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طّراحی آموزشی 
و تفّکر امکان گرا

                                                     اشاره                                                                                              
هنگامی که از طراحی آموزشــی ســخن به میــان می آید، نادیده 
انگاشــتن تفکر و نقش آن در طراحی مؤثر آموزشــی غیرممکن و دور 
از منطق اســت. به دیگر معنا، طراحی آموزشی با هدف یادگیری، راهی 
جز پرداختن به تفکر و شــیوه های آن ندارد. همان طور که در پژوهش و 
مطالعه های گوناگون به بررسی سبک تفکر و  پیشرفت تحصیلی و عمق 
یادگیری پرداخته شده و در آن ها ارتباط مستقیم رابطة تفکر و یادگیری 
مورد تأکید و تایید قرار گرفته اســت. در چنین شــرایطی، این پرسش 
مطرح اســت که آیا می توان از معلمانی که با ســبک های تفکر آشنایی 
ندارند یا برای طراحی آموزشــی از مرتبط ترین و اثربخش ترین سبک 
تفکر بهره نمی گیرند، انتظار داشت زمینه ساز تفکر دانش آموزان باشند؟ 
آیا آن دسته از معدود معلمانی که با تسلیم شرایط موجود خود در زمان 
نبود دسترسی احتمالی به برخی تجهیزات و منابع و یا رویارویی با دیگر 
محدودیت ها، تنها راه پیش رویشــان شکایت و یا ناامیدی، ناکارامدی و 
یا ناکامی است، موافق و متناسب با نوعی از تفکر اثرگذار رفتار می کنند 
و در ایــن موقعیت آیا امکان اقدامات مؤثر آموزشــی و تربیتی فراهم 
اســت؟ پاسخ به این پرسش ها و نیز بررســی نوعی از تفکر که به خلق 
موقعیت های آموزشــی و تربیتی اثربخش منجر می شود، محور نوشتة 

پیش رو را تشکیل می دهد.       

 كلیدواژه ها:     طراحی آموزشی، تفکر، تفکر امکان گرا، تفکر مثبت، انگيزة تعالی            

تفکردر معنا
واژة تفكر ما را به يــاد افرادی می اندازد كه زندگی 
متفكرانه ای داشــته اند و ممكن است اين انديشه ايجاد 
شــود كه زندگی اين افراد موجب شــده آن ها بيشتر 
بينديشــند و در واقع متفكر بودن آن ها زاييدة شرايط 

زندگی بوده و بــرای آن ها  امــری اجتناب ناپذير تلقی 
می شده است. حتی اگر چنين تحليل نه چندان درستی 
در ذهن شــكل بگيرد، در اين صورت چنين پرسشــی 
مطرح می شــود كه آيا زندگی حرفــه ای معلمان بيش 
از بســياری حرفه هاي ديگر نيازمند و ضرورت ساز تفكر 
نيســت؟ نگاهی بر مفهوم تفكر، ضــرورت پرورش آن را 
بيشتر نمايان می سازد. در اين باره تعريف هاي گوناگونی 
ارائه شــده اند كه از ديرباز نقطة مشتركی بين آن ها قابل 
بازيابی اســت. برای مثال، جان ديويی در كتاب »چگونه 
فكر می كنيم« می گويد، عملی كه در آن، موقعيت موجود 
موجب تأييد يا توليد واقعيت های ديگر می شود يا روشی 
كــه در آن باورهای آينده بر اســاس باورهای گذشــته 
پايه گذاری می گردد، تفكر اســت )به نقل از شــعبانی، 
1382: 44(. شریعتمداری نيــز در كتاب روان شناسی 
تربيتی خود تفكر را جريانی تعريف می كند كه در آن فرد 
مي كوشد مشكلی را كه با آن رو به رو شده است مشخص 
سازد و با اســتفاده از تجربيات قبلی خويش به حل آن 

