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در مورد "طرح درس"، نظرات متفاوتي وجود دارد. در حالي كه 
بعضي از معلمان آن را كاري بيهوده مي دانند كه موجب اتالف 
وقت است و حتي از اين نيز فراتر مي روند و آن را مانع بزرگي در 
راه خالقيت و ابداع معلم به حساب مي آورند، عده اي ديگر بر اين 
باورند كه پياده كردن ايده هاي خالقانه در كالس درس نيز مستلزم 

داشتن يك طرح درس مناسب است.
از اين رو، در اين شماره از چشم انداز تالش شده است تا مقاالتي 
مورد توجه قرار گيرد كه اواًل به اين تعارض پرداخته باشند و ثانياً، 
مطالب جديدي را درباره طرح درس و ضرورت آن براي معلم 
عنوان كنند؛ مطالبي كه در طيف آن، نكات تازه درباره طرح درس، 
چگونگي طراحي آن و نيز چگونگي استفاده از داربست سازي در 
طرح درس در نوسان است. به هرحال، سؤال مهمي كه در اين 
مقاالت به آن پرداخته شده است اين است كه چگونه طرح درسي 
تهيه كنيم كه شرايط و الزامات الزم را داشته باشد و در عين حال، 
بتواند دانش آموزان را نيز به يادگيري آنچه مورد عالقه آنها است، 

درگير كند.
سازمان  كارشناسان  نظرات  از  استفاده  با  مقاالت،  اين  انتخاب 
آن  دقيق  مطالعه  از  پس  و  آموزشي  برنامه ريزي  و  پژوهش 
توسط حداقل 2 يا 3 نفر از اين كارشناسان انجام گرفته است. 
بدين ترتيب، از مجموع 12 مقاله اصلي اين مجله، چهار مقاله 
به عنوان موارد غيرمرتبط با شرايط آموزش و پرورش كشور و يا 
موضوعاتي متفاوت از بقيه به عنوان يك كل منسجم كنار گذاشته 
از  "استفاده  فروشي"،  درس هاي  "طرح  چون  مقاالتي  شدند؛ 
فهرست انتخاب مطالب رياضي" و يا "رابطه برنامه درسي با هنر" 
از اين مجموعه حذف شدند. به عالوه، از ميان مقاالت "فرعي" 
و اظهارنظرهاي كارشناسي نيز دو مقاله، به دليل ارتباط با شرايط 
تعليم و تربيت در كشورمان، انتخاب و ترجمه شدند. بدين ترتيب، 
از ميان 23 مقاله اصلي و فرعي، 8 مقاله اصلي و 2 مقاله فرعي 

مورد استفاده قرار گرفته و برگردان شده اند.
در مقاله اول با عنوان "با تفكر مرتبه باالتر شروع كنيد"، بر اين 
ايده تأكيد مي شود كه دستيابي به تفكر سطح باالتر به معني داشتن 
كالس هايي است كه در آنها، بي انگيزگي دانش آموزان به حداقل 
مي رسد. به عبارت ديگر، براي اكثر دانش آموزان و در اكثر موارد، 
مقاله،  اين  در  درمي آيد.  لذت بخش  امري  به صورت  كردن  فكر 
نويسنده به شرح راهبردهايي مي پردازد كه تفكر در مرتبه باالتر 
را امكان پذير مي كند. اين راهبردها، با طرح سؤاالت بيشتر شروع 
مي شود و دامنه آن تا انجام تكاليف بيشتر در تفسير يا توليد مطالب 

درسي ادامه پيدا مي كند.
در مقاله "موانع درگير شدن دانش آموزان"، نويسندگان ايده پرهيز 

از روزمرگي در كالس هاي درس و چالش برانگيز كردن محتوا را 
مطرح كرده اند. در اين مقاله به چهار اصل عملي اشاره شده است 
كه توجه به آنها مي تواند عدم درگيري دانش آموزان به تحصيل را 
پاسخ گويد. نويسندگان با ارائه مثال هايي عملي از دروس مختلف، 
تالش كرده اند تا نمونه هايي از نحوه درگيري دانش آموزان را ارائه 

دهند.
در مقاله "نياز هر درس به يك طرح درس پنهان"، اين ايده مطرح 
در كالس  فعاليت هاي سرگرم كننده  بر  تأكيد  به جاي  كه  است 
درس، بايد توالي و تسلسل عناصر درس ها به صورت همه جانبه 
و فراگير مورد توجه معلمان قرار گيرد. به عبارت ديگر، معلمان در 
بايد بين توالي فعاليت هاي  دستيابي به يك طرح درس پنهان 
يادگيري و نتيجه مورد نظر از آن فعاليت ها، ارتباطي منطقي برقرار 
كنند و ِصرف درگير شدن دانش آموزان به يك موضوع درسي را 

كافي ندانند.
در مقاله "چگونه با برنامه درسي خود شريك شويد"، از اين ايده 
حمايت مي شود كه معلمان موفق مي توانند همانند طراحان برنامه 
درسي در كالس عمل كنند و متون درسي را به زندگي دانش آموز 
ربط دهند. به عبارت ديگر، به رغم نويسنده مقاله، برنامه درسي و 
مواد و مطالب آن، هرگز نمي توانند جايگزين معلم يا تدريس با 
كيفيت شود، ولي مي تواند مبناي استواري براي معلم و تدريس 
وي فراهم كند و معلم پس از درك اين مباني ساختماني را با توجه 
به دانش آموزان كالس خود و مسائل مرتبط با زندگي آنها بنا كند.

در مقاله "عمق بخشيدن به دانسته ها"، نويسنده ضمن رد آموزشي 
كه با هدف "تست زدن" انجام مي گيرد، از چهار سطح مربوط به 
دستيابي به دانشي عميق نام مي برد كه سنجش ها بايد با توجه به 
آنها صورت گيرد: به خاطر آوردن و توليد كردن، مهارت ها و مفاهيم، 

تفكر راهبردي و استدالل و تفكر پيشرفته.
تكيه گاهي  به عنوان  داربست سازي  به موقع"،  "حمايت  مقاله  در 
معرفي شده است كه ابزار باال بردن دانش آموزان به سطح باالتري 
از عملكرد است. در مواقع، داربست سازي يك ابزار آموزشي است 
كه به دانش آموز كمك مي كنند تا منابع ذهني قبلي را به تكليف 
جديد پيوند بزند. به رغم نويسنده، اگر داربست سازي در درون طرح 
معلم گنجانده شود و با توجه به بافت و موقعيت درس و كالس 
انجام گيرد، دانش آموزان فرصت پيدا مي كنند تا در بازي يادگيري 
باقي بمانند. در اين مقاله، نويسنده از چندين شيوه داربست سازي 

نام برده و آنها را به معلمان معرفي مي كند.
بدين ترتيب، نكته مهمي كه در كليه اين مقاالت مورد توجه قرار 
گرفته، اين است كه بهترين راه نوشتن يك طرح درس كدام است؟ 
آيا معلمان بايد از برنامه درسي مصوب پيروي كنند؛ به طراحي يك 
برنامه درسي مشترك بپردازند و يا، با توجه به شرايط موجود و 
وضعيت دانش آموزان به نوشتن طرح درسي جداگانه اقدام كنند. 
اگرچه هريك از اين نويسندگان تالش كرده اند تا به نوعي به اين 
سؤال پاسخ دهند، به نظر مي رسد كه هر طرح درس وقتي مفيد 
مي افتد كه در خدمت نيازهاي دانش آموزان قرار گيرد و پاسخگويي 

به اين نيازها را با توجه به زندگي دانش آموزان مد نظر قرار دهد.

 چشم انداز 
شماره سیزدهم:
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تفكر  با 
تر  ال با تبه  مر
كنيد ع  و شر

اين سه راهربد به شما كمك يم كنند تا اطمينان حاصل كنيد، هر 
دريس دانش آموزان را ترغيب يم كند كه به طور عميق فكر كنند.

نويسنده: سوزان ام. بروكات1

برگردان: دكتر احد نويدی

ذهن  در  حقايق  نگهداري  و  حفظ 
تكرار  و  تمرين  است.  كننده  خسته 
اكثر  براي  اما،  است.  مالل آور  نيز 
واقعاً  تفكر  اوقات،  اغلب  در  و  دانش آموزان 
خوب  خبر  است.  لذت بخش  و  كننده  سرگرم 
باالتر2  مرتبة  "تفكر  از  كه  است:درس هايي  اين 
" حمايت مي  كنند، احتمال دارد دانش آموزان را 

نيز عالقه مند و درگيرسازند.
در اين مقاله، سه راهبرد از انواع راهبردهاي در 
دسترس را براي معرفي و ارائة مهارت هاي تفكر 
مرتبة باالتر در طرح  درس هاي شما مطرح مي كنم. 
آزمايش  را  راهبردها  اين  از  مورد  چند  يا  يك 
يكديگر  با  را  دانش آموزان  تفكر  نحوة  و  كنيد 
"داربست سازي3"  و  حمايت  با  كنيد.  مشاهده 
تكرار  و  تمرين  از حفظ،  قباًل  كه  )دانش آموزاني 
كه  شوند  متقاعد  دارند  نياز  مي كردند،  استفاده 
واقعاً از آن ها مي خواهيد بينديشند(، يادگيري و 
انگيزش، هردو بهبود خواهند يافت. اين راهبردها 
برانگيزندكه راه هاي ديگري  را  ممكن است شما 

شباهت ها و تفاوت ها مي تواند يك راهبرد سادة 
"ويژگي هاي  مثال،  باشد)براي  مطلب  درك 
هم  با  را  خزندگان  و  پستان داران  فيزيكي 
به  بايد  آن  جاي  به  كنيد"(.  مقابله  و  مقايسه 
و  تحليل  مستلزم  كه  برويد  مقايسه هايي  سراغ 
يا موقعيت ها هستند.  بارة مفهوم ها  استدالل در 
تدريس  هنگام  به  و  رياضيات  در  مثال،  براي 
"عددهاي  بپرسيد:  است  ممكن  عدد،  معناي 
از  دارند؟  شباهت  هم  به  نظر  چه  از   16 و   11
چه نظر باهم متفاوت اند؟ دانش آموزان با انواعي 
درس  در  يا  شد.  خواهند  بحث  وارد  ايده ها  از 
مطالعات اجتماعي، ممكن است بپرسيد:"فضاي 
سياسي در دوره  هاي اول  و دوم رياست جمهوري 
و چگونه  به هم شبيه  نظر  از چه  روحاني  آقاي 
از هم متفاوت بودند؟"براي جواب دادن به اين  
سؤال ها، دانش آموزان بايد هردو عنصر مقايسه را 
بدانند و درك كنند، اما بايد از استدالل نيز براي 

مقايسه و دفاع از اين مقايسه ها استفاده كنند.
دانش آموزي فرضي  را توصيف كنيد. گاهي نقد 

براي معرفي و ارائة تفكر مرتبة باالتر در درس هاي 
كالستان پيدا كنيد.

راهبرد يكم: سؤال  هاي بازپاسخ

توصيه مي كنم كه دو يا سه سؤال باز پاسخ براي 
با دقت   را  اين سؤال ها  كنيد.  هر درس طراحي 
طراحي كنيد و مطمئن شويد كه دقيقاً بر همان 
محتوا و مهارت هاي تفكر موردنظر شمامتمركزند. 
يادگيري،  به  بيشتر  بخشيدن   براي عمق  حتي 
اطمينان حاصل كنيد كه طرح درس شما شامل 
برخي راهبردهاي پيگيري است كه دانش آموزان 
به شما،  پاسخ دادن  به جاي  را موظف مي كنند، 

پاسخ گوي يكديگر باشند.

طراحي سؤال هاي باز پاسخ

تفاوت ها  و  شباهت ها  بخواهيد  دانش آموزان  از 
را توصيف كنند. توجه داشته باشيد، درخواست 

»{

Susan M. Brook hart 1-
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كردن ايده اي كه به يك دانش آموز فرضي تعلق 
بنويسيد  كوتاه  طرح1  يك  است.  آسان تر  دارد، 
ـحتي در يك يا دو جمله ـ كه در آن تالش ها 
يا افكار يك دانش آموز فرضي توصيف شده باشد. 
مورد  آن  در  را  دانش آموزان  پاسخ هاي  سپس 
خواستار شويد. دو راه براي انجام اين كار وجود 

دارد:
روش نخست، اين است كه دانش آموزان مي توانند 
تفكر و روش "غلط" دانش آموز فرضي را تحليل 
را  آن  چگونه  كه  دهند  توضيح  سپس  و  كنند 
اصالح خواهند كرد. براي مثال، مي توانيد بگوييد: 
"كنراد اين مسئله را حل كرد.آيا با جواب كنراد 
موافق هستيد؟ اگر جواب منفي است، به او چه 

خواهيد گفت؟"
 به مسئلة زير توجه كنيد:

صحيح  جواب  يك  باال  رياضي  مسئلة 
كردن  پيدا  ِصرف  بنابراين،   .)x = 32(دارد
جواب مسئله، پاسخي است به يك سؤال بسته. 
مي كرد،  فكر  چه  به  كنراد  اينكه  فهميدن  اما 
نيازمند آن است كه گام هاي نادرست او تاحدي 
را  زمينه  او،  خطاهاي  تبيين  و  شوند  تحليل 
براي اتخاذ رويكردهاي متنوع دانش آموزان به 

اين سؤال فراهم مي كند.
فرضي  دانش آموز  از  استفاده  در  دوم  روش 
دانش آموزان  تفكر  برانگيختن  از  است  عبارت 
باز  قباًل  كه  سؤال هايي  مختلف  جوانب  دربارة 
پاسخ بوده اند. براي مثال، اگر دانش آموزان در 
و  هستند  محلي  بوم2"  مطالعة"زيست  حال 
مدرسة آن ها نزديك رودخانه اي است، سؤال 
فرضي  دانش آموز  دو  مي تواند  شما  پاسخ  باز 
مخالف ديگر داشته باشد: "سعيد فكر مي كند 
كه بهترين روش افزايش تعداد ماهي هاي قزل 
مبني  قانوني  گذراندن  رودخانه،  اين  در  آال 
رودخانه   داخل  به  زباله  تخلية  ممنوعيت  بر 

توسط توليد كنندگان است. ولي محسن فكر 
مي كند كه بهترين روش براي باال بردن تعداد 
و  مگس ها  تعداد  افزايش  آال،  قزل  ماهي هاي 
اين  از  زيرا  است.  رودخانه  در  حشرات  ساير 
طريق ماهي ها غذاي بيشتري خواهند داشت. 
آيا با هر دو موضع موافق هستيد؟ چه جوابي 

