشدهدرُمخشاگردانمان
فروکنيم،درستمثلایناستکهبخواهيمدانههاینخودراازغربالیکهمخصوص
گندماستردکنيم.طبيعیاســتکهدراینصورتخودمانوشاگردانمانرابه

دردسرخواهيمانداخت.
اگر دانش آموزان آغاز و پایان مطالب را بهتر به یاد می سپارند، یک راه 
حل خوب این است که حين ارائة یک مطلب، آغاز و پایان های بيشتری در 
آن ایجاد کنيم.درسال1920یکمحققآلمانیبهنامبلومازیگارنيک3دریافت
کهوقتیدرکاری-حتیاگربهخوبیدرحالانجامباشد-وقفههاییایجادشود،بهتر

بهخاطرسپردهمیشود.اینپدیدهبه»اثرزیگارنيک«معروفاست.
دراینصورتمنحنیبزرگاوليههمانندشکل2بهچندمنحنیکوچکترتبدیل

خواهدشد.
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 اثر زيگارنيك

بازة زماني سه ساعته

نی
زما

فه 
وق

نی
زما

فه 
وق

تااینجابامفهوماساسی(BCL)آشناشدیم:یعنیمغزمااطالعاتیراکهحياتی
تشــخيصدهد،بهترحفظمیکندواینقاعدهایاستکهازهزارانسالپيشتا
کنونثابتبودهاســت.اینکنگاهیمیاندازیمبهبرخیدیگرازشگفتیهایمغز

انسان.

منحصربهفردبودن
مغزبهطرزفوقالعادهایقابليتانعطافوســازگاریدارد.هرجاکهالزمباشــد
ارتباطــاتعصبیجدیدایجادمیکند.مثاًلاگرمدتیبافرمولهایریاضیکلنجار
بروید،مغزشمارشتههایعصبیجدیدیبرایخودشدرستمیکندتامحاسبات
راراحتترانجامدهد.همچنينمیتواندبرخیاتصاالتضروریراپيشبينیکند.
بهطورمثالوقتیکودکیبهدنيامیآید،مغزاوتادهســالگی،دربخشمربوطبه
فراگيریزبان،ارتباطاتعصبیگســتردهایایجادمیکندتاويبتواندمهارتهای
زبانیرابهســرعتیادبگيرد.بنابراینازآنجاکهنحوةسيمکشیداخلی)ارتباطات
عصبی(مغزهرانسانمنحصربهفرداست،معلمانومربيانبایدتفاوتهایفردی
بينیادگيرندگانرالحاظکنندوروشهایمنعطفومتناســبباهردانشآموزرا

بهکاربگيرند.چنينمعلمانیالجرمخالقوشوخطبعهستند.
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 تناوب، ريتم و مفهوم سازي 
آیــاتوجهکردهایدکههرگزنمیتوانيدصددرصِدحواســتانراروییکموضوع
متمرکزکنيد؟مبادافکرکنيدکهفقطشمااینطورهستيد.مغزهایافرادمختلف
عالوهبراینکهازسيمکشیمنحصربهفردیبرخوردارند،تناوبوریتِمکارکردخاص
خودرانيزدارند.تناوبکارکردمغِزیکفردتابععادتشخصیویبرایاستراحت
اســت.اینهمانمکانيســمیاســتکهمارابهُچرتزدندربعدازظهرترغيب
میکند.ریتمعبارتاستازتغييراتمداومیکهدرجریانخوِندونيمةمغزایجاد
میشــود.مدتزماناینتغييراِتمداوم،درهرفردمتفاوتاستوتواناییتمرکز
حواسراتحتتأثيرقرارمیدهد.پسبایدتوجهداشتهباشيمکهدرهرلحظهازوقت
کالس،مغزهریکازشاگرداندرحالانجامفعاليتهایمتفاوتیاست.عدهایبه
سخنانماتوجهدارند)درحالضبط(وعدهایمشغولبازخوانیوتحليلکالمما

هستند)درحالپخش(.

 انگيزش دروني 
مغزانسانطوریساختهشدهاستکهمیتواندبهخودشپاداشبدهد.همچنين
ثابتشدهاستکهانگيزههایباطنیقدرتبيشترینسبتبهانگيزههایخارجی
دارند.برایمثالدانشآموزانیکهازآموختنلذتمیبرند،موفقترازدانشآموزانی

هستندکهدرازاینمرههایخوبجایزهدریافتمیکنند.

 اثر ُون ِرستورف4
درطولتاریخهموارهانســانهاییبودهاندکهمیتوانستهاندبهراحتیاطالعات
زیادیراحفظکنند.برایمثالدرهندوستانفردیبهنامیوگیشا5میتوانستهزار
جملهرافقطبعدازیکبارشنيدنعينًاتکرارکند.یاپروفسورآیتکين6دردانشگاه
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ادینبرگ7توانســتهبودعددپیراتاهزاررقماعشاربهخاطربسپارد.ُونرستورف
پژوهشگریبودکهتصميمگرفتدربارةاینآدمهایخوشحافظهتحقيقکند.او
درمطالعــاتخوددریافتکهاغلبآناناطالعاتورودیرابهاصطالحرنگی)حس
آميزی(میکنند.یعنیکاریمیکنندکهآناطالعاتدرنظرشانعجيب،مرموز،
تعجبآور،وحشتناک...یاخندهدارجلوهکند.اطالعاترنگی،هماحساساتوهم
توجهفردرابهتردرگيرمیکنند.انگيختهشــدنعواطفموجبمیشوداطالعاِت
قبلوبعدازآنانگيختگیبهترفراخوانیشوند.الگویاینفراخوانیدرشکل3-2

نشاندادهشدهاست.

 اثر ون رستورف

بازة زماني سه ساعته
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 مديريت شرايط روحي 
تمامرفتارهایمابهشرایطروحیوجسمیماوابستهاند.الزمبهیادآوریاستکه
شرایطروحی-جسمیبااحساساتفرقدارد.اریکجنسن8،متخصص»یادگيرِی
ســازگارباکارکردمغز«ازاینشرایطبهعنوان»آنكروحوجسم«یادمیکندکه
تحتتأثيرباورها،تصوراتذهنی،محاکاتدرونوعواطفماهســتند.هفتگونة

رایِجشرایطروحی-جسمییادگيرندگانعبارتنداز:
1.کنجکاوی
2.نااميدی
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3.بيموهراس
4.بیعالقگیوخستگی

5.حظبردنازفهمموضوع
6.سردرگمی

7.آزردگی
بااینوصفیکمعلمبامشاهدةدقيقحاالتیادگيرندگانمیتواند،نحوةتدریس
خودراباآنانهماهنگســازدوحداکثربهرهراازفرصتکالسببرد.وظيفةیک
معلمکارآمدایناســتکهعالوهدردرکحاالتشــاگردانخــود،بتواندآنهارا
مدیریتنماید.البتهاینبهمعنیدردســتگرفتناحساساتمخاطبان-همانند
داستانهاوفيلمهایتأثيرگذار-نيست.معلم باید بتواند حاالت مثبت همچون 
توجه کردن، کنجکاوی، اعتماد به نفس و غيره را در شاگردان خود پدید 

آورد و یکی از آسان ترین راه های این کار بهره گيری از شوخ طبعی است.

پی نوشت
1. DonyTamblyn
2. Brain- compatible learning
3. Bluma zeigarnick
4. The Von Restorff  Effect
5. Yogi Shaa
6. Aitkin
7. Edinburgh
8. Eric Jensen

منبع
Tamblyn, Doni. Laugh and learn: 95 ways to use humor for more effective teaching and 
training, Am Acom, NewYork, 2003.





 غني سازي تدريس 
 چرا و چگونه؟ 

سوسن بالغي زاده
دانشجويدكترايبرنامهریزيدرسي 

  اشــاره 
بــاورودفناوريهايالكترونيكيبههمةعرصههاازجملهپژوهش،توليدعلمدر
دنيايامروزســرعتشگفتآوريپيداكردهاست؛بهطوريكههردوسهسال،این
سرعتچندبرابرميشــود.حجموسيعاطالعات،بسياريمواقعبهجايآنكهبه
پژوهشگرانآرامشارزانيكند،درآنهااضطرابایجادكردهاست.درواقع،دیدگاهها
وتقســيمبنديهايمتفاوتازمفاهيموهمچنيننتایجمتفــاوتوگاهمتضاداز
تحقيقات،پژوهشگرانوآموزشگرانرادرانسجامبخشيدنبهاطالعاتثبتشدهدر
مجالتوكتابهايعلميباچالشيجديمواجهساختهاست.ازاینرو،توانمندي
معلمانواســتاداندانشگاههادرارتباطوانسجاماطالعاتواستخراجرویكردهاي
نو،باتوجهبهرشداطالعات،جایگاهویژهايیافتهاست.دراینمقالهميكوشيم،با
شرحمفهومتركيباطالعاتونقشآندرآموزشوكالسدرس،معلمانرادرارائة

تدریسغنيتریاريكنيم.
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 تركيب اطالعات و ساختارهاي ذهن 
برطبقنظریاتدربابذهنوهوش،توانشهايمتفاوتذهنباوجوداستقالل
ازیكدیگر،تمایــلدارندباهمكاركنند.امااینكهچهموقعوچرااینتوانشهابا
هممرتبطميشوند،برايبسياريازروانشناسانمبهماست.اینموضوعشایدبار
سنگينيبردوشكسانيباشدكهميخواهندبهپرورشتفكربينرشتهايبپردازند.
برايمثال،اگردانشآموزاندركالسانگليسينگارشنثريرایادبگيرند،بایددر
كالستاریخیازیستشناسيهممفاهيممربوطبهایندروسرایادبگيرند،امااگر
درهيچیكازاینكالسهامعلمانمعبريبرايارتباطایندروسبازنكنند،آنگاه

دانشآموزاننخواهندتوانستراههاراباهمتركيبكنند.
البتهاستعدادافرادبرايارتباطدادندرسهایيكهخواندهاند،تفاوتدارد.امابه

طوركليميتواندونوعتوانشذهنيرادراینخصوصمطرحكرد:
اول»هوشليزري«1اســت.هوشليزري،یكمبحثرابهطورعمقيبررسي
ميكند،امابــهارتباطدادناطالعاتبهحوزههايدیگرعالقةچندانيندارد.براي
مثال،دانشآموزانيكهازایننوعتوانشذهندرسطحيباالبرخوردارند،ميتوانند
اطالعاتپراكنــدةمربوطبهیكدرسراازمنابعگوناگونتلویزیون،رادیو،كتاب
ومعلمكســبكنندوآنهارابهیكدیگرارتباطدهندوازآندانشــينوبسازند.
مناســبترینكاربرايایننوعهوش،فعاليتدرونیكدیسيپلين)رشتةعملي(
اســت.افرادداراياینهوش،قابليتباالیيدرارتباطدادنبينمطالبدرونیك

دیسيپليندارند.
دوم،هوشنورافكني2است.اینهوشمسائلرابهطورعمقيبررسينميكندو
ميكوشدمحيطراپویشكند.همچنين،توانمنديبيشتريبرايتشخيصارتباطها
وشناســایيتفاوتهادرقلمروهايگوناگوندارد.دانشآموزانيكهدرسطحيباال
ازاینهوشبرخوردارند،توانایيباالیيبرايارتباطدادناطالعاتمربوطبهدروس
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گوناگــوندارند.هریكازایندوهوشميتوانداطالعاتراتركيبكند،امامحتوا
وهمچنيــنمالكهايآنهابرايموفقيتمتفاوتاســت.بایدتوجهكرد،اگرچه
برخــيدانشآموزانبهطورذاتيتوانمنديباالیيدراینقبيلمهارتهادارند،اما

فعاليتهايآموزشيدرپرورشاینتوانمنديهانقشمهميدارد.

 نقش مدارس در پرورش ذهن تركيب كننده 
مطالعاتنشــاندادهاست،معمواًلدانشآموزاندرتركيباطالعات،بهدوگونه

عملميكنند:
دستةاولبسياركنجكاو،آگاهومطلعهستندوبرايجهشكردنانگيزةباالیي
دارنــد.اینافرادتفكرخطيراردميكنند.آنهاتفكرينامنظموجهشــيدارند.
دائمــًاازنقطهايبهنقطةدیگرميپرند؛بهطوريكهمعلمانراگيجميكنند.این
گروههرگزنميتوانندبهطورمنظمفكركنند.مدارسسنتيكهانرژيزیاديبراي
برقرارينظموانضباطصرفميكنند،معمواًلتحملكميبرايپذیرشاینقبيل
رفتارهاازســويدانشآموزاندارند.لذاآگاهيمعلمانازساختارذهنياینقبيل

دانشآموزان،ميتواندمؤثرباشد.
دستةدومدانشآموزانيهستندكهبرايكسبحجمباالیيازاطالعاتاستعداد
باالیــيدارند،امانميتوانندآنهارابهیكدیگــرارتباطدهندوتنهاروياطالعات
مهمتمركزميكنند.اینقبيلدانشآموزان،بهعلتقدرتحافظةكوتاهمدتشان،
معمواًلميتوانندباكمترینتالش،بهتریننتيجهراكســبكنندوبهقولمعروف

دانشآموزانشبامتحانيهستند!!
بایدتوجهكرد،پروژههایيكهبــهدانشآموزانكمكميكندتاتوانایيتركيب
اطالعاتخودراپرورشدهنداســتانداردهايروشنوواضحيبرايقضاوتدربارة

صحتتركيباند.
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آگاهيازطبقهبندياطالعاتوانواعآن،ميتواندمعلمانرادرتركيباطالعات
یاريكند.لذادرادامه،بهشــرحومعرفيبرخيازانواعتركيبدركالسدرسكه
كاربردبيشتريدارندميپردازیمومعلمهمميتواندباقدرتابتكاروخالقيتخود

آنهارابهوجودآورد.

 طبقه بندي اطالعات 
یكيازانواعتركيباطالعات،توانایيطبقهبنديآنهاســت.مطالببراســاس
ویژگيهایشــانتنظيمميشــوند.مانندطبقهبنديیاددهيدیوئيدركتابخانه،
طبقهبنديلينهازگياهانوجانورانوغيره.طبقهبنديهاميتوانددرقالبجدول
یانمودارنيزتنظيمشــود؛مانندجدولمندليف.بهطوريكهبراساساینجدول
ميتوانحتيخصوصياتعناصريراكههنوزكشفنشدهاندنيزپيشبينيكرد.از
جملهالگوهايتدریسيكهتوانایيطبقهبندياطالعاترادردانشآموزانافزایش
ميدهند،ميتواندریافت مفهوموتفكر استقرایيرانامبرد.برايمثال،معلم
دردرسطبقهبنديجانورانميتواندتصاویریازحيواناتگوناگون)مانندماهيان،
پرندگان،حشــراتو...(بهدانشآموزانارائهدهدوازآنهابخواهدآنهارابراساس
هرویژگيكهمایلاند،طبقهبنديكنند.همچنينميتوانيداشيایيازجنسهاي
متفاوتمانندچوبپنبه،سوزن،كاغذ،چوبوميخبههمراهیكظرفبهكودكان
بدهيدتاآنهارادستهبنديكنند.دراینقبيلآزمایشها،معمواًلدانشآموزاناشيا
رابراساسخاصيتشناوريآنهادستهبنديميكنند.دراینصورت،پرسشهایي

رامطرحكنيدكهآنهارابهتفكروادارد.مثاًلميتوانيدازآنهابپرسيد:
ـاگرسوزنراروياینقطعهچوبقراردهيم،بازهمبهزیرآبفروميرود؟چرا؟

ـاگركاغذرامچالهكنيمودرآبقراردهيم،چهاتفاقيميافتد؟
اگردانشآموزاندرموردنكتهايسؤالكردند،پاسخرامستقيمبهآنهاندهيد،
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بلكهباطرحسؤاالتسادهتر،هدایتشانكنيدتاخودباانجامآزمایشپاسخرابيابند.

 چينش مفاهيم 
یكيازچالشهايعلومانســاني،تركيبمفاهيماست.مفاهيمميتوانددركنار
همطوريچيدهشودكهتركيبآنهاموجبحلمسئلهشودویاگاهيچناندر
همآميختهشودكهمفهوميكاماًلجدیدتوليدشود.البتهبایدتوجهكردكهحدود
وثغورمفاهيمارائهشــده،ميتواندبسيارگستردهیامحدودباشد.برخيازمفاهيم
ميتواندتوســطدانشجویيدرپژوهشیامدرسيدركالسدرس،درمبحثيویژه
توليدشودوگاهيتوسطدانشمنديكهتحوليعظيمدریكحوزهایجادميكند.
برايمثال،فرویدمفهومضميرناخودآگاهوآزوبلمفهومیادگيريمعنيدارراتوليد

كردند.
دركالسدرس،معلمــانميتوانندبهدانشآموزانمطالبگوناگوناماكوتاهبه
اندازةدویاسهبندارائهدهندتاآنهامطالبرابهصورتیككلمنسجمبنویسند.
همچنين،ميتوانچندواژةعلميبهآنهاارائهدادتامتنيبنویسندكهاینواژهها

درآنبهكاررفتهباشد.

 تركيب در حوزه هاي غيرنوشتاري 
تركيبفقطبهكارهاينوشتاريمحدودنيست.مفاهيمميتوانندازطریقتصاویر
ویااصواتنيزتركيبشــوند.برايمثال،پيكاسوسبككوبيسمرابهوجودآورد.
درعرصةســينمافيلمعصرجدیدچارليچاپلين،ودرموسيقيآهنگهايبتهون
نمونههايدیگريهســتند.باورودنرمافزارهايمتعددبــهحوزةهنر،هنرمندان
ميتوانندمفاهيمرابهصورتتصویريبااســتفادهازفناوريهايدیجيتالتركيب

كنند.
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دركالسدرس،معلمميتواندتصاویريرابهدانشآموزانارائهدهدوازآنهابخواهد
مفهوميعلمي،مثاًل»اصطكاك«راباكنارهمقراردادنتصاویرنمایشدهند.امروزه
اینقبيلتمرینهاباوجودنرمافزارهایيمانندپاورپوینت،مولتيمدیابيلدروغيره،

ميتواندباتنوعباالیيطراحيشود.

 استعاره هاي قدرتمند و تصاوير ذهني 
افرادممكناستدرزندگيروزمرهازاستعارهاستفادهكنند.استعارهميتوانددر
بيانواقعيتیامفهوميعلمي،كمكشایانيبهتوسعةعلمكند.برايمثال،داروین
تكاملرابه»شاخةدرخت«،فرویدضميرناخودآگاهرابه»كوهیخ«ودالتون3اتمرا

به»منظومةشمسي«تشبيهكرد.
استعارهميتواندبهصورتتصویريوهمچنينكالميباشد.درایننوعازتركيب،
فردبایدبتواندتشابهاتبينمفاهيمراتشخيصدهد.كودكانخردسالمعمواًلاز
اینشيوهبرايارتباطاطالعاتبهوفوراستفادهميكنند.تحقيقاتنشاندادهاست
كهكودكانپيشدبستاني،بيدرنگارتباطاتراتشخيصميدهند.درحقيقتآنها
دائمًادرحالمقایسةاشياياطرافهستند.دراینمقایسهواستعاره،محيطفرهنگي
كودكنقشمهميدارد.برايمثال،گاردنرعنوانميكندكهبرايكودكآمریكایي،
موزميتواندگوشيتلفنتلقيشود،یاخطوطریلراهآهنبهگورخرتشبيهشود.
امابرايكودكيكهتاكنونتلفنیاگورخرندیدهاست،استعارههاقطعًافرمدیگري

پيداميكنند.
بایدتوجهكــرد،اگرچهكودكانبهارتباطدادناشــيايپيرامونخودگرایش
دارند،امابســياريازاینارتباطهاسطحيویااشتباهاند.كودكانپيشدبستانيبه
طوركليدرارائةاستعارههاوارتباطهادرمقایسهباكودكانششسالهویابزرگتر،
بيپرواترند.كودكانبزرگتردرپيارتباطهاوطبقهبنديهايمنطقيترهستندو
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ازارتباطهايغيرمنطقيميپرهيزند.حتيمشاهدهشدهاستكهازبهزبانآوردن
مقایسههاویاتشبيهاتنوخجالتميكشند.برخوردمدرسهومربياندرایندوران،
دررشــدتخيالتخالقكودكانیابرعكسخاموشساختنآن،بسيارتأثيرگذار
است.درواقع،تخيلدرفضايآزادرشدميكند،برنامةدرسيبایدروزنههایيداشته
باشــدتاكودكانبتوانندآنچهرادرذهنشانميگذرد،بيپرواوبدونترسبيان
كنند.یكيازالگوهايتدریسكهقدرتتخيلوابتكاركودكانراتقویتميكند،
الگويتدریسبدیعهپردازياست.برايمثال،ميتوانيدازدانشآموزانبپرسيدقلبو
پمپآبازجهاتيبهیكدیگرشبيههستند؟گاهيميتوانيدازآنهابخواهيداززبان
یكشيء،یكحيوانویایكدرختصحبتكنندوانشایيدراینموردبنویسند.
برايمثال،ميتواننداززبانیكگربهبنویسندودرموردمشكالتخودورفتاري

كهبااوميشود،صحبتكنند.

 تركيب و خالقيت 
درذهنبســياريازافراد،ایندومعنيهمسنگهستند.ظاهراًبينخالقيتو
تركيبوجوهاشــتراكزیاديوجوددارد.برايمثال،هردودرپيتوليدمدلهاي
چندوجهيازیكمبحثهستند.باوجوداین،دربسياريازمواردبایكدیگرمتفاوت
هســتند.مثاًلهدفتركيبكننده،جاگذاريآنچيزياستكهقباًلوجودداشته
اســت.اماهدففردخالق،گسترشدانش،ســاختنمایيازیكشكل،هدایت
مجموعهايازتمرینهابهشــيوهاينووغيرقابلانتظاراســت.تركيبكننده،در
جستوجوينظموتعادلبرقراركردنميانآنچهكهوجوددارداست.فردخالق
باعدمقطعيت،شكودودليوچالشمستمروعدمتعادلوبيثباتيمواجهاست.
فردتركيبكنندهازنظرخلقوخوخویشتنداراستوبهصورتيموزونبهكارخود
ادامهميدهد.امافردخالقازنظرخلقوخودائمًادرحالدســتوپنجهنرمكردن
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بامشكالتاست.اگرچههيچجامعهاينميتواندتنهابهافرادخالقمتكيباشد،در
عينحال،جوامعيكهخالقيتراپرورشميدهندوازآنحمایتميكنند،احتمااًل
درمقایسهباجوامعيكهتحملرفتارافرادخالقراندارندوهموارهبهاطالعاتيكه

قباًلدیگرانكشفكردهاند،متكياند،رشدبيشتريميكنند.