اقدام نمايد )شريعتمداری، 1382: 379(.
در اين دو تعريف از تفكر، بر اقدام برای توليد يا حل 
مسئله تأكيد مي شود. بر اين اساس، يكی از عناصر تفكر 
به تغيير و بهسازی در آينده مربوط می شود. اين عناصر 
وابســته به تفكر با حرفه مندی معلمان ارتباط روشــنی 
دارند. همچنان كه در مبانی انسان شناختی سند برنامة 
درسی ملی نيز آمده است، تفكر و تعقل، ايمان و باور، علم 
و معرفت و اخالق و عمل مداوم عناصر اصلي شكل دهي 
و ارتقاي هويت  انســان هستند. همين عناصر در الگوی 

هدف گذاری اين سند تعيين كننده اند.
 در طراحی آموزشی پرورش و توجه به انديشه ورزی 
و پرسشگری دانش آموزان مقصود است، اما ارتباط ميان 
شــيوة تفكر معلم با هدايتگری او در محيط آموزشــی 
انكارناپذير اســت. بر همين اساس، توجه به سبك تفكر 
و تالش برای انتخاب شــيوه های مؤثر تفكر در كســب 
موفقيت می تواند در حرفه مندی معلمان تأثيرگذار باشد. 
در ادامه، برای واضح شــدن ارتباط ميان هر نوع تفكر و 
اقدامات وابسته به آن در محيط مدرسه، به مثال هايی از 
دبستان دولتی پسرانة »اميرالمومنين)ع(« 95 دستگاه و 
دبستان دخترانة »حديث« در شهرستان ميناب از استان 
هرمزگان اشاره شده است. اين دو دبستان به صورت دو 
نوبتة چرخشی در يك ســاختمان واقع هستند. تعامل 
و تــالش دو مدير1 برای بهره گيری از ســبك های تفكر 
مبتنی بر تعالی و هماهنگی با يكديگر در استفاده از منابع 
مشترك كه ممكن است در برخی مراكز آموزشی محل 
اختالفات و مانع حصول موفقيت باشد، اولين نكتة قابل 

تأمل است. ساير مثال ها در ميان مطالب اشاره شده اند.

طراحي و تولید برنامه ها، مواد و وسایل آموزشي
ليال سليقه دار، دكترای برنامه ريزی آموزشی
منصور محسنی، مدير دبستان اميرالمومنين)ع( 95 دستگاه، ميناب، هرمزگان

انگیزة تعالی 
و  ساختن از حداقل ها 
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یک تجربه ...............................................................
از جمله ابتدايی ترين فعاليت دبستان مشترك 
اميرالمومنيــن)ع( و حديث، طراحی چشــم انداز 
چهار ســاله بود. اين چشــم انداز، فــارغ از تمام 
محدوديت های موجود كه در اولين روزهای تحويل 
مدرســه به چشــم می خورد، طراحی شد. كسب 
رتبه هاي علمی، ورزشی و فرهنگی دانش آموزان و 
معلمان در ســطح منطقه، استان و كشور از جمله 
مواردی اســت كه تا چهار سال آينده مورد انتظار 

آن هاست. 
تعيين چشــم انداز مدرســه از جمله اقدامات 
مبتنی بر تفكر مثبت است و مشابه آن می تواند برای 
هر معلم در كالس درس رخ دهد كه برای رسيدن به 
نقطة معينی در طول يك سال تحصيلی چشم اندازی 
را رســم و طراحی می كند و در كنــار فعاليت های 

معمول آموزشی و تربيتی به آن توجه دارد. 

تفکر امکان گرا
تفكــر امكان گــرا شــيوه ای از تفكر اســت كه بر 
مثبت انديشی مبتنی است و در آن از عبارات غير ممكن 
و ناتوانی ها در شرايط اندك و به شكل بسيار محتاطانه ای 
اســتفاده می شود. با تكيه بر اين نوع انديشه، در بدترين 
شرايط نيز نقاط مثبتی قابل يافتن هستند كه می توانند 

به خلق ايده های تازه ای كمك كنند. 
افراد با تفكر امكان گرا پيشرفت را مستلزم تغيير و به 
چالش كشيدن وضعيت موجود می دانند. به همين دليل، 
بــه وضع موجود دل نبســته و ضمن نبرد با آن كيفيت 
زندگــی را ارتقا  می دهند و عبــارت »چرا نه« را از ذهن 
خود دور نمی كنند. در چنين شرايطی، كارهای ديگران  
نيز برای آن ها پيام ها و ايده های كارامدی به همراه دارد. 
ايمان به اينكه در هر شــرايطی راه حلی وجود دارد، 
امكان ايجاد ارتباط بين فعاليت های اكنون و فرصت های 

آينده را تقويت می كند. 