به سعيد يا محسن خواهيد داد؟"
از دانش آموزان بخواهيد استدالل خود را مورد 
شايد  كنند.  تبيين  را  آن  يا  دهند  قرار  بحث 
سؤال  يك  طراحي  براي  پيشنهاد  ساده ترين 
بازپاسخ، پرسيدن"چرا؟" باشد. البته  مي توان 
منتظر ماند تا  دانش آموز نكات جالبي را بگويد 
و سپس از وي بپرسيم،"چرا؟".بيشتر سؤاالت 
را به فراهم آمدن فرصت موكول نكنيد، بلكه 
هنگام آماده كردن يك طرح درس، پيشاپيش 
جريان  در  "چرا"  سؤال  تعدادي  كنيد  سعي 
براي  كنيد.  پيش بيني  خود  كالس  بحث هاي 
يك  اطالعات  تفسير  دربارة  درسي  در  مثال، 
شما  "چرا  بپرسيد:  دانش آموزان  از  متن، 
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ابتداي مقاله زندگي  نويسنده در  فكر مي كنيد 
دربارة  اينكه  از  قبل  مي كند،  توصيف  را  ببرها 
صحبت  ببرها  بودن  خطر  معرض  در  چگونگي 
اجتماعي  مطالعات  از  درسي  درمورد  كند؟"يا 
آن،  بعدي  عواقب  و  اول  جهاني  جنگ  درباره 
از  بسياري  مي كنيد  فكر  پرسيد:"چرا  مي توان 
مردم دنيا در دورة بعد از جنگ جهاني اول انزوا 

طلب شدند؟"

به  دانش آموزان  ترغيب  و  تشويق 
"پاسخ گويي به يكديگر"

دانش آموزان  كنيد.  استفاده  انتظار"  "زمان  از 
تفكر  به  به سؤال هاي مربوط  پاسخ دادن  براي 
مرتبه باالتر به زمان بيشتري نياز دارند تا پاسخ 
اگر  "حقايق1 ".  به  مربوط  سؤال  هاي  به  دادن 
هيچ  نسازيد،  فراهم  كافي  انتظار  زمان  شما 
پاسخي دريافت نخواهيد كرد و يا پاسخ دريافت 
زمان  دادن  راه  يك  بود.  خواهد  سطحي  شده 
فكر  براي  فرصت  دادن  دانش آموزان،  به  انتظار 
آن  كه طي  است  كلمه  واقعي  معني  به  كردن 
را  سكوت  مي شود،  خواسته  دانش آموزان  از 
رعايت كنند و هم زمان با آن، زماني براي مبادلة 
افكار در اختيار آنان قرار مي گيرد. در زمان فكر 
راهبرد  اين،  و  نمي رود  باال  كردن، هيچ دستي 
مناسبي براي يك انتظار ساده است. وقتي همة 
و  پرداختند  تفكر  به  دربارة سؤال  دانش آموزان 
داوطلب  افراد  به دنبال  آماده شدند،  آن ها  همة 
براي پاسخ گويي بگرديد. اين راهبرد در تمامي 
براي  به خصوص  است؛  مؤثر  پايه ها  و  سطح ها 

كودكان خردسال.
انتظار به دانش آموزان،  راه ديگر براي دادن زمان 
ايجاد راهي سازمان يافته براي "بلند فكر كردن2" 
آن ها در حين فرايند فكر كردن است. يك راهبرد 
فكر  راهبرد،  اين  در  موفقيت  براي  كالسيك 
تنوع  است.  نفره  دو  مشاركت  به صورت  كردن 
زيادي در اين راهبرد وجود دارد، اما ايدة اساسي 
اين است كه شما يك سؤال باز پاسخ بپرسيد 
و به دانش آموزان وقت كوتاهي براي فكر كردن 
بدهيد. سپس زماني را براي گفت وگو با شريك 
خود در اختيار آنان بگذاريد و در نهايت فرصتي 
همة  با  خود  افكار  گذاشتن  اشتراك  به  براي 
دانش آموزان  وقتي  آوريد.  فراهم  گروه  اعضاي 

هر  مي گذارند،  اشتراك  به  هم  با  را  افكارشان 
دانش آموز بايد چيزي براي گفتن داشته باشد: 
خواه حاصل فكر خودش باشد، خواه حاصل فكر 
يا حاصل دست پخت مشترك  باشد،  شريكش 
از  يا  بماند  تنها  كه  نيست  فردي  هيچ  آن ها. 
هريك  بلكه  شود.  معاف  تفكر  در  مشاركت 
فكر  و  داشت  خواهد  كردن  فكر  براي  فرصتي 
كردن تنها به افرادي محدود نخواهد شد كه از 

آن ها درخواست شده است. 
مطرح  سؤال هاي  كالس  كل  گفت وگوهاي  در 
دانش آموزان در  شده را پيگيري كنيد. معموالً 
جواب دادن به سؤال هاي بسته پاسخ انتظار دارند 
معلم به آن ها بگويد كه جوابشان درست است 

مشاركت  بازپاسخ سبب  سؤال هاي  اما  غلط.  يا 
افراد بيشتري مي شوند. وقتي دانش آموزان نظر 
خودشان را دربارة سؤال باز پاسخ به شما ارائه 
مي دهند، در مقابل وسوسة اظهار نظر مقاومت 
جديدي  بازپاسخ  سؤال هاي  آن،  به جاي  كنيد. 
مطرح كنيد كه به دانش آموزان ديگر نيز اجازه 
پاسخ دادن بدهد. در اينجا به چند نمونه اشاره 

مي شود: 
ما  به  زبان خودت  با  مي تواني  الهه،   •
ژنتيك  مهندسي  دربارة  مهشيد  موضع  بگويي 

چيست؟
ديگري  دليل  مي تواني  تو  سوگل   •
به نظر سارا اضافه كني كه نشان بدهد، جورج 
به  انتخاب  براي  مناسب  فرد  تنها  واشينگتن 

عنوان اولين رياست جمهور اياالت متحده آمريكا 
بود؟

هم اكنون  ژاله  باآنچه  تو  "جمال   •
بانوي  "آخرين  كتاب  دربارة"سخن گو"در 
من" گفت، موافق هستي؟ داليل موافق يا مخالف 

تو چيست؟
كوچك  درگروه هاي  را  پيگيري  سؤال هاي 
بحثي  مي توانيد  همچنين،  كنيد.  مطرح  كاري 
براي چند  را  آن  كنيد،  در كل كالس شروع  را 
ادامه دهيد و سپس  دقيقه در جهتي ثمربخش 
دانش آموزان را براي بحث دربارة سؤال بازپاسخ به 
تا تفكر دانش آموزان  گروه هاي كوچك بفرستيد 
بعد  مثال،  براي  پيدا كند.  ادامه  باره محتوا   در 
از بحثي كالسي دربارة شباهت ها و تفاوت ها در 
دانش آموزان  از  شيميايي،  و  فيزيكي  تغييرات 
به صورت دقيق تر  را  توضيحات يكديگر  بخواهيد 
و مبسوط تري شرح دهند. سپس آن ها را با يك 
بفرستيد؛  به گروه كوچك  باز پاسخ ديگر  سؤال 
فيزيكي  تغييرات  "گاهي  اينكه:  مانند  سؤالي 
مثال،  براي  مي دهند.  روي  به اتفاق  شيميايي  و 
چيدن چمن تغييري فيزيكي است، اما اين كار 
موجب مي شود كه برخي از علف ها در اثر چيدن 
بخشي از چمن بميرند كه اين تغييري شيميايي 
است.آيا مي  تـوانيد دربارة مثال هاي ديگري فكر 
از مثال شما تغيير شيميايي  كنيد؟ كدام جنبه  

است؟ كدام جنبه تغيير فيزيكي است و چرا؟"

راهبرد دوم: فكر كردن، به جاي بازگويي

هر تكليف "بازگويي3"  از دانش آموزان مي خواهد 
كه صرفاً اطالعات را جست وجو و بازتوليد كنند. 
فاقد  اما  باشد،  هنرمندانه  مي تواند  كار  اين 
پردازش جديد شناختي است. براي مثال، معلم 
به دانش آموزان تكليف مي كند؛  اطالعات مربوط 
گردآورند  را  خودشان  استان  طبيعي  منابع  به 
كنند.  ارائه  بروشور  يا  پوستر  گزارش،  يك  در  و 
دانش آموزان  كه   است  آن  مستلزم  تكليف  اين 
اطالعات مورد نظر را مكان يابي كنند،  اما مستلزم 
فهميدن يا حتي يادآوري آن ها نيست. نمونه هاي 
وجود  اينترنت  در  تكاليف  بازگويي  از  فراواني 
مي رسند.  به نظر  مناسب  آن ها  از  بسياري  دارد. 
دبيرستاني،  كالس هاي  از  يكي  در  مثال،  براي 
را  تناوبي  جدول  عناصر  از  يكي  دانش آموز،  هر 
به روشي هنرمندانه نشان داد. اما در پايان، همة 

درس هايي كه
 از "تفكر مرتبة باالتر" 

حمايت مي  كنند، 
احتمال دارد دانش آموزان 

را نيز عالقه مند و 
درگيرسازند.
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آنچه كه در اختيار داشتند، يك بازتوليد جدول 
تناوبي بود.

روي  از  ساده  رونويسي  از  فراتر  گامي  به عنوان 
از  بازگويي  تكليف هاي  از  برخي  در  اطالعات، 
با  را  اطالعات  اين  مي شود  خواسته  دانش آموز 
چنين  كند.  بيان  خودش  كلمه هاي  و  لغت ها 
مثال،  براي  مناسب اند.  و  به جا  تكليف هايي 
مي توانيم از آن ها براي سنجش درك مطلب در 
كالس هاي خواندن استفاده كنيم. باوجود اين، 
حتي تكاليف بازگويي در سطح درك مطلب نيز 
مانع استفادة دانش آموزان از تفكر مرتبه باالتر 

است.
اشاره  راه هايي  انواع  از  روش  دو  به  اينجا  در   
تكليف  مي توانيد  آن ها  كمك  به  كه  مي كنيم 
بازگردانيد.  فعال  تفكر  تكليف  به  را  بازگويي 
كه  مي شوند  شروع  محتوايي  با  راهبرد  هردو 
مي تواند شامل تكليف بازگويي باشد، اما به جاي 
سؤال ها  مي شود،  خواسته  دانش آموزان  از  آن، 

مطرح  محتوا  دربارة  معني داري  )و جواب هاي( 
كنند. البته در اين فرايند، دانش آموزان موظف 
خواهند شد محتوا را درك كنند، اما همچنين 
ملزم مي شوند دربارة اين محتوا به روشي فعال تر 

به تالش بپردازند.
واداشتن  كنيد.  مطرح  هدفمند  مسئلة 
به عنوان  پوستر،  يك  ساختن  به  دانش آموزان 
بازگويي  تكليف  يك  اعال"،  يك"نمونة 
كالس هاي  از  بسياري  در  شما  كه  است؛آنچه 
درس و در سراسر اينترنت پيدا مي كنيد. همة 
آنچه كه دانش آموزان مجبورند انجام دهند، اين 
است كه اطالعات را به روي پوستر خود انتقال 
دهند، آن را رنگارنگ و جذاب سازند، از انجام 
آن اظهار رضايت كنند ويك تكليف انجام شده 
بر درك و  اينكه شواهدي  بدون  باشند؛  داشته 

فهم موضوع توسط آن ها وجود داشته باشد.
هر وقت وسوسه شديدكه يك تكليف بازگويي 
تعيين كنيد، با مطرح كردن يك مسئلة معنادار 

خودتان  از  كنيد.  شروع 
مسئله اي  چه  بپرسيد: 
كردن  حل  براي  مي تواند 
مسئله اي  باشد؟  جالب 
بايد  دانش آموزان  كه 
آن  دربارة  چيزهايي 
مثال، فرض  براي  بدانند؟ 
شما  دانش آموزان  كنيد 
در حال يادگرفتن مطالبي 
هستند.  دربارةسيارات 
به جاي اينكه آن ها را وادار 
انتخاب  را  كنيد،سياره اي 
پوستري  آن  از  و  كنند 
بسازند كه ويژگي هاي آن را نشان بدهد، تكليف 

زير را به آن ها بدهيد:
"شما يكي از فضانوردان نسل جديد هستيد. از 
كدام  بگيريد،  تصميم  است  شده  خواسته  شما 
نگاهي  چرا؟  و  ترجيح  دارد  اقامت  براي  سياره 
در  سيارةموجود  از هشت  هريك  ويژگي هاي  به 
كه  بگيريد  تصميم  و  بيندازيد  شمسي  منظومة 
بسازيد  پوستري  ترجيح  دارد.  اقامت  براي  كدام 
را  آن  در  موجود  چالش هاي  و  شما  سيارة  كه 
نياز  مورد  تجهيزات  از  برخي  و  كند  توصيف 
را مشخص كند)براي  براي مستقر شدن در آن 
مثال، اگر سياره خيلي سرد است، ممكن است به 

تجهيزاتي گرم كننده نياز داشته باشيد(."
بايد  دانش آموزان  تكليف،  اين  انجام  براي 
ويژگي هاي سياره را بررسي بكنند، معناي آن ها 
را درك كنند و  برحسب چالش هايي كه عالقه 
دارند با آن ها مواجهه شوند، آن ها را اولويت بندي 
كنند. يعني آن ها بايد دربارة سياره به يادگيري 
نيز  و  يادگيري(  از  شما  اصلي  بپردازند)قصد 
اطالعات  آن  دربارة  انتقادي  و  تحليلي  به صورت 

بينديشند.
بسط  و  تعميق  به  دانش آموزان  واداشتن  براي 
يا  تحليل  مطالعه،  دربارةآنچه  خود  اطالعات 
اگر"و  مي شد  سؤال هاي"چه  مي كنند،  توصيف 
در  مثال،  براي  كنيد.  مطرح  را  چه"  "ديگر 
دربارة  دانش آموزان  اگر  اجتماعي،  مطالعات 
مي كنند،  مطالعه  جمهوري  رياست  انتخابات 
نوشتن  به  را   آن ها  شويد  وسوسه  است  ممكن 
نظرشان  مورد  فرد  انتخاب  دربارة  گزارش  يك 
مكلف كنيد كه البته يك تكليف بازگويي است. 
انتخابات  "در  بپرسيد:  مي توانستيد  آن  به جاي 
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متحده  اياالت  اگر   ،1968 جمهوري  رياست 
درگير جنگ ويتنام نبود،چه اتفاقي مي توانست 
حقايق  سادة  يادگيري  به جاي  يعني  بيفتد؟" 
سال  در  جمهوري  رياست  انتخابات  دربارة 
تفسير  را  حقايق  آن  بايد  دانش آموزان   ،1968
كنند و در نتيجه معناي آن ها را خواهند فهميد.