 نتيجه 
همانطوركهذكرشد،توانایيتركيباطالعاتدردنيايامروزكهرشداطالعاتبيشتر
ازهرزماندیگريخودنمایيميكند،بسيارضروريبهنظرميرسد.توانایيطبقهبندي
وارتباطاطالعات،دانشآموزانرادرانسجاموسازماندادناطالعاتیاريميكند.این
توانمنديموجبميشودهنگاميكهدانشآموزانبااطالعاتروبهروميشوند،بهجاي

آنكهرفتاريمنفعلداشتهباشند،بهصورتيفعالآنهارابررسيكنند.
باتوجهبهاطالعاتمطرحشــده،ميتواندریافتكــههرگاهآگاهيمعلماناز
رویكردهاينویندرتعليموتربيتافزایشیابد،آنهاميتوانندباتركيباطالعات

جدیدودانشپيشينخود،تدریسغنيتريدركالسارائهدهند.
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محمد احمدوند

 اشاره 
تدریساندیشــهورزانه1،رویكرديبهتدریساســت.برایناســاسكهمعلمان
ميتوانندكيفيتتدریسخودراباتفكرانتقادي2نســبتبهآنبهبودبخشند.اگر
بخواهيمدقيقتربگویيم،تدریساندیشهورزانهیعنيمشاهدةآنچهدركالسانجام
ميگيــردوفكركردنبهاینكهچرااینكارانجامميشــود،واینكهآیااینروش
كارامداستیانه.پستدریساندیشهورزانهراميتواننوعيتدریسهمراهباكاوش
وبررسيدانستكهمعلمانرادرچرخةتفكروعمل)تفكر=عمل(ـبراساستجربيات

حرفهايـدرگيرميكند.
دراینمقاله،ابتدادربارةویژگيهايتفكراندیشــمندانهبحثميشــود.سپس
تفاوتهايمعلمپویایااندیشهورزبامعلمایستایاتغييرناپذیرمشخصميگردد.در

نهایت،مراحليكهمعلمانبرايتدریساندیشهورزانهبایدطيكنند،ارائهميشود.
تدریساندیشــهورزانهرویكرديدرآموزشاستكهدرآنمعلمانعملكردخود
راتجزیهوتحليلميكنندوميكوشندراههايبهتريبرايدستیافتنبهاهداف

64



65

آموزشــيپيداكنند.مطمئنًااینامربهســادگيصورتنميپذیرد،بلكهمستلزم
رویكردينظاممنداستكهطيآنمعلماندربارةفرایندتدریسخوداطالعاتيجمع
ميآورندودیدگاهها،پيشفرضهايآموزشــي،وعملكردخودرابادیديانتقادي

بررسيميكنند.اینكارممكناستبهتغييراتيدرتدریسمعلمانمنجرشود.

كليدواژه ها:تدریس،تدریساندیشهورزانه،معلم

 ويژگي هاي تفكر انديشمندانه 
اندیشــيدنشــكلخاصيازتفكراســت.اینگونــهتفكردرشــكوتردیدو
پيچيدگيهایيریشهداردكهدریكموقعيتاحساسميشودوبهكاوشهدفمند
وحلمســئلهمنتهيميگردد.بارتلت3)1990(برايچرخةاندیشيدنمدليارائه

ميدهدكهدرآنمعلمبایدبهپنجسؤالاساسيپاسخدهد:
1. مندارمچهكارميكنم؟

2. چههدفيرادنبالميكنم؟
3. چهطوربهنتيجهرسيدمكهاینروشخوباست؟

4. آیاميتوانمبهروشدیگريتدریسكنم؟
5. حاالچهوچگونهبایدتدریسكنم؟

پرسشاولناظربهمشاهداتفرديمعلماست.پرسشدومبهدنبالیافتنمعنا
ومفهوميبرايتدریساست.پرسشسومسعيداردپيشفرضهاوعقایدپنهان
درذهنمعلمرادرموردروشكارياشمشخصكند.پرسشچهارماوراواميدارد
بهدنبالروشهايجایگزینهمباشــد.سرانجامپرسشپنجماورابهسوياقدام
براساستفكراتجدیدســوقميدهد.رسيدنبههدفاصليازاندیشيدن،ایجاد
خودآگاهيدرميانمعلمان،بهچالشكشيدندیدگاههاواعتقاداتآنهاوكمكبه
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رشدحرفهايومطلوبترآنهادرامرآموزشاست.دراینميان،بعضيمتخصصان
امرآموزش،بيندونوعاندیشــهتمایزقائلشدهاند:»اندیشهدرحينعمل«كهدر
فرایندتدریسصورتميپذیردوهدفازآنحلمشــكالتغيرمنتظرهدرطول
زمانتدریساست،و»اندیشهدربارةعمل«كهبعدازفرایندتدریسصورتميگيرد
وهدفازآنایناســتكهبفهمدآیاآنچهدركالسرخدادهمفيدبودهواینكه
آیاتغييراتيدرروشكارالزماستیانه.اماگيمنز4)1999(نوعسوميازاندیشهرا
پيشنهادميكندوآن:»اندیشهقبلازتدریس«استكهبهآمادگيقبليمعلمپيش

ازشروعتدریساشارهدارد.
بههرحال،تدریسخوبســهمرحلهدارد:مرحلةاولآشناكردندانشآموزان
استباموضوعجدیدازطریقمرورآموختههايقبليمرتبطبادرسجدید.مرحلة
دومتدریسوتفهيمدرساست.سومينمرحلههمشاملنتيجهگيري،جمعبندي
ومشخصكردنتكاليفدانشآموزانميشود.درتماماینمراحل،اندیشيدنوتأمل

بایدجزءمهميازكارمعلمباشد.

 ويژگي معلم پويا در مقايسه با معلم ايستا 
معلمپویایااندیشــهورزرویكرديفعالوپویادرتدریسداردكهويراازدیگر
معلمــانمتمایزميكند.اینمعلمباتطبيــقتوانایيهاوفنونخوددرتدریس،با
توجهبهویژگيهايمدرسه،هدفهايآموزشيدرسموردنظروعالقههاونيازهاي
دانشآموزان،ميكوشــدبرنامةآموزشــيموردنظررابهخوبياجراكند،درحالي
كهمعلمایســتا،یكروشومحتوايثابــترادرهمةموقعيتهاوبدونتوجهبه
ویژگيهايبچههاومدرســهبهكارميبرد.معلماندیشــهورزپيشرفتآموزشيرا
باتوجهبهعوامليمثلســرعتبهبودوضعيتعلميدانشآمــوزان،نيازآنهابه
مهارتهايجسميونيزعالقههايآنهاميسنجد،درحاليكهمعلمایستاپيشرفت
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آموزشــيراباتوجهبهعوامليهمچونمقدارمطالبيكهدرهرسالتحصيليباید
آموزشدادهشود،اندازهميگيرد.

معلماندیشــهورزدردروسوفعاليتهايآموزشيتغييراتيایجادميكندتابا
امكاناتموجودهمخوانيداشتهباشند،وليمعلمایستادروسوفعاليتهایيراكه

باامكاناتموجودهماهنگنيستند،نادیدهميگيرد.
معلماندیشــهورزميكوشددليلمشــكالتاجرایيومدیریتكالسرابفهمد،
انتقاداتســازندةدانشآموزانراميپذیردوروشهايآموزشــيخودراطبقآن
تغييرميدهد،درحاليكهمعلمایستامشكالتادارةكالسراازچشمدانشآموزان

ميبيندوبراياصالحرفتارآنهابهاقداماتتنبيهيدستميزند.
معلماندیشهورزبهطورمستمرازدانشآموزانارزیابيبهعملميآورد،امامعلم

ایستافقطگاهيمواقعارزیابيانجامميدهد.

 چگونه معلمي انديشه ورز شويم 
 گام اول 

اولينگام،جمعآورياطالعاتدربارةعملكردكالســيوروشكارخوداســت.
ميتوانيداینكاررابهروشهايزیرانجامدهيد:

1. دفتر ياداشت هاي روزانه تهيه كنيد.
درایندفتر،نهتنهاوقایعيراكهدركالسرخميدهد،بلكهافكارواحساســات
خودوهمينطورعكسالعملدانشآموزانرایاداشتكنيد.بهایننمونهكهازدفتر
یادداشتیكمعلمزبانانگليسيدركشــورهايعربيبرداشتشدهاست،توجه
كنيد:»همهاشنگرانبودمكهآیامعماهايتصویريكارامدهستندیانه.البتهقبل
ازهركاري،نمونهايازاینمعماهايتصویريراباكمكعاصفعماًلانجامدادمتا
بچههاباروشكارآشناشوند.اینكاررابایددركالسقبليهمانجامميدادم،امادر
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آنجافقطروشكارراتوضيحدادم.نتيجةكارمدراینكالسعاليبود.حتيهاشم
همبادیگرانانگليســيصحبتميكرد.همهازحلكردنمعماهالذتميبردند.

برايجلساتبعد،بایدچندتادیگرازاینمعماهاپيداكنم«

2. از كالس خود فيلم برداري كنيد.
یكراهدیگربرايكسباطالعاتدرموردچگونگيعملكرد،فيلمبرداريیاضبط
اســت.البتهقبلازاینكاربچههــاراازتصميمخودآگاهكنيد،هرچندبعضياز
دانشآموزاندراینحالتمحتاطترشدهوتمایلكمتريبرايشركتدرفعاليتهاي
كالسيازخودنشانميدهند.نوارضبطشده،درموردنسبتزمانصحبتكردن
شماوبچهها،اینكهآیابههمةآنهاتوجهیكسانيمبذولداشتهایدیانه،حركات
شمادركالس،تنصدایتان،وضوحتوضيحاتودستوراتشما،محلایستادنتانو

...بهشمااطالعاتيميدهد.

3. از خود دانش آموزان بازخورد بگيريد.
نظردانشآموزانرادربارةروشتدریستان،بهصورتگروهيیاانفراديبپرسيد.از
آنهابپرسيدازچهقسمتازكارخوششانآمدهوازكدامقسمتبدشانآمدهاست.
ميتوانيدبهآنهاپرسشنامهیاحتيتكهكاغذيبدهيدتانظرشانرابنویسند.این
نظرميتوانددربارةروشتدریسشمابهطوركلي،یاجنبهايازكارـمثاًلسؤاالتي

كهبرايتعميقفهمدانشآموزانمطرحميكنيدـباشد.
دانشآموزاناینطورمواقعمعمواًلروراستهستندوپيشنهاداتخوبيخواهندداد.

4. از يك همكار نزديك بخواهيد از كالستان بازديد كند.
منظورازبازدیدومشــاهده،بررسيهدفمندفرایندتدریسازطریقروشهاي
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نظاممندجمعآورياطالعاتوتجزیهوتحليلایناطالعاتاســت.بازدیدرسمي
توسطمافوقمعمواًلتنشزاست،امادریافتبازخورددرموردتدریسازیكهمكار
یادوستنزدیكاینطورنيست.ميتوانيدازهمكارتانبخواهيدرويجنبةخاصي
ازتدریسشما)مثاًلنحوةتعاملبابچهها(یاتدریسشمابهطوركليتمركزكند.

بالفاصلهبعدازپایاندرس،نكاتموردنظرراباهمكارتانبحثكنيد.

 گام دوم 
بعدازجمعآورياطالعــاتالزمدرموردروشتدریسوكالسداريخود،باید

چندكارانجامدهيد:

1.فكر كنيد.
بادقتكردندراطالعاِتبهدســتآمدهازگاماول،ممكناستمتوجهالگوهاي
یكنواختدركارخودشــوید.ممكناستازنكاتيآگاهشویدكهقباًلازآنهاغفلت
ميكردهاید.ممكناستازبازخوردبچههامتعجبشویدوحتيممكناستتصميم
بگيریدتغييراتيانجامدهيد.برايروشنشدنذهنخود،بهسؤاالتزیرپاسخدهيد:

٭هدفهايآموزشيورفتاري)برايایندرسخاص(چهبودند؟
٭منچهطورقصدداشتمبهایناهدافدستیابم؟

٭چهاتفاقيافتاد؟
٭احساسمندرموردایناتفاقچيست؟

٭آیاميتوانمازروشدیگريبرايرسيدنبهایناهدافاستفادهكنم؟

2. صحبت كنيد.
بایكهمكارصميمي،یكدوســت،یااســتاداندانشگاه،درموردنكاتقوتو
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ضعفكارخودوهرآنچهكهكشــفكردهاید،صحبتكنيد.آنهاممكناســت
ایدههايجدیديبهشمابدهندوروشهايدیگريپيشنهادكنند.

3. مطالعه كنيد.
اگردرموردنكتهیاروشخاصيبهاطالعاتبيشترنيازدارید،كتابهاومجالت
زیاديهستندكهميتوانيدمطالعهكنيد.حتيميتوانيدگشتيدراینترنتبزنيد،به

پایگاههايرایانهايمخصوصمعلمانبرویدومقاالتخوبيبهدستآورید.

4. امتحان كنيد.
دفعةبعدكهبهكالسميروید،ایدههاوروشهايجدیدراامتحانكنيد.دوباره
بهوقایعكالستاندقتكنيدودربارةنتيجةكارفكركنيد.یادتانباشدكهاندیشيدن

فراینديمداوموچرخهداراست.

  نتيجه 
تدریساندیشــهورزراههایيكاربرديوعمليبرايحلمشكالتوضعفهادر
اختيارمعلمقرارميدهدكهبهرشــدمهارتهايحرفهاياومنجرميشود.بااین
رویكرد،معلماندیدگاههاونظراتخودرادرموردتدریسبادیگرانمبادلهميكنند.
معلماناندیشــمندراواميداردبهدالیلوتفكراتيكهپشتاعمالشانوجوددارد
توجــهكنندوتعادلبهتريبينفرضياتآموزشــيونيازهايدانشآموزانبرقرار
سازند.اگرچهموانعيهمچونكمبودوقت،ترسازشكست،ترسازموردقضاوت
قرارگرفتنتوســطدیگرانو...برســرراهتدریساندیشهورزانهوجوددارند،نتایج
حاصلازاتخاذچنينرویكردي،بســيارفراتروواالتراست.وقتيمعلميبهصورت
علميونظاممنددربارةفرایندتدریسخودمياندیشد،ممكناستدرنهایتتصميم
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بگيردروشمتفاوتيدرپيشبگيرد،یاحتيبهایننتيجهبرسدكهروشتدریس
فعلياوبهتریناســت.رشدوپویایيحرفهايهمكهازمعلمانتظارميرودهمين

استوچيزيبيشترازایننيست.

پی نوشت
1. reflective teaching
2.critical thinking
3. Bartlett
4. Gimenez
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 مديريت تدريس با استفاده از پيش سازمان دهنده ها

علي  پورعليرضا توتكله
كارشناسارشدبرنامهریزيدرسي

 اشاره 
اساسالگویپيشسازماندهنده1رانظریةمعنیدارآزوبل2تشکيلمیدهد.در
اینالگو،ساختشــناختیوتغييراتیکهدرپيیادگيریدرآنصورتمیگيرد،
زیربنایاصلییادگيریبهشــمارمیرود.منظورازساختشناختی،مجموعهای
ازاطالعات،مفاهيم،اصولوقوانينســازمانیافتهودانشهایکلیوتعميمهای
آموختهشدةقبلیاســتکهدرذهندانشآموزجایگزینشدهوشکلگرفتهاند.
هرگاهمعلمبتواندســاختشناختیدانشآموزرابامفاهيمدرسجدیدبهدرستی
پيونددهد،ازالگویپيشسازماندهندهاستفادهکردهاست.معمواًلسازماندهی
محتوایکتابهایدرســیبهشکلیاســتکهاطالعاتقبلیهرپایةتحصيلیرا
میتوانپيشسازماندهندهتلقیکرد.بههميندليل،ضرورتدارددرآموزشهر
یکازاینکتابهاازاینالگونيزاســتفادهشــود.مقالةحاضرچگونگیتدریسبا

استفادهازالگویپيشسازماندهندهرابهطورخالصهبررسیکردهاست.
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 يادگيری معنی دار و يادگيری طوطی وار 
منظورازیادگيریمعنیدارایناستکهوقتیدانشآموزمطلبیرامیآموزد،باید
آنمطلببرایاومفهومشــناختهشدهایداشتهباشد.بنابراین،فرایندیاددهی-
یادگيریبایدبهگونهایتنظيمشودکهمطلبومفهومجدیدیادگيریرابهنحوی
بادانستنیهاوآموختههایقبلیدانشآموزمرتبطسازد.امااگردانشآموزمطالب
رابهصورتتکرار،تمرینوکلمهبهکلمهحفظکندوبهابعادشــناختییادگيری
توجهینداشتهباشد،مطالبومفاهيم،ارتباطوپيوندیبایادگيریهایقبلیاوپيدا
نميكننــدوآموختههاویادگيریهایشطوطیواروبیمعناخواهندبود.یادگيری
معنیداربادرکمفاهيمموجودوعواملمرتبطباآندرساختشــناختیارتباط
پيدامیکند.چنانچهیادگيریمعنیدارباشد،دانشآموزقادرخواهدبودآنراتبدیل
کندودرموقعيتهایتازهبهکارگيرد.ایندرحالیاستکهیادگيریطوطیواربه
رشديساختارشناختیکهبتوانبهاتکایآنیادگيریرادرموقعيتهایجدیدبه

کارگرفت،منجرنمیشود.

 اصول اساسی در الگوی پيش سازمان دهنده 
1. کنترل عوامل مؤثر بر یادگيری :اگرساختشناختییادانشفعلیدانشآموز
درزمينةمطالبموردآموزش،سازمانیافته،باثباتوروشنباشد،یادگيریتازهبه
صورتمعنیداروسهلترانجامخواهدگرفت،امااگرساختشناختییادانشفعلی
او،سازماننيافته،بیثباتومبهمباشد،یادگيریویادداریمطالبتازهبادشواری
مواجهخواهدشد.بنابراین،ازنظرآموزشی،معلمبایدتالشکندویژگیهایساخت
شــناختیدانشآموزرابررسیوآنهاراتقویتکند.اینامرازطریقایجادنظمو
هماهنگیدرمطالبیکهبهدانشآموزانميآموزد،امکانپذیرميشــود.ازاینرو،
آزوبلدانشوآموختههایقبلیدانشآموزرابســياربااهميتتلقیمیکند.اودر
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اینبارهگفتهاست:»اگرقراربودتماممطالبروانشناسیپرورشیرادریکاصل
خالصهکنم،آناصلاینبود:تنهاعاملمهمیکهبریادگيریبيشــترینتأثيررا
دارد،آموختههایقبلیدانشآموزاســت.بهایناصلتحققببخشيدوبرطبقآن

آموزشدهيد)سيف،280:1378(.
2. استفاده از پيش سازمان دهنده ها :پيشسازماندهنده،مفاهيمومطالبي
کلیاستکهدرآغازهردرسمطرحمیشود.درواقع،بهعنوانپلیبرایرسيدن
وپیبردنبهموادومحتوایآموزشیبهکارمیرود.بررسیهاوآزمایشهایآزوبل
وهمکاراناونشانمیدهد،دانشآموزانیکهمطالبوموضوعاتدرسیراازطریق
پيشسازماندهندهیادگرفتهاند،نسبتبهدانشآموزانیکهبدونپيشسازماندهنده
مطالبراآموختهاند،موفقيتبيشــتریدرآموزشویادگيریدرسهادارند،زیرا
درکوفهمموضوعاتدرســیازطریقپيشســازماندهندههابرایآنهاآسانتر

است.
3. تفکيک تدریجی در ارائة درس : روشآموزشــیآزوبلبرکاربردسلسله
مراتبیازپيشسازماندهندههامبتنياستکهازنظرجامعيتوانتزاعیبودندر
وضعيتنزولیقراردارند؛یعنیابتدامسائلبسيارجامعوانتزاعیمعرفیمیشوند
وبعدمطالبکمترکلیوکمترانتزاعی.اینجریانادامهمییابدتانوبتبهمطالب
بســيارجزئیومحسوسبرسد.بنابراین،معلمنبایدبدونكسباطمينانازكافي
بــودندانشقبليدانشآموزاندربارةمطالبدرســی،بهآموزشجزئياتبپردازد

)همان،ص283-284(.
4. توافق یکپارچه در ارائة درس :طبقایناصل،نظرات،مفاهيمومطالبتازة
درسبایدبهصورتآگاهانه،حسابشدهومنطقیبهساختشناختیدانشآموزیا
همانمحتوایآموختهشدةقبلیاوپيوندبخورد.اگرمحتوا،مفاهيمومطالبدرسی،
قبلازانجامتدریسمشخصباشندوبراساساصلتفکيکتدریجی،ازکلبهجزء
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مرتبشوند،اصلتوافقیکپارچهدرجریانتدریستحققمییابد.
5. اســتفاده از انواع پيش ســازمان دهنــده :آزوبلدونــوعاصلیاز
پيشسازماندهندهرامعرفیمیکند:توضيحی3وتطبيقی4.ازپيشسازماندهندههای
توضيحیدراغلبموقعيتهابرایتشریحوتوضيحمطالبجدیداستفادهمیشود.در
واقع،پيشسازماندهندةتوضيحیزمانیبهکارمیرودکهدانشآموزدربارةمفهوم
یکدرسهيچگونهاطالعینداردوســاختشــناختیاومنسجموسازمانیافته
نيست.اماازپيشسازماندهندههایتطبيقیدرارتباطبامطالببهنسبتآشناتر
استفادهمیشود.ازاینپيشســازماندهندههامیتوانبرایکاوشدربارةمفاهيم
جدیددرارتباطبامفهومهاییکهدرساختارشناختیموجودحاضرنداستفادهکرد.
برایمثال،اگردانشآموزانعملجمعرافراگرفتهباشــند،میتوانندازفهمروابط
مياناعداددریادگيریعملتفریقاستفادهکنند)ميلر،1979،ترجمةمهرمحمدي

.)168-169:1379

 مديريت تدريس با استفاده از الگوی پيش سازمان دهنده 
مرحلة اول، ارائة پيش سازمان دهنده :دراینمرحله،معلمپيشسازماندهنده
راکهازمطالبدرسکلیتراست،بهدانشآموزانارائهمیدهد.مثاًلاگرمعلم
میخواهدشعر»داروگ«نيماراتدریسکند،بایدابتدادربارةشعرنووچگونگی
پيدایشآنونقشنيمادرشکلگيریآن،مطالبیرابهصورتکلیبيانکند،
تاساختشناختیدانشآموزاندربارةشعرنووادبياتمعاصربهدرستیشکل
بگيــردومطالبمربوطبــهآندرذهنآنها،نظموترتيبمنطقیپيداکند.
عالوهبراین،معلممیتواندبرایارائةبهترپيشســازماندهنده،بهتشــریحو
توصيفاهدافدرسوانتظاراتآموزشیبپردازدوبابرانگيختناطالعاتقبلی
دانشآموزان،توجهآنهارابرایفهمبهترمطالبومفاهيمدرسجدیدجلب
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کند.پيشســازماندهندهبيشتربرمحورمفاهيماصلییانکاتکليدیدرس
دورمیزند.مثاًلدرشعر»داروگ«نيما،مطالبومفاهيمیمانندساحل،ابرو
باران،کشتگاهواستفادةنمادینشاعرازاینعناصرطبيعیدرنشاندادناوضاع
اجتماعیزمانخود،ازاجزایبسياربرجستةآناست.هرچنداینمطالببسيار
کلیوانتزاعیهستند،امااساسوپایةبسيارخوبیبرایتبييندرسبهشمار

میروند.
مرحلة دوم، ارائة مطالب و مفاهيــم درس جدید : دراینمرحله،معلم
مفاهيمواطالعــاتدرس»داروگ«رابهمثابةیکنمونهازشــعرنوتوضيح
میدهد.بهاینمنظور،اومیتواندازروشهایسخنرانی،پرسشوپاسخ،بحث
وگفتوگو،نمایشفيلموقرائتاشعاردیگریازدیوانشعرنيمااستفادهکند.
مهمتریننکتهدراینمرحلهآناستکهشعربایدبهصورتکلیعرضهشودتا
دانشآموزانارتباطوپيوندآنراباپيشسازماندهندهبهخوبیاحساسکنند.
سپسمعلمبایدمفهومهربيتازشعررابرایآنهاتوضيحدهد.همچنين،در
اینمرحله،بایدنظممنطقیمطالبدرسیبرایدانشآموزانکاماًلروشنشود.
مرحـلة سـوم، تحکيـم ســـاخت شـناخـتی دانش آموزان با ارائة 
مثال :دراینمرحله،معلممثالهاوشــواهددیگریراازاشعارنيمایاشعرای
معاصردیگردرکالسمیخواندتاآنچهدرپيشسازماندهندهبهعنوانمفاهيم
کلیوانتزاعیشعرنوگفتهشدونمونهایازآنهاکهدردرسجدیدمعرفیشد،
بهخوبیوبهشکلمناسبدرساختشناختیدانشآموزانسازماندهیشود.
درطولاینمراحلسهگانه،معلمبهمنظورتحکيمساختشناختیدانشآموزان،

میتواندفعاليتهایزیرراانجامدهد:
1.مطالبکلیراهموارهبهمثابةپيشسازماندهندهعرضهکند.