با کمک 
تفکر امکان گرا 

هر اقدامی می تواند 
منجر به 

از میان برداشتن 
موانعی شود

که ابتدا 
غیر ممکن 

به نظر می رسد
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قلب بهینه سازی در تفکر امکان گرا 
1. تفکر امکان گرا با به چالش كشيدن وضع موجود و 
تالش برای تغيير، افزایش و تقویت توانایی های فرد 

را در پي دارد.
یک تجربه ..............................................................

هنگامــی كه ســاختمان مدرســه را تحويل 
گرفتيم، بيشتر شبيه محيطی متروكه و انباری از 
وســايل دور ريختنی بود. مشاهدة اين وضعيت به 
عنوان تهديدی كه بايد به فرصت تبديل می شــد، 
ما را بر آن داشــت تا بــا كمك خرد جمعی، برای 
بهره گيری بيشــتر از شــرايط به طراحی و توليد 
بپردازيم. به ايــن ترتيب، كارگاه های ســاخت و 

بازيافت راه اندازی شدند.
يكی از محيط هايی كه به نسبت ساير فضاها 
بــه تعمير و توجــه چندانی نياز نداشــت، حياط 
مدرســه بود. اما اين موجب نشــد كه از آن غافل 
شويم. با انديشة بهره گيری بهينه تر از آن، با كمك 
دانش آموزان، به نقاشی كف حياط مدرسه و تبديل 

آن به حياطی پويا اقدام كرديم. 

2.  همراه با آغاز بهره گيری از تفکر امکان گرا فرصت ها 
و انسان ها به سوی شما كشانده می شوند. 

یک تجربه ..............................................................
با شــروع اقداماتی كه برای ايجاد موقعيت های 
يادگيری بيشتر در مدرسه داشتيم، توجه مراكز محلی 
و مسئوالن به مدرســه افزايش پيدا كرد. همين امر 
موجب شد عالوه بر دريافت برخی همكاری های اداری 
و عملی، دلگرمی و تشويق اطرافيان انگيزه بخش ادامة 

تالش برای بهينه سازی شرايط موجود     شود.

3. تفکر امکان گرا موجب اندیشــيدن به رویاهای 
بزرگ می شود.

یک تجربه ..............................................................
ايدة ايجاد پژوهشــكدة دانش آمــوزی از جمله 
آرزوهای بزرگی بود كه شايد برای مدرسة ما چندان 
قابل دسترس و ممكن به نظر نمی آمد. اما طرح پرسش 
»چرا نه« موجب شد جوانب را بررسی كنيم و با توجه 
بــه تمامی فايده ها و تأثيرات خــوب اين اقدام برای 
دانش آموزان خود به اين نتيجه برسيم كه اين كار هم 
مانند ديگر فعاليت هايی كه پشت سر گذاشتيم، انجام 
شدنی خواهد بود. با اين انديشه، سرانجام پژوهشكدة 
دانش آموزی را با نام همكار فرهنگی زنده ياد »مجتبی 
طاطــی« در مدرســه راه اندازی كرديــم. با كمك و 
همكاری اطرافيان، دانش آموزان، والدين و مسئوالن 
آموزش و پرورش هم توانستيم آزمايشگاه، كتابخانه و 
سايت فناوری را در آن  برپا كنيم تا امكان دسترسي 
ساده تري به منابع مختلف براي دانش آموزان فراهم 
شود و بتوانند به بررسي سؤاالت پژوهشي خود اقدام 
كنند. ممكن است تجهيزات و امكانات موجود چندان 
كافی و به روز به نظر نرسند، اما انديشة مبنايی افتتاح 
پژوهشكدة دانش آموزی زمينة تحقق آرزويی بزرگ را 
برای موقعيت آفرينی يادگيری دانش آموزان فراهم كرد.