حتي يك برداشت بازتر اين سؤال مي توانست به 
دانش آموزان اجازه بدهد سال 1968 را انتخاب 
اگر" خودشان  مي شد  "چه  سناريوي  و  كنند 

را بسازند.
در اينجا به نمونه اي از علوم اشاره مي كنيم. اگر 
دانش آموزان در حال مطالعة چرخه آب هستند، 
مانند  آن ها،  به  بازگويي  تكليف  دادن  به جاي 
ساختن مدل چرخة آب، از آن ها بپرسيد: "به 
چه اطالعات ديگري دربارة منطقة مورد نظر نياز 
دارند تا پيش بيني كنند كه كاركرد چرخة آب 
در آن منطقه چگونه خواهد بود؟"دانش آموزان، 
مي توانند  خود،  پروژه  هاي  روي  كار  جريان  در 
دربارة عواملي كه بر كيفيت كاركرد چرخة آب 
آب  شرايط  مانند  مي گذارد،  اثر  منطقه  هر  در 
آب  حجم  و  منطقه  آن  شناسي  زمين  هوا،  و 
موجود در آنجا به تفكر بپردازند.يا در رياضيات، 
انجام  نحوة  يادگيري  اگر دانش آموزان در حال 
تقسيم طوالني با استفاده از الگوريتم استاندارد 
 )46÷3 )مانند  مسئله اي  آن ها  به  هستند، 
استفاده  با  را   آن  تا  بخواهيد  آن ها  از  بدهيدو 
از الگوريتم استاندارد حل كنند.  سپس از آن ها 
سؤال كنيد: "با چه روش ديگري مي توانيد اين 

مسئله را حل كنيد؟" 
يافتن  براي  جست وجو  هنگام  دانش آموزان 
روش هاي ديگر)براي مثال، استفاده از نقشه ها، 
شماره گير ها، يا ساير الگوريتم ها(، دربارة معني 

تقسيم به تفكر خواهند پرداخت.

راهبرد سوم: خودسنجي دانش آموز

دانش آموزاني كه مي توانند خود را موردسنجش 
قرار دهند، آمادگي دارند كه به "يادگيرندگاني 
مادام العمر1"  تبديل شوند. آن ها آمادگي دارند، 
از "راهبردهاي خودتنظيمي2"  استفاده كنند 
خودشان  مربيان  بهترين  يادگيري،  هنگام  و 
كه  زماني  مي توانند  آن ها  همچنين،  هستند. 
مطلبي را نمي فهمند و يا در آن گير مي كنند، 
بپرسند.  شده  حساب  و  دقيق  سؤال هايي 
در  خودسنجي  ايجاد  راهبرد  سه  ادامه،  در 
به منظور  درس هاي متفاوت،  در  دانش آموزان 

ارتقاي تفكر مرتبة باالتر ارائه مي شود.
مطابق  را  خود  كه  بدهيد  ياد  دانش آموزان  به 
با "دستورالعمل ها3" مورد سنجش قرار دهند. 
فهرست  قالب  در  موفقيت  روشن  معيارهاي 
ابزاري در اختيار  يا دستورالعمل ها،  بازبيني ها  
دانش آموزان قرار مي دهند تا بتوانند به تنهايي 
يا با مشاركت افراد گروه، كيفيت كار خودشان را 
بسنجند. به طور كلي، فهرست هاي بازبيني براي 
دريابند  تا  مناسب ترند  دانش آموزان  به  كمك 

كرده اند. پيروي  دستورالعمل ها  از  چگونه  كه 
از: نوشتن نام خود باالي  اين معيارها عبارت اند 
ورقه؛ نوشتن يك مقدمه و نتيجه گيري؛استفاده 

از حداقل از سه منبع. 
دستورالعمل هاي خودسنجي بهتر است از نوعي 
باشند كه يادگيري را نشان دهند؛ مانند:"من در 
موردي به اظهار نظر پرداختم و از آن با استدالل 
تأييد  شواهدي  و  جزئيات  از  من  كردم.  دفاع 
از استدالل خود استفاده  براي پشتيباني  كننده 
دانش آموزان  از  برخي  به  است  كردم." ضروري 
ياد بدهيد،كيفيت كار خودشان را با ويژگي هاي 

فهرست شده در دستورالعمل تطبيق دهند.
با  خودسنجي  ادغام  براي  زيادي  راه هاي 
دستورالعمل ها و به كارگيري آن ها در درس هاي 
متفاوت وجود دارد. شايد ساده ترين راه اين باشد 
را  دانش آموزان  و  متوقف  را  آموزش  گاهي  كه 
موظف كنيد، به صورت فردي يا همراه با شريك، 
از ابزار خودسنجي استفاده كنند و وضعيت فعلي 
يا  چسب دار4"  "يادداشت  يك  روي  رايا  خود 
اين  البته  كنند.  ثبت  عمل،  دستور  خوِد  روي 
وقفه درس شما را از مسير خود خارج نمي كنديا 

وقتي 
دانش آموزان 

نظر خودشان را درباره 
سؤال باز پاسخ به شما 

ارائه مي دهند،
 در مقابل وسوسه اظهار 

نظر مقاومت كنيد.
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شوند،  داده  پوشش  بايد  كه  مطالبي  مانع 
صرف  مفيد  به صورت  زمان  اين  نمي شود،زيرا 
شده است و ادامة آن  در بلند مدت يادگيري را 

مؤثرتر و كارامدتر خواهد ساخت. 
خودسنجي  در  دستورالعمل ها  از  استفاده 
با شرح جزئيات  مي تواند خيلي دقيق و همراه 
از  نسخه اي  مي توانيد  مثال،   براي  باشد. 
اندازةپوستردرست  به  كه  را  خود  دستورالعمل 
دانش آموزان  از   و  بياويزيد  ديوار  از  كرده ايد، 
فعلي   وضعيت  از  را  خودشان  بخواهيدارزيابي 
خودبا گذاشتن نقاطي به صورت  ناشناس نشان 

يك اصطالح يا مفهوم خاص را مي فهمند)براي 
مثال، "مي دانم صفت چيست"( و اين اطمينان 
باز  انگشت  پنج  يا  بسته  دست  بردن  باال  با  را 
نشان دهند. )طوري كه انگشتان بسته به معني 
معني  به  انگشت  پنج  بردن  باال  و  اعتماد  نبود 
رساندن  حداقل  به  براي  باشد.(  كامل  اعتماد 
بهتر  فشار گروه هم ساالن،  يا  احساس خجالت 
است اين رأي ها محرمانه نگه داشته شوند؛ براي 
و  سينه  مقابل  در  دادن  عالمت  با  تنها  نمونه، 

هنگام روبه رو شدن با معلم.
نوشتن،  يا  انفرادي  نشستة  كار  خالل  در 

هدف هاي يادگيري كه دانش آموزان قباًل با آن ها 
آشنايي دارند، خود سنجي دانش آموزان مي تواند 
زماني آغاز شود كه آن ها براي تعيين معيارهاي 
اين  مي پيوندند.  شما  به  خود  كار  در  موفقيت 
باال، مستلزم آن است  تمرين خالق و در مرتبة 
ببينند،  را  كارها  از  نمونه هايي  دانش آموزان  كه 
دربارة كيفيت باال يا پايين آن ها تصميم بگيرند، 
بفهمند كه چه چيزي موجب مي شود كه كيفيت 
كارها باال يا پايين باشد، و سپس، اين ويژگي ها 

را توصيف كنند.
از  مجموعه اي  دانش آموزان،  از  گروه هايي  به 
كارهاي دانش آموز را ، بدون نام و نشاني به آن ها 
كه  متفاوت،  شعر  نوع   10 مثال،  بدهيد)براي 
مي شود(.  استفاده  آن ها  از  ادبي2"  "تشبيه  در 
در  كيفيت  لحاظ  از  را  شعرها  بخواهيد  آن ها  از 
طبقات باال، متوسط و پايين قرار دهند. سپس از 
آن ها بخواهيد ويژگي هايي را كه موجب كيفيت 
اين كارها به عنوان باال، متوسط يا پايين شده اند، 
توصيف كنند.  فهرست توصيف هاي هر گروه  را 
روي تختةكالس بنويسيد. سپس از دانش آموزان 
گروه بندي  را  مشابه  توصيف هاي  بخواهيد، 
توصيف هاي"سرزنده"  مثال،  براي  كنند. 
و"نمايشي"در يك تصوير ممكن است از لحاظ 
كيفيت يكسان رتبه بندي شوند. فهرست نتيجه  
تا  كنيد  سازمان دهي  دستورالعملي  به صورت  را 
خودسنجي  براي  آن  از  بتوانند  دانش آموزان 

استفاده كنند.

يك تصميم كليدي براي هر درس
درس  يك  طراحي  هنگام  كه  سؤالي  مهم ترين 
"چگونه  است:  قرار  اين  از  بپرسيد،  مي توانيد 
درس  اين  در  را  باالتر  مرتبة  تفكر  مي توانم 
بگنجانم تا مطمئن شوم كه دانش آموزان نه تنها 
موظف مي شوند برخي از مطالب را بدانند، بلكه 
همچنين وادار مي شونددانسته هاي خود را به كار 
اينجا توصيف  بگيرند؟" راهبردهايي كه من در 
كوتاه  واشاره  اي  سطح  در  است  كردم،خراشي 
موجود. خواه شما  از روش هاي  زيادي  تعداد  به 
راهبردهاي  از  يا  كنيد  استفاده  راهبردها  اين  از 
از شما مي خواهم كه اين فرصت را  ديگر، مصراً 
فراهم كنيد تا دانش آموزان با تفكر مرتبة باالتر 
درگيري  نتيجه،  در  شوند.  درگير  درس  هر  در 
آن ها  يادگيري  و  بيشتر،  درس  با  دانش آموزان 

عميق تر خواهد شد.

دهند. البته، هردانش آموزان از خودسنجي خود 
به صورت انفرادي آگاه خواهد شد، اما آنچه شما 
مي توانيد ببينيد، تصويري متراكم از خودسنجي 

كل كالساست.
دانش آموزان  كه  است  اين  ديگر  روش 
دستور العمل  يك  برخالف  را  خود  خودسنجي 
در  با شريك خود  را  افكار خود  و  دهند  انجام 
دانش آموزان  از  مي توانيد  يا  بگذارند.  ميان 
بخواهيد، عبارت هاي دستورالعمل را با استفاده 
برجسته  ويژگي  هر  براي  متفاوت  رنگ هاي  از 
بر همان اساس  نيز  را  كنند و سپس كار خود 
دستورالعمل  اگر  مثال،  براي  سازند.  برجسته 
اتخاذ  را  مي خواهد:"موضعي  دانش آموزان  از 
درمتن  را  عبارت  آن  مي توانند  آن ها  كنيد"، 
مقالة  در  و  كنند  مشخص  زرد  رنگ  با  دستور 
خود، جايي را كه موضع گيري كرده اند، با همان 

رنگ زرد مشخص كنند.
كنيد.  استفاده  اطمينان  درجه بندي  از 
دانش آموزان مي توانند به خودسنجي هاي خود 
اطمينان كمتر يا بيشتري داشته باشند. راه هاي 
پرسيده  دانش آموزان  از  كه  دارد  وجود  زيادي 
يادگيري  و  كار  كيفيت  به  اندازه  چه  تا  شود، 
خودشان اطمينان دارند. در اينجا به چند مورد 

اشاره مي شود:
بخواهيد  دانش آموزان  از  آزاد،  بحث  يك  در 
دارند كه  اطمينان  اندازه  تا چه  مشخص كنند 

كارهايشان  روي  بخواهيد  دانش آموزان  از 
برچسب هاي دايره اي قرمز، زرد و سبز قرار دهند:

اين  كه  دارم  "اطمينان  سبزيعني:  برچسب   *
موضوع را فهميده ام."

* برچسب زرديعني:" فكر مي كنم فهميده ام، 
اما مطمئن نيستم.

* برچسب قرمز يعني:"هنوز آن را نفهميده ام."با 
بازخورد  در  مي توانيد  اطالعات  اين  از  استفاده 
و  متفاوت  پاسخ هاي  دانش آموزان،  به  خود 
ظريف تري  بدهيد. براي مثال، كار داراي كيفيت 
شده،در  مشخص  سبز  برچسب  با  كه  پايين 
برچسب  با  كه  باال  كيفيت  با  كار  با  مقايسه 
متفاوتي  كاماًل  چيز  است،  شده  مشخص  قرمز 
را نشان مي دهد. باوجود اين، در اكثر درس ها، 
تمايز مشخص تر متعلق به دانش آموزاني خواهد 
كمتر  اعتماد  متوسطشان ،  كارهاي  با  كه  بود 
دانش آموزان  مي دهند.  نشان  را  بيشتري  يا 
درسي  دارند  باور  كه  متوسط  كارهاي  داراي 
نياز  بازخوردهايي  به  احتماالً   مي فهمند،  را 
هدف  را  آن ها  مشخص  خطاهاي  كه  دارند 
متوسط  كارهاي  داراي  دانش آموزان  دهد.  قرار 
به  را نمي فهمند، احتماالً  باور دارند درسي  كه 
بازخوردهايي دربارة هدف يادگيري به طور عام 

و نيز كمك هاي خاص نياز دارند.
موفقيت  معيارهاي  دانش آموزان  دهيد  اجازه 
از  دسته  آن  براي  بسازند.  يكديگر  كمك  رابه 

دانش آموزاني كه مي توانند 
خود را موردسنجش قرار دهند، آمادگي دارند كه به 

"يادگيرندگاني مادام العمر1"  تبديل شوند.
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موانع درگیری   
دانش آموزان

ساالنه  "همايش  در   "1 "ويگنز  گزارش  در 
سال  در  دانش آموزان2"  تحصيلی  تجارب 
همه  آرزوی  به عنوان  روزمرگی  از  پرهيز   ،2014
دانش آموزان در كالس های درس مطرح شده بود. در مركز 
تقاضای اين يادگيرندگان، سه خطای اصلی، كه بوسيله اكثر 
دانش آموزان به عنوان ماللت عمده آنها در كالس های درس 
ارائه شده  " تكاليف های  از:  مطرح شده بود، عبارت بودند 
فقط وقت ما را تلف می كنند"، "هيچ تنوعی در انجام روزانه 
اين تكاليف وجود ندارد" و نيز اينكه، "معلمان بيش از حد 

صحبت می كنند".
اگرچه اين وسوسه وجود دارد كه اظهار نظر هايی از اين نوع 
زير  كه  نوجوانانی  پيش بينی  قابل  شكايت های  به عنوان  را 
و  مانيتور  بار فشار محتوای تحميلی و گيج كننده صفحات 
رسانه های جمعی قرار دارند، ناديده گرفت. ولی شكايت هايی 
از اين نوع نيز در پاسخ های دانش آموزان مدارس ابتدايی و 
گرفته  قرار  پيمايش  مورد  سؤاالت  همين  با  كه  راهنمايی، 
بودند، مشاهده شد )ويگنز، 2014 الف، 2014 ب(. عقل سليم 
و نتايج پژوهش ها، هر دو، به ما می گويد كه دانش آموزان 
غير  دانش آموزان  از  بيش  تحصيلی،  پايه  هر  در  درگير 
نيز  بيشتری  موفقيت  به  و  می كنند  صرف  وقت  درگير، 

 نویسندگان: دابت، کریستینا و 
ماگت، جسیکا

                                                                                          
برگردان: محمد جعفر جوادی

هتی4،   ,2011 تاملينسون3،  و  )سوسا  می نمايند  پيدا  دست 
به  اينكه  به جای  بنابراين،   .)2013  ، والكينگتون5   ,2012
از  بايد  باشيم،  بی توجه  دانش آموزان  شكايت های  اين 
جانب  به  را  ما  كه  كنيم  استفاده  "اهرمی6"  به عنوان  آنها 

برنامه ريزی مؤثرتر سوق می دهد.
را  درس هايی  طرح  می توانند  معلمان  چگونه  بنابراين،   
سازماندهی كنند كه هم محتوای مورد نظر را دربر بگيرد و 
هم استاندارد های نظام آموزشي را؛ و در عين حال، درگيری 
اين  در  شود؟  موجب  نيز  را  دانش آموزان  بيشتر  تحصيلی 
قسمت به چهار اصل عملی اشاره می شود كه به منشاء عدم 

درگيری تحصيلی دانش آموزان اشاره دارد.