2. اصطالحاتوتوضيحاتجدیددرسرابهطوردقيقوروشنبيانکند.
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3. ازدانشآموزانبخواهدویژگیهایاصلیدرسرابيانکنند.
4.ازدانشآموزانبخواهدتفاوتهاوشباهتهایشعرنووشعرسنتیرابگویند.

5. ازدانشآموزانبخواهدچگونگیارتباطمطالبجدیدباساختشناختیخودرا
بيانکنند.

6.ازدانشآموزانبخواهدمثالهاونمونههایدیگریبرایمفاهيمدرسارائهدهند.
7. ازدانشآموزانبخواهدمطالبومفاهيمدرسراباواژگانخودبيانکنند.

 جمع بندی 
پيشسازماندهندهیکشيوةآموزشياستکهآزوبلبرایپيشرفتیادگيریو
تسهيلدرآموزشدانشآموزانپيشنهادكردهاست.بهنظراو،اینشيوهبهمعنادار
بودنوپيوستگیمفاهيمومطالبدرسیکمکمیکند.پيشسازماندهندهباید
یکچارچوبذهنیبرایدانشآمــوزفراهمآورد،بهنحویکهاطالعاتبعدیدر
آناستقراریابند.مطالبگنجاندهشدهدرپيشسازماندهندهممکناستمطالب
بنيــادیواصولیدرسیامطالبدیگریباشــندکهبهدانشآموزکمکمیکنند
رابطةبيندرسهایقبلــیودرستازهرادرکكند.روشآموزشمبتنیبرارائة
پيشسازماندهندهدرآغازدرس،باروشهایمرسومآموزشیدرمدرسههامغایر
است،زیرادرروشآموزشیآزوبل،معلمابتدابایدمطالبونکاتجامعوانتزاعیرا
دراختيــاردانشآموزانبگذاردوبعدازآنبهآموزشجزئياتبپردازد،درحالیكه
درروشهایمرسوم،معلمانازدانشآموزانمیخواهندابتدابهیادگيریجزئيات
درسبپردازندودرآخراصولومفاهيمکلیدراختيارآنانگذاشتهمیشود)سيف،
1378،ص283(.بهطورکلی،پيشســازماندهندهدردوموردبهدانشآموزان
کمکمیکند:اولاینکهمطالبوموضوعاتجدیدرابهســاختشناختیارتباط
دهنــدودوماینکهبرایافزایشیادآوریوجلوگيریازفراموشــیودرکوفهم
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پيچيدگیمطالبیکهدانشآموزازقبلآنهاراآموختهاست،بسيارمؤثرند.

پي نوشت ها
1. Advance organizer
2. David Ausubel
3. expository
4. comparative

منابع 
1. سيف ، علی اكبر ) 1378 (. روان شناسی پرورشی . چاپ بيست و يكم. آگاه. تهران . 

2. ميلر . جی . پی ) 1379 (. نظريه های برنامة درسی. ترجمة محمود مهر محمدی. سمت.تهران.
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 آموزش تركيبي 
 در فرايند ياددهيـ  يادگيري شعار كمتر بيشتر است را تجربه مي كنيم 

زري آقاجاني
كارشناسارشدبرنامهریزي

 اشاره 
بسياریازآموزگارانباروشهایآموزشیمتفاوتمانندآموزشچهرهبهچهره،
فاصلهای،فاصلهدار،برخط،آزاد،انعطافپذیر،سيار،الکترونيکیومجازیو...آشنایی

دارندیانامآنهاراشنيدهاند.
آیافکرمیکنيدبتوانتماماینروشهاراباهمدریکجاجمعکردودرفرایند

تدریسازآنبهرهمندشد؟پاسخایناست:»غيرممکن،غيرممکناست«.
دراینمقالهقصدبرایناســتکهدربارهیرویکــردجدیدیدرآموزشکهبه
آموزشترکيبیمعروفاســت،اطالعاتیبهآموزگارانارائهشود.البتهاینرویکرد
جدیدنيستوازآنزمانکهبهعنوانجایگزینیبرایآموزشالکترونيکیدرنظر
گرفتهشــدومقاالتمتعددیبانگاهنودربارهیآننوشتند،جدیدبهنظرمیآید

)برسين،2003(.
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 تاريخچه ی پيدايش يادگيری تركيبی 
اساسپيدایشیادگيریترکيبیدرچهاردورهقابلبررسیاستکهعبارتانداز:

الف( دوره ی آموزشی مربی - محور )1983(:درایندورهدسترسیبهرایانه
برایهمگانامکانپذیرنبودویادگيرندگانبرایآموزشمیبایستیحتمًادر

کالسهاحضورپيداکنند.بنابراینهزینهووقتزیادیصرفآنمیشد.
ب( دوره ی چندرسانه ای )1984- 1993(:استفادهازسیدیرامهاوپاورپوینتهاو
لوحهایفشردهدرایندورهرونقگرفت.بهرغماینکهآموزشجذاببود،درهزینهها
صرفهجوییمیشدومحدودیتهایزمانیومکانیازبينمیرفتامانبودتعاملو

پویاییالزمدرآموزشباعثکاهشانگيزهدرفراگيرندگانمیشد.
ج( دوره ی اول آموزش الکترونيک )1994- 1999(: باگسترشوبگاهها،پستهای
الکترونيک،تکاملچندرســانهايصداوتصاویرمتحرکتوجهفراگيرندگانبه
شيوهیآموزشیکاملتروجذابتریجلبشداماکيفيتپایينوهزینههای

باالیآنبازهمآموزشمناسبتریرامیطلبيد.
د( دوره ی دوم آموزش الکترونيک )2000- 2005(:ایندورهعصرپيشرفتهای
الکترونيکیمانندجاواوبهکارگيریشبکههایاینترنتیووبگاههایگستردهو

کاملبوداماخألآموزشیهمچنانباقیبود.
پسازطیمراحلفوق،متخصصانراهحلرادرترکيبشــيوههایآموزشــی
گذشتههمراهبااستفادهیمناسبازابزاروفناورینویناطالعاتوارتباطاتیافتند
وبدینترتيب،روشحاصلازاینآميختگیراترکيبیناميدند.ترکيبروشهای
آموزشیمتعددباعثاثربخشیبيشتروصرفهزینهیکمتردریادگيریمیشود.
اساســًااینرویکردبرایرفعناتوانیآموزشهایسنتیومجازیوپاسخگوییبه
نيازهایآموزشییادگيرندگاندرعصرداناییبهوجودآمد.متخصصانفکرمیکردند
کــهباظهوراینرویکرددانشآموزاندرکالسهایدرسحضورنمییابنداماباید
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اذعانکردازآنجاکهتعاملدرکالسازارکانآموزشواقعیوکاملاســتنهتنها
کالسهاخالینشدندبلکهانگيزهیبيشتریبرایحضوردرکالسایجادشد.

یادگيریترکيبی،محيطهاییادگيریراباهمترکيبمیکندوباایجادیادگيری
همزمانوغيرهمزمانفضاییرافراهممیآوردکهدرآنازنقاطقوتدوشــيوهی

آموزشیسنتیوالکترونيکیبرایحصولبهیادگيریبهتراستفادهمیشود.
بدینترتيب،دانشآموزانآنچهرادرکالسهاازطریقسخنرانی،کتابوشرکت
درآزمایشگاهمیآموزندبرایبسطودرکبهتربااستفادهازفناوریازطریقاینترنت،
نرمافزار،رایانهو...یادگيریشانراکاملوعميقمیسازند.دراینمحيطآموزشی
مشــارکت،خالقيت،اتکابهخودویافتنپاسخسؤاالتبدونکمکمعلموازهمه

مهمترلذتیادگيریفراهممیشود.
معلمدراینجافقطنقشهدایتگرداردومتکلموحدهنيســت.پسمحيطبرای
شــرکتفعالدانشآموزاندریادگيریکاماًلمهياست.رویکردیادگيریترکيبی
مانندپيوستاریاستکهدریکسرآموزشسنتیوچهرهبهچهرهقرارداردودر
سردیگرآموزشمبتنیبرخطواقعاست.دررویکردترکيبیهدفکيفيتیادگيری
است؛بنابراین،دراســتفادهازابزاروفناوریمیبایستبهشرایطیادگيرندهکاماًل
توجهشودولیاینبهمعنیبیتوجهیبهتوسعهیکّمیفعاليتهانيست.رویکرد
ترکيبیدرُبعدعمومیبرعمقبخشيدنبهیادگيریودرُبعدافقیبرگسترشمنابع
وابزارووسایلکمکآموزشیدرفرایندآموزشتأکيددارد.آموزشترکيبیبهدليل
ارتقایپداگوژی،افزایشدسترســیوانعطافپذیریوهمچنينکاهشهزینهها،

فردمحوریوتعاملاجتماعیموردتوجهمربيانومتربياناست.

 الگوهای اصلی يادگيری تركيبی به اختصار عبارت اند از: 
1. الگوی محرک مهارت: تعاملبامعلمیاتسهيلکننده)میتواندیکهمکالسی
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باشد(برایپرورشدانشومهارتازطریقپستالکترونيکی،بحثوگفتوگو
درجلساتچهرهبهچهرهباسرعتشخصیاست؛ماننددورههایمبتنیبروب

وکتابها.
2. الگوی محرک گرایش )محرک رفتار(:ازطریقترکيبجلســاتچهرهبه

چهرهبارویدادهاوفعاليتهایمشارکتیهمراهبافناوریایجادمیشود.
3. الگوی محرک صالحيت:بهیادگيــری)درمحلهایکار(ازطریقترکيب

ابزارهایپشتيبانیبرخطومربیبهصورتهمزماناشارهدارد.

 چرا يادگيری تركيبی؟ 
اگرزندگینامهیکسانیکهجایزهینوبلدریافتکردهاندرامطالعهکردهباشيد،
حتمًاایننکتهیجالبرادریافتهایدکهاکثرآناندررشتهایجایزهگرفتهاندکهدر

آنرشتهدرسنخواندهاند!
دراینموردشایدبدیهیتریندليلاینباشدکهخودشانخواستهاندیادبگيرند

ودغدغهینمرهواضطرابواجباردریادگيرینداشتهاند.
اگراکنوننظامهایآموزشیدنيابهدنبالروشهایجذابیادگيریهستندبرای
ایناســتکهآموزشراازکليشــهیاطالعاتومحفوظاتخــارجکنندوبهآن
خاصيــتکارآفرینیدهندتاهروقتکهدرسومدرســهتماممیشــود،افرادبه
آســانیواردمحيطکارشوند.امروزهبایدازرویکردهاییدرآموزشبهرهگرفتکه

دانشآموزانراترغيببهساختنعلممیکند.
یادگيریترکيبیبهدليلماهيتیکهازلحاظترکيبشيوههایقبلیوموجوددر
یادگيریدارد،انتقالدانش)معلممحوری(راکاهشومفهومســازیوتوليددانش
راازطریقنقشفعالدانشآموزاندرفرایندیادگيریافزایشمیدهدوزمينههای

رسيدنبهشعار»کمتربيشتراست«رامهيامیسازد.
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 برخی مزايای يادگيری تركيبی 
افزایشسطحیادگيری

تقویتیادگيریاجتماعی
خلقتفکرجمعی
افزایشخالقيت

ایجادانگيزه)بيشتردرونی(
تعاملبامحتوایآموزشی

امکانارتباطهمزمانوغيرهمزمان
صرفهجوییدرهزینه

ایجادحسهمکاریواحترام
انعطافپذیری

کاهشزمانآموزش
کشفسبکهایجدیدیادگيری

 نگرش معلمان و مديران 
دیدگاهآموزگاراندربهکارگيرییادگيریترکيبیبســيارمهماست؛چراکههر
تغييریمستلزمتقبلمشکالتومسائلیاست.مادرکشوریزندگیمیکنيمکه
انقالبوپسازآنجنگراپشتسرگذاشتهواکنوندرحالمقابلهباتحریمهای
گوناگوناســت.دردنيابودهاندمردمانیکهباهمکاریبادولتهایشانوهمدلیبا
همدیگرکشورشــانرابهحدیرســاندهاندکهدرتوليدفناوریوپيشرفتدرآن
حریفکشورهایبهاصطالحتوسعهیافتهشدهاند.درطراحیسندچشمانداز1404
همينهدفبرایایراناسالمیدرنظرگرفتهشدهاستامااینامرميسرنمیشود
مگرباحمایتمرجعاصلیتعليموتربيتویارانهميشــهنستوهآنیعنیمعلمان.



84

مديريت تدريس و كالس درس

معلمدریادگيریترکيبیاگربهزبانانگليســیآشناییداشتهباشدویادورههای
کاربــافناوریاطالعاتوارتباطاتراگذراندهباشــددرآموزشفعالتروکاملتر
عملمیکندولیلزومًابرایشــروعنيازیبهایندومقولهنيست.زیرامیتواناز
ابزارهایدیگرفناورینظيرسیدی،ویدئوپروژکتور،فيلم،انيميشنونرمافزارهای
آموزشیاستاندارداستفادهکرد.مهمایناستکهمحيطیادگيریوبرنامهیدرسی
باتوجهبهامکاناتونيازهابراییادگيریبهتربانوعمناسبیازابزارفناوریاطالعات
وارتباطاتترکيبشــود.معلماناغلببهدليلاینکهبهشيوههایامتحانشدهی
گذشــتهعادتدارند،ازنوآوریوریسکدرتدریسزیاداستقبالنمیکنند)البته
مشکالتکمبودوقتووسایلونرمافزارهایمفيدواستانداردکارشناسیشدهدر

زمينهیآموزشیوتربيتی،خودمبينبیعالقهبودنبهتغييراست(.
نقشمدیرانمدارسدربسترسازیفرهنگیبرایمعلمانودانشآموزانوحتی

اوليابسيارحياتیاست.
مدیرانباایجادکارگاههایآموزشــیمهارتهایکاربارایانهواینترنتوترغيب
معلمانبهاســتفادهازمهارتآموختهشدهدرکالسدرس،تجهيزمدرسهحتیبا
یککامپيوتر،ایجادوبگاهبرایمدرسهو...میتواننددررشدوتغييرمحيطیادگيری

مدرسهتأثيربسزاییداشتهباشند.

 ويژگی های كالس تركيبی 
درکالسترکيبیچيدماننيمکتیاصندلیهابهگونهایاســتکهتبادلنظرو
ارتباطچهرهبهچهرهراآســانمیسازد)البتهدرشرایطمطلوبساختماننيزباید

طراحیمناسبیداشتهباشد(.
اگرچهتجهيزاتدربرقراریمحيطیادگيریغنیمؤثراستاماکامپيوتر،رادیو،

تلویزیونوویدئویاپخشسیدینيزابزارهایمناسبیهستند.
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 دانش آموزان در محيط يادگيری تركيبی 
روش،دانشآموزمحوراست؛پسشاگرداندرفرایندیادگيریدرگيروفعالاند.

وابستگیبهمعلمنسبتبهمحيطیادگيریسنتیبسيارکماست.
دانشآموزانبایکدیگردرگروههایکوچکارتباطدارند.

بههمدیگرکمکمیکنندورفتارشانباهممحترمانهاست.
ازیکدیگریادمیگيرندوباهممشارکتکاملدارند.

 معلم در محيط يادگيری تركيبی 
 راهنماییوهدایتفعاليتهایدانشآموزان

 مدیریتفعاليتدانشآموزان
 کمکبهافزایشمهارتدانشآموزان

 تشویقدانشآموزانبههمافزایی
باتوجهبهتحقيقاتانجامشدهدرزمينهیکاربسترویکردجدیدیادگيریترکيبی
درآموزشبرایرسيدنبهوضعمطلوبهنوزراهزیادیدرپيشاست.ساختارهای
آموزشیدرآموزشوپرورش،برنامهریزیآموزشیودرسیواوليایمدارسهمگی
برایرســيدنبهوضعمطلوببایدازخودهمفکریوهمدلینشاندهند.درنظام
آموزشیماهنوزبهطوررضایتبخشیازفاواویاتکفادرآموزشاستفادهنمیشود
اماجایاميدواریهســتکهباآموزشمهارتهایکاربارایانهوچگونگیاستفاده
ازاینترنتودیگرابزارهایفناوریدردورهیتربيتمعلمونحوهیکاربستآندر
فرایندتدریس،معلمانیباسواداطالعاتیومسلطبهمحتواودانِشتدریسبرمبنای

پيشرفتهایفناورانهیروزدنياپرورشیابندوواردچرخهیآموزشکشورشوند.

منابع 
1. كرمی، مهدی و محمد عطاران؛ »توسعه ی دانش  محتوايی و مهارت تدريس دانشجو معلمان از طريق مدل تلقين يادگيری 
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 يادگيري تلفيقي؛ چيستي و چرايي؟ 
 مدل يادگيري بر مبناي آموزش چهره به چهره از طريق رايانه 

دكتر نيره شاه محمدي 

 اشاره 
درچندســالگذشتهواژهییادگيريكانونتوجهمحققانتعليموتربيتبودهو
پژوهشهايزیاديدرموردآنصورتگرفتهكهبهشيوههايمتنوعيازیادگيري

منجرشدهاست؛یادگيريتلفيقيیكيازهمينموارداست.
دردهههاياخير،رویكردهايسنتيیادگيريباظهورفناوریهایجدیددستخوش
تغييراتاساسيشدهاســت.بهرغمافزایشقابلتوجهدركاربرداینفناوریهادر
نظامهايآموزشي،هنوزچالشهاییجديفرارويمعلمانوطراحانآموزشياست.
ســؤاالتيازاینقبيلكهبایدبهآنهاپاسخداد:»چگونهميتوانكيفيتتدریس
ویادگيريرابهبودبخشــيد؟درچهشرایطيمعلمانوفراگيرندگانميتوانندبه
بهترینشكلازفناوریهايجدیداستفادهكنند؟چگونهميتوانفناوریرابانظام
آموزشــيبهگونهايیكپارچهكردتابهكميتوكيفيتفرایندتدریسویادگيري

كمككند؟«)گریسونوآندرسون،2003(.
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باظهورفناوریهایجدیدنظيرچندرسانهايهاوفرارسانهايهاتدریسویادگيری
بهگونهايمداومدچارتغييروتحولشــدهاست.بهگونهایکهنظامهايآموزشياز
رویكردمستقل)نظامآموزشحضوري،نظامآموزشازراهدور(بهرویكردتلفيقي
رويآوردهاند.اینوضعيترادربسياريازنظامهايآموزشيكشورهايتوسعهیافته
وحتيدرحالتوســعهمیتوانمشــاهدهکرد.لذادرسالهاياخيرنظامآموزش
حضوريازظرفيتباالیيبرايبهرهگيريازشيوههايآموزشازراهدوربرخوردار
شــدهاســت)مكدونالد،2006(.آموزشتلفيقيرویكردجدیدياستكهدرآن
برايآموزشیكدوره،ازتركيبيازوسایلوتجهيزاتالكترونيكيونيزتلفيقیاز

شيوههايفراگيرمحورومعلممحوراستفادهمیشود)مرادي،كرمي،1390(.

کليدواژه ها:یادگيريتلفيقي،تكنولوژيجدید،كالسمجازي،مدلیادگيري

 مفهوم يادگيري تلفيقي 
مارگارتدریسكل)2002(واژهییادگيريتلفيقيراباچهارمفهومزیرتعریف

كردهاست:
1.تلفيقوتركيبانواعفناوریهایمبتنيبروب)مانندكالسهايمجازيبرخط
)آنالین(،آموزشباآهنگخود،یادگيريمشــاركتي،ویدئووصداهاومتنها(

برايرسيدنبههدفآموزشي
2. تركيبانــواعرویكردهايتعليموتربيــت)مانندســاختنگرایي،رفتارگرایي،
شناختگرایي(برايایجادبهتریننتيجهییادگيريبهوسيلهیابدونفناوریهای

آموزشي
3.تركيبهرگونهفناوریهایآموزشي)ماننددستگاهویدئو،درایوسيدي،آموزش

مبتنيبروبوفيلمها(باآموزشچهرهبهچهرهباراهنمایيمعلم
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4.تلفيقیاتركيبفناوریآموزشيبافعاليتهايكاريواقعيبرايایجاداثرهماهنگ
یادگيريوكاركردن.

متداولترینتعریفازیادگيريتلفيقيبدینشــرحاســت:»تركيبيازآموزش
چهرهبهچهرهباآموزشبهوســيلهیرایانه،تافرصتوامكانتعاملوبازخوردرادر

سطوحبااليیادگيريآسانسازد«)گراهام،2006(.
اصطالحدیگربامعانيمشابه،»یادگيريتوزیعي«بهمعنايهمگرایيآموزشاز
راهدورسنتيوآموزشمبتنيبررایانهاست.درواقع،یكيازجذابترینجنبههاي
راهبردهايتلفيقيهمگرایيبينیادگيريكالسمدارسنتيویادگيريازراهدور
است.باظهوررســانههايبرخط)آنالین(وافزایشجمعيتیادگيرندگانوتأكيد
بيشتربریادگيريمادامالعمر،ایندوموقعيتمانندگذشتهازیكدیگرجدانيستند.

 اهداف يادگيري تلفيقي 
یادگيريتلفيقيبهدنبالتحققاهدافزیراست.

1. تسهيلیادگيريبهترازیادگيريچهرهبهچهرهوافزایشاثربخشيدانش
2.تأمينیادگيريمادامالعمروخودآموزيبراساساكتشاف

3.ترغيبیادگيريتداخليومشــاركتيبينمقاطعدبيرســتانودانشگاهيدر
قسمتهايمختلفدنياوكاهششكافجهانيدیجيتالي

4.كمهزینهترومؤثرتركردنیادگيري.