تالش برای جهت دهی 
گفتگوی ذهنی 
به سوی مثبت گرایی 
موجب می شود تا 
افق تازه و گسترده ای 
برای اقدامات 
تعالی گرایانه 
در ذهن فرد 
ایجاد شود
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 پی نوشت .......................
1. مدير دبســتان اميرالمؤمنين 
آقاي منصور محســني و مدير 
هاجر  خانم  حديث  دبســتان 

كريم آبادي هستند. 
 منابع ...............................

سبك های  استرنبرگ.  رابرت   .1
تفكر. ترجمه عالءالدين اعتماد 
اهری، علی اكبر خسروی. دادار. 

تهران. 1381.
2. علی شريعتمداری. روانشناسی 
تهران.  اميركبيــر.  تربيتــی. 

.1382
3. حسن شعبانی. روش تدريس 
مهارت ها  )آموزش  پيشــرفته 
تفكر(. ســمت.  راهبردهای  و 

تهران. 1382.
4. Laura Goodrich. Seeing 

Red Cars: Driving 
Yourself, Your Team, 
and Your Organization 
to a Positive Future. 
Berrett-Koehler Pub-
lishers.2011

4. تفکر امکان گرا زمينــة حركت و گذر از یک 
سطح معمول و متوسط را فراهم می كند.

یک تجربه ..............................................................
تبديل انباری مدرسه به كتابخانه كار ساده ای 
نبود، اما تصور نداشتن كتابخانه در مدرسه رنج آور 
بود. به همين دليل، تالش برای ايجاد كتابخانه در 

فضای متروك انباری آغاز شد.

5. تفکر امکان گرا انرژی و انگيزه توليد می كند.
یک تجربه ..............................................................

تماشای تالش ما برای تبديل مدرسه به جايی 
برای لذت بردن از يادگيــری، به دانش آموزان هم 
منتقل می شد. آن ها بيشتر از گذشته از هر فرصتي 

برای مشاركت در يادگيری استفاه می كنند. 

 
6. تفکر امکان گرا شــما را از تسليم شدن باز 

می دارد. 
یک تجربه ..............................................................

نگاهی به تصاوير مدرسه قبل و بعد از اقدامات 
الزم برای بهره وری و طراحی فضاهای آموزشــی 
مدرســه نمايانگر و مؤيد اين نكته اســت كه تنها 
انديشيدن به آنچه به نظر ديگران ناممكن می رسد، 
می توانــد انرژی الزم برای تغييــر را توليد كند تا 
جايی كه تسليم محدوديت های موجود نشويم و به 
جای شكايت كردن يا ابراز ناراحتی از وضع موجود، 
بــه تدبيری بــرای تغيير بهينــه و فرصت آفرينی 

بينديشيم.

       
کوتاه سخن

هــر روز از حرفة معلمــی می تواند بــا چالش ها و 
محدوديت هايی همراه باشــد كه ممكن است در برخی 
شرايط حس ناكامی و نااميدی به همراه داشته يا موجب 
كاهش انگيزه برای اقدامات سازنده و مؤثر باشد. در كنار 
تمام ضرورت های مورد نياز برای ايجاد محيط و شرايط 
بهينه در مســير يادگيری دانش آموزان كه ممكن است 
عالوه بر معلم به ديگر نيروها نيز وابســته باشــد، شيوة 
تفكر معلم در طراحی آموزشی و زمينه سازی بهره مندی 
از نقاط قوت در شــرايط موجود، از ضرورت هايی اســت 
كه می تواند بــه انگيزة باالتر در تالش و فراهم ســازی 
موقعيت های يادگيری متنوع و غنی منجر شود و زمينة 
يادگيری هــای عميق و ماندگار را فراهم ســازد. به نظر 
می رسد، عالوه بر اينكه ارتباطی مستقيم ميان پای بندی 
به ســبك های تفكر مثبت و امكان گرا با سالمت روح و 
داشتن زندگی پر انرژی و پر تحرك وجود دارد، اين قبيل 
از شيوه های تفكر می تواند به كسب موفقيت در آفرينش 

طرح های آموزشی پرانگيزه و اثربخش منجر شود. 

 گوشه اي از فضاهای یادگيری مدرسه بعد از انجام تغييرات

نمای كلی مدرسه قبل از تغييرات