و دانشآموز ـ معلم بين رابطه برقراری 1ـ
دانشآموزبادانشآموز

با  مستحكمی  پيوند  دانش آموز،  و  معلم  ارتباط  كه  اين  در 
موفقيت دانش آموز دارد، ترديدی نيست )هتی7 ، 2012(. به 
از  در شروع سال تحصيلی  معلمان  از  بسياری  دليل،  همين 
"سياهه8"ای برای شناخت دانش آموز استفاده می كنند. با 
اين وصف، وقتی جمله ای مانند "معلم من واقعًا مرا دوست 
دارد" به آنها ارائه می شود، تنها 7.3 درصد پاسخ دهندگان به 

"گاهی در كالس تحرك ايجاد كنيد و دانش آموزان را در معرض انواع تكاليف و فعاليت ها قرار دهيد. 
همين طور، از شيوه يكسانی از تدريس به طور دائم استفاده نكنيد."

»{

10
چشــم انــداز آموزشــــی
شــــماره 13
سـال 1397

1-Wiggins, G
2-Annual student survey of Academic Experience
3-Sousa & Tomlinson
4-Hattie
5-Walkington

6-Catapult
7-Hattie
8-inventory



سؤاالت اين پيمايش، با آن "كاماًل موافق" بودند )ويگنز، 
ِصرف  كه  است  آن  به معنی  ارتباط  عدم  اين  ج(.   2014
برقراری  برای  دانش آموزان  درباره  اطالعات  جمع آوری 
جهت  در  درست  گامی  پيمايش ها،  نيست.  كافی  ارتباط 
برقراری اين ارتباط است، ولی اهميت آنها در مقايسه با نحوه 
مراتب  به  آمده  به دست  اطالعات  اين  به  نسبت  معلم  عمل 
استخراج  پيمايش  از همين  كه  زير  به سؤاالت  است.  كمتر 

شده است، توجه كنيد:
ـ  دوست داريد وقت خودتان را چگونه سپری كنيد؟

ـ در مدرسه با چه مشكالتی دست به گريبان هستند؟ توضيح 
دهيد.

ـ اگر بخواهيد فردی را به مهمانی شام دعوت كنيد، چه كسی 
را دعوت می كنيد و چرا؟

يك  )از  كدام اند  شنيده ايد،  يا  ديده  كه  داستانی  بهترين  ـ 
يك  تلويزيونی،  برنامه  يك  فيلم،  يك  مقاله،  يك  كتاب، 

دوست يا عضوی از خانواده(؟
اگر بدقت بررسی كنيد، نتايج سياهه هايی از اين نوع می تواند 

زمينه ای برای مسائل رياضی، نوشتن به موقع و حتی       
از  استفاده  با  ترتيب،  بدين  كند.  فراهم  گروهی  آموزش 
اطالعات پيمايش بدست آمده، معلم می تواند زندگی فردی 
دانش آموزان را به آنچه آنها ياد می گيرند مرتبط كند و رابطه 

بين شاگردان با يكديگر را نيز تقويت نمايد.
سال  شروع  در  و  روز  يك  عرض  در  را  روابط  اين  البته، 
تحصيلی نمی توان ايجاد كرد، بلكه نيازمند آن است كه در 
طول سال ادامه پيدا كند. معلمان می توانند با يكپارچه كردن 
فعاليت های حمايتی جامعه محلی با فعاليتهای روزمره درسی، 
در آماده كردن كالس برای برقراری ارتباط، در از بين بردن 
برای  كنند:  كمك  ديگران  به  احترام  رعايت  در  و  تنش ها 
تكليف،  يك  كردن  تمام  با  بخواهيم  دانش آموزان  از  مثال، 
يكديگر را در آغوش بگيرند و به يكديگر تبريك بگويند، يا 
سؤاالت خنده داری را برای دانش آموزان مطرح كنند و از آنها 
بخواهند وقتی كارشان تمام شد با يكديگر به بحث بپردازند؛ 
سؤاالتی مانند: "كدام شخصيت تلويزيونی كاماًل شبيه مهره 

اصلی داستانی است كه می خوانيم؟ به چه دليل؟"
به  كالس  "فعاليت های"  مورد  در  دانش آموزان  وقتی 
راحت-تر  را  خود  همكالسی  با  كردن  كار  بپردازند،  انديشه 
باز و تعاملی بوجود می آيد  پذيرا می شوند. در نتيجه، جّوی 
كه شرايط را برای ايجاد بنيادی محكم در پيشبرد موفقيت 

تحصيلی فراهم كند.

2ـايجادعالقهازطريقمفاهيموسؤاالتاساسی
اغلب دانش آموزان در روبرو شدن با عناوينی مانند "جنگ 
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داخلی1 " دچار هيجان نمی شوند و ابراز احساسات چنداني 
جزو  مطلب  "اين  كه  عبارت  اين  همين طور،  نمی كنند. 
دهنده  كاهش  عامل  يك  است2"،  آموزشی  استاندارد های 
از  يكی  است.  سنين  تمام  در  فراگيران  اغلب  برای  انگيزه 
برنامه  محتوای  به  نسبت  می توانند  معلمان  كه  راه هايی 
و  مفاهيم  كانال:  دو  از  استفاده  كنند،  عالقه  ايجاد  درسی 

سؤاالت اساسی است.
مفهوم، يك ايده انتزاعی و گسترده است، كه معمواًل شامل 
به  بودن و بي توجهي آن  فراگير  يكی دو كلمه است، ولی 
می توانند  مفاهيم   .)2002  ، )اريكسون3  است  پايدار  زمان، 
در  رويداد نگاری4  لفظ  مثال،  )برای  باشند  رشته  هر  خاص 
تاريخ و مطالعات اجتماعی يا تركيب و آفرينش5 در هنر های 
و  الگوها  تغيير،  چشم انداز،  )مانند  كلی  و  عام  يا  بصری(، 
اينكه موضوع خاص  با توجه به  تعارض(. معلمان می توانند 
مورد  را  آن  مفهومی  ارتباطات  چيست،  "مطالعه"  يك 
می تواند  نوشتن6  قوانين  مثال،  برای  دهند.  قرار  كاو  و  كند 
"مطالعه ای در مورد وضعيت متعارف و رايج، و غيرمتعارف 
باشد". مطرح كردن محتوا به اين شكل می تواند ارتباط هايی 
را بين زندگی دانش آموزان و نقش آنها از يك طرف و هدف 

از وضع قوانين نوشتن، از طرف ديگر، فراهم كند.
مثال های بيشتر در اين مورد به شرح زير است:
ـ سلول ها ـ مطالعه ای است در مورد نظام ها.

ـ داستان ـ مطالعه ای است در مورد قدرت.

ـ كسر ها ـ مطالعه ای است در مورد روابط.
ـ جنگ داخلی ـ مطالعه ای است در مورد آنچه به دست آمد 

و آنچه از دست رفت.
محتوا  به  ورود  برای  است  مدخلی  مثال ها،  اين  از  يك  هر 
از  يك  هر  دانش آموزان.  تجارب  و  زندگی  به  توجه  با 
خانواده،  )مانند  چندگانه  نظام های  از  عضوی  دانش آموزان، 
مدرسه و همساالن( هستند و كاماًل درك می كنند كه داشتن 
خود  تجارب  طريق  از  آنها  چه.  يعنی  آن  نداشتن  و  قدرت 
دريافته اند كه نوع و نحوه رابطه با ديگران، هويت های آنها 
را شكل می دهد و نيز می توانند تصور كنند كه دستيابی به 

چيز های مطلوب، هزينه هايی را نيز بدنبال دارد.
معلمان می توانند با استفاده از سؤاالتي اساسی، دانش آموزان 
مطالعه  و  جستجوگری  جانب  به  مفهومی  ارتباط های  از  را 
در  برانگيزنده،  پرسش هايی  اساسی،  سؤاالت  دهند.  سوق 
برای  را  الزم  انگيزه  هستندكه  شونده  تكرار  و  تكوين  حال 
مطالعه در يك رشته، يك موضوع يا يك ايده فراهم می كنند 
از  است  انعكاسی  اين سؤاالت،  ويگنز، 2013(.  و  )مك تی7 
آنچه در شرايط بهينه يادگيرنده را متعجب مي كند و وي را 
به فكر فرو مي برد. سؤال اساسی مربوط به "قوانين نوشتن 
و مطالعه متعارف بودن يا نبودن آن"، می تواند به سؤاالتی 
اين  با  مواجهه  در  را  انتخاب هايی  چه  "نويسندگان  مانند 
قوانين دارند" و "چه كسی يا چه عاملی در اين امر تأثير 

گذار است"، تبديل شود.
هم  كه  دارد  را  بالقوه  توان  اين  غنی،  و  اساسی  سؤال  يك 
كودك و هم فرد متخصص را به طور يكسان درگير كند. برای 
می دهند"،  ادامه  زندگی  به  زنده  موجودات  "چگونه  مثال، 
می تواند يك واحد از علوم دوره ابتدايی را با توجه به نياز های 
اساسی موجودات زنده، مورد توجه قرار دهد. سؤاالتی از اين 
نوع می تواند حتی كنجكاوی بی انگيزه ترين يادگيرندگان را 

به خود جلب كند، طوری كه خواهان بحث، گفتگو و كاوش 
بيشتر در اين مورد شوند.

پيشرفت به مكرر پاسخگويی و اندازهگيری 3ـ
دانشآموزان

به  دست  پيچيده ای  ايده های  با  دانش آموزان  حالی كه  در 
گريبانند، پيشرفت آنها به مقدار زياد از يكديگر متفاوت است 
می شوند.  روبرو  گوناگونی  مشكالت  با  نيز  راه  طول  در  و 
معلمان نيز به منظور درگير كردن دانش آموزان به فعاليت های 
درك  ميزان  مورد  در  شواهدی  جمع آوری  به  ارزشمند، 
دانش آموزان از محتوا و نيز موانع اين درگيری نياز دارند. با 
اين وصف، همانند پاسخ های دانش آموزان به پيمايش ذكر 
شده، شواهد به دست آمده از اين سنجش تكوينی بايد طوری 
به كار گرفته شود كه تدريس بهتر و مؤثرتری را موجب گردد.

بنايراين، معلمان ، به هنگام تدوين طرح درس، بايد به زمان 

و نحوه تنظيم آن نيز توجه كنند. برای مثال، 15 دقيقه اول 
وقت كالس بايد صرف مسائلی شود كه در نتيجه سنجش 
شامل  مسائل،  اين  است.  آمده  پيش  قبلی  درس  تكوينی 
پاسخگويی به چند سؤال جالب توجه، جلب توجه شاگردان 
به  متفاوت  تكاليف  دادن  يا  مشترك،  برداشت  چندسوء  به 
دانش آموزان برای تمرين يا تقويت نقاط ضعفی است كه در 

وقتی دانش آموزان در مورد "فعالیت های" کالس
 به اندیشه بپردازند، کار کردن با همکالسی خود را راحت تر پذیرا 
می شوند. در نتیجه، جّوی باز و تعاملی بوجود می آید
 که شرایط را برای ایجاد بنیادی محکم در پیشبرد موفقیت 
تحصیلی فراهم کند.
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1-Civil War
 اشاره به جنگ های شمال و جنوب در آمريكا كه بدليل بر ه داری بوده است.
كليه دروسی است كه تدريس آنها به دانش آموزان با توجه به سطحی معين، الزامی است. -2
3-Erickson

4-chronology
5-Composition
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جريان اين سنجش آشكار شده است.
اقدامات به صورت عادت درآيد، چندين پيامد مثبت  اگر اين 
به همراه دارد و بر درگيری دانش آموزان نيز تأثير می گذارد. 
نخست اينكه، وقتی دانش آموزان متوجه می شوند كه معلم 
آنها برای خواندن و توجه به آنچه آنها نوشته اند، وقت صرف 
می كند، آنها نيز، به احتمال زياد، در پاسخگويی صادقانه به 
وقتی  اينكه،  دّوم  مي برند.  به كار  را  بيشتری  دقت  سؤاالت، 
از  استفاده  با  آنها  معلمان  متوجه می شوند كه  دانش آموزان 
پاسخ های آنها، در روش تدريس خود تغيير ايجاد می كنند، 
با اين واقعيت كه هر يك از آنها نياز های يادگيری متفاوتی 

دارد، راحت تر كنار می آيند.
در  دانش آموزان  فردی  تفاوت های  تأييد  از  اغلب  معلمان 
و  می كنند  خودداری  آنها،  متفاوت  مسير های  و  يادگيری 
اينكه همكالسی های  از  دانش آموزان  مبادا  كه  آنند  نگران 
آنها متوجه شوند كه آنها درس را "نمی فهمند"، احساس 
مرتب  به طور  معلمان  كه  كالس هايی  در  ولی  بكنند.  بدی 
پاسخ  از سنجش تكوينی  آمده  به دست  به مدارك و شواهد 
می دهند، سؤال كردن به صورت قانون در می آيد تا استثناء. 
در واقع، در پيمايشی كه از دانش-آموزان همه پايه ها به عمل 
آمد، آنها اظهار كردند كه دريافت كمك های اضافی معلم به 
هنگام نياز، يادگيری آنها را آسان تر كرد، زيرا موجب شد كه 
"هر دانش آموز به سرعت خود به يادگيری بپردازد")ويگنز، 

2014 الف(.