 اصول يادگيري تلفيقي 
بــاتوجهبهتحقيقات،چهاراصلاساســيطراحيآموزشــيکهبرايیادگيري

تلفيقيشناسایيشدهبهشرحزیراست.
1. یكپارچگيمتفكرانهازاجزايآموزشچهرهبهچهرهوكاماًلبرخط)آنالین(
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2. استفادهیخالقانهوابتكاريازفناوري
3.مفهومسازيدوبارهازالگوهايیادگيري

4. سنجشوارزشیابيدائميیادگيري.
اوليــناصل،بهحداكثررســاندنمزیتمحيطهاوراهنمایيمناســبنيازهاو
اولویتهايفراگيرندهرادربرمیگيرد)كارمن،2005؛مارتين،2003(.استفادهی
ابتكاريازفناوري،یعنيهرفناوريبایددراقتضائاتمناســبتربيتيبهكارگرفته
شــودوازآندرایجادوحمایتازیادگيرياجتماعيوباتعاملباالاستفادهگردد

)وگان،2007(.
مفهومسازيدوبارهازالگوهايتربيتیشاملمواردزیرميشود.

1. مشاركتروشهايجدیدتربيتيونظریههايیادگيري)مانندفراگيرنده-محوري،
ساختنگرایياجتماعي(

2.توســعهیمعانيودانشجدیددربارهیتعامالتاجتماعيفراگيرندهبااجتماع
همساالنونقشجدیدفراگيرنده)مانندنویسندهیفعالمحتواویادگيرندگان

خودراهبر1(
3. معلمان)مانندراهنما،مربي()مسكالوهارتمن،2004(

سنجشوارزشیابيدائميازیادگيريتلفيقيبهمنظوراطمينانبخشيازكيفيت
تربيت)گراهام،2006(.

 نكات ضروري برای تهيه ی طرح درس تلفيقي 
 با فناوري اطالعات و ارتباطات )فاوا( 

1. ارائهیراهنمایياوليهتوسطمعلمبهمنزلهیمقدمهییادگيريآموزشهاياوليه،
چگونگيورودبهاینترنتوكاربارایانه

2.اســتفادهازفاواصرفًابرايدســتیابيبهاهدافآموزشيواستفادهیبهينهاز
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زمانومنابعویافتنپاسخصحيحسؤالهامتناسبباموضوعدرسي
3. روشــنکردنارتباطبينكاربردفــاواوهدفتدریسوتأثيرآنبركاربردهاي

روزمرهرابرايدانشآموزان
4. مشخصکردنابعادوبخشهایيازتدریسراكهدرآنازفاوااستفادهميشود،

درطرحدرس
5.تعيينسؤالهایكليديوفرصتهاووضعيتمداخلهايمعلمبرايایجادانگيزه

دردانشآموزانوهدایتآنها
6. تعيينروشهايارزشیابيوپيشرفتتحصيليدانشآموزان

7.توجهبهتأثيرفاوادرسازماندهيوانتقالمفاهيمدرس
8.بررسيتناسبفاوایمورداستفادهباتواناییهايدانشآموزان

9. فراهمآمدنامکاناستفادهازفاوابرايتماميافرادكالس
10. تقسيمبنديدانشآموزانبهگروههايدویاچندنفره

11.توجهبهتناســبمنابعمعرفيشــدهبهفراگيرندگانبااهدافآموزشيهر
درس

12. حصولاطمينانازارتباطبينفعاليتهايموردنظروآنچهبااستفادهازفناوري
اطالعاتوارتباطاتصورتميگيرد.

13.معلمانبایدتشخيصدهندكهاستفادهازفاوابرايتدریسبهدانشآموزانچه
كمكيميكندتابتوانآنهارابابرنامهیدرسيهمراهکرد.

14.بحثوگفتوگودرزمينهيمهارتهايفاواوكاربردهايآندرآموزش
15.استفادهیدقيقومناسبازواژههاوتوضيحدادنواژههايمرتبطباكاربردفاوا

درموضوعدرسي
16.زیرنظرگرفتنوارزشیابیمعلمانتماميفعاليتهايدانشآموزانرابههنگام

استفادهازفاوا
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 اجزاي طراحي آموزشي يك ماده ی درسي مبتني بر فناوري 
1. اهدافكلي

2.اهدافرفتاري،شناختي،عاطفي،رواني،حركتي
3. روشتدریسمعلم

4.اجرايتدریس)فرایندیاددهي-یادگيري(
5.ایجادارتباطوانگيزهسازي،ارزشیابيتشخيصي

6.ارزشیابيتشخيصيتعيينسطحوپيشدانستههايهمهیدانشآموزان
7. طراحيفعاليتهايگوناگونمتناســبباسطحتوانایيدانشآموزان،چگونگي
ورودبهاینترنت،حدودمسئوليتهايهرفراگيرنده،قوانينومقرراتالزماالجرا،

زمانومهلتفعاليتوتعييناولویتهادراینبخشصورتميگيرد
8. طراحيفعاليتهايمتفاوتبرایارتقايســطحتوانایيفراگيرندگانباتوانایي
باالتر،امكاندسترسيبيشتربهمنابعخارجازمتوندرسيبهمنظوردستیابي

بهاطالعاتبهروز
9.آگاهيازميزانتأثيراســتفادهازفناورياطالعاتوارتباطاتدرارتقایكيفيت
یادگيري،مشاركتبيشــتردانشآموزانباهمساالنخود،استفادهازابزارهاي
چندرسانهاي،دسترسيســریعبهاطالعاتدرزماناندك،دسترسيبهانواع
اطالعاتباهموبهصورتتعامليوكاوشدرزمينههايآموزشينسبتبهحجم

اطالعات،خودفراگيرروشهايیادگيريراتعيينميكند...
10. موادآموزشــي،كتابدرسيوكمكدرسي.شاملفعاليتهايازپيشطراحي
شــدهتوسطمعلم،برگهها،كپيهاوفعاليتهایازقبلآمادهشده)صفحهی

گسترده،فایلدادهها(
11.فعاليتهايمعلم-دانشآموز

الف( تعيينسازماندهيآموزشيوفعاليتهايداخلیاخارجازكالسفراگيرنده؛
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دراینبخشفراگيرندهبهطورفعالوپویاحالتهايمختلفیادگيريراتمرین
واشكالمختلفاطالعاترابررسيميكند.اوارتباطاتانسانيوماشينيرابا
هــمتركيبميكندوانواعارتباطاتجدیدراميآموزد.درموقعيتهايجدید

فراگيرندهبهحدودخودواقفاستودرصددرفعنارسایيهایشبرمیآید.
ب(بحثوبررسيمستمربافراگيرندگاندررفعاشكاالتآنها.

ج(گروهبنــديدانشآموزان)دونفره،چندنفره(؛دراینبخشالزماســتكارهاي
كليدي،كهبهحمایتخاصنيازدارد،بيندانشآموزانمستعدمشخصشود.

د(تعيينتكليفگروهيوانفرادي
-ارائهیگزارشوعملكرددانشآموزان،نقدوبررسيآنها

-باتوجــهبهاینكهفراگيرندهتقاضاياطالعاتبيشــتررادارد،تكاليفمرتبطبا
فعاليتهايكالسيارائهخواهدشد.

-بهفراگيرندگانتوصيهميشودبراساسسليقهیشخصياقدامبهانتخابسایت
نکنند.

ـدراینخصوصبهدنبالسایتهایيبگردندكهكليدواژههايروشنوواضحيدارند.
-تكاليفميتوانددرسهسطحعمومي،انفراديوگروهيصورتپذیرد.

هـ( فعاليتهايمكمل
طراحیواجرایاینگونهفعاليتهابراســاسموضوعدرسيودرراستايتعميق
یادگيريتوسطمعلمویابانظارتاوبهاجرادرمیآید.فعاليتمكملميتواندمبتني

برمحتوايكتابدرسيویابراساسظرفيتونوآوريمعلمباشد.
-بــاارائهیمثالودادنچندنمونهبهدانشآموزانازآنهاخواســتهشــودتااز

نرمافزارهايممكنبرايكاوشاستفادهکنند.
-فراگيرندگانبایدبدانندكهازســایتهایيكهبهزمانطوالنيبرايپيادهكردن

اطالعاتنيازدارندپرهيزشود.
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و( فعاليتهایخالقانه
بهتراستمعلمبرايپيشرفتوكيفيتكارازپيشنهادهايدانشآموزاناستقبال

کندوفعاليتهايابتكاريآنهارادرارتباطباموضوعدرسيبهكاربرد.
ز( فعاليتفوقبرنامه

فعاليتهايمنظموپيشبينيشدهايكهبرايتثبيت،تعميق،آشنایيوكاربردي
كردنموضوعاتدرسيدرطولســالتحصيليبرايدانشآموزاندرنظرگرفته

ميشود.
-ازفراگيرندگانخواستهشودتاكاربردیافتههايخودرادرزندگيعاديوروزمره

بيانکنند.
-درایــنبخشفراگيرندگاندانشوحمایتهايشــخصيخــودرابهدیگران

)همساالن(ارائهمیدهند.
-فراگيرندگاندرموفقيتهايجدیدیادگيريبهحدودمهارتهايخودواقفاندو

درصددرفعنارسایيهایشانبرمیآیند.
ح(ارزشیابيپایاني

-تعيينشــيوههاوابزارارزشیابيمتناسبباشيوههاوابزارهاياستفادهشدهدر
طرحدرس

-مشاهدهفعاليتهايمبتنيبرفناورياطالعاتوارتباطاتدانشآموزان
-معيارهایيراكهازطریقآنهابتوانميزانتأثيراســتفادهازفناورياطالعاتو

ارتباطاترادریادگيريدانشآموزاناندازهگيريكرد،تعيينکنند.
-ميزانیافتههــايتكتكدانشآموزانراطيفراینــدفعاليتگروهيازطریق
مشاهدهیثبتدادهها،مداخلهدرفرایندوگفتوگوبادانشآموزانتعيينكنند.

-پيشرفتكاررانظارت،مروروارزیابيکنند.
تمامفعاليتهايپيشبينيشدهدرطراحيآموزشي)مراحلآن(توأمباكاوشو
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جستوجوتوسطفراگيرندهخواهدبود.

پی نوشت ها 
1. self-paced



 تلفيق و تركيب مفاهيم آموزشي 
 ارتباط هنر با علوم تجربي، رياضي، ادبي، اجتماعي، ديني و... 

حسن شرفي 

 اشاره 
تلفيقشــيوهایاســتکهدرآنبخشهایوابســتهبههم)دراینجاآميختن
موضوعاتدرســی(دریککلبزرگترمرتبطمیشــوندورابطهایمتوازیباهم

برقرارمیکنند.
برنامهیآموزشیتلفيقیبهآموزگاراجازهمیدهدبهآیندهیدانشآموزانتوجهبيشتری

کردهومتناسببانيازهایآیندهیآنانبهتهيهوتوليدبرنامههایدرسیبپردازند.
رویکردميانرشتهایازدغدغههایطرفدارانتلفيقدرتشکيلعلممنسجموفراگير
ووحدتدانشاستکهدرزیرنمونههاییازآنهادرارتباطبا»هنر«آوردهمیشود.

 تلفيق هنر با مفاهيم و مواد درسی 
یادگيریميانرشــتهایمیتواندبابهکارگيریهنر)تلفيقمواددرسیوهنر(به

شرحزیرافزایشیابد:

96
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 الف( مطالعات اجتماعی و هنر 
1. استفادهازهنربهعنوانیکسابقهیبصریازتحولفرهنگ؛

2. مطالعهیتاریخازطریقنقاشیها،معماری،نمایشنامه،حرفهها،جشن،اثاثيهو
لوازممنزل؛

3.مطالعهیدستساختههایبازتوليدشده؛
4.بهشکلنمایشنامهدرآوردنرویدادهایتاریخیوبهنمایشدرآوردندورههای

تاریخیمختلف؛
5. مقایسهیکارهایدستیوتوليداتساختهشده؛

6. ترسيمنقاشیهایدیواری؛
7. پژوهشدربارهیحرفهها،مبلمانها،جشنها،عالیقویادداشتبرداریبااستفاده

ازدفترطراحی؛
8. مطالعهیفرهنگیبااستفادهازروششبهتاریخی؛

9. ترسيمنقشهها؛
10. مطالعهیآیينهاوآدابورســوم،عقایدوارزشهاباگوشدادنبهموســيقی

مذهبی،موسيقیفیالبداههوزمزمهها؛
11. مطالعهیتفاوتهایفرهنگیوقومیباگوشدادنبهالالییها؛
12. استفادهازموادموجوددرمحيطبهمنظوربازتوليدآسانترابزار؛

13. شناســایییکجامعهیافرهنگمخصوصبهوســيلهیمطالعهیابزاروآالت
ساختهشده؛

14. مطالعهیگروههایفرهنگی.

 ب( هنرهای زبانی و هنر 
1. استفادهازآثارهنری،ادبياتوتئاتردرنوشتنخالق؛
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2. خلقنقاشیهایدیوارییاپویانماییازگفتوشنودمردم؛
3. استفادهازصفاتبرایتوصيفگرمیوسردیرنگها،کمرنگیوپررنگیرنگها،

توصيفشخصيتهاوشخصيتآفرینی؛
4. اجرایمرحلهیطراحیبراییکنمایشیاموسيقی؛

5.ترسيمپوسترهاونوشتناشعار؛
6. ساختنعروسکهایخيمهشببازیبراینمایشهایانمایشخيمهشببازی؛

7. بيانجّوواحساساتدرتصاویر،داستانهاونمایشها؛
8.ترسيمکردنیابهنمایشدرآوردنیکنوشتار؛

9. استفادهازشکلهایبصریبهمنظورارتباطبرقرارکردن؛
10. کاربردموسيقیبهعنوانیکمحرکبراینوشتنخالق؛

11. تحليلاشعاردرآوازها؛
12. ترکيباشعارجدیدباآوازهایمشابهقدیمی.

 ج( رياضيات و هنر  
1. مصورکردنحلمسائلریاضی،مانندوزن،توازن،اندازهگيرییاهندسه؛

2. مصورکردنزمانروزبااستفادهازخورشيدوناپدیدشدنسایهها؛
3. ترسيمطرحها،تقسيمبندیکردنبااستفادهازفضایمثبتومنفی؛

4. ترسيمالگوها؛
5. طراحییکبازیشطرنجوتقسيمکردنفضاها؛

6. مطالعهیسرعتصدا؛

 د( تربيت بدنی، بهداشت و هنرها 
1. مطالعهیفضاوانواعیازفعاليتهایحرکتی؛
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2. حرکتوشناساییفضایمثبتومنفی؛
3.مطالعهوترسيمبدنانسان؛

4. مطالعهوترسيمگروههایتغذیه؛
5.نقاشییکظرفساالدکهحکایتازانتخابنوعیغذادارد؛

6. کاربرددفترطراحیدرثبتمشاهداتتجربی؛
7. ترسيمقيافههایمتحرکوفعال؛

8. نقاشییکتصویرورزشی؛
9. کاربردپانتوميمیکهیکرویدادورزشیرانشانمیدهد؛

10. اجرایبازیهایبومی،
11. فعاليتنغمهسرایییکعبارتدریکنفس؛

12.مطالعهیارتباطتمرینکردنونفسکشيدن.

منابع 
Wachowiak Frank (2001); Emphsis art: a qualitative arrt program for middle school; longman. 5



 تكنيك هاي اجرايي در يادگيري پژوهش محور

حميده بزرگ 

یعنیبيشکاوی،جمعبندی اینمقاله،نگاهیبهتکنيکهایاجراییسهفازبعدیـ
خواهيمداشت.اماقبلازآنبهخاطرداشتهباشيمکهتکنيکهای وکنشــگریـ
معرفیشدهدراینبخشتنهابراییکفازخاصازچرخةپژوهشبهکارنمیروند
وهرتکنيکبستهبهاهدافشماونحوهاستفادهازآندرفازهایمختلفیقابلبه

کارگيریاست.

 فاز بيشكاوی 
بهخاطــرداریدکهدرفازبيــشکاویهدفمانفراهمآوردنفرصتیاســتتا
دانشآموزانمسائلوموضوعاتموردعالقهخودراعميقتربررسیکردهوبهطور
مستقلدرموردآنهاتحقيقکنند.ميزانکنترلبرفرایندیادگيریدانشآموزاندر
اینفازبهصورتطيفیاستکهازانتخابمحدودموضوعتاپژوهشیکاماًلمستقل
ونامحــدودرامیتوانددربربگيردوبنابراین،تکنيکهاییکهمیتوانيمدراینفاز
بهکارببریممیتوانددرهرجاییازاینطيفباشد.برایمثال،»جدولتحقيقات«
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تکنيکــیاســتكهبهمنظورهدایتوحمایتازتحقيقاتنامحدوددانـشآموزان
وتـبدیلیادداشـتهـايبرآمدهازاینتحقيقاتبهیكمتنمعناداربــهمــاکمک
میکند.هدفاســتفادهازجدولتحقيقاتایناســتکــهاطمينانحاصلکنيم
دانشآموزانبهجايبهرهگيريازتنهایكمنبعازطيفوسيعيازمنابعدرتحقيق
خوداستفادهکــردهودرحينانجامیكتحقيق،بهجايكپيبرداريدرحالتوليد
معنادرجمالتخودهستند.مراحلاجرایپيشــنهادیاینروشمیتواندبهاین

صورتباشد:
دانــشآموزانموضوعویاپرسشاصليتحقيقخودرادربااليیك»جدول

تحقيقات«خاليمينویسند.
پسازآنپرسشهاویاموضوعاتفرعيمربوطبهموضوعاصليدراولينردیف

بااليجدولوهرپرسشدریكخانهنوشتهميشود.
درردیفبعديكهآنراباعنوان»آنچهازپيشميدانم«نامگــذاریکردیــم،
دانشآموزانبهصورتمورديدركفعليخودرادربارةهرپرسشویاموضوع

فرعينوشتهشدهدرردیفاولراثبتميكنند.
بااستفادهازمنابعگوناگونبهدنبالپاسخپرسشهاگشتهویادداشتهایيرادر

موردهركداممينویسند.
پــسازتحقيقویادداشتبرداريومرورنوشتههايموردي،دانشآموزانتالش
بهزبانخودتوضيح یافتههایشانرا اینیادداشتها از بااستفاده تا ميكنند
دهندوسپسنكاتمورديراباترتيبيمنطقيومنسجمبهجمالتيكـاملو
مـعنـاداربرگردانند.مـتنهـاينوشتهشدهبایدبهحديكاملوروشنباشند
كهبرايفهموتوضيحآنهانيازيبهرجوعدوبارهبهمنابعتحقيقنباشد.بهاین
ترتيبهرستونازجدولتحقيقاتبهپاراگرافيمجزاتبدیلميشودكهپاسخ

پرسشهايفرعيدانشآموزانرادربردارد.



102

مديريت تدريس و كالس درس

همنوایی 

بيشكاوی

كاوشگری

سازماندهی

كنش گری

جمع بندی

 فاز جمع بندی 
درفازجمعبنديهدفمانایناستکهدانشآموزانبهاطالعاتيفراترازآنچهدر
فازهايگذشتهجمعآوريودرككردهاندفكرکننــدوتصویریكليازآنچهدرك
كردهاند،داشــتهباشــند.برهميناساس،میتوانيمازدانشآموزانبخواهيمميان
اندیشههاومفاهيمگوناگونيكهآموختهاندارتباطبرقراركنندوالگوهاوروابطميان
آنهاراشناسایينمایند.»جملهســازیباکارت«یکیازتکنيکهاییاستکهدر
اینبخشمیتوانيماســتفادهکنيم.دراینتکنيک،بهدانشآموزانتعداديكارت
میدهيمكهواژههایيرويهریكازآنهانوشتهشدهاست.اینواژهها،مفاهيمویا
اندیشههاياصليمربوطبهموضوعپژوهشهستندكهدانشآموزانبایدبااستفاده
ازاینواژههاجمالتيرابسازندوبهاینترتيبارتباطيمفهوميميانآنهابرقرار

كنند.
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دانشآموزانرابهگروههايكوچكيتقسيممیکنيــموبههرگروهنهعددكارت
كهرويآنهاواژههايگوناگونينوشتهشدهاست،میدهيــم.واژههاينوشته
شدهرويكارتهامربوطبهموضوعپژوهشهستندومعلــمپيشازكالس،

آنهاراانتخابمیكندورويكارتهامینویسد.
یكيازاعضايگروهكارتهاراُبرمیزندوآنهارادرردیفهایســهتاییروی

ميزیازمينمیچيند.
هردانشآموزبااستفادهازهرسهكلمهدریكردیفیایكستون،جملهاي
معنيدارميسازد.بهاینترتيببااحتسابردیفهايافقي،ستونهايعمودي
ومسيرهايقطريهریكازدانشآموزانبایدهشتجملهبســازدتابهاین

صورترابطةمياناینواژههاومفاهيمكليديرانشاندهد.

 فاز كنش گری 
دراینفازمیخواهيمدانشآموزانآموختههايخودرادرموقعيتهایجدیدبه
كارببرند.كنشوعملجلوهايازپردازشفعالیادگيرياستكهدرمراحلقبل
صورتگرفتهاست.درواقــع،كنشگريبهصورتیجدایيناپذیربهفرایندبازاندیشي
ارتباطدارد.درکنشگریبهدنبالدرنظرگرفتنمداومپرسش»كهچي؟«هستيم.
پاسخبهاینپرسشدرواقعبيانونمودشخصيواجتماعيیادگيرياست.ایجــاد
»کمپينهایتبليغاتی«ازتکنيکهاییاستکهمیتوانيمبرايتشویقدیگرانبه

كنشگرينسبتبهیكموضوعخاصاستفادهکنيم.
بهتراستبرایشروع،چندموردتبليغاتموفقراباكمكدانشآموزانپيداکنيم
ودربارةآنهابحثکنيم.میتوانيمازآنهابپرسيمكدامتبليغاترابهخوبيبه

یادميآورندوچرا؟
میتوانيمچندتبليغتلویزیوني،رادیویيوروزنامهايراانتخابكنيموبادقتآنها
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راتماشاكنيم،بشنویموبخوانيــم.سپسفهرستيازتكنيكهايمفيديراكه
دراینتبليغاتباهدفترغيبمخاطبانبهخریدمحصولیاتغييررفتارآنها

مورداستفادهقرارگرفتهاستتهيهکنيم.
میتوانيمامكاناستفادهازاینراههارابراياطالعرسانيیاترغيبمخاطباندر
تبليغاتخودبررسيکنيــم.ساختنپوستر،نوشتنشعر،شعار،ساختنجزوه،
توليدوضبط رادیویي،و تبليغات براي ازموسيقيواجرايشفاهي استفاده
تبليغاتبهسبكتلویزیونيازروشهایياســتكهدانشآموزانميتواننددر

ساختتبليغخوداستفادهكنند.
دراینمرحلهبهتراستدربارةمسائلكليديمربوطبهموضوعپژوهشبهبحث
وتبادلنظربپردازیــم؛چهپياميراازطریقاینتبليغميتوانيمبهمخاطب

بدهيم؟
مـیتوانيـــمپـسازاتـمامكـاردانشآموزان،تبليغاتتوليدشدهرابرايبازدید
همهدرمحوطــةمدرسهبهنمایشبگذاریــمویادرصورتامكاندرخبرنامة

مدرسهیاروزنامهچاپکنيم.
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 يادگيري پروژه محور 
 اهميت حق انتخاب 

احمد شریفان
كارشناسارشدسنجشواندازهگيري

 اشــاره 
همانطوركهميدانيم،پروژهبهفعاليتيمعنادارگفتهميشــودكهیكیاچند
هدفرادردورةزمانيمعيندنبالميكندوشاملبحث،تحقيقوحلمسئلهاست.
دراینمقاله،بهیافتههايحاصلازفراتحليليكهدرارتباطبامطالعاتپژوهشــي
دربارةحقانتخابوراهبردهايیادگيريجســتوجومحوردرانجامپروژهصورت

گرفته،پرداختهشدهاست.

كليدواژه ها:یادگيريپروژهمحور،حقانتخــابدریادگيري،یادگيريمؤثر،
آموزشاثربخش

اخيراً،دخترمدرفعاليتهايمربوطبهبرگزاريجشــنپایانســالتحصيلي
مدرســهاششركتميكند.بهاینمنظور،چندهفتهاياستكهبسياريازاوقات
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فراغتخودراصرفانتخابموضوعبرايپروژهاشكردهاست؛بهطوريكهدراتاقش
ميماندوبهانجامكارهايمربوطبهپروژهاش)نوشــتنگزارشدربارةآمادهكردن

اتاقيبهسبكموزةدیوراما(ميپردازد.
دانشآموزاندرهركجايدنياكهباشند،درطيسالتحصيلي،درفعاليتهاي
مشابهاینفعاليت،شركتميكنند.دراینباره،هرنوعپروژهايكهباشد،بهتالش
زیاددانشآموزان،معلمانوحتيوالدیننيازدارد.سؤالایناستكه:آیاواقعًاانجام

اینكارهاارزشمنداست؟

 مطالعة پژوهش 
اولينفرضاساســيدرانجامپروژههايدانشآموزيایناستكهبهآناناجازه
بدهيمخودشــانموضوعراانتخابكنند؛زیراآزادي دانش آموزان در انتخاب 

موضوع پروژه، به افزایش انگيزة دروني آنان براي یادگيري مي انجامد.
دومينفرضاساسيایناستكهدانش آموزان از طریق انجام پروژه، بيش 
از ســایر روش هاي آموزش مرسوم مانند سخن راني، یاد خواهند گرفت.

اجازهدهيددراینباره،یافتههايپژوهشيرامطالعهكنيم.

 انتخاب: آيا مي توانيد انتخاب هاي زيادي داشته باشيد؟ 
درفراتحليلي1كهپاتال2،كوپر3،ورابينسون4)2008(روي41مطالعةپژوهشي
انجــامدادند،بيندادنحقانتخاببهدانشآمــوزانوانگيزشدرونيبرايانجام
تكليف،عملكردكليرويتكليف،تمایلبهپذیرشتغييراتيدربارةتكليفانتخاب
شــده،رابطهايقويبهدســتآوردند.باوجوداین،آنانمتوجهشدند،زمانيكه
دانشآموزانانتخابهايبيشتريداشتهباشند،رابطةباالكاهشميیابد:بهاینمعنا
كهداشتنسهتاپنجانتخابسودمنداست،امابيشازآن،اینویژگيها)انگيزش
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دروني،عملكردكليوپذیرشتغييرات(راكاهشميدهد.عالوهبراین،آنانبراین
نكتهنيزتأكيدكردهاندكهداشتنحقانتخابدرهمةامور،نميتواندبرايافزایش

كيفيتعملكرددانشآموزمفيدباشد]ص298[.
درآزمایشمعتبري،اینگر5وليپر6)2000(دوگروهدانشآموزراانتخابكردندو
ازآنهاخواستندمقالهايدرحدوددوصفحه،دربارةموضوعبنویسندوتاآخرهفته
تحویلدهند.دراینباره،بهگروهاولامكاندادهشــدكهازبينششموضوعوبه
گروهدومازبين30موضوع،یكموضوعرابراينوشتنمقالهانتخابكنند.نتایج
آزمایشبرخالفانتظاربود.زیرا،بيشتردانشآموزانگروهيكهحقانتخابكمتري
داشتند)یعنيگروهاول(،مقالةخودرانوشتندودرآخرهفتهارائهكردند؛عالوهبر

این،كيفيتمقالههايآناننيزبهتربود.
براینپایه،اینگــروليپر]ص1000[نتيجهگرفتند،دادنحقانتخابزیادبه
دانشآموزان،ميتواندباعثشــودكهآنهاموضوعآسانتريرابراينوشتنمقاله
انتخــابكنند.بههميندليل،انگيزةدرونــيآنهابرايانتخابونگارشمقالهبا
موضوعدشــوارتر،كاهشميیابد.بهطورخالصهميتوانگفت،دادنحقانتخاب
بيشتریاوســيعگرفتندامنةموضوعها،باعثميشودانگيزشدانشآموزانبراي
انجامتكليفوانتخابموضوعهايدشــوارتركاهشیابد.زیرابهجاياینكهانرژي
آنانصرفچگونگينوشــتنمقالهشود،صرفتصميمگيريبرايانتخابموضوع

مناسبازبينموضوعاتمتعددميشود.

 توصيه به معلمان: محدود كردن انتخاب 
پژوهشگرانتوصيهميكنند،معلمانبایدبهدانشآموزانحقانتخاببدهند،اما
نبایدتعدادانتخابهازیادباشــد.جانگاتري،طراحآموزشخواندنمفهوممحور،
توصيهميكندكهمعلمانبــهدليلپایينبودنتجربــةدانشآموزان،انتخابها
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رامحــدودكنند.برايمثال،ازدانشآموزانبخواهيدازميانســهیاچهارمفهوم
بومشناختي)شناختمحيطزیست(،یكيراانتخابكنندوبرپایةآن)براينمونه
مفهــومبركه(،ناموعكسحيواناتيراكهدرآنمحيطزندگيميكنند،تهيهوبه
صورتگزارشمصوربهكالسدرسارائهكنند]گاتري7،ویگفيلد8،وپرنسيویچ9،
64:2004[.زیرا،بهنظرگاتري،اگرتعدادموضوعهازیادشــود،دانشآموزانبراي

تهيهوتكميلگزارشمصور،بهچندماهوقتنيازدارند.

 آيا كمك كردن در انجام پروژه ها، بهترين نوع يادگيري است؟ 
درفراتحليليكهاسميت10)1996(روي35مطالعةپژوهشيدربارةراهبردهاي
یادگيريجستوجومحور)براينمونه،طرحمسئلهواستفادهازآزمایشبرايحل
آن(انجامداد،نتيجهگرفتكهاستفادهازاینرویكرددریادگيريعلوم،درمقایسه
باســایرروشهايمرسوم،كمترمقبولاست.باوجوداین،نتایجنشانميدهدكه
ایننوعیادگيري،بركسبمهارتهايتفكرنقادتأثيرزیاديدارد؛اینیافتهنشان

ميدهدكههنوزیادگيريمبتنيبرپروژه،فوایدزیاديدارد.
نتيجةمطالعةدیگري)مقایسةآموزشمستقيمتاریخباآموزشمبتنيبرپروژة
تاریخ(نشانميدهد،دانشآموزانيكهبهروشدوم)آموزشمبتنيبرپروژه(آموزش
دیدهاند،درمقایســهبادانشآموزانگروهاول)آموزشمستقيم(،بعدازآموزش،از
دانشوتفكرتاریخشناسي-توانایيتفســيررویدادهايتاریخ-بيشتريبرخوردار

شدهاند]راموس11ودالپاز2009،12[.

 توصيه به معلمان: پرسش هاي اساسي را فراموش نكنيد 
یكيازضعفهاياصليپروژةدانشآموزيایناســتكهدانشآموزپروژهرابه
خاطرپــروژهانجامدهد]بارونوهمكاران،274:1980[.معلمانميتوانندازاین
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پدیدهاجتنابكنندوتوانپروژهرابرايبهبودمهارتهايتفكرنقاددانشآموزاناز
طریقشكلدادنبهآنحولمحوریكسؤالاساسي،هدایتكنند.

درمطالعهايكهبارونودانشــجویانش)1998(انجــامدادند،انواعگوناگونياز
پروژههابامحوریتسؤالهاياساسيمتنوع،موردبحثوتوضيحقرارگرفت.بهاین
منظور،پروژهايراباعنوان»ساختراكت«،برايدانشآموزانمطرحكردندوازآنان
خواســتندكهرويموضوعوتكميلپروژهفعاليتكنند.نتيجةآزمایشنشانداد،
تعدادكميازدانشآموزانچگونگيساختیكراكترادرككردهبودند.یكياز
دانشآموزانگفتهبودكهشمانحوةساختراكتراميدانيد،لذاآنرابهمانشان

دهيدتامانيزبتوانيمكارراانجامبدهيم]ص274[.
هميــنآزمایشدربارةگروهيدیگرازدانشآموزانتكرارشــد.بااینتفاوتكه
پژوهشــگرانپروژةراكتســازيراحولیكسؤالاساســيمطرحكردند.دراین
پروژه،ازدانشآموزانخواســتهشدكهبامراجعهبهمركزمليهوانورديوسازمان
فضانوردي،طرحهايســاختراكترادریافتكنندوبهترینطرحرابرايساخت
راكت،برگزینند.ســپسپژوهشگرانازدانشآموزانخواستندكهتعيينكنندكه
كدامطرحراكتميتواندپروازطوالنيمدتودورتريداشــتهباشــدوعلتآن
چيست؟دانشآموزانيكهپروژةخودراكاملكردهبودند،دركبهتريازمحتواي
پروژهونكاتمهمآن)ماننداصولآیرودیناميك(داشتندوميتوانستندمانندیك

دانشمنددراینزمينهتفكركنند.

پي نوشت 
1. meta- analysis
2. Patall
3. Cooper
4. Robinson
5. Iyengar
6. Lepper
7. Guthrie
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8.Wigfield
9. Perencevich
10. Smith
11. Ramos
12. Delapaz

منبع 
Goodwin, Bryan. September (2010). Research says: choice is a Matter of Degree. Edu-

cational Leadership Magazine. pp 80-81.



111

 چشم و گوش باز 
 فلسفه ي يادگيري مبتني بر پروژه

مترجمان: دكتر نيره شاه محمدي
افشين چمن آرا 

 اشــاره 
همگامباپيشرفتمهارتهايدیگردرقرنبيستویكمیادگيريپروژهمحورابزاري
برايبرانگيختندانشآموزانبهشــمارميرود.انجامپروژهبهوســيلهيدانشآموز
تالشــيموقتاســتكهبرايتوليدیكمحصولمنحصربهفردصورتميگيرد.
موقتيبودنآنبهایندليلاستكههرپروژهشروعوپایانيدارد.یادگيريمبتني
برپروژهخودداراياهدافمشــخصومهمآموزشيميباشدوتنهایكالحاقيهبه
یكبرنامهيدرسينيست.ایننوعازیادگيريسببميشوددانشآموزانبهزندگي

واقعينزدیكترشوندویادگيريرادربسترواقعيتهايزندگيتجربهكنند.
ایننوعازیادگيريدانشآموزانرادرفعاليتهايپيچيدهايدرگيرميكندكه
ازطریقآنهامهارتهاودانشدروجودشــانسازماندهيميشودوبهطراحي،
نقشهكشيوانجامكاملپروژهايميپردازندكهدرنهایتبازدهآنیكمحصول،یك
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نشریهیایكنمایش)ارائهيزنده(است.
همانگونهكهدرشــمارهيقبلگفتهشــد،فرایندیادگيريمبتنــيبرپروژه،
دانشآموزانازطریقتحقيقبرايپاســخگویيبهیكسؤالیامسئلهيپيچيدهیا

یكمشكلواردمراحلگستردهايازتحقيقاتميشوند.
پروژههايســختضمناینكهتاحديبهدانشآموزاناجازهميدهندنظرخود
رامنعكسسازند،بادقتطراحي،مدیریتوارزیابيميشوندتابهدانشآموزاندر
یادگيريمحتوايآكادميكومهارتهايعمليقرنبيستویكم)نظيرهمكاري،

ارتباطاتوتفكرنقادانه(كمككنند.
بااستفادهازایننوعیادگيري،دانشآموزانبهدركعميقتريازمطالبدستميیابند
وبهآنهامجالدادهميشودتابهموضوعاتاجتماعيوبهكشفمشاغلجدیدبپردازند،
بامربيانبزرگسالتعاملداشتهباشند،ازفناورياستفادهكنندوباالخرهكارشانرابه
مخاطبانيفراترازكالسدرسارائهدهند.اگردانشآموزانبدانندكاريكهطيپروژهشان
انجامميدهنددرجمعنمایشدادهخواهدشد،اینامرماهيتپروژهراازلحظهيشروع
كارتغييرميدهد؛چراكهآنهاميدانندبایدجوابگويسؤاالتخانواده،دوستانوافراد
دیگرباشند.اینمطلبسطحيازآرزومنديوتعهدرابهآنهاالقاميكندكهخيليبيشتر
ازانگيزهيدستیابيبهنمرهيخوباست.بهعالوه،خانوادههايدانشآموزانونيزسایر
افرادجامعهبهشــرطفراهمشدنفرصتبرايارتباطقويترميانمدرسهوجامعهدر

جریانوقایعمدرسهقرارخواهندگرفت.

 چارچوب برنامه ريزي براي يادگيري پروژه محور 
1. تصميم گيري برمبناي پروژه  

اینمرحلهشاملمواردزیراست:
الف.تعيينمحتوایيكهبهكارگرفتهخواهدشد.
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ب. تعيينبخشهايچندرسانهايمانندفيلم،عكس،جدولو...
ج. تصميمبرمحدوده

د. تشویقدانشآموزانبهمشاركتازطریقطرحسؤالهايراهنمایيكننده
هـ.. مراقبتوموافقتبراینكههمهيدانشآموزانیككالسبهیكاندازهمشاركت

داشتهباشند.
و. مروراجزايپروژهوتصميمگيريبرمبناياهدافاصليپروژه.

2. تدوين پيش نويس چارچوب زماني
اینپيشنویسشاملمواردزیراست:

الف. طولپروژه)بازهيزمانيانجامپروژه(
ب. تاریختحویلیانقاطبررسياهدافپروژهبهمنظورتحویلآن

ج. درنظرگرفتنفضاهایيبرايانعطافپذیري،رشــدوتغييراتدرپروژه)مانند
حياطمدرسهیافضاينزدیكترینپاركمحله...(

3. برنامه ريزي  فعاليت ها
اینقسمتشاملمواردزیراست:

الف. جستوجوكردندرسایتهايمرتبطبازمينهيپژوهش
ب.انتخابتعداديازفعاليتهاتوسطاعضايگروهپژوهش

ج. سازگاركردنفعاليتها
د.طرحریزيفعاليتهامطابقذوقوسليقهيخود

هـ.. وامگيريازایدههايمعلماندیگر
و. تصميمگيريدرموردزمانــيكهدرچارچوبآنفعاليتهابایدبهكارگرفته

شوند.
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4. برنامه ريزي براي ارزش يابي
اینقسمتشاملمراحلزیرميباشد:

الف.مروریاپيشنویسكردناهدافارزشیابي)پاسخبهاینپرسشكهچهچيزي
بایدارزیابيشود؟(

ب. برنامهریزيدرموردابزارارزشیابي
ج.افزودنارزشیابيبهچارچوبزماني.

5. شروع كردن پروژه  همراه دانش آموزان
اینقسمتدربرگيرندهيمواردزیراست:

الف. مروراهدافدركالس
ب.اجازهيانعطافپذیري

ج.دقتدراینكهبفهميدچهكاريانجامميشودوچهكاريانجامنميشود.
د.زماندادنبهدانشآموزانبرايتسلطبرتمرینهايجدید

هـ..اضافهكردنفعاليتهایاردگمكنيبرايقويتركردنمهارتهايگروهيیا
مهارتهايمدیریتي

و. مصممبودننسبتبهمحدودهيزمانيتعيينشدهویابحثوبررسيدرمورد
بازنگرياینمحدودهيزماني.

6. پايان پروژه و انعكاس آن
اینقسمتشاملمواردزیرميباشد:

الف. ارائهيمحصولنهایيدریكاجتماعبخصوص
ب. بحثكردنیانوشتندرموردنقاطبرجستهيپروژه

ج.بحثوتبادلنظریانوشتندرموردپيشنهادها
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د.بحثكردندربارهيچگونگيتوسعهيپروژه
هـ.. وقتگذاشــتنبراينوشــتنانعكاسهاوبازتابهايشــخصيرويپروژهو

چيزهایيكهبراينوبتبعديبایدبهخاطرداشت.

 چارچوب برنامه ريزي براي يادگيري پروژه محور 
1. تصميم گيري برمبناي پروژه  

اینمرحلهشاملمواردزیراست:
الف.تعيينمحتوایيكهبهكارگرفتهخواهدشد.

ب.تعيينبخشهايچندرسانهايمانندفيلم،عكس،جدولو...
ج.تصميمبرمحدوده

د. تشویقدانشآموزانبهمشاركتازطریقطرحسؤالهايراهنمایيكننده
هـ..مراقبتوموافقتبراینكههمهيدانشآموزانیككالسبهیكاندازهمشاركت

داشتهباشند.
و.مروراجزايپروژهوتصميمگيريبرمبناياهدافاصليپروژه.

2. تدوين پيش نويس چارچوب زماني
اینپيشنویسشاملمواردزیراست:

الف. طولپروژه)بازهيزمانيانجامپروژه(
ب.تاریختحویلیانقاطبررسياهدافپروژهبهمنظورتحویلآن

ج. درنظرگرفتنفضاهایيبرايانعطافپذیري،رشــدوتغييراتدرپروژه)مانند
حياطمدرسهیافضاينزدیكترینپاركمحله...(
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3. برنامه ريزي  فعاليت ها
اینقسمتشاملمواردزیراست:

الف.جستوجوكردندرسایتهايمرتبطبازمينهيپژوهش
ب. انتخابتعداديازفعاليتهاتوسطاعضايگروهپژوهش

ج. سازگاركردنفعاليتها
د. طرحریزيفعاليتهامطابقذوقوسليقهيخود

هـ..وامگيريازایدههايمعلماندیگر
و.تصميمگيريدرموردزمانيكهدرچارچوبآنفعاليتهابایدبهكارگرفتهشوند.

4. برنامه ريزي براي ارزش يابي
اینقسمتشاملمراحلزیرميباشد:

الف.مروریاپيشنویسكردناهدافارزشیابي)پاسخبهاینپرسشكهچهچيزي
بایدارزیابيشود؟(

ب. برنامهریزيدرموردابزارارزشیابي
ج. افزودنارزشیابيبهچارچوبزماني.

5. شروع كردن پروژه  همراه دانش آموزان
اینقسمتدربرگيرندهيمواردزیراست:

الف.مروراهدافدركالس
ب.اجازهيانعطافپذیري

ج.دقتدراینكهبفهميدچهكاريانجامميشودوچهكاريانجامنميشود.
د. زماندادنبهدانشآموزانبرايتسلطبرتمرینهايجدید

هـ..اضافهكردنفعاليتهایاردگمكنيبرايقويتركردنمهارتهايگروهيیا
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مهارتهايمدیریتي
و.مصممبودننسبتبهمحدودهيزمانيتعيينشدهویابحثوبررسيدرمورد

بازنگرياینمحدودهيزماني.

6. پايان پروژه و انعكاس آن
اینقسمتشاملمواردزیرميباشد:

الف.ارائهيمحصولنهایيدریكاجتماعبخصوص
ب.بحثكردنیانوشتندرموردنقاطبرجستهيپروژه

ج. بحثوتبادلنظریانوشتندرموردپيشنهادها
د. بحثكردندربارهيچگونگيتوسعهيپروژه

هـ..وقتگذاشــتنبراينوشــتنانعكاسهاوبازتابهايشــخصيرويپروژهو
چيزهایيكهبراينوبتبعديبایدبهخاطرداشت.

منابع

1. BuMarkham, T(2011). Project Based Learning. Teacher Libarian, 39 (2), 38-42.
2. http:// utri.ir/index. php? option= com- content & view= article& id= 6665 & Itemid= 2561.
3. http:// WWW. tebyan. net/ newindex. aspx? pid= 241979.



 حل مسئله در كالس درس 
 تحليل مسئله 

 تمرين كوه يخ در چهار گام 
ليلی محمدحسين 

یکیاززیباییهایزندگیمدرسهای،مسئلههاینوبرایهرسالوهرماهوهرروز
است.گاهیاوقاتمامعلماندرحلمسئلهدچارابهامومشکلمیشویم.درنوشتة

زیربایکیازروشهایحلمسئلهآشنامیشویم!
درمقاالت»حلمسئلهدرکالسدرس«سعیمیکنيمبااستفادهازتمثيلکوه
یخ،یافتنراهحلهایواقعیبانگرشیکلنگر)سيستمی(راباچهارگامتمرینکنيم.

اینگامهاعبارتانداز:
 1. تحليلاتفاقیامسئله؛

 2. یافتنالگوهایرفتاریدرمسائلمشابه؛
 3. شناساییعواملونيروهایمؤثردرمسئله؛

4.تغييرعاملیاالگوییذهنیکهباعثبهوجودآمدنمسئلهشدهاست.
دراینقســمتگاماولرامعرفیمیکنيم.دراینگام،بدونشتاببراییافتن

راهحلیسریع،شناختعميقتریدربارةمسئلهپيدامیکنيم.
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وقتیبهمســائلآموزشیوپرورشــیفکرمیکنيم،گاهیاحساسمیکنيمبه
بنبسترسيدهایموراهیجزگالیهازوضعموجودنمییابيم.سرخوردگیونوميدی
ناشیازگالیهوشکایت،تنهاباعثمیشودازراهحلهایممکنغافلشویمونتوانيم
مســائلراحلکنيم.دربهترینحالت،بهنادیدهگرفتنمسائلبسندهمیکنيمو
سعیمیکنيمباوضعيتموجودسازگارودرواقعتسليمآنشویم.اگرکمیتأمل
کنيم،بهعقببرگردیموازخودبپرسيمواقعًاچهانگيزهایمارابهاینحرفهکشانده
وچهعاملیباعثشدهاستدراینحرفهبمانيم،ممکناستریشةخيلیازمسائل

برایمانآشکارشود.
ازویژگیهایبارزحرفةمامعلمانایناســتکهبارشــدانسانسروکارداریم.
بنابراین،رفتاروگفتار،نوعآموزشوشيوةحلمسئلةمابهطورمستقيمبرچگونگی

رشددانشآموزانمانتأثيرگذاراست.
شوروشوقماهنگامآموزش،اميدواریمادریافتنراهحلبرایمسائلپيچيده
وپشــتکارمادرآزمودنراههاینرفته،برایدانشآموزانمانالگومیشود.گاهیدر
مواجههبامسائلجدید،ســراغراهحلهایازپيشآزمونشدةقدیمیمیرویمو

مشکالتماندوچندانمیشود.
اگربرایحلمســائلسعیکنيمتصویربزرگترراببينيموروابطپيچيدهایرا
کهموجببهوجودآمدنمسئلهشدهاستدرککنيم،راهحلپایدارترومؤثرتری
مییابيم.برایدیدنتصویربزرگبهتراســتصورتمسئلهراباطرحسؤالهایی
روشنترکنيم.مسائلروزمرهایکهدرمدرسهیاکالسدرسبرایمانرخمیدهند،
غالبًامانند»نوککوهیخاست«.وقتیدراقيانوسیشناورهستيموبانوککوهیخ
مواجهمیشویم،بایدآگاهباشيمکهپایينترازسطحکوهیخ،بخشبزرگیاستکه
بهآسانیدیدهنمیشودوقابلتوصيفنيست.درواقع،ظاهررویدادهامعمواًلفقط
نشانههاییازمسئلهایبزرگترراآشکارمیسازندوبرایحلمسئلةواقعیبایدبه
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زیرسطحآبرفت.اگربتوانيمبهاعماقزیرآبسفرکنيمتامسئلةاصلیرادرک
کنيم،یافتنراهحلبسيارلذتبخشوهمراهبایادگيریخواهدبود.