4ـفراهمكردنامكانانتخاب
ـ  دارد  وجود  ضعف هايی  نقطه  قطعًا  درسی  برنامه  هر  در 
يا در طی سال ـ كه موجب بی-عالقگی  چه در طول روز 
بسياری از دانش آموزان به يادگيری می شود. بعد از چندين 

موارد،  اين  در  دانش آموزان  كردن  درگير  در  ناموفق  تالش 
از  "بعضی  كه  برسد  جمع بندی  اين  به  است  ممكن  معلم 
انسان ها دارای  نيستند". ولی همه  برانگيخته  دانش آموزان 
از كنجكاوی هستند  زمينه هايی  و  شور هيجان، شباهت ها 

كه آنها را برای يادگيری برانگيخته می كند.
در برانگيختن همه يادگيرندگان در تمام سنين، چيزی بهتر 
ارضاء  تنها  نه  كردن  انتخاب  ندارد.  وجود  انتخاب  امكان  از 
مالكيت  در خود رهبری و حق  انسان  ذاتی  تمايالت  كننده 
يك  به  دانش آموز  درگيری  می تواند  همچنين  بلكه  است، 
تكليف را نيز افزايش دهد. معلمان می  توانند با ارائه انتخاب، 
دو نوع عالقه خوشايند را در شاگردان موجب شوند: عالقه 
فردی و عالقه نسبت به يك موقعيت )اسكرا، فالوردی و لی 

من1، 2001(.
با  دانش آموز  كه  هستند  دلبستگی هايی  فردی،  عاليق 
اين  "مالك"  به كالس درس می آورد. دانش آموزان  خود 
عاليق فردی هستند و آنها را در طول زمان توسعه می دهند. 
بازی های  به  پرداختن  شامل  عاليق،  اين  از  مثال هايی 
ويديوئی و پرداختن به نقاشی متحرك است. يكی از راه های 
فردی  عاليق  مبتكرانه  می توانند  معلم ها  كه  بسياری 
بخواهند  آنها  از  كه  است  اين  كنند،  را كشف  دانش آموزان 
با كشيدن يك نمودار دايره ای )پای2(، عاليق خود را به طور 
نسبی در مقايسه با "برش های3" مختلف ديگر نمودار به 

نمايش بگذارند.
به  می تواند  دانش آموزان،  شخصی  عاليق  كردن  مهار 
برنامه  يك  به  دادن  گوش  به  آنها  به  دادن  اجازه  سادگی 
آنها  خود  انتخاب  به  موضوعی  مورد  در  ديجيتالی  راديويی 
باشد، كه هدف از آن بررسی ساختار سازمانی است. راه ديگر 
قيمت  در  تخفيف  محاسبه  با  دانش آموزان  كه  است  اين 
كاال ها و ماليات فروش آنها، به تمرين مهارت-های رياضی 
می پردازند و يا معلم می تواند تبليغاتی را در اختيار آنها قرار 
دهد كه در مورد محصوالت مورد عالقه شخصی آنها است.

مستقيم  به صورت  دانش آموزان  فردی  همه عاليق  چه  اگر 
به موضوعات و مهارت های برنامه درسی مورد نظر مرتبط 
نيست، معلمان می توانند الگو هايی را در ميان اين عاليق، 
شناسايی و به كار بگيرند ـ  مانند فن آوری، ورزش، موسيقی 
و حيوانات ـ تا گروه بندي مبتني بر عاليق، طراحی تكاليف و 
برقراری ارتباط ميان مدرسه، يادگيری و زندگی واقعی شكل 

بگيرد.
در مقابل، عاليق مربوط به موقعيت ها، از يك وضعيت خاص 
در  و  معلم  به وسيله  كه  شرايطی  مانند  می گيرد،  سرچشمه 
اين موقعيت ها،  طراحی درس ها و تكاليف به وجود می آيد. 
بيشتر، خودانگيخته و "لحظه ای" هستند. معلمان می توانند 
درسی  واحد  يك  از  قبل  را  دانش آموزان  موقعيتی  عاليق 
آوردن  فراهم  با  را  كار  اين  و  كنند  كشف  آن  خالل  در  يا 
رهنمود های ساده و روشنی مانند موارد زير به انجام برسانند:

سؤاالت اساسی می تواند حتی کنجکاوی بی انگیزه ترین   -
یادگیرندگان را به خود جلب کند، 
طوری که خواهان بحث،
 گفتگو و کاوش بیشتر 
در این مورد شوند.
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اينجا چيز هايی وجود دارند كه می خواهيم درباره آنها  ـ در 
به يادگيری بپردازيم. سه موضوع جالب توجه شما كدامند؟ 

توضيح دهيد كه چرا اين سه موضوع را انتخاب كرده ايد.
ـ در مقياسي از صفر تا پنج )كه در آن صفر به معنی فقدان 
عالقه و پنج، عالقه بسيار است(، موضوعی كه در حال حاضر 
مشغول مطالعه آن هستيم تا چه اندازه برايتان جالب است؟ 

درجه ای را كه انتخاب می كنيد، توضيح دهيد.
حاضر  حال  در  كه  موضوعی  به  می شود  موجب  چيز  چه  ـ 

مشغول مطالعه آن هستيم، عالقه پيدا كنيد؟
به استناد پژوهش ها، عالقه موقعيتی به متن يا تكليف نيز، در 
صورت انتخابی بودن آن، در عمل افزايش پيدا می كند، حتی 
)شرا،  باشد  پايين  تكليف  يا  متن  آن  به  اگر عالقه شخصی 

فالوردی و لی من، 2001(.
در  انتخاب  فرصت  كردن  فراهم  با  تنها  می توانند  معلمان 
آنها  در  را  موقعيتی  عاليق  دانش آموزان،  يادگيری  حوزه 
ايجاد كنند. راهبرد هايی مانند يادگيری با توجه به "فهرست 
انتخاب1" و "تقسيم يك تكليف به بخش های مختلف2"، 
فراهم  بخش ها  و  فعاليت ها  فرايند  در  را  انتخاب  امكان 
كه  پيشنهاد  اين  ارائه  حتی  می دهد.  ارتقاء  آنرا  و  می كند 
"می توانی درباره موضوع مورد نظر، با تماشای يك ويديو، 

خواندن درباره آن، يا گوش دادن به برنامه راديويی ديجيتالی، 
عالقه  برانگيختن  موجب  می تواند  بپردازی"،  يادگيری  به 

دانش آموز شود و درگيری او را افزايش دهد.
با تفاوت هايی جزئی  معلمان همچنين می توانند تكاليفی را 
اهداف  با  تا  می دهد  اجازه  شاگردان  به  كه  كنند  طراحی 
به  بافت،  و  زمينه  در  تفاوت  اندكی  با  و  يكسان  يادگيری 
تالش بپردازند. در تصوير شماره 1، چند مثال از اين تكاليف 

انتخابی آمده است.
دانش آموزان  تا  می شود  موجب  نوع،  اين  از  فرصت هايی 
عين  در  و  كنند  تأكيد  نياز  مورد  و  اهميت  با  محتوا های  بر 
بايد رهنمود های  نيز  يادگيری  اهداف  مورد تحقق  در  حال، 
الزم را دريافت نمايند. اين پژوهشگران، همچنين، در جريان 
قرارگرفتند  پايه هشتم  دانش آموز  باالی يك  استاندارد های 
كه می گفت: "اگرچه كار مدرسه بايد با لذت و تفريح همراه 
باشد، اّما به اصل مطلب نيز بايد توجه شود" )ويگنز، 2014 

ب(.

برنامه فوق فعاليتی دانشآموزان، كردن درگير
نيست

ايجاد  در  راه هايی عملی  تا  اين چهار اصل موجب می شود 
ارتباط و برانگيختن عالقه به مدرسه بوجود آيد. فكر كردن 
به درگيری دانش آموزان به عنوان امری فوق برنامه يا فعاليتی 
كه بعد از اتمام يك واحد درسی يا يك كالس انجام می گيرد، 
امری آسان است، ولی دانش آموزان كليه سنين آرزو دارند از 
آنچه انجام می دهند لذت ببرند و اين لذت را به آنچه مطالعه 

می كنند، به معلمان و به همكالس های خود، پيوند بزنند.
به  دانش آموزان،  ذهنی  كردن  درگير  برای  برنامه ريزی 
آنها  واقعی  و  انسانی  نياز های  به  تا  می كند  كمك  معلمان 
پاسخ گويند، بدون اينكه رشد تحصيلی آنها را قربانی كنند. 
و  برنامه  فوق  فعاليتی  دانش آموزان،  كردن  درگير  بنابراين، 
تشريفاتی نيست، بلكه در مركز فعاليت های تربيتی قرار دارد.

دردرسرياضی
با استفاده از زاويه ها )يا اشكالی( كه امروز مطالعه كرديد، به طراحی يكی از موارد 

زير بپردازيد:
ـ مجموعه ای سينمايی درباره فيلم ابر قهرمان

ـ كشيدن يك شيرينی فنجانی3 
ـ طراحی يك صحنه جهت اعطاي "جايزه بهترين انتخاب" به دانش آموزان

دردرسزبان
تصور كنيد كه سند دوقرارداد واقعی در اختيار شما قرار گرفته است: يكی از آنها به 
خط مشی بيمه يك شركت تلفن تعلق دارد و ديگری، يك توافق نامه برای تمديد 

ضمانت نامه و حمايت توسط شركت "ايگر" است.
مشخص كنيد هر يك چه تعهداتی را پذيرا می شوند. سپس، با نوشتن يك "بالگ 
پست"، به طرفداران خود اطالع دهيد كه كداميك پوشش بهتری برای تلفن شما 

فراهم می كنند و چرا.

دردرسمطالعاتاجتماعی
وظيفه شما اين است كه از اطالعات صحيحی استفاده كنيد و عقيده عمومی 
را درباره اينكه آيا بايد "مجمع نمايندگان4" را حفظ كرد يا نه، به طور روشن و 
منطقی، جويا شويد. می توانيد بحث خود را با توجه به نظرات يكی از گروه های 

زير ارائه دهيد:
1ـ اظهارات آشكار حقوقدانان )اعم از دفاع آنها از مجمع يا نقد آنها به يك هيأت 

داوران فاقد اطالعات كافی(
2ـ سنجش و مقايسه كتبی يا بصریـ  كه نشان دهنده اين فرايند و موضع گيری 

شما درباره آن باشد.
3ـ صحبت با مردم و توضيح درباره اين مجمع و ترغيب آنها به پذيرش نقطه 

نظرات شما.

دردرسعلوم
را  از بخش های تخصصی سلول  ارائه مقدمه ای درباره سلول ها، يكی  از  بعد 
انتخاب كرده و آنرا مورد مطالعه قرار دهيد. ويديو های "آكادمی كان5" را با توجه 
به بخش تخصصی انتخاب شده مورد بررسی قرار دهيد و از آن يك "نيمرخ به 
روز" تهيه كنيد و سپس، چيز هايی را كه آن بخش به سلول می دهد و متقاباًل، از 

آن می گيرد، فهرست كنيد.

تصویر شماره 1ـ  مثال هایی از تکالیف انتخابی

پیمایش ها،
گامی درست در جهت برقراری این ارتباط است، 
ولی اهمیت آنها در مقایسه با نحوه عمل معلم 

نسبت به این اطالعات به دست آمده به مراتب کمتر است.
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1-menus
2-jigsaw
3-Cupcake
مجمع نمايندگان در انتخاب رئيس جمهور آمريكا نقش مهّمی دارد و می تواند تعيين كنند كه از بين دو نامزد كداميك رئيس جمهور شود.-4
5-Khan Academy



    نیاز هر درس
 به يك 

طرح درس پنهان
نويسندگان: بردلي آ. ايرملينگ و ژنويو 

گراف- ايرملينگ 1
      

برگردان: طيبه الدوسي

آموزش منسجم برنامه ريزي شده، نه تنها دانش آموزان را درگير مي سازد، 
بلكه آن ها را به سوي يادگيري در حد تسلط نيز هدايت مي كند.

»{
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در سال هاي اول قرن بيست و يكم و بعد از مقايسة 
كشور،  پنج  در  درس  كالس هاي  ويديوي  صدها 
در  آموزش  روند  بين المللي  "مطالعة  پژوهشگران 
رياضيات و علوم")تيمز1( ، يافته هاي نگران كننده اي دربارة درس 
علوم در كالس هاي درس به دست آوردند. به گفتةآن ها، معلمان 
معمواًل بر فعاليت هايي متمركز مي شوند كه ازجذابيت بااليي 
برخوردارند )بازي، معما، گردش بيرون شهر، طنز،نمايش هاي 
چشمگير، و از اين قبيل( تا سرگرمي دانش آموزان را افزايش دهند، 
ولي به ندرت از اين فعاليت ها براي كمك به پرورش ايده هاي 
موجود در متن ها استفاده مي كنند؛ طوري كه دانش آموزان را به 

چالش برانگيزد و از انسجام و يكپارچگي نيز برخوردار باشد.

حركتبهفراسويفعاليتها
اين مطالعات بين المللي به ما يادآوري مي كردند كه "تدريس" 
فعاليتي فرهنگي است و فرهنگ نيز به راحتي تغيير نمي كند. 
طي 10 سال گذشته پژوهش هايي را انجام داده ايم و با معلمان 
درس همكاري  نوشتن طرح   دربارةهدف  دبيرستان  و  ابتدايي 
كرديم؛ آموزشي كه تأكيد كمتري بر فعاليت ها و اصرار بيشتري 
انسجام طرح درس پنهان داشت. به عبارت ديگر،  بر تقويت 
توالي و تسلسل عناصر درس ها، به صورت همه جانبه و فراگير، 
به دانش آموزان  كمك مي كند تا به سوي هدف هاي يادگيري 
خاص پيش روند. مشاهدات ما حاكي از آن بود كه "فعاليت" و 
"سرگرمي" هنوز محرك هاي اولية محتواي درس در بسياري 
از كالس ها، نه تنها در درس علوم، بلكه در همة موضوع هاي 
با  معلمان  كه  شديم  متوجه  همچنين،  اما،  ديگراست.  درسي 

حمايت و تمرين مي توانند از تمركز بر فعاليت ها نيز فراتر بروند.
براي مثال، گروهي از معلمان زبان انگليسي دبيرستان مي خواستند 
به دانش آموزان آموزش دهند، چگونگي متني را كه نوشته اند با 
توجه كمتر به روش كار و تأكيد بيشتر بر وضوح مباحثه نوشته 
شده، بازنگري كنند. اين معلمان درسي را پيش مي بردند كه در 
آن، به دانش آموزان كمك مي شد اولين پيش نويس هاي مقالة 
پژوهشي )انشا( خود را اصالح كنند. يكي از معلمان پيشنهاد 
جديد  مشي  دربارة خط  آن،  در  بنويسندكه  درسي  كرد، طرح 
اصالح متن توسط هم ساالن مطالبي آورده شود. در اين طرح، 
دانش آموزان به صورت گروهي كار  مي كنند و هر دانش آموز نقش 

خاصي را ايفا  مي كند:
* خواننده كه مقاله را با صداي بلند مي خواند.

* مفسر كه خواننده را متوقف مي كند تا دربارة اشكاالت خاص 
مربوط به وضوح محتوا بحث كند.

* منشي كه از مباحث مطرح شده يادداشت برمي دارد و پيشنهادها 
يا اظهارنظرهاي خاص را براي به سازي آن ها، نگه داري مي كند.

معلمان انتخاب اين فعاليت ها را چنين توجيه مي كردند كه با 
معرفي انواع بيشتري ازفرايندهاي اصالح به كمك هم ساالن، 
درگيري و عالقه مندي دانش آموزان به يادگيري افزايش مي يابد. 
دانش آموزان  به  اين موضوع  كه  بودند  اميدوار  همچنين،آن ها 
كمك كند، به تأمل بپردازند و با دقت بيشتري دربارة فرايند 

اصالح بينديشند.
معلمان همكاري مي كرديم،  اين  با  به هر حال، هنگامي كه 

آن ها متوجه مي شدند كه طرح درس اوليةآن ها فاقد برنامه ريزي 
پنهان و منسجمي است كه دانش آموزان را به سوي هدف هاي 
درس پيش براند. براي اينكه دانش آموزان به تسلط در اصالح 
مطرح  راواضح تر  استدالل هايشان  و  دست يابند  نوشته هايشان 
كنند، معلمان بايد طرح درس همه جانبه تري را طراحي كنند و 
به دانش آموزان آشكارا بياموزند كه اصالح طرح درس به منظور 

شفاف سازي يعني چه.
بنابراين،گروه مدرسان سلسله تمريناتي را طراحي كردند كه در 
آن ها، دانش آموزان بايد به طور انفرادي، نمونه اي از يك نوشته 
را با چند اصالح پيشنهادي بررسي مي كردند، به اصالحات با 
توجه به اينكه چقدر در شفاف سازي استدالل هاي به كار رفته در 
نمونه مؤثر بوده اند، رتبه مي دادند و رتبه بندي هاي خود را توجيه 
مي كردند. سپس در يك بحث كالسي، معلمان دربارة اصالحات 
انجام شده روي نمونه، به خصوص از نظر توجيه هاي قدرتمند 
رتبه بندي  هنگام  آن ها  تفكر  نحوة شكل دهي  و  دانش آموزان 
اصالحات، بحث مي كردند. گروه مدرسان پيش بيني كرد كه اين 
مجموعه از كارهاي تحليلي و الگو دهي به دانش آموزان كمك 
مي كند، تغييرات مورد نظر براي تبديل يك متن قالبي اوليه به 

متني شفاف سازي شده را درك كنند.
معلمان، با توجه به ايدة بازنگري هم ساالن در مورد ايفاي نقش 
گروهي )خواننده، منشي و مفسر(،درس را به پايان مي برند، ولي 
از اين به بعد، روي كمك به دانش آموزان در تأمل و تفكر دربارة 
كيفيت بازنگري توسط آن ها، صريحاً تأكيد مي كنند. معلمان به 
گروه مفسران آموزش مي دهند، چنانچه متوجه خطايي مشخص 
در شفاف سازي محتوا شدند، خوانندگان را متوقف سازند و آن ها را 
به بحث آغازين كالس دربارة بازنگري هاي نمونه ترغيب كنند.

از اجراي اين درس، شناخت خطاي  معلمان دريافتند كه بعد 
وقتي  يافت.  بهبود  شفاف سازي  آن هابه  توجه  و  دانش آموزان 
گروه مدرسان در مورد نتايج درس به تأمل پرداختند، به اين 
توافق رسيدند كه بدون تدوين طرح درس پنهان و منسجمي كه 
تمرينات الگودهي و رتبه بندي را درهم آميزد، فعاليت هاي مرتبط 
با بازنگري هم ساالن، مي تواند دانش آموزان را سرگرم كند، ولي 

آن ها را براي رسيدن به هدف درس توانمند نمي سازد.

بهكرسينشاندنتوجيهمنطقييكطرحدرس
دستيابي به يك طرح درس پنهان و منسجم مستلزم آن است 
كه معلمان بتوانند توجيهي منطقي براي يك درس تدوين و 
عناصر آن را به هم مرتبط كنند. معلمان در حالي كه عناصر 
و فعاليت هاي يك درس را مي سازند و آن ها را با هم تركيب 
مي كنند، بايد همواره از خودبپرسند: "توالي تدوين شده براي  
فعاليت هاي يادگيري، چگونه از هدف يادگيري حمايت مي كند و 
دانش آموزان را به سوي دركي عميق تر از آن سوق مي دهد؟" 
از نظر معلماني كه تجربة چنداني در دستيابي به توجيهي منطقي 
و  آموزشي  فعاليت  يك  بين  ارتباط  ندارند،  درس  طرح  براي 
نتيجةمورد نظر، معمواًل مسلم فرض مي شود. معلم مي تواند به 
سادگي مطرح كند كه "دانش آموزان با موضوعي درگير خواهند 
شد و بنابر اين آن را درك خواهند كرد." يا:"چون به دقت 
فالن موضوع را مرور كرديم، دانش آموزان آن را مي فهمند."اين 
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توجيهات منطقي رشتة پيچيدة تدريس و يادگيري را كه از طريق 
فعاليت و عناصر هر درس در هم تنيده شده اند، تبيين نمي كند. 
اما معلمان مي توانند ياد بگيرند كه توجيه منطقي تر و كامل تري 

خلق كنند.
رياضي  معلمان  از  با گروهي  را مطرح مي كنم.  مثال ديگري 
كار مي كرديم كه دربارة روش هاي كمك به دانش آموزان در 
زمينة "تجسم بصري و درك زمينة مسائل نامحدود مثلثات"، 
به جاي حفظ كردن راه حل ها، بحث مي كردند.آن ها درسي را 
طراحي كرده بودند كه بر حل مسائل مثلث قائم الزاويه از طريق 
)توابع( مثلثات و )توابع( مثلثات معكوس متمركز بود. در ابتدا 
بحث معلمان به باالبردن عالقةدانش آموزان نسبت به محتوا 
معطوف شد. در انجام اين كار از دانش آموزان خواستند، مثلث 
قائم الزاويه و ساير شكل ها را در محوطة مدرسه مكان يابي كنند. 
از مثلث ها عكس بگيرند، وآن ها را روي برنامه كاربردي1 كه 
"وويس تريد2"  نام دارد، بارگذاري كنند تا استفاده كنندگان 
بتوانند، تصويرهاي بارگذاري شده را از طريق ضبط صدا، متن، و 
اظهار نظرهاي صوتي يا تصويري تفسير كنند و گوشه ها و طول 
اضالع ناشناختة مثلث ها را با استفاده از مثلثات و مثلثات معكوس 

تحليل كنند.
وقتي معلمان در آغاز دربارة منطق درس بحث كردند، متوجه 
شدند كه تا چه حد فعاليت هاي مورد عالقةدانش آموزان باعث 
افزايش درگيري ذهني آن ها مي شود. معلمان بر اين باور بودند 
كه بيرون آوردن دانش آموزان از صندلي ها و پيدا كردن مثلث 
آن ها،  يادگيري  سرعت  در  تغيير  موجب  اطراف،  محيط  در 
افزايش عالقة  آن ها و مرتبط تر به نظر رسيدن مفاهيم رياضي 
خواهد شد.آن ها فرض كردند كه اين افزايش درگيري ذهني، 
توانايي دانش آموزان را براي تجسم بصري و درك راه حل هاي 
مسائل مثلثات معكوس افزايش مي دهد. اما وقتي دانش آموزان 
توضيحات بيشتري دربارة منطق طرح خود ارائه كردند، معلمان 
متوجه شدند كه درگير شدن به تنهايي در مسلط شدن بر اين 

مفاهيم پيچيده به دانش آموزان كمك نمي كند.

اپليكيشن  بالقوة  نيروي  سوي  به  را  بحثشان  محور  معلمان 
كه  منظور  اين  به  فقط  نه  دادند؛  تغيير  تريد"  "وويس 
دانش آموزان  را دربارة اين فعاليت هيجان زده كنند، بلكه براي 
اينكه دانش آموزان  را قادر سازند به توضيح منطق طرح خود 
بپردازند و بر افكارشان نظارت داشته باشند. دانش آموزان، بعد 
از بارگذاري تصويرهاي مثلث هايي كه پيدا كرده بودند و تحليل 
طول ضلع ها و زاويه هاي آن ها، فرايند حل مسئله خود را روايت 
كردند و در عين حال، خطوط كلي هر يك از گام هاي رياضي 
را با قلم مرتبط با "وويس تريد" ترسيم كردند. سؤال محوري 
معلمان در اين مرحله چنين بود:"چگونه آماده شدن دانش آموزان  
الزوايه به يادگيري مفاهيم كمك  براي شرح مثلث هاي قائم 
مي كند؟" منطق جديد درس اين بود كه وقتي دانش آموزان  راه 
حل ها را شرح مي دهندو اظهار نظرهايشان را ) به طور نوشتاري 
و گفتاري(  ثبت و ضبط مي كنند، در واقع درحال آموزش مفاهيم 

به خود و همكالسي هايشان هستند.
دانش آموز  دو  يا  يك  از  گاهي  معلمان  گذشته،  سال هاي  در 
نشان  تخته  روي  را  مسئله  حل  فرايند  تا  مي پرسيدند  درس 
دهند و از آن ها سؤال مي كردند تا ايده هايشان را آشكار سازند. 
معلمان اميدوار بودند كه دانش آموزان  ديگر، وقتي به مثال هاي 
هم ساالنشان گوش مي دهند و آن ها را تماشا مي كنند، از اول تا 
آخر به طور غيرمستقيم به كل فرايند بينديشند. اما در واقع، فقط 
فردي كه فرايند را ارائه مي داد، درگير  بار سنگين ارائة منطق 
رياضي بود و بازخورد مستقيم دريافت مي كرد تا درك خود را از 

مثلثات بهبود بخشد.
معلمان با درآميختن كاركرد صدا و تصوير در "وويس تريد"، 
محدوديت هاي اين روش سنتي را پشت سر گذاشتند. آن هابه طور 
مستقيم دانش آموزان را در توصيف تفكرات رياضي خوددربارة 
ساير  تدريس  براي  دسترس  قابل  مثال هاي  دامنة  و  مثلث ها 
مفاهيم محوري، مانند تناسب، تشابه و تقارن نيزدرگير كردند. 
نتايج به دست ـ آمده توسط دانش آموزان، از انتظارات معلمان 
به مراتب فراتر رفت: 90 درصد از دانش آموزان استفادة مؤثر از 

معلمان معمواًل بر فعاليت هايي متمركز مي شوند كه ازجذابيت 
بااليي برخوردارند )بازي، معما، گردش بيرون شهر، 

طنز،نمايش هاي چشمگير، و از اين قبيل(تا سرگرمي دانش آموزان 
را افزايش دهند، ولي به ندرت از اين فعاليت ها براي كمك به 

پرورش ايده هاي موجود در متن ها استفاده مي كنند؛ طوري كه 
دانش آموزان را به چالش برانگيزد و از انسجام و يكپارچگي نيز 

برخوردار باشد.
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براي  را  معكوس  » مثلثات 
پيدا كردن زاوية نامعلوم«به 
 90 و  گذاشتند  نمايش 
فيثاغورث  قضية  از  درصد 
ضلع  آوردن  به دست  براي 

باقي مانده استفاده كردند.
مي دهند،  نشان  انگليسي  و  رياضي  مثال هاي  كه  همان طور 
يادگيري تدوين و وضوح بخشيدن به منطق يك درس، مستلزم 
آسان كردن كار و تمرين آن است. جدول 1، دو نمونة ديگر از 
مثال هاي ويژة گروه تدريس را نشان مي دهد. يكي از ستون ها، 
يك طرح ناقص منطقي را نشان مي دهد وستون ديگر نشان 
مي دهد كه چگونه معلمان طرح درس اصلي خودشان را براي 
شفاف سازي  و  بازبيني  كامل تر،  و  پنهان  درس  طرح  تدوين 
يادگيري،  فعاليت هاي  تنيده  درهم  توالي  چگونه  و  مي كنند 

دانش آموزان را به سوي نتايج يادگيري پيش مي برد.

يادگيري انجمنهاي
خواهند چه حرفهاي

پرسيد
گروه هاي  از  بسياري 
آموزشي كه مورد مشاهده ماقرار گرفتند، تكليف هارا جدا از بقيه 
مورد توجه قرار مي دادند؛ تكليف هايي براي تجزيه و تحليل 
يا  دانش آموزان،  كار  تحليل  استانداردها، طراحي سنجش ها، 
بازانديشي در مورد نتايج سنجش ها. وقتي اين گروه ها دربارة 
»بهترين  دربارة  دارند  غالباًتمايل  كنند،  مي  بحث  تدريس 
تمرين ها« و ايده هايي براي افزايش تنوع و سرگرمي، به مبادلة 
اطالعات بپردازند. آن ها به ندرت وقت خود را به تبيين منطق 
يا  و  پنهاني،  درس هاي  طرح  تدوين  يا  آموزشي،  طرح هاي 
طرح هايي كه فعاليت هاي آموزشي را با نتايج مورد نظر مرتبط 

مي سازند، اختصاص مي دهند.
معلماني  يا  يادگيري  حرفه اي  انجمن هاي  ديگر،  سوي  از 

جدول 1.تدوين دو درس برمبناي منطق ناقص و منطق پيشرفته )دو مثال(

منطقپيشرفته  منطقناقص  موضوع

با دادن وقت به دانش آموز براي مطالعةويديوي مقدماتي كه در تبلت هايشان وجود دارد، آن ها علوم پايه ششم
را قادر خواهيم ساخت با ساختارهاي اساسي و كاربردهاي چشم آشنايي اصولي پيدا كنند. 
سپس بادرگير كردن آن هادرموقعيت هاي يادگيري دربارة هر يك از  اين ساختارها، گروه هاي 
دانش آموزان به كاوش و كشف رابطه هاي بين ساختارهاي ويژه و كاركردآن ها مي پردازند. با 
توجه به اينكه در هر يك از اين موقعيت ها، اجزاي چشم از هم  جدا مي شوند، دانش آموزان  

راحت تر مي توانند هريك از ساختارهاي چشم را با عملكرد آن مرتبط سازند.
با استفاده از "روش سقراطي" )پرسش و پاسخ( در هر موقعيت، درك دانش آموزان از ساختار 
وعملكرد آن، بيشتر از موقعي خواهد بود كه فقط از طريق حفظ كردن اطالعات انجام مي گرفت.