بيایيددراینفرصتیکمســئلةآموزشــیرادرنظربگيریــم؛مثاًلانگيزةکم
دانشآموزانبراییادگيریدرسیمانندریاضی.معلمیراتصورکنيدکهباشورو
شوقفراوانوآمادگیکاملواردکالسمیشود،ولیدرمقابلدانشآموزانیکسل
وخســتهرامیبيندکهبهگوشدادنوانجامتمرینتمایلیندارند.تکاليفیراکه
تعيينمیکندانجامنمیدهندیاازرویهمکپیمیکنند.بهنظرمیرسداینمعلم
بهبنبســترسيدهاستوکارشپيشنمیرود.بهعبارتدیگر،دچاربحرانشده

است.
دراینوضعيتبحرانیخوباستفقطبهاندازةدهتاپانزدهدقيقهتفکرکنيمو

بهاینسؤالهاپاسخدهيم:

 معلم تاكنون در برابر اين مسئله چه كرده است؟ 
آیادانشآموزانراسرزنشکردهاست؟

آیااوليایدانشآموزانرادعوتکردهاستتاآنانراازاینجریانآگاهکند؟
آیاتابهحالنوعتمرینهاوروشتدریســشراازدیدگاهدانشآموزانارزیابی

کردهاست؟
آیاسعیکردهاستروشتدریسشراتغييردهد؟

ازروشهایدیگریبرایایجادانگيزهدردانشآموزاناستفادهکردهاست؟
قبلازشروعدرس،فعاليتیبرایدستگرمیانجامدادهاست؟وآیااینفعاليت

دستگرمیبرایدانشآموزانخوشایندبودهاست؟
آیامشکالتخارجازکالسدرسدانشآموزانرابررسیکردهاست؟



121

آیابهچگونگیارتباطاتبيندانشآموزانکالستوجهکردهاست؟
آیانظرهمکاراندیگرراجویاشدهاست؟

آیادانشآموزانرامتوجهکردهاستکهبرایچهبهمدرسهمیآیند،آیامیدانند
برایچهریاضیمیخوانند؟

آیابهدانشآموزانفهماندهاستیادگيریایندرسدرزندگیواقعییارسيدن
بهاهدافچهکمکیبهآنهامیکند؟

و...

 و از همه مهم تر 
دربرابرانجامندادنتکليفویاگوشندادنبهدرس،چهواکنشــینشانداده

است؟
آیاکالسراباعصبانيتترککردهاســت؟دانشآموزانرابهکسرنمرةپایانییا

سختگيریبيشترتهدیدکردهاست؟
خيلیاوقات،واکنشــیعملکردنما،بهجایتفکردربارةســؤالهاییازقبيل
ســؤالهاییکهپيشترمطرحشــدهاند،وضعيتراوخيمترمیکند.البتهچنين
واکنشهاییمتداولوقابلدرکاند،ولیاگربدانيمکهدانشآموزکالسمابامحيط
اطرافدرگيرارتباطاتچندگانهوپيچيدهایاستوتنهادغدغهاشنشستندرکالس
وگوشدادنبهمانيست،متوجهمیشویمکهاینوضعيتبحرانیتنهابخشقابل
رؤیتازکوهیخیاستکهبخشاعظموخطرناکآندرزیراقيانوسپنهانشده
اســت.ماقصدنداریماینکوهرادوربزنيم،بلکهمیخواهيمبهایناقيانوستاریک

نفوذکنيموساختاریراببينيمکهنوکقابلرؤیترادرهواحفظکردهاست.

منابع
1.http://teaching.monnster.com/benefits/articles/6996-why-students-may-not-be-motivated to - do their 
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- school - work.
2. ســنگه، پيتر و همكاران )2012(. خلق محيط يادگيرنده در كالس، مدرسه و جامعه. ترجمة ليلی محمد حسين. انتشارات 

منظومة خرد. چاپ اول. 1397.
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 كاربردهاي آموزشي روش حل مسئله

دكتر نيره شاه محمدي
دكتر پریسا ایران نژاد 

 اشاره 
روشحلمســئلهازروشهایراهبردییادگيریاست.درآموزشوپرورشبهجای
مکلفکردندانشآموزانبهحفظمطالب،میتوانآنهارادرجایگاهحلمسئلهقرار

داد.بنابراین،بامطالعهیبخشآخراینمقالهبهروشهایاینراهبردنگاهیمیاندازیم.
یکیازمشکالتاصلیدانشآموزان،اقدامنکردنبهحلمسئلهاست؛یعنیوقتی
بایکمسئلهمواجهمیشوندنمیدانندازکجابایدشروعکنندویاچگونهبهحل
آناقدامنمایند.لذاآموزشراهبردهایحلمســئلهمیتواندگاممفيدیبرایحل
آنباشــد.بررســیراهبردهایمختلفوامکانحلمسئلهباآنراهبردهادرواقع
اقداممهمیبرایحلآناست.درآموزشعمومیچندراهبردبهدانشآموزانداده

میشودکهبهشرحزیرمیآید.

کليدواژه ها:حلمسئله،روشاکتشافی،پاسخاحتمالی
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1. رسم شکل: ضربالمثلهاییچون»شنيدنکیبودماننددیدن«و»یکتصویر،
باارزشترازهزارکلمه«ازدیربازرواجداشتهاست.احتمااًلبسياریازمردمبااین
گونــهنظریاتموافقانداماقدرتوکاراییبعضیازضربالمثلهابرایهمهی
آنانآشکارنيست.یکتصویریاشکلدرگفتوگوهاوارتباطهایکالمینقش
مؤثریداردومیتواندارتباطبينمکانهاوموقعيتهایدورازهمرابهسادگی
وروشنینشاندهد.نقاشــان،طراحانوتصویرگرانطنزپردازافکارخودرابا

تصویرها،طرحهاونقاشیهاقابلمشاهدهمیکنند.
درریاضياتاینراهبردبهطورطبيعیدرذهندانشآموزپيشمیآیدوکشيدن
شکلبراییکمسئله،اولينایدهایاستکهبهذهنمیآید.بسياریازمسائل،با
کشيدنیکشکلبهراحتیحلمیشوندوحتینيازیبهنوشتنعملياتنخواهند
داشت.اغلبمعلمانباقبولنکردناینراهحل)کشيدنشکل(ازدانشآموزانباعث

میشونداینراهبردباکاربردوسيعکمکمازذهندانشآموزپاکشود.
دانشآموزانواغلبمعلمانفکرمیکنندحلیکمسئلهیعنینوشتنعمليات
ریاضی.بنابراین،اگردانشآموزییکمسئلهرافقطباکشيدنشکلحلکندوبه
پاسخوخواستهیمسئلهبرسدبازهمتردیدداردوسعیمیکندبانوشتنعمليات

ریاضیپاسخخودراقابلقبولکند.
2. سازمان دهی داده ها و جدول نظام دار:مرتبکردندادهها،قراردادنآنها
دریکجدولوســازماندهیدادهها،راهبردمناسبیبرایحلمسئلهاستو
دانشآموزاندردورهیابتداییبایدآنرافرابگيرند.پسازآنبایدیادبگيرند
کهچگونهدادههارادریکجدولبانظممنطقیمرتبکنند.تشــکيلجدول
بهصــورتنظامدارایناطمينانراایجادمیکندکهتمامحالتهایمختلفدر

نظرگرفتهشدهاند.
مثال:»تعدادیسکهی5تومانی،10تومانیو25تومانیدراختيارداریم.باچه
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تعدادازهرکدامیاترکيبآنهامیتوانيم50تومانپولجداکنيم؟«
3. حدس و آزمایش: حدسزدنبرایبيشــترمردمچيزجدیدینيست.هر
دانشآمــوزیبارهادرطولتحصيلآگاهانهیاناخودآگاهدرموردجوابســؤالو
مسائلحدسهاییزدهاست.روشحدسزدن،درزندگیروزمرهازدورانکودکیتا
بزرگسالیمورداستفادهقرارمیگيرد.دانشمندانهمازاینروشاستفادهمیکنند.
بنابراین،حدسوآزمایشنهتنهایکراهبردبلکهیکگردشوطرزفکرنيزهست.

ممکناستپسازآموختنراهبردحدسوآزمایشدانشآموزاحساسکندکه
اینکارنوعیتقلباستامادرواقعچنيننيستوواقعًااینروشبرایحلمسئله

مؤثراست.
دانشآموزهنگامحدسزدنوآزمایشكردنبایداعتمادداشتهباشدکهمیتواند
مسئلهراحلکند،حتیاگردرآغازنتوانستهباشدآنراخوبدرککند.معلمالزم
استبهدانشآموزانكمككندتاحدسهایشانراهوشمندانهوباروشینظامدار

موردارزیابیقراردهند.
بنابراین،آزمایشکردنگاهیزحمتودردسرهمداردولینتيجهیکارهرچه

باشد،گامیبهجلواست.
دانشآموزدراینراهبردپاسخمسئلهراحدسمیزند.پسازبررسیحدسخود
وآزمایشکردنآن،حدسبعدیرابااستداللیمنطقیمشخصمیکند.باادامه

دادناینفرایندکمکمفردبهپاسخدرستمسئلهمیرسد.

4. الگویابی:الگوهادرهمهجاحضوردارند.درزندگیروزانههزارانالگووجوددارد.
طراحیهایصنعتی،رفتوآمدوسایلنقليه،برنامههایتلویزیونی،سنگفرش
پيادهروهاومنازلوپارکها،طراحیهایهنریومعماریهمگینشانههاییاز

وجودالگوهادرزندگیروزانههستند.
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نگاهآگاهانهودقيقبراییافتنالگوهامهارتیمهماستکهوجودآنبرایحل
مسئلهوبهطورکلیمطالعهیهستیضرورتدارد.تواناییالگویابیموجبمیشود
کهمســائلپيچيدهبهحدالگوهاتنزلیابندوبااستفادهازالگوبهحلمسئلهنائل
شــویم.معمواًلکليدیافتنیکالگوسازماندهیوتنظيمدادههاست.کشفالگوو
رابطههایبيندادههایمسئلهبهحلآنکمکمیکند.گاهیکشفالگوهمانحل

مسئلهاستودرمواقعیپيداکردنالگوراهرابرایحلمسئلهبازمیکند.


5. حل مسئله ی ساده تر: گاهیمسئلهپيچيدگیهاییداردکهنمیتوانآنرا
بهراحتیحلکرداماوقتیمسئلهراسادهکنيمیاحلمیشودیاروشحلآن

ظاهرمیگردد.
وقتیمسئلهدرحالتسادهتربررسیشد،بایکالگویابیمیتوانآنرابهحالت
کلیتعميمداد.سادهکردنعددهاودادههاییکمسئلهنيزبخشیازاینراهبرد

است.
مثال:مجموعاولينصدعددطبيعیچهقدراست؟

مسئلهرابهچندزیرمسئلهميتوانشكست؛بهاینترتيبکهدهتادهتابهصورت
زیرجمعکرد:

زیرمسئله ی 1:
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55

زیرمسئله ی 2:
11+12+13+14+15+16+17+18+19+20=155

زیرمسئله ی 3:
21+22+23+24+25+26+27+28+29+30=255

رسيدنبهالگو،یعنيجمعاعدادروبهروورسيدنبهجواب
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355،255،155،55....
55+155+255+355+...+855+955=505

معلمميتواندروشهایزیرراكهدرســاختنیکمســئلهیسادهترمرتبطبا
مسئلهیاصلی،مؤثروراهگشاستبادانشآموزانخودتمرینكند:

1.ازیکعددسادهومناسببهجاییکمتغيراستفادهکنند.
2. عددهایکوچکتریاسادهترراجایگزینعددهایخيلیبزرگوسختکنند.

3. مجموعهایازمثالهایسادهترراانجامدهندودرمياناینحالتهایساده،در
پییافتنیکالگوباشند.

4. یکمثالخاصوســادهترراانجامدهندوبااستفادهازآنبهحلمسئلهاصلی
بپردازند.

5. اطالعاتغيرضروریراحذفکنندوبعضیازشرطهاراتغييردهند.

6. زیرمسئله:مســئلههایپيچيدهوچندهدفیمعموالًًازچندمسئلهیساده
تشکيلشدهاند.گاهیحلیکزیرمسئلهویازنجيرهایاززیرمسئلههامنجربه

حلمسئلهاصلیمیشوند.
تشخيصزیرمسئلههاوحلآنهاراهبردمهمیبرایمسئلههایترکيبیهستند.

درآموزشاینراهبردبهدونکتهبایدتوجهکرد.اولتشخيصزیرمسئلهها،سپس
نوشتن)تشکيل(مسئلههایکوچکوحلآنهابرایرسيدنبهپاسخنهایی.

مثال:»رضا37عددگردوجمعکردهاست.تعدادگردوهایعلی17تابيشتراز
اوست.ایندونفررویهمچندگردوجمعکردهاند؟«

زیرمسئله 1. تعدادگردوهایعلیچندتاست؟
37+17=54

زیرمسئله 2.تعدادگردوهایرضاوعلیرویهمچندتاست؟
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54+37=91
دراینراهبرددانشآموزانبایدیادبگيرندچگونهزیرمسئلههاراتشخيصدهند.

آنهاراجداگانهبنویسندوسپسبهحلتکتکآنهااقدامکنند.

7. حذف حالت های نامطلوب: وقتیازتمامحالتهایممکنپاسخیکمسئله
وبااســتفادهازدادههایآنحالتهاینامطلوبیکییکییادستهدستهحذف
میشوند،خودرابهپاسخمسئلهنزدیکمیکنيم.اینراهبرد»حذفحالتهای
نامطلــوب«نامدارد.یکیازبازیهایفکریکــهدردورانکودکیونوجوانی
بيشتررواجدارد،»مسابقهیبيستسؤالی«استکهباهدایتصحيحپاسخها

فردتالشميكندبهپاسخدرستبرسد.

پی نوشت ها 
1. Multi-media
2. Thagard Paul, “Adersarial Problem Solving: Modeling on Opponent Using Explanatory Coherence” 

ِCognitive Science. 16: 123-149
3. Anderson, JohnR. Cognitive Psychology and ts Implications (3rd edition). NewYork: W.H.Freeman 

and Company, 2003-P232.
4. Human Problem Solving, Englewood Cliffs, N.G.: Prentice Hall 2002

5. شريعتمداری، علی؛ رسالت تربيتی و علمی مراكز آموزشی، انتشارات سمت، تهران، 1384.
6. عباس زادگان، ســيدمحمد؛ »ارائه الگويی در برنامه ی درســی رياضيات جديد«، فصل نامه ی تعليم وتربيت، شماره ی 4، سال 

.1364
7. www.grohamozesh2.blogfa.com/post-32.aspx
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»E ياددهي و يادگيري اثربخش الگوي آموزشي »پنج 

محمد شاهعليزاده 
كارشناسارشدتكنولوژيآموزشي

 اشاره 
یادگيریوآموزشاثربخشوپایدارکهیکیازاهدافمهمنظامهایآموزشــی
اســت،زمانیبهوقوعمیپيونددکهازیافتههایعلمیدرزمينةیادگيریوآموزش
اســتفادهشود.»تکنولوژیآموزشــی«ازجملهرشتههاییاستکهدرصددتحقق
اینهدفاستوطراحیآموزشییکیازاجزایاینرشتهمحسوبمیشود.یکی
ازالگوهایآموزشــیکهدانشآموزرادرمحــورفعاليتهایخودقرارداده،الگوی
آموزشی»پنجE«1است.دراینجابهتشریحاینالگوپرداختهایموبهمنظوراستفادة
مؤثرازاینالگویآموزشــی،همبرایمعلمانوهمبرایدانشآموزان،راهبردهای

عملیآوردهایم.

كليدواژه ها:تكنولوژيآموزشــي،طراحيآموزشي،الگوهايطراحيآموزشي،
Eالگويآموزشيپنج
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 سرآغاز 
آموزشوپرورشنهادیفراگير،پویاوتأثيرگذاربررفتارهاوهنجارهایآشــکارو
نهانهمهجانبةاخالقی،سياسی،اقتصادی،دینی،حقوقی،اجتماعیوفرهنگیآحاد
جامعهاســت.ماهيتفعاليتواهدافآنارتقایتوانروحيةخالقيت،شــکوفایی
وبروزاســتعداد،باالبردنســطحآگاهیهایعمومیوتخصصی،وتعيينراهبرد
بهمنظوردستيابیبهتعالی،توسعه،سعادت،رشدو...است.گالبرایت2،دربارةارزش
آموزشوپرورشاینســخنزیبارابيانمیکندکه:»هيچجامعةتحصيلکردهای
فقير،وهيچجامعةبیسوادیثروتمندنيست.شایدفقروبیسوادیباالترینروابط
علتومعلولیراداشتهباشند.«)بهنقلاز:جهانيان،1388(.بدونشکبهرهگيری
ازتکنولوژیهایآموزشینيزبهمفهومجدیدآن،یکیازنوآوریهایآموزشیاست.
امروزهدیگرتکنولوژیآموزشــیراصرفًاکاربرددســتگاههایسمعیوبصری
نمیدانندوبهنرمافزارهاهمموادکمکآموزشینمیگویند.همچنين،نظامآموزش
»معلممداری«تقریبًامنســوخشدهوبهجایآننظام»دانشآموزمحوری«قدعلم
کردهاست)یغما،دبيریوفاضليان،1372(.یکیازارکاناساسیتوسعةهرکشور،
بخشآموزشآناســت.اینبخشازآننظردارایاهميتفوقالعادهایاستکه
همابزاریمهمبرایتوســعهوهمیکیازاهدافآنمحســوبمیشــود.یکیاز
عواملیکهبرایمقابلهبامســائلومشکالتآموزشیدرکشورهاموردتوجهقرار
گرفته،تکنولوژیآموزشــیاست.تکنولوژیآموزشــیابزاروروشهاییدراختيار
دستاندرکارانتعليموتربيتقرارمیدهدکهآنهارابرایغلبهبرمسائلومشکالتی
همچــونانفجارجمعيت،انفجاردانش،وانفجارارزشهاتجهيزمیکند)احدیانو

داوودی،1377(.
بنابــرتعریف»انجمنتکنولــوژیوارتباطاتآموزشــی«(AECT)،»فناوری
آموزشی«3عبارتاستاز:»مطالعهوعملاخالقیازطریقایجاد،کاربردومدیریت
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منابعوفرایندهایفناورانةمناســببهمنظورتسهيلیادگيریوبهسازیعملکرد
افراد«)آیس،2006،بهنقلاز:رضوی،1390(.همانگونهکهپيشازساختنیک
ساختمان،نقشةآنطراحیمیشود،برایآموزشنيز،داشتنطرحونقشهضرورت
دارد؛درغيراینصورتفرایندآموزشبدونبرنامهپيشمیرودوپيشبينیمؤثر
بودنیانبودنآندشــوارمیشــود.»طراحیآموزشی«4بهعنوانعلمینهچندان
نوظهورودرعينحالروبهتکامل،میکوشدباتکيهبربنيانهایعلمیوعملی،
کوششدستاندرکارانتعليموتربيترابهبهترینشکلکارامدومؤثرسازد)نوروزی
ورضوی،1390(.الگوهایطراحیآموزشی،راهحلهایمناسبرابرایرسيدنبه
نتایجموردنظردرشــرایطدادهشده،مشخصمیکنندوبهصورتمجموعهایاز
فرمولهایطراحیمیتوانازآنهادرموقعيتهایمتفاوتســودجســت.ظهور
دیدگاهمعرفتشناسیونظریةیادگيری»ساختنگرایی«5،الگوهایطراحیآموزشی
راتغييردادهولزومایجادمحيطیسرشارازتعاملبينفردیوهمکاریومشارکت

رابرایخلقدانشواکتشاف،آشکارترساختهاست)نوروزیورضوی،1390(.

E الگوی آموزشی پنج 
الگویپنجEازســال1980بهبعدمورداستفادهقرارگرفتهودروننظریههای
»ساختنگرایی«قرارمیگيرد(Bybee, 2006).بایدخاطرنشانکردکهالگویپنج

Eدرمطالعاتبرنامةدرسیزیستشناسیبيشترمورداستفادهقرارگرفتهاستو
سرچشمةآنرابایددرکارهایهربارت،دیوییوهمچنينچرخةیادگيری»آتکين-
کارپلوس6«دانست)بایبیوهمکاران،2006(.براینمونه،چندمطالعةمقایسهای
نشانمیدهندکهاینمدلدربرنامةدرسیزیستشناسیاثربخشترازرویکردهای
دیگردرکمکبهدانشآموزانبرایتســلطآنهابرموضوعاتدرسیعلوماست.
همچنينکالســونکشفکردهاســتکهچگونهوفاداریبهاینالگویآموزشی،



132

مديريت تدريس و كالس درس

یادگيریدانشآموزانراتحتتأثيرقراردادهاست.

ENGAGE
(فعالسازی)

EXPLORE
(اکتشاف)

EXPLAIN
(تبیین)

EVALUATE
(ارزشیابی)

ELABORATE
(شرحوبسط)

5E

الگویآموزشیپنجEالگوییاستمتشكلازپنجمرحلهبهاینشرح:
Engagement .1 يا فعال سازی 

مرحلةفعالسازیدراینالگودرتالشاســتدانشقبلیدانشآموزانرابرای
کشفآنمفاهيمیکهقباًلیادگرفتهاند،فعالکند.مفاهيمقباًلیادگرفتهشده،شامل
مفاهيمغلطیامفاهيمســادهایهستندکهدرذهنیادگيرندگانماوجوددارندو
غالبًادربرابرآموزشمقاومتبهوجودمیآورند.دانشقبلیعاملیاساسیدردرک
بســياریازموضوعاتاست.آموزشاثربخشبایددانشیراکهقباًلدانشآموزانبا
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خوددارند،موردمالحظهقراردهد.روشهایمتعددیبرایفعالسازیدانشقبلی
دانشآموزانوجودداردکهعبارتانداز:

ازطوفانمغزی)ازاطالعاتبيرونکشيدهشدهازذهندانشآموز(استفادهکنيد.
سؤاالتخاصیراازدانشآموزانبپرسيدوجوابهارایادداشتکنيد.

دانشآموزانرابایکمسئله،فعاليتیایكسناریویفعالروبهروواستنباطکنيد
کهآنهاچهچيزیازاینمسائلفهميدهاند.

همچنينمیتوانيمباپرســيدنســؤاالتیدرموردیکموضوعیامفهومواینکه
دانشآموزانچهتفکریدرموردآنموضوعیامفهومدارند،درمورددانشقبلیشان
اطالعکسبکنيم.روشیمؤثربرایدرونیساختنمسئلهوتدارکشرایطمناسب
برایفعالشــدنیادگيرندگان،استفادهاز»راهبردتصور«است.دراینراهبردمعلم
دانشآموزانرابهرویاپردازیتشویقمیکند)موهن،2003،بهنقلاز:رضوی1390(.

Exploration .2 يا اكتشاف
مرحلةاکتشــافدرالگویپنجEپيشدانســتههایدانشآمــوزانرابهچالش
میکشد.دراینمرحلهاستکهبهدانشآموزانزمانکافیدادهمیشودتابرحسب
نيازروانشناختی،بهکشفایدههابپردازند.درگاماکتشافتجاربیراایجادکنيدکه
دانشآموزپيشدانستههاوتجربياتقبلیخودرافراخوانیکند.ازطریقاینفرایند
مامیتوانيمدانشآموزانخودراازاطالعاتحفظییایادگيریطوطیواربهســوی
یادگيریمعنادارســوقدهيموبهایجادرویدادهاییادگيریپيوستهودرارتباط
باهم،بهجــاییادگيریمنفصلکهدرآنمطالبهيچارتباطیبایکدیگرندارند،

مبادرتکنيم.شمامعلمانمیتوانيدفعاليتهایزیررادراینمرحلهانجامدهيد:
1.بهعقایددانشآموزانبادقتگوشفرادهيدوتصوراتنادرستآنهاراتشخيص

دهيد.
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2.اگرمفاهيموتصوراتنادرســتدانشآموزانراتشخيصدادید،آنانراباچالش
روبهروکنيدتانارضایتیآنهاازمفاهيمنادرستشــانبيشــترشود.میتوانيد
اینکارراباجمعآوریمســتنداتیکهناسازگاریبينباورهایدانشآموزانو

پدیدههایعلمیرانشانمیدهد،انجامدهيد.
3.درموردشواهدومستنداتگردآوریشدهبحثهاییانجامدهيدتادانشآموزان
مفاهيمعلمیرادرککنندوبرایاینمفاهيمبرحسباینکهبادیگرمفاهيمو

پدیدههایعلمیسازگاریدارند،احترامقائلشوند.
4.بهدانشآموزانکمککنيددانششانراازنوبسازند.

5. ازطریقاکتشــاف،شاملمباحثه،توضيحهمراهمثالوفعاليتهایمشارکتی،
میتوانيدمفاهيمدانشآموزانرابهچالشبکشــانيد.دراینگاممعلمبيشتر

بهعنوانتسهيلگرعملمیکند.

Explanation .3 يا تبيين
واژةتبييــندراینمرحلهبهمعنیهنروفرایندیاســتکهطیآن،مفاهيم،
پردازشهایامهارتها،واضح،آشکاروقابلفهممیشوند.دراینجامعلمدانشآموزان
راهدایتمیکندتابهتجربياتخاصیکهدرمرحلةفعالسازیواکتشافداشتهاند،
توجهکنند.معلمنخستازدانشآموزانمیخواهدتبيينهایخودرادربارةموضوع
ارائهدهند.آنگاهتبيينهایفنیوعلمیرابهطورواضح،آشکارورسمیارائهمیکند.
تبيينروشیاســتبراینظمدادنبهتجربياتاکتشافیدانشآموزان)بایبیو
همکاران،2006(.مرحلةتبييندرگيرارائةاطالعاتیاستکهدانشآموزانکشف
کردهاند.دراینمرحلهدانشآموزاناجازهپيدامیکنندرفتار،دانشیامهارتیراکه
دارند،بهنمایشبگذارند.همچنين،برایمعلمانفرصتیفراهممیشودتانگرانیهای

دانشآموزانرادرموردفهماشتباهازدرسبرطرفکنند.
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درنيمقرنگذشــته،تحقيقاتتجربیشــواهدواضــحودرخورتوجهیفراهم
آوردهاندکهنشــانمیدهند،تأثيــروکاراییراهنماییانــدکدرطولآموزش،
بهصورتمعناداری،کمتراززمانیاســتکهایــنراهنماییبهصورتخاصبرای
حمایتازفرایندشناختیالزمبراییادگيریطراحیشدهباشد)کریسکنر،اسولرو
کالرک،2006.بهنقلازجابراک(.بدونتبيينوبازسازیدانشمحتوایی،بسياری
ازدانشآموزان،بهخصوصآنهاییکهضعيفهستند،ازدرسیافعاليتهاسودی
نخواهندبــرد.معلمانمعمواًلازراهبردتبيينکالمیاســتفادهمیکنند،اماباید
خاطرنشانساختکهراهبردهایدیگریهمچوناستفادهازفيلم،ویدیووانيميشن
ودورههایمبتنیبررایانهنيزوجوددارندکهمیتوانبنابهشرایطازآنهااستفاده

کرد.

Elaboration .4 يا شرح و بسط
هردانشآموزیتبيينهاواصطالحاتیبرایوظایفیادگيریخوددارد.بنابراین
مهماستکهدانشآموزانرادرتجربياتیادگيریبيشتریدرگيرکنيمتاآنهااین
تبيينهاواصطالحات،ونيزمفاهيم،پردازشهایامهارتهایشانراتوسعهوبسط
دهند.اینمرحله،انتقالمفاهيمدرحيطةمربوطهامادرشــرایطجدیدراتسهيل

میکند.
ممکناستدانشآموزانهنوزمفاهيمغلطیدرذهنخودداشتهباشندوهمچنين
برداشتهایآنهاازمفهوم،فقطبهتجربياتاکتشافیآنهامحدودباشد.فعاليتهای
مرحلةشرحوبسط،زمانوتجربياتیاضافیبرایکمکبهیادگيریدانشآموزفراهم
میآورد.چامپان)1987(اینمرحلهراچنينتوصيفمیکند:»درجریانمرحلةشرح
وبسط،دانشآموزاندرگروهکوچکیدرگيرمباحثهدرموردموضوعمیشوند.آنها
درجریانبحثازرویکردووظایفیادگيریخوددفاعمیکنند.درنتيجةاینبحثها،
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تعاریفبهتریازتکليفیادگيریارائهوهمچنيناطالعاتمفيددرموردتکميلتکليف
یادگيریجمعآوریمیشودودانشآموزانبایکدیگربهمبادلةاطالعاتمیپردازند.
معلمنيزموادیادگيریچاپی،پایگاهدادههایالکترونيکیوهمچنينتجربياتدیگری
رادرموردیادگيریدراختياردانشآموزانقرارمیدهد.دراینیادگيریمشارکتیو

گروهی،دانشآموزانازیکدیگربازخوردمیگيرند.
اینمرحلههمچنينباتجربياتیهمراهاســتکهدانشآموزانرادرمسائـــلو
مـوقعيتهایجدیدیدرگيرمیکند؛مسائلوموقعيتهاییکهروبهروشدنباآنها
مستلزمانتقالیادگيریهاوتبيينهایمشابهگذشته،وتعميممفاهيم،پردازشهاو

مهارتهابرایهماناهدافکلیاوليهاست.

Evaluation .5 يا ارزشيابی
ایــنمرحلهفرصتیاساســیبهدانشآموزانمیدهدتاازمهارتیکهبهدســت
آوردهاند،استفادهودانشوفهمخودراارزیابیكنند.عالوهبراین،دانشآموزانباید
بازخوردیرادرموردکفایتشانازتبيينهاوتوضيحاتشانبهدستآورند.ارزشيابی
غيررسمیمیتوانددرشروعودرطولمراحلپنجEاتفاقبيفتد.معلمانمیتوانند
ارزشيابیرســمیرابعدازمرحلةشرحوبسطانجامدهندوبروندادهایآموزشی
رابســنجند.درآخراینکه،درهمينمرحلهاستکهمعلمانسنجشهاییرااجرا

میکنندتاسطحفهمهردانشآموزراتعيينکنند.
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Eجدول خالصة فعالیت های معلم و دانش آموز در هریک از مراحل الگوی آموزشی پنج

نقش معلم نقش دانش آموز مراحل یادگیری

معلمانازدانشآموزانسؤاالتیمیپرسند،آنها
رادرگيردروساکتشافیهدایتشدهمیکنند،
راهبردهایــیرابهکارمیگيرنــدتابينتجارب
یادگيریقبلیدانشآمــوزانوتجاربیادگيری
حالدانشآموزانارتباطبرقرارشودوسطوحیاز

انتظاراتراازدانشآموزانمطرحمیکنند.

دانشآموزانبامفاهيمآشــنامیشــوند،
ارتباطهاییرابيندانشقبلیوآنچهدر
حالمطالعةآنهستند،برقرارمیکنند،
نحوةتفکرشانآشکارمیشودوبهصورت

ذهنیدرگيرتجاربیادگيریمیشوند.

فعال سازی

معلماندانشآمــوزانرادراکتشافاتشــان
راهنماییمیکنندوســؤاالتکاوشگرانهای
راازآنانمیپرســندتافهــمآنانازموضوع

واضحترشود.

دانشآموزاندستبهاکتشافیاآزمایش
از میزنند،درگيرمشــاهداتمیشوند،
ابزارهــاوموادعلمیاســتفادهمیکنند
)کارهاییرابهطورعملیانجاممیدهند(
وبــهگــردآوریوگــزارشاطالعــات

میپردازند.

اکتشاف

معلمانسؤاالتکاوشگرانهایازدانشآموزان
میپرسندتاآنهارابهجستوجویالگوهایا

تعارضاتیدرمياندادههاتشویقکنند.

دانشآموزانبهطورشــفاهیفهمشاناز
مرحلةاکتشافرابيانمیکنند،الگوهایی
رادرمياندادههایشانجستوجومیکنند
وآنچــهراکهمشــاهدهکردهاند،توصيف
میکننــد.اینکارمیتوانــدبينگروهی

کوچکیاکلگروهانجامپذیرد.

تبیین

معلمانتجربيــاتیادگيــریرابهگونهایبرای
دانشآموزانفراهممیکنندکهآنهادانشخودرا
بهکارگيرندوفهمیعميقازموضوعبهدستآورند.
دراینمرحله،فعاليتهامیتوانندشاملخواندن
مقالهیاکتاب،نوشتن،طراحیآزمایشوکشف

موضوعاتمرتبطرویاینترنتباشد.

دانشآمــوزانتجربياتشــانراتوســعه
میدهنــد،رفتارهاومهارتهایشــانرا
تمرینمیکنندومیکوشندبينمفاهيم
وجهاناطرافخــودارتباطهاییایجاد

کنند.

شرح و بسط

معلمانميزانفهمدانشآموزانرامیســنجند.
ســنجشنيزمیتواندهمبهصورتتکوینی)در
حينفعاليتوپویا(وهمبهصورتتراکمی)در

پایاندرس(باشد.

دانشآموزانبهســؤاالتجوابمیدهندو
همچنينسؤاالتیرامطرحمیکنندودانش،
فهمومهارتهایشانرابهنمایشمیگذارند.

ارزشیابی
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 نتيجه گيری 
الگویآموزشیپنجEکهیکیازالگوهایآموزشیمطرحبهخصوصدربرنامههای
درســیزیستشناسیوعلوماســت،دراینمقالهموردبحثقرارگرفتومراحل
آنهمچونفعالســازی،اکتشاف،تبيين،شرحوبسط،وارزشيابیشرحدادهشد.
راهبردهایینيزبرایمعلمانودانشآموزانذکرشــدکهمیتواننددرکالسهای
درسازآنهااستفادهکنندوبهیادگيریعميقواثربخش،بهعنوانبروندادکالس

درسخود،برسند.

 پی نوشت
1. 5E Instructional Model
2. Galbraith
3. educational technology
4. instructional design
5. Constructivism
6. Atkin-Karplus

 منابع
1. جهانيان، رمضان)1389(. رويکردهاینويندرآموزش.انتشارات سرافراز. كرج.
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4. لشين، سنيتابی؛ پوالك، جولين؛ رايگلوث، چارلز. ام.)1390(.راهبردهاوفنونطراحیآموزشی. ترجمة هاشم فردانش. 
سمت.تهران.
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6. رضوی، سيدعباس )1390(. مباحثنويندرفناوریآموزشی. انتشارات دانشگاه چمران. اهواز.
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www.mheonline.com/secondaryscience/pdf/5E_Lesson_cycle
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 خيلي خوب يا نياز به تالش بيشتر؟
 نگاهي به روش ارزشيابي كيفيـ  توصيفي

سعيده اصالحي 
معلمپایهياولدبستانآیتاهللمدني،منطقهي15تهران

اجــرایروشهاینوینآمــوزشوارزشیابی،باتوجهبــهتغييراتوتحوالت
سریعآموزشی،شــرایطیراپدیدآوردهاستکهمثلثدانشآموز،معلمووالدین
درچرخــهیتعليموتربيتباچالشهایمتعددیمواجهاند.روشارزیابیکيفی-
توصيفیبراســاسمصوباتشورایعالیآموزشوپرورش،برایسالتحصيلی92-

1391درپایههایاول،دوم،سوموچهارمابتداییبهصورتصددرصدودرپایهی
پنجمباتوجهبهميزانپوششآندرپایهیقبلیاجرامیشود.باتوجهبهضرورت
همسوسازیاینبرنامهباســندتحولبنيادینآموزشوپرورشوساختارآموزشی
3+3+6،برایآموزگارانپایههاییادشدهدورههایآموزشیضمنخدمتتکميلی

تدوینشدتاتحتپوششارزشیابیکيفی-توصيفیسازماندهیشوند.
اینروشكهدرچندســالاخيردرپایههایابتداییبهصورتآزمایشییادائم
اجراشــدهاست،نقاطقوتوضعففراوانیداردکهالبتهباتوجهبهميزانبازدهی
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وســنگينتربودنکفهیمحاسن،ازسویمسئوالنامرحمایتوهدایتمیشود.
پيشازاین،ارزیابیآموزشــیدرمدارسبراساسمحاســبهینمرهيدانشآموز
صورتمیگرفتوگاهبایکاشــتباهاندکونگرفتننمرهیکاملازیکســؤال،

کليهیعملکردویتحتالشعاعقرارمیگرفتومعدلاوكاهشميیافت.
بارزتریننکتهیمثبتدراثباتارجحيتروشارزیابیکيفی-توصيفیبرروش
ارزیابینمرهمحوری،تکيهوتمرکزبراطالعاتاکتســابیوميزاندرکودریافت
دانشآمــوزانازتعليموتدریساســتکهباتهيهیچکليســت،پوشــهیکار،
آزمونهایعملکردی،آزمونهایتکوینیفرایندی،آزمونهایمجموعی،تکاليف

درسی،پرسشهایشفاهیو...قابلبررسیونتيجهگيریميباشد.
بهدليلعادتاوليابهروشنمرهمحوری،بااجرایروشارزیابیکيفی-توصيفیو
استفادهازگزینههای»خيلیخوب،خوب،قابلقبولونيازبهتالشبيشتر«بهجای
نمره،حساسيتمقایسهایبيندانشآموزانکاهشمییابدوناخودآگاهحسرقابت
کمرنگمیشــود.دراینميان،اگرتدابيرتشویقیمعلمفراگيرومؤثرباشند،این
نقيصهبرطرفخواهندشدوااّلفضاییراکدویکنواختدرکالسبهوجودميآید.

دراینشــيوه،تشــویقوترغيببجاوتأثيرگذارمعلمبهتریناهرمبرایایجاد
کشــشدرفراگيرندگاناســتوباعثبرقراریروابطعميقعاطفیميانمعلمو
فراگيرندگانمیشــود.همچنينوابستگیبهنمرهومقایسهیکارنامهایبهشکل

قابلقبوليبرطرفخواهدشد.
ازآنجاکهدرشيوهیارزیابیکيفی-توصيفینظرنهاییبرایارتقایپایهراشخص
آموزگار،باتوجهبهمستنداتجمعآوریشده،میدهد،بایدتماممراحلآموزشبا
برنامهریزیمشخصوهدفمندتدوینواجراشوند.بدینگونه،درصورتبروزشبهه
یاسؤالدرذهناوليا،معلمقادربهپاسخگوییمستدلومتقناستواجراینظر

ویبهتحکميیکسویهجلوهنميکند.
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روشارزیابیکيفی-توصيفیباحذفنمره،اضطرابوفشــارناشیازفراموشی
مطلبوکسرنمرهراکاماًلبرطرفمیکندوباایجادآرامشنسبیدردانشآموزان
واوليا،ســطحدرکودریافتراافزایشمیدهدوهراسبیموردایجادشــدهرااز

ميانبرمیدارد.

 آيا وقت آموزگار گرفته می شود؟ 
دراینميان،فعاليتهاینوشتاریآموزگارفراوانووقتگيرمیشود.

برایجمعآوریمستنداتینظيرپوشهیکاروثبتبازخوردهایمتفاوتدرهر
درسبرایهردانشآموز،عالوهبربررســیدفاتروتکاليف،دایرهیامورنوشتاری
معلمبسيارافزایشمییابدكهفرصتوحوصلهیفراوانمیطلبد.اینكارهاباتوجه
بهتعدادباالیدانشآموزاندرهرکالسگاهباعثخستگیمفرطمعلممیشود.از
ســویدیگر،اوليایکمسوادباتوجهبهارائهندادننمرهيفرزندشانوسادهانگاری
گزینههایدریافتیاو،بهاشــکاالتدرســیاشکهبرايرفعآنهانيازبهتمرینو
تکراردارد،کمتوجهيميكنندوگاهبرایمثال،حتیازتصحيحغلطهایدیکتهی
دانشآموزنيزغافلمیشــوند.البتهاميدواریمباگستردهوعميقشدناجرایاین
روش،اینکمبودبرطرفوکملطفیاوليانيزبههمکاریمتقابلبامعلمتبدیلشود.

بنابراین،الزماستآموزگارانعزیزباتقویتمهارتهایحرفهایوفراهمکردن
افزایشظرفيتهمکاریبابرگزاریجلساتتوجيهیبافواصلزمانیمناسببرای

والدینبررونداجرایمطلوباینروشنظارتداشتهباشند.
دراینميان،عنایتویژهیمعلمبهاهميــتبازخوردهاوتفکيکبازخوردهای
کالســیازبازخوردهایخارجازکالس،بهنحویکهازکاربردمقياسدرجهبندی
چهارگانهدرکالسبرایدانشآموزانپرهيزشــود،بهشدتالزمبهنظرمیرسد.با
اینتوجهویژه،بازخوردهایکالسیبهصورتواقعی،عينی،ملموسومتمایزکننده
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ارائهمیشــوندوبازخوردهایکلیورتبهایبــرایدرجدرنمونبرگهایگزارش
تحصيلی-تربيتیوکارنامهبرایانعکاسبهاولياومســئوالنمورداســتفادهقرار
خواهندگرفت.آموزگارانعزیزبایدضمنرعایتاصولوارکانمهماجرایارزشیابی
کيفی-توصيفیبهجریانکاملیادگيریونگاهعميقبهتوانمندیهاوعدمغفلت
ازکاســتیهاوضعفهایدانشآموزانبپردازند.آنانبایدبراساساهدافدرسیو
بااســتفادهازابزارهایمتنوع،ضمنشــناختدقيقترتوانمندیهاوعملکردهای
دانشآمــوزانباارائهیبازخوردهایمنطقــیورهنمودهایالزم،زمينهیافزایش

ظرفيتهاییاددهی-یادگيریدرآنانرافراهمکنند.
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 يادگيري مسئله محور

محمد آذین
مدیرمدرسةسراج،منطقه22تهران

یكیازدغدغههایهميشگیمعلمانازیكسووطراحانوسياستگذاراننظام
آموزشــیازسویدیگرایناستكهچهطورمیتوانيمفرایندآموزشدانشآموزان
رامفيدترپيشببریم.آنچهامروزهدربســياریازمدرســههاجریاندارد،بيشاز
آنكهقوةانتخابگریدانشآموزراتقویتكند،بهاومیآموزدكهحقانتخابندارد
وبيشازآنكهاحســاسمسئوليتاورانســبتبهزندگیخودشودیگرانرشد
دهد،اورابهانســانیمصرفكنندهومتوقعتبدیلمیكند.دراینفضا،ارزشهای
واقعــیجایخودرابهارزشهایموقتیواعتباریمانندنمرهورتبهمیدهند.در
نهایت،مابادانشآموزانودانشآموختگانیروبهروهستيمكهوقتیبرسرسهراهی
ارزشهایواقعی،مسائلواقعیزندگیومعيارهاینظامآموزشیقرارمیگيرند،به
اجبارمعيارهاینظامآموزشیرابرمیگزینندوبهتدریجدومهمدیگررابهفراموشی

میسپارند.
بهعنوانراهحلمسئلةجداییآموزشاززندگیوارزشهایواقعی،اجرایالگوی
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یادگيریمسئلهمحورراپيشنهادمیكنيم.درادامه،پسازروشنكردنتعریفمان
ازمسئلهونكاتیدربارةاجرا،فراینداجرایاینالگورابهطورخالصهمرورمیكنيم.
مسئله:بهموقعيتیمیگویيمكهدرآن،درراهدستيابیبهارزشهایواقعیمانعی
وجوددارد.اینتعریفمیتواندبهانتخابدرســتترمسئلهكمككندو
تفاوتميانمســئلهوعنوانهایبرخیپروژههادرفضاهایرایجپژوهش
دانشآموزیراروشنكند.زمانیمســئلهوجودداردكهپایدستيابیبه
ارزشهایواقعیدرميانباشد،نهاینكهصرفًابراینمرهگرفتنیاشركتدر

نمایشگاهوجشنوارهكاریانجامشود.
انواع مسئله:مسئله،یامشكلاستیافرصت.مشكلموقعيتیاستكهارزشی
درآنضایعمیشــود؛مثاًلكثيفبودنسرویسهایبهداشتیمدرسهكه
ارزشسالمتیبچههاراضایعمیكند.فرصتهمموقعيتیاستكهمیتوان
درآنبهارزشجدیدیدســتیافت؛مثــاًلخوشبووخوشمنظركردن
سرویسهایبهداشــتیمدرسه،چراكهمیتواندزمينةدستيابیبهارزش

واقعیارتباطدانشآموزانبازیباییهارافراهمكند.