درگير  با  دانش آموزان، 
درموقعيت هاي  شدن 
با  مرتبط  يادگيري 
چشم،  ساختارهاي 
ياد مي گيرند كه  به خوبي 
ساختارهاي  اين  چگونه 
ربط  كاركردشان  به  ويژه 

پيدا مي كنند. 

اجتماعي  مطالعات 
دبيرستان 

تعريف  آموختن  با   
دادن  و  "استنتاج"، 
گروه هاي  در  بازخورد 
ن  ا ز مو نش آ ا د ، چك كو
را  استنتاج  سطح هاي 
از  را  آن ها  و  مي شناسند 

يكديگر تميز مي دهند.

با يادگيري اولية تعريف استنتاج، از طريق آموزش مستقيم، دانش آموزان مبنايي را براي سطح هاي 
شناخت و تميز استنتاج در فعاليت ها و نوشته هاي بعدي خود به دست مي آورند.

استنتاجي  كاربرد  و  درك  مي دهد،  فرصت  معلم  به  گروه  كل  از  طبقه بندي  و  الگوگيري 
دانش آموزان را، قبل از اينكه به طور مشترك يك پاراگراف را در گروه كوچك بنويسند، هدايت 

كند وبهبود دهد.
دانش آموزان، با نوشتن يك پاراگراف به صورت گروهي، حمايت مستمر هم ساالن را دريافت 
مي كنند، در حالي كه مسئوليتشان نيز به خاطر توليد مستقل استنباط ها و قرار دادن آن ها در قالب 

پاراگراف ها افزايش پيدا مي كند.
در حالي كه گروه هاپاراگراف هاي يكديگر را بررسي و ارزيابي مي كنند، دانش آموزان بهتر درك 
مي كنند كه چطور نوشته هايشان ارزيابي خواهد شد و دركشان از ماهيت و كيفيت استنباط ها و 

ارتباط ها در متن نوشته شده،رشد و تكامل بيشتري خواهد يافت.

توالي تدوين شده 
براي  فعاليت هاي يادگيري، 

چگونه از هدف يادگيري حمايت مي كند و
 دانش آموزان را به سوي دركي عميق تر از آن 

سوق مي دهد؟
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كه به طور دو نفري در مورد تدريس يا طرح درس به بررسي 
مي پردازند، وقت زيادي را براي برنامه ريزي، مشاهده و بازانديشي 
در مورد عناصر پيچيدة تدريس صرف مي كنند. آن ها از طريق 
مجموعه اي ازسؤال ها و تكليف هاي متنوع به شرح زير اقدام 

مي كنند:
درس ها،  از  مجموعه اي  يا  درس  اين  انتهاي  در   •
دانش آموزان چه چيزي را درك كنند يا قادر به انجام آن باشند؟در 
حين درس و بعد از درس،چه مداركي رابايد جمع آوري كنيم تا 
به ما در ارزيابي از پيشرفت دانش آموزان  و رابطه بين ياددهي و 

يادگيري كمك كند؟
دانش آموزان، با چه دانش و تجربه زمينه اي به اين   •
درس مي آيند؟ در حال حاضر، اغلب دانش آموزان  چه چيزهايي 
را مي دانند؟ آن هاچه تصوري دربارة اين درس خواهند داشت؟ 
چه تصورهاي نادرست رايجي را انتظار داريم داشته باشند؟ قبل 
از درس جديد چه محتوايي )يا دانشي( به عنوان پيش نياز ارائه 

شده است؟ 
چه  با  و  يادگيري  فعاليت هاي  از  تركيبي  چه   •
نظمي به پيشرفت دانش آموزان به سوي هدف هاي يادگيري 
كمك مي كند؟ چگونه هر فعاليت به فعاليت قبلي مرتبط و بر 
اساس فعاليت قبلي ساخته مي شود؟ چگونه اين كار راه را براي 
فعاليت هاي يادگيري بعدي هموار مي سازد؟ ايفاي چه نقشي از 
جانب معلم و دانش آموز براي هر فعاليت، به بهترين وجه،آسان 

 كنندةدستيابي به نتايج مطلوب خواهد بود؟
شواهد به دست آمده از مشاهدات و كار دانش آموز،   •
ارائه  را  نيازهاي وي چه رهنمودهايي  توانايي ها وتداوم  دربارة 
مي كند؟ چگونه طرح آموزشي ما به اين موضوع كمك كرده و 
چه آموزشي مورد نياز است تا نيازهاي مستمر وي را مورد توجه 

قرار دهد؟
دربارة منطق طرح درس چه چيزي ياد گرفتيم؟   •
چگونه اين منطق را با توجه به آخرين شواهد و بينش به دست 
آمده،  بازبيني خواهيم كرد؟ چگونه اين درس را براي استفادة 

بعدي بازبيني مي كنيم؟ دربارة ياددهي و يادگيري از اين درس 
چه بينش كليدي به دست آورديم كه ممكن است در شيوه هاي 

فراگير آموزشي ما به كار گرفته شود؟

باتعدادكميدرسشروعكنيم
معلمان وظيفه دارند همه ساله براي صدها درس برنامه ريزي 
كنند و اغلب اين درس ها با سطحي از جزئيات كه در باال شرح 
داديم، برنامه ريزي و تحليل نشده  اند. اما معلمان و گروه هاي 
پژوهشگر توانسته اند به طور راهبردي چند درس كليدي را براي 
هر واحد يا نيم سال انتخاب كنند و آن ها را به عنوان دروسي 
پژوهشي تلقي كنند؛ درس هايي كه از آن ها براي پاسخ گويي به 
سؤاالتي كه در اينجا توضيح داديم،استفاده مي شود. همان طور 
كه هايبرت، موريس و گلس1 گفته اند، انتخاب چند درس به 
عنوان يك تجربه، روش نظام مندي براي درگير كردن معلمان 
با جريان يادگيري و بهسازي مداوم آن است. اين كار از طريق 
توجيه  آموزشي،  تدوين طرح هاي  فرايند  و شفاف سازي  توجه 
با  مرتبط  فرضيات  بهسازي  و   آزمون،  و  فعاليت  هر  منطقي 

ياددهي و يادگيري انجام مي گيرد.
درست همان طور كه"قطرةي رنگ كنندة غذا" به تدريج در آب 
پخش مي شود، اين نوع برنامه و بازانديشي در مورد درس هاي 
انتخاب شده، تأثيري نافذ و غني در تدريس و آموزش دارد. اين 
برنامه همچنين، تأكيد را از انتخاب شتابزدة فعاليت ها و تصميمات 
خود انگيختة كالسي، به تحليل دقيق رابطه هاي علت و معلولي، 

و تدريسي منسجم و منطقي تغيير مي دهد.

توالي تدوين شده 
براي  فعاليت هاي يادگيري، 

چگونه از هدف يادگيري حمايت مي كند و
 دانش آموزان را به سوي دركي عميق تر از آن سوق 

مي دهد؟
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وقتی كيم شيلر2 را ديدم، 30 سال سابقة 
تدريس داشت و به عنوان معلمی دلسوز 
و خالق معروف بود. او ظرف های حاوی 
زده  جوانه  شاخه های  مشتی  و  خاكی  كرم های 
دانش آموزان  و  دوم می برد  به كالس  با خود  را 
را ترغيب می كرد پديده های طبيعی را مشاهده 
كنند و دربارة آنچه كه می ديدند، سؤال كنند. او 
مركزی داير كرده بود كه از انواع چيز ها پر بود و 
اين امكان وجود داشت كه آن ها را به روش های 
ديوارهای  و شمارش كرد.  متفاوتی، دسته بندی 
كالس او از نوشته های دانش آموزان پوشيده بود و 
جلسات صبحگاهی، فرصت های بی شماری را برای 
دانش آموزان به وجود می آورد تا ايده هايشان را با 
يكديگر در ميان بگذارند، پيشنهاد ها و راه حل ها 

را مطرح كنند و نيز داليل خود را توضيح دهند.
در  و  پيشرو  معلمی  همواره  او  كيم،  گفتة  به 

جست وجوی منابعی نو آورانه، و به لحاظ رشدی، 
مناسب برای تدريس در همة موضوع هاي درسی 
به  بود كه  ارائة درس هايی  به دنبال  به عالوه  بود. 
تازگی مطرح شده بودند. او می خواست در درس 
بدهد  دانش آموزان  به  غنی  تجربه ای  رياضيات، 
تا به آن ها كمك كند، عددها و هندسة موجود 
در جهان را بفهمند. كيم از آن دسته برنامه های 
درسی كه به صورت تجاری منتشر می شدند، گهگاه 
و به صورت گزينشی استفاده می كرد. )منظور من 
آموزشی، شامل  مواد  برنامة درسی، گردآوری  از 
راهنمای معلم و كتاب دانش آموز بود كه طراحی 
مي شد تا رهنمودهايی را برای آموزش روزانه در 

اختيار معلمان بگذارد.(
به عنوان پژوهشگر آموزش رياضی و معلم قبلی، 
درسی  كتاب  به  نسبت  كيم  بيزاری  احساس  از 
آگاه بودم. در طول تدريسم در دهة 1980، بيشتر 

اينك زمان بازنگری در اين پيش فرض 
فرا رسيده است كه معلمان خوب از برنامة 
درسی از قبل بسته  بندی شده، استفاده 
نمی كنند.

سی  ر د مة  نا بر با  نه  چگو                  
ید شو شریک  د  }«خو

                                                                                                            
نويسنده: ژانین تی، رمیالرد 1

                                                                                                             
برگردان: دکتر منیره رضایی
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كتاب های درسی تكراری بودند. يعنی هم برای 
كتاب هايی  دانش-آموزان؛  برای  هم  و  معلمان 
برنامه های  به خصوص  بودند.  روح  بی  و  خشك 
می- ارائه  خسته كننده ای  درس های  رياضی، 

كردند كه بر تكرار شيوه های مدادـ  كاغذی تمركز 
داشتند. اما مدرسة كيم در سال های اخير برنامة 
جديدی را برای درس رياضی انتخاب كرده بود. 
اين برنامه تهيه شده بود تا ديدگاه "شورای ملی 
معلمان در استاندارد های برنامة درسی رياضی1" 
را مورد تأمل و بازانديشی قرار دهد. استاندارد ها 
به جای كارهای تكراری،  برنامة رياضی جديد،  و 
بر يادگيری مفاهيم تأكيد داشت و به يادگيری 
مورد نظر از طريق حل مسئله، توسعة راهبرد ها، 
بهره گيری از الگو ها و مشاركت در بحث ها اصرار 

می ورزيد. 
تا  می كردم  همكاری  همكارانش  و  كيم  با  من 
را مورد  آن  و  پيدا كنند  آگاهی  برنامة جديد  از 
استفاده قرار دهند. مشتاق بودم بفهمم كه كيم 
چطور از برنامه استفاده می كند؛ چرا كه اين برنامه 
منابع آموزشی زيادی را در اختيار می گذاشت كه 
او هماهنگ و سازگار  با فلسفة  به نظر می رسيد 
فقط  او  كه  فهميدم  يكسال  از  بعد  وقتی  است. 
تعداد كمی از فعاليت های اين برنامه را در آموزش 
خود گنجانده است، حيرت زده شدم. او صرفاً بخش 
اندكی از برنامه را برگزيده بود كه احساس می كرد 

با رويكردش سازگاری دارد.
ارائه  تازه ای  برنامة درسی جديد چيز  او،  از نظر 
نمی كرد و از آنچه او انجام می داد، متفاوت نبود. 
كه  داد  توضيح  وقتی  شدم  متعجب  همچنين، 
برنامة جديد "لزوماً يك برنامة درسی" نيست. 
از  مجموعه ای  جديد  درسی  برنامة  او،  نظر  به 
فعاليت های مفيد درون چارچوبي نامنسجم بود. 
به نظر می رسيد كه استفاده از يك برنامة درسی، 
با ايده های او درباره تدريس  حتی برنامه ای كه 
رياضی كاماًل سازگاري داشته باشد، با ديدگاه او 

درباره تدريس خوب هماهنگی نداشت.

نظرية معلم خوب

در مورد نظرية معلم خوب، كيم تنها نبود. در اين 
نظريه، معلمان خوب به كتاب های درسی متكی 
نيستند و در عوض درس ها را خودشان طراحی 
ساليان  طول  در  خوب  معلم  نظرية  می كنند. 
متمادی ادامه داشته است. با اندكی توجه مشخص 
متفاوتي،  شكل های  به  نظريه  اين  كه  می شود 
مشترك  درس هاي  "استاندارد های  تأثير  تحت 
اصلی2"در هر ايالت است. در بسياری از مناطق 
معلمان ترغيب شده اند، از استاندارد های جديد 
تدريس  بايد  "آنچه"  برای  راهنمايی  به عنوان 
كنند، بهره بگيرند. در حالی كه اين استاندارد ها 
را  مطلبی  "چگونه"  می كنند،  مشخص  فقط 
آموزش دهند؛ يعنی از طريق تدوين اين درس ها 
توسط خود معلمان و سرهم بندی كردن آن ها با 

مواد آموزشی به دست آمده از اينترنت. در نتيجه، 
برنامه های درسی برای آنچه كه معلمان " بايد" 

انجام دهند، غيرضروری به نظر می رسند.
اين  دارد.  زيادی  گيرايی  خوب  معلم  نظرية 
اين  در  می كند.  تقدير  معلم  خبرگی  از  نظريه 
نظريه، معلمان به عنوان طراحان برنامة درسی در 
كالس درس تصور می شوند؛ يعنی كسانی كه در 
بهترين موقعيت قرار دارند تا آموزش را با نياز های 
نظرية  طبق  سازند.  متناسب  خود  دانش آموزان 
برای  می تواند  درسی  برنامه های  خوب،  معلم 
يا در خالل  و  باشند  بی تجربه سودمند  معلمان 
دوره هايی از گذار و انتقال در يك مدرسة معين 
و تنها به عنوان يك راه حل موقت، مفيد افتند. راه 

حل نهايی دوری كردن 
با  آن هاست.  اتكابه  از 
مواد  كمبود  به  توجه 
كه  آموزشی  مطالب  و 
به راستی به استاندارد ها 
با  نيز  و  باشند  متعهد 
و  مواد  هزينة  به  توجه 
مطالبی كه در دسترس 
از  بسياری  هستند، 
منطقه هاي  و  مدرسه ها 

آموزشي در عمل اين نظريه را پذيرفته اند.