 نكاتی دربارة اجرا 
اینالگورامیتوانيدبادانشآموزانپایةسومابتداییبهباالاجراكنيد.دانشجویان ۱
وبزرگساالنهممیتوانندمخاطباناینشيوهباشند.هرچند،بهدليلاینكه
عناصرخالقيت،فطرت،یادگيرندگیومسئوليتپذیریمحلهایپيونداصلی
اینالگوبادانشآموزانهســتند،معمواًلكيفيتاجرایالگودرسنينپایينتر
بيشترازدورههایدانشگاهوباالترخواهدبود.تجربةماهمایننتيجهگيریرا

تأیيدمیكند.
معلمنقشراهبررادارد.راهبرنهمعلمیاستكههمهچيزراازپيشمیداندو ۲
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نهتسهيلگریاستكههيچچيزنمیداند.راهبرتالشمیكندبایادآوریهای
ظریف،بهجاوكمتعداددرمواقعخاص،قوایخالقيت،فطرت،یادگيرندگیو

مسئوليتپذیریدانشآموزراتحریككند.
اینالگورامیتوانبهشكلهایمتنوعوبامحدودیتهایزمانیمتفاوتاجرا ۳
كرد.مثاًلمیتوانيدیكساعتدرسیدرهفتهرابهاجرایآناختصاصدهيد.
یایككالسفوقبرنامهبااینالگوداشــتهباشيد.یایككارسوق1،شایدهم
یــكاردورابااینروشطراحیواجراكنيــد.حتیمیتوانيدآنرادرفضای

مجازیاجراكنيد!
الگوییادگيریمسئلهمحورنگاهیفرارشتهایدارد،امامیتواندبامحوریتیك ۴
رشتهیاموضوعخاصعلمیهماجراشود.بنابراین،همآموزگارانابتدایی،هم
دبيراندرسهایتخصصیوهمعزیزانیمثلمعاونپرورشــیمیتوانندآنرا

درمدرسهاجراكنند.
یکیازنکاتمهمدرطولاجرایاینالگو،نظمومستندسازیاست.بچههاباید ۵
خروجیتماممراحلرارویكاغذثبتكنند.اینكهكداممسئلههاانتخابشدند

وچگونهحلشدند،اهميتیندارد.
ونكتةنهاییآنكهاینمتنوراهنمابرایمعلمانوبهصورتعمومینوشتهشده ۶
اســت،نهبرایدانشآموزانودورهایخاص.الزماستبادرنظرگرفتنسنو

شرایطبچههاوزمانوامكاناتیكهدراختيارداریم،آنرابهخوبیاجراكنيم.

 فرايند اجرا 
گروه بندی:ابتدابچههاراگروهبندیكنيد!گروهبندیمیتواندبهصورتتصادفییا

بهانتخابخودبچههاانجامشود.
آماده سازی: همــةبچههارایكجاجمعكنيدوبخواهيدمشكالتیافرصتهای
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محيطمدرسه)مسجدواردوگاه(رابلندبگویند.بعدبپرسيد»چهكسیباید
اینمســائلراحلكند؟«واجازهبدهيدبچههاپاسخبدهند.بعدازمدتی
بپرسيد»خودتاننمیتوانيداینهاراحلكنيد؟!«بااینكارحستوانستن

ومسئوليتپذیریبچههاراتحریككردهاید.
كشف مسئله: بهگروههامأموریتوزمانبدهيدكهدرمحيطبهكندوكاوبپردازند
ومشكالتوفرصتهایموجوددرمحيطراكشفكنند.هرگروهبرگهای
ســفيدیاكاربرگیازپيشآمادهشدهداردوتالشمیكندهيچموردیرا

ازقلمنيندازد.
انتخاب مسئله:انتخابمسئلهمهمترینمرحلهاست.آنچهبچههارابهسمتاین
انتخابهدایتمیكند،قلبشاناستوقلببچههاپاكترودستنخوردهتراز
قلبمابزرگساالناست.انتخابهایبچهها،برخالفبسياریازانتخابهای
بسياریازبزرگساالن،براساسمنافعكوتاهمدتشخصینيست؛هرچند

عواملبسياریبرانتخابهایبچههاوماتأثيرگذارند.
دراینمرحله،بچههادرهرگروهفهرستمسئلههایشانرااولویتبندیمیكنند
تابتوانندمســئلةنهاییراانتخابكنند.نكتةمهماینجاستكهدرنهایت،انتخاب
كاماًلباخودبچههاستوشماصرفًانقشراهبریوایجادکنندةزمينهبرایانتخاب

رادارید.
نقشراهبریبامداخلهدرتصميمنهاییبچههاسازگارنيستوصرفًازمينهسازی
ویادآوریظریفمبتنیبرفطرتاست.هرانتخابتنهادرصورتیرشدمییابدكه
انتخابخودبچههاباشــدنهشما.نقشراهبریخودرابادرنظرداشتننكاتزیر

انجامدهيد.
هرچهكندوكاوبچههاوتعدادمواردیكهثبتمیكنندبيشترباشد،بهتراست. ۱
مسائلیدراولویتقرارمیگيرندكهحلشدنآنهاارزشهایمهمتریایجاد ۲
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میكند.براینمونه،مســئلهایراكهحلآنزحماتخدمتگزارمدرسهراكم
میكند،نسبتبهمسئلهایكهحلآنبهفروشیكخوراكیجدیدوخوشمزه

دربوفةمدرسهمیانجامد،دراولویتقراردارد.
مسئلههاییكهعموميتبيشتریدارنددراولویتقرارمیگيرند.مثاًلاگراین ۳
مسئلهدرعيناینكهمسئلةمدرسةماست،دربسياریازمدرسههایدیگرهم

وجوددارد،حلآناولویتپيدامیكند.
مســئلههایواقعیعمومًادردستهبندیهایدانشگاهیعلومجانمیگيرندو ۴
فرارشتهایهســتند.یكیازدالیلمهمناكارامدیدانشآموختگاندرفضای
واقعیجامعه،تربيترشــتهمحوروموضوعمحوربهجایتربيتمسئلهمحور
است!حتیاگرمعلمیكدرستخصصیهستيد،بهبچههااجازهبدهيدفراتراز
موضوعاتوقالبهایكليشهایآنپروازكنندوذهنشانبامسائلواقعیتماس
پيداكند.وقتیازشكارمسئلهبرگردند،برایحلآن،سراغموضوعدرسشما

خواهندآمدواحتمااًلدرسشمادرحلمسئلهشانمحوریتخواهدداشت.
هرچهمسئلهایبهفضایزندگیبچههانزدیكترباشدوخودشانآنرالمس ۵
كردهباشــند،ازاولویتانتخابشــدنبرخوردارخواهدبود.اینمهماستكه
بچههاابتدانسبتبهمحيطزندگیخودشاناحساسمسئوليتداشتهباشند.

شرح مســئله: بعدازپایانمرحلةانتخابمسئلهكههرگروهبهصورتجداگانه
انجامداد،بچههابایددرگروهشــاندرموردشرحوابعادمسئلهگفتوگو
كنندواگرزمانكافیدارند،باپرسوجو،مشــاهده،جستوجو،مطالعهو
دیگرروشهایكسباطالعات،مســئلةانتخابشدهوابعادوپيامدهای
حاصلازحلآنراروشــنكنندوبنویسند؛مواردیماننداینكهمسئلةما
دقيقًاچيست؟چهابعادیدارد؟چندنفرباآندرگيرهستند؟اگرحلشود،



148

مديريت تدريس و كالس درس

چهافرادییاموجوداتیازآنسودمیبرندوچهسودیمیبرند؟برایحل
آنبهچهدانشهاومهارتهایینيازداریم؟ومهمترازهمهچهانتظاریاز

حلاینمسئلهداریم؟
حل مسئله:شاهكليداینمرحلهبهكارگيریتواناییتفكرواگرایبچههاست.بچهها
مســئلهایدارندكهآنراازميانتعدادیمسئلهانتخابكردهاند،چونبه
نظرشانرسيدهاستاینمسئلهنسبتبهدیگرگزینههاارزشباالتریبرای
حلشدندارد.آنراتشریحكردهوابعادشراتاحدودیمشخصكردهاند.
حاالنوبتایدهپردازیبرایحلمسئلهاست.بااجرایروش»بارشفكری«

برایتوليدایدههایخالق،حلمسئلهراراهبریكنيد!
جمعبندیایدههابرایرســيدنبهراهحلنهاییازطریقاولویتبندیوحذفو
ادغامایدههاصورتمیگيرد.مهماستكهبچههاهنگامجمعبندیایدههابهقابل

اجرابودنراهحلتوسطگروهشانتوجهداشتهباشند.
اجرای راه حل: گروههادراینمرحلهابتدابرایاجرایراهحلشــانبرنامهریزی
میكنند.یعنیمواد،وســایلوكارهاییراكهبرایاجرایراهحلبهآنها
نيازدارندمشخصمیكنند.زمانبندیاجراوتقسيمكارهادراینمرحله

انجاممیشود.
ســپسطبقبرنامهریزیخــودامكاناتالزمراتهيهمیكننــدوكارهاراانجام

میدهندتاتمامبرنامهاجراشود.
گرفتن بازخورد:هنوزیكمرحلةمهمدیگرباقیماندهاســت:گرفتنبازخورداز
اجرا.دراینمرحله،بچههاطبقآنچهدرمرحلةتشــریحمسئلهنوشتهاند،

بررسیمیكنندكهراهحلشانچقدرانتظاراتاوليهشانرابرآوردهاست.

 چند نمونه از مسائل دانش آموزان 
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-مدیریتآبدرمدرسه)فرصت(
-پرورشگياهانداروییدرروستا)فرصت(

-تأمينهزینههایمدرسه)فرصت(
-خدمترسانیبهمحله)فرصت(

-دلكندنازبازیرایانهای)مشكل(
-مشكلباخواهروبرادركوچكتر)مشكل(

-خجالتكشيدنازگرفتنحق)مشكل(
-بویبدجورابدرنمازخانةمدرسه)مشكل(

 جمع بندی 
دراینراهنما،بهطورخالصهبهشرحروشاجرایالگوییادگيریمسئلهمحور
درمدرسهپرداختيم.درطراحیاینالگوازمبانیتربيتاسالمیبهرهگرفتهایمكه

درجایخودقابلشرحوبسطوبررسیهستند.
اميدواریمآشناییبااینالگوایدههاییرابرایجهتدهییكپارچهسازیفرایند
یادگيریبانظامارزشیومســائلواقعیزندگیدانشآموزاندراختيارمعلمانو

مربيانعزیزایرانقراردهد.

پی نوشت
1. كار سوق همان Workshop است و به دورة آموزش كوتاه مدت دربارة موضوعی خاص گفته می شود.



 چيستي و چرايي پوشه ي كار الكترونيكي

دكتر نيره شاه محمدي 

درنظامآموزشیایران،درراستایاجرایمفاداسنادباالدستیمانند»سندتحول
بنيادینوسندراهبردیدرتحولآموزشوپرورش«بهایجادزمينههایتحولدر
همهيمدارسازطریقایجادمراکزومنابعیادگيریباتأکيدبرفناوریهایجدید
اشارهدارد،تشکيلپوشهيکارالکترونيکیبرایدانشآموزانیکیازاقداماتمهم

دراینزمينهاست.

 پوشه ي  كار الكترونيكي چيست؟ 
پوشهيکارالکترونيکینسخهيالکترونيکپوشهيکارکاغذیاستکهدرآن
مجموعهایازنمونهکارها،فعاليتهاوعملکردهایگوناگوندانشآموزانراکهمعلم
ودانشآموزدرجریانیاددهی-یادگيریبهصورتهدفمندجمعآوریوانتخاب

كردهاند،درقالبدیجيتالسازماندهیمیشود.
درپوشــهيکارالکترونيکمحتوایکاردانشآموزانوفرایندیادگيریآنانبه
صــورتمطالبمکتوب،صوت،تصاویروفيلمقرارمیگيردکهبيانگرميزانتالش
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وموفقيتوپيشرفتآناناست.بهعبارتدیگر،پوشهيکارالکترونيکهمچون
آلبومی،تصاویرگوناگونودرمسيررشددانستن،توانستنوبهکاربستندانشآموزان
رادرمراحلیادگيریبهشکلالکترونيکیبهقالبهایورد،اچتیامال،متن،پیدی

اف،جیپیجی1)کهمیتواندتوسطرایانهاجراشود(درمیآورد.

 هدف پوشه ي  كار الكترونيكي 
باتوجهبهنظریههاییادگيری،پوشهيکارالکترونيکيمیتوانداهدافمتفاوتیرا
دنبالکند.دردیدگاهاثباتگرایان،هدفازپوشهيکارالکترونيکیارزشيابینتایج
یادگيریکاماًلمشهوداست.مفاهيمهمهثابتهستندوپوشهفضاییبرایارائهي
نمونهکارهایدانشآموزاست.درپوشهيکارتنهابهترینکارهایدانشآموزانقرار

میگيرد.اینامرنشانمیدهداوچهچيزراچقدرآموختهاست.
درایندیدگاه،پوشــهيکاردرخدمتارزشيابیاست.دیدگاهدیگرمخصوص

ساختارگرایاناست.
درایندیدگاه،پوشهيکارنوعيمحيطیادگيریاستکهدانشآموزمفاهيمآن

رامیسازد.
باتکيهبرایندیدگاه،پوشهدرخدمتیادگيریمادامالعمراستكهدرآنتمامي
فعاليتهاوکارهایدانشآموزبهشکلفرایندیودرطولسالتحصيلیدرداخل
پوشهيکارقرارمیگيرندوبابررسيكارهاوفعاليت،دادههایقابلاعتماد،مستند
وقابلسنجشــیفراهممیشوندکهبراساسآنهاميتوانتصميمگرفت،قضاوت
کردوميزانپيشرفتدانشآموزرادرفرایندیادگيريتعيينكرد.بااینروشنهتنها
معلمبهنيازهايآموزشــيدانشآموزپيميبردبلكهدانشآموزنيزباپيبردنبه
مشــكالتیادگيريخودتالشبرايرفعآنهاميكندودرجریانیادگيريقرار

ميگيرد.
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 انواع پوشه ي كارالكترونيكی 
1. پوشه ي کار الکترونيکی متنی: شبيههمانپوشهکارمتنیاست،بااینتفاوت

کهدرآنتصاویرثابت،جدولهاونمودارهانمایشدادهميشوند.
2. پوشه ي کار الکترونيکي فرامتنی:بهشــکلچندرسانهایاستوتصاویر

متحرک،همراهباپخشفيلم،انيميشن،کليپو...دارد.

 نكات الزم برای تهيه ي پوشه ي كار الكترونيكی 
1.الزماســت،هدفازتهيهيپوشــهيکارمشخصشــود.همچنين،الزماست
دانشآموزاندرطولسالتحصيلیآنراتهيهكنندودرمکانیقراردهندکه

هميشهدردسترسباشد.
2.ازابزارهایمناسببرایتقویتپوشهيکاراستفادهشود.بهکارگيرینرمافزار»
واننوت2«یا»اورنوت3«درداخل»نوتبوک4«میتوانددربررسیفرایندانجام

کاردانشآموزاندرپوشهيکاربهمعلمانومدیرکمککند.
وبسایتشــخصینيزازدیگرابزارهایتقویتپوشهيکاراست.دانشآموزان
میتوانندبرایساختنوبسایتهایشخصیخودازابزارهای»ویکس5،وبز6،وبلی7

وگوگلسایت8«استفادهکنند.
گاهیاوقاتدانشآمــوزانمیخواهندارتباطیبينکارفعلیباکارهایدیگری
کهدرجاهایدیگرمنتشــرکردهاند،ایجادکنندبراياینكارمیتوانازابزارهایی
مانند:»اســترایکينگلی9،الیوبيندر10،گالگاســتر11«استفادهکرد.بالگهای12
دانشآموزیازدیگرامکاناتیهســتندکهمیتوانندیککارکاملشــدهرابهکار
کاملشدهيدیگریمرتبطکنند.برایاینکار»نينگ13،اجوبالگز14،کيدبالگ15،
ادمودو16«مناســباندبرایساختپروفایلبهتراستازنمونههاوقالبهایآماده

شدهازقبلاستفادهشود.
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3.الزماســتپوشــهيکاربهطورمرتببررسیشــود.برایاینکارپوشهيکار
الکترونيکیدرصفحهيرایانهبهنمایشدرمیآیدوبهدانشآموز،معلمووالدین
امکانبررسیآندادهميشــود.مشاهدهيآناطالعاتارزشمندیدراختيار
آنانقرارمیدهدتابراساسآندانشآموزانتالشها،فعاليتهاواقداماتخود

راپیگيری،سازماندهیومدیریتكنند.

 فايده هاي پوشه ي كار الكترونيكی در مدارس 
امکاندسترسیآسان،بههنگام،سریعوکمهزینهوفرامکانیبهاطالعاتپيشرفت

تحصيلی-تربيتیدانشآموز
امکاناطالعرسانیمتنوع)چندرسانهای(

اشغالنشدنفيزیکیفضايکالس
تنوعدرارائهيبازخوردهاوافزایشعمقیادگيری

سادهسازیخودسنجیها
امکانجستوجویسریعاطالعاتوگزارشسازیآسان
کاهشاستفادهازکاغذوکمکبهحفظمحيطزیست.

پي نوشت ها
1. word,HTML,text,PDf,JPG
2. OneNote
3. EverNote
4. Notbook
5. Wix
6. Webs
7. Weebly
8. Google Sites
9. Strikingly
10. LiveBinders
11. Glogster
12. bolg
13. Ning
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14. Edublogs
15. KidBlogs
16. Edmodo

منابع
1. ملك، شيبا )1389(. پوشه ي الكترونيك يك داستان. مجله ي رشد مدرسه ي فردا، شماره ي يك. دوره ي هفتم. مهر ماه.

2.https://www.edutopia.org/blog/11-essentials-for-excellent-eportfolios-vicki-davis
3. www.eportfolio.lagcc.cuny.edu
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 كتاب هاي الكترونيك در مدارس ابتدايي

ترجمه ي دكتر نيره شاه محمدي 

امروزهكتابهايالكترونيكجايخودرادرسيستمآموزشي،اگرچهكمرنگونوپا،
بازكردهاند.یكيازسؤاالتمعلمانابتدایيایناستكهآیااینكتابهادرمقایسهبا

كتابهايكاغذيوچاپيميتوانندبهبهبودیادگيريدانشآموزانكمككنند؟

 كتاب الكترونيكي چيست؟ 
كتابالكترونيكينســخهيالكترونيكيیادیجيتاليكتاباستكهدراشكال
گوناگونممكناستبهصورتبرخطخواندهشودیارويكامپيوتر،لپتاپیاتبلت
شخصيدانلودشود.دیكشنرياكسفوردكتابالكترونيكرا»نسخهيالكترونيكي
ازكتابيچاپي«تعریفكردهاســت.البتهكتابالكترونيكيآموزشيازدیگرانواع
كتابالكترونيكيمانندرمانمتفاوتاست،زیراعالوهبرمتنومحتوايتصویري،
پيوندهاياینترنتي،انيميشــنوفيلم،محتوايتعاملي،فعاليتوارزشــيابينيز
دارد.كتابهايالكترونيكيآموزشــيامكاندرجیادداشــترانيزبرايمعلمانو

دانشآموزانفراهمميكند.
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 ويژگي كتاب الكترونيكي و محتواي ديجيتال
كتابهايالكترونيكيآموزشيشكليازمحتوايآموزشيبستهبنديشده)بستهي
آموزشــي(درحوزهيبرنامههايدرســيویادگيريراارائهميدهند.درمقایسهبا
كتابهايچاپيقابليتهايبيشتريمانندمحتوايپویاوتعامليوفعاليتهايسطوح
بااليتفكردانشآموزانبهكتابدرسيرااضافهميكنند.چهازنظرسختافزاروچه
ازنظرنرمافزاربرايخواندهشدندرقالبهايمتنوعتروداشتنكيفيتبهتردرتصاویر
نمایشي،بركتابهايكاغذيارجحيتدارند.دانشآموزكتابالكترونيكيراميتواند
همهجا،برايمثالدرموبایلخود،همراهداشتهباشدوهرزماناحساسكندفرصت
مطالعهدارد،بهراحتيميتواندبههزارانكتابالكترونيكيذخيرهشدهدرحافظهي
گوشيخودمراجعهكند.ازسويدیگر،باخریدكتابهايالكترونيكيكاغذكمتريهم
مصرفميشودواینامربهقطعكمتردرختانوحفاظتازمحيطزیستكمكميكند.
بهاینترتيب،حملونقلتعدادبسيارزیاديعنوانكتابدرحافظهيدستگاههاي
الكترونيكي،امكانهایيچونجستوجويبخشهایاكلماتخاصيدركتابوحفظ

محيطزیست،همهازخوبيهايكتابهايالكترونيكياند.

 مالحظات آموزشي 
گرچهاستفادهازكتابهايالكترونيكوسایراشكالمحتوايدیجيتالبایدمكمل
دستيابيدانشآموزانبهنتایجیادگيريباشد،امانگرانيعموميرایجبينمعلماندر
موردتمركزبيشازحدبركتابهايدرسيبهجايتمركزبرنتایجیادگيرياست.
بهعبارتدیگر،صرفًاقراردادنكتابهايالكترونيكيبهجايكتابهايدرســي
ممكناستتنهامنجربهكاهشدادنوزنكيفهايمدرسهيدانشآموزانشود،
درحاليكهدانشآموزانبایدبهكتابهايدرســيمرتبطباعنوانهايموضوعات

درسيوباكيفيتباالهمدسترسيداشتهباشند.
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 مالحظات خريد 
روندخریدكتابهايالكترونيكيآســاناست.اینكتابهاراميتوانبهصورت
آنالینبهســرعتخریدودراختيارگرفت؛گرچهنســخههايفعليكتابهاي
الكترونيكيدردسترسنســخههایيغيرپویاازكتابهايدرسيكاغذيهستند
ومحتوايمحدودتعامليراشــاملميشوند.مدارسبایدآگاهباشندكهنسخهي
نمایشيكتابالكترونيكيممكناســتعملكردكليكتابالكترونيكيرابازتاب
ندهد.عالوهبراین،كتابهايالكترونيكيبراينمایشبهیكدستگاهرایانهیاموبایل
مناسبنيازدارندوبرخيازدستگاههاينمایشالكترونيكيمانندآيپداَپلآنها
راپشتيبانينميكنند.دیگرآنكه،كتابالكترونيكيراميتوانبهطورمستقيمباكد
مجوزنصبآنرويرایانهبرايدورهايیكیاچندســالهخرید.البتهاینموضوع،
امكاِندادناینكتابهابهخواهریابرادركوچكتریاسایردانشآموزانراتحتتأثير

قرارميدهد.

منابع
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مؤثر  مدیریت  زمینه  در  معلمان  عمومی  ویژگی های 
باید  اثربخش  معلم  هر  دارد.  زیادی  تأثیر  کالس 
از  برخوردار  عاطفی،  خوش اخالق،  بشاش،  فردی 
دقیق تر،  به طور  باشد.  انطباق پذیر  و  روانی  سالمت 
بتوانند  باید  که  هستند  افرادی  کارا  و  مؤثر  معلمان 
کنند  حفظ  را  خود  خونسردی  بحرانی  لحظه های  در 
به  سلطه جویانه  یا  تدافعی  موضعی  اتخاذ  بدون  و 
حرف های دانش آموزان گوش بدهند و از برخوردهایی 
بپرهیزند  باخت مطرح است  و  برد  آنان مسئله  در  که 
دیگر  و  اذیت  و  آزار  سرزنش،  پس روی،  به جای  و 
برگزینند. را  مسئله  حل  موضع  افراطی،  واکنش های 

يس يريت تدر مد               
 و كالس درس