نقطة ضعفی برای نظرية معلم خوب

نظرية معلم خوب، نقطة ضعف زيان آوري نيز دارد: 
برنامة  مطالب  و  معلمان  بين  اصلی  تفاوت های 
با  تقابل  در  و  معرفی مي كند  غلط  به  را  درسی 
تدريس و بهسازی سطح مدرسه قرار می گيرد. اين 
نظريه از تصويری از معلمان به عنوان هنرمندانی 
تك نواز حمايت می كند و منابع برنامة درسی را 
تكيه گاه هايی غيرضروری معرفی مي كند. از اين 
خود  كردن  جدا  و  كناره گيری  با  معلمان  نظر، 
كنند.  می  پيشرفت  بيرونی،  پشتيبانی های  از 
به عبارت ديگر، بهترين معلمان به تنهايی و بدون 

استفاده از روابط شبكه ای كار می كنند.
نظرية معلم خوب، با در نظر گرفتن نتيجه گيری 
منطقی آن، بين معلمان و شركای بالقوة آن ها، 
با  به عالوه،  می آورند.  به وجود  مرز های ساختگی 
قرار دادن معلمان تنها در كانون توجه و پاداش 
قابليت فردی، گفت وگو دربارة  و  ابتكار  به  دادن 
تشريك  مانع  و  را منحرف می كند  تدريس  كار 
مساعی واقعی و صادقانه ميان همكاران می شود. با 
نگاهی سيستمی به نظرية معلم خوب، درمي يابيم 
اين باور كه معلمان خوب از مواد و مطالب برنامة 
درسی استفاده نمی كنند، رشد و تكامل معلم را 
به تصادف واگذار می كند. همچنين به شدت مانع 
و  انسجام  به  دستيابی  برای  ديگران  تالش های 
يكدستی برنامه های درسی در طول كالس های 

درس و پايه های تحصيلی می-شود.

از گفت وگوهای من با كيم تقريباً 20 سال می گذرد. 
در اين مدت، با معلمان زيادی صحبت كرده و اين 
موضوع را مورد مطالعه قرار داده ام كه آن ها چگونه 
انتخاب مي كنند  مواد و مطالب برنامة درسی را 
برنامة  از  نيز چگونه  و  به كار می گيرند،  را  آن  و 
درسی، و مواد و مطالب آن می آموزند. سرانجام، 
به اين نتيجه رسيدم كه بسياری از معلمان رغبتی 
به استفاده از راهنماهای معلم ندارند، يا در مورد 
پذيرفتن آن ترديد دارند. شمار زيادی از برنامه-

های درسی رياضی دوره های ابتدايی و راهنمايی 
را تحليل و زمان زيادی را با تهيه كنندگان اين 
طراحی  اين  فرايند  با  تا  كرده ام  سپری  مطالب 
آشنا شوم. در نتيجة اين مواجهه ها معتقد شدم 

كه معلمان و مطالب برنامة درسی قابل جابه جايی 
با يكديگر نيستند. آن ها واقعاً كاری متفاوت، اما 
مكمل هم انجام می دهند. ادعايم اين است كه 
می توانيم نظريه معلم خوب را به چالش بكشيم 
و رابطة "معلم ـ برنامة درسی" را به عنوان يك 

همكاری و مشاركت دوباره تنظيم كنيم.

شريك شدن با مواد و مطالب برنامة درسی

ـ  معلم  روابط  دوبارة  تنظيم  در  گام  نخستين 
كه  است  متفاوتی  سهم  شناخت  درسی،  برنامة 
معلمان ماهر و برنامة درسِی به دقِت طراحی شده، 
با  در اختيار تدريس قرار می دهند. اجازه دهيد 
مطالب برنامة درسی آغاز كنيم، چرا كه فقط شمار 
اندكی از معلمان فرصت آن را دارند كه در جريان 

چگونگی تهية اين منابع قرار بگيرند.
توجه به اين نكته مهم است كه همة برنامه های 
درسی با دقت و خبرگی يكسان طراحی نمی شوند. 
برنامه های به دقت تهيه شده مبتنی بر يافته های 
پژوهشی هستند و در معرض مراحلی از آزمون 
و تجديد نظر ميدانی قرار می گيرند. من رهبران 
"معيار های  اسناد  را ترغيب می كنم،  آموزشی 
"استانداردهای  را كه در وب سايت  ناشران3"  
درس هاي مشترك اصلی" موجودند، مورد توجه 
قرار دهند، زيرا اين اسناد مشتمل بر معيار هايی 
استاندارد ها  برآن  برنامه-های مبتنی  تهية  برای 

هستند.
در  معموالً  درسی  برنامه های  تهيه كنندگان 
طراحان  و  مجرب  معلمان  از  مركب  گروه هايی 

این باور که معلمان خوب از مواد و مطالب برنامه درسی 
استفاده نمی کنند، رشد و تکامل معلم را به تصادف 

واگذار می کند.همچنين به شدت مانع تالش های 
دیگران برای دستيابی به انسجام و یکدستی برنامه های 

درسی در طول کالس های درس و پایه های تحصیلی 
می شود.
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آموزشی كار مي كنند. آن ها با "تصويري بزرگ4"  
از مفاهيم اصلی كه بايد تدريس شوند و نيز دركی 
از چگونگی توسعه و تكامل اين مفاهيم و مهارت ها 
در طول زمان و در ارتباط با يكديگر، كار را آغاز 
می كنند. اين نقشه ها تحت نفوذ استاندارد های 
ايالتی هستند و به طور روزافزونی نيز تحت تأثير 
يافته های پژوهشی دربارة يادگيری دانش آموزان 

قرار می گيرند.
فرايند تدوين برنامة درسی معموالً چندين مرحله 
بر  را در  بررسی ميدانی در كالس های درس  از 
می شود.  دنبال  تجديدنظر هايی  با  و  می گيرد 
در بسياری از موارد، تهيه كنندگان برنامة درسی 
آگاهی هايی را كه از طريق اين آزمايش ها به دست 
اين  می آورند، در تجديد نظر خود می گنجانند. 

چگونگی  دربارة  هستند  نكاتی  شامل  آگاهی ها 
كه  خاصی  تكليف هاي  به  دانش آموزان  واكنش 

انجام داده  اند.
از  كه  درسی  برنامة  تهيه كنندگان  از  دسته  آن 
استفاده  گسترده  به صورت  مشاركتی  شيوه های 
می كنند، برقراری ارتباط با معلمان و تبادل نظر با 
آن ها را در دستور كار خود قرار می دهند. به عبارت 
ديگر، برخی از مؤلفان ضمن تدوين درس هايی 
و  ترتيب  دارای  و  شده اند  طراحی  به دقت  كه 

هستند،  توالی 
را  نكته  هايی 
منطق  دربارة 
ی  حی-ها ا طر
ايده های  خود، 
توجه  درخور 
محتوا،  دربارة 
كه  آنچه  يا 
آموزان  دانش 
دشوار  غالباً 
در  می يابند، 
يادداشت های 
حاشيه ای خود 
معلمان  برای 
 . نند گنجا می 
مؤلفان  اين 

برنامة درسی قبول دارند كه معلمان تصميم هاي 
اين رو،  از  و  می كنند  اتخاذ  را  خود  انطباق پذير 
خود  كار  در  را  حاشيه ای  يادداشت های 
می گنجانند تا معلمان را در اين تصميم گيری ها 
پشتيبانی كنند )بال و كوهن1، 1996؛ ديويس و 

كراجسيك2 ، 2005(.
دربارة  ضروری  دانش  معلمان  ديگر،  سوی  از 
سطح هاي  به خصوص  خود،  خاص  دانش آموزان 
با  را  آن ها  يادگيری  نيازهای  و  شناخت  فعلی 
هنگام  معلمان  می آورند.  همكاري  اين  به  خود 
درسی،  برنامة  مطالب  تدريس  براي  برنامه ريزی 
از تجربه ها، تخصص و مهارت های پداگوژيكی و 
نيز منابعی از مدرسه ها و منطقه هاي خود كمك 

می گيرند تا اقتباس های مناسبی داشته باشند.
هنگام اجرای برنامة درسی، معلمان بايد تعامالتی را 
كه با دانش آموزان دارند، به سمت مفاهيم حساس 
هدايت كنند. در عين حال بايد متوجه باشند كه 
اين دانش آموزان هستند ـ نه معلمان ـ كه اين 
كار فكری را انجام می-دهند. آن ها، در حالی كه 
دانش آموزان را به اين مسير راهنمايی می كنند، 
بايد قادر باشند ايده های رو به رشد دانش آموزان را 
بشنوند و سرعت و چرخة بازگشت را تنظيم كنند. 
حتی يك يا دو تغيير مسير نيز داشته باشند، بدون 
اينكه مسير را گم كنند. دبورا بال3  اين نوع از 
كار را، نگه داشتن "گوش به زمين" و "متمركز 
كردن چشمان روي افق رياضيات" توصيف كرده 

است ) 1993، ص 376(.
كه  دارند  را  بالقوه  توان  اين  مشاركت ها  همة 
وقتی انواع خبرگی را گردهم آورند، قوی تر شوند. 
مشاركت معلم ـ برنامة درسی، زمانی در بهترين 

قابليت های  كه  می گيرد  قرار  خود  وضعيت 
متفاوت هر يك از اعضا، در پشتيبانی از يادگيری 
و  مواد  شود.  شناخته  رسميت  به  دانش آموزان 
مطالب برنامة درسی، نقشة سطح بااليی از قلمرو 
قرار  معلم  اختيار  در  را  يادگيری  مسير های  و 
مي دهد. آن ها همچنين، تجربه هاي ساير معلمان، 
منعكس  را  دانش آموزان  و  درس،  كالس های 
اين  به  آن ها  بخشی  اثر  اين وصف،  با  می كنند. 
موضوع بستگی دارد كه معلمان از آن ها استفاده 
و  مقتضی  اقتباس های  فرايند،  اين  در  و  كنند 

مناسبی را به عمل آورند.
درسی  برنامة  مشاركت  مانع  عوامل  از  شماری 
می شوند. معلمانی كه باور دارند بهترين معلمان 
از مطالب برنامة درسی استفاده نمی كنند، وقتی 
از اين مواد و مطالب بهره می گيرند، احساس گناه 
اين گذشته، معلمان  از  يا بی كفايتی می كنند. 
نياموخته اند كه چگونه به شكلی مؤثر با مطالب 
برنامة درسی هم يار شوند، و به خصوص، چگونه 
سهم مؤلفان برنامة درسی را تشخيص دهند و آنرا 
به شكل مؤثری به كار برند. آن دسته از معلمانی 
كه چنين توانايی هايي را در خود رشد و توسعه 
اين كار را از طريق فرصت هايی  می دهند، غالباً 
برای كار با همكاران يا تهيه كنندگان برنامةدرسی 
به انجام می رسانند؛ البته اين تجربه ها عموميت 
ندارند. در نهايت، همةمؤلفان برنامة درسی خود را 
به عنوان شريك و همكار معلمان قلمداد نمی كنند. 
برخی از آن ها محصولی را در اختيار می گذارند كه 
فاقد شفافيت يا پشتيبانی الزم است، يا اينكه بيش 
از اندازه محدود كننده يا از پيش نوشته شده است. 
برخی از محصوالت نيز فاقد انسجام يا مسيرهای 

يادگيری روشن هستند.

معلمان این قدرت را 
دارند که متن درسی را به 
زندگی دانش آموزان وارد 

کنند و آن را به زندگی 
دانش آموزانی که آن ها 
را به خوبی می شناسند، 

مرتبط سازند.
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راهبرد هايی برای معلمان

معلمان  درسی،  برنامة  كيفيت  از  صرف نظر 
می توانند از راهبرد های زير برای مشاركت با مواد 

برنامة درسی استفاده كنند.
بزرگ  ايده های  جست وجوی  در   .1
باشيد: اين راهبرد تمركز بر گام های طراحی درس 
را ترغيب می كند. با اين وصف، در ابتدا شناسايی 
ايده ها يا مفاهيم اصلی كه اين درس را تشكيل 
می دهند، مهم تر است. شناسايی ايده های بزرگ، 
احساسی از افق های فكری مورد نظر را در اختيار 

شما می گذارد.
در وهلة بعد، شما می توانيد مراحل توصيه شده 
مناسِب  تعديل های  و  جرح  و  كنيد  ارزيابی  را 
دانش آموزان خود را به عمل آوريد. اين اصالحات 
ممكن است شامل هماهنگ كردن فعاليت اصلی 
مقايسه تر  قابل  به منظور  مسائل  بافت  تغيير  يا 
ساختن آن ها برای دانش آموزان است. مطالعات 
انجام شده دربارة معلمانی كه از مواد برنامة درسی 
رياضی استفاده می كنند، نشان می دهد كه توجه 

گام های  به جای  بزرگ،  ايده های  به 
آيين نامه ای خاص، كيفيت اين درس 
را بهبود می  بخشد )استين و كافمن1 
را  دانش آموز  يادگيری  و   )2010  ،

افزايش می دهد )براون2 ، 2009(.
كنيد:از  توجه  مسيرها  به   .2
درسی،  برنامة  راهنمای  نظر،  يك 
مجموعه ای از فعاليت ها و درس ها را 
اختيار  در  دانش آموزان  به  ارائه  برای 
اين  ميان  رابطة  اما  می گذارد.  شما 
شود.  گرفته  ناديده  نبايد  فعاليت ها 
دادن  برای شكل  كه  درس  هر  توالی 
شده"  قصد  "يادگيری  مسير  به 
از مهم ترين  طراحی شده است، يكی 
كمك های هر برنامة درسی است كه 
به خوبی طراحی شده است. مسير ها ـ 
چه در درون و چه در ميان درس ها  ـ  
بايد از نقطه ای كه دانش آموزان در آن 
قرار دارند آغاز شوند و به آن ها كمك 
كنند به سمت نقطه ای حركت كنند 
كه بايد به آنجا بروند. برای مثال، توالی 
باالتر،  ابتدايی  پايه های  در  كسر ها 
معموالً از شناخت دانش آموزان نسبت 
يك  تا  می كند  استفاده  "نصف"  به 
چهارم و حتی يك هشتم را به آن ها 
معرفی كند. زيرا اين كسر ها می توانند 

با تقسيم بخش های بزرگ تر كسر به بخش های 
كوچك تر به وجود آيند. اين كسر ها می توانند برای 
مقسوم  معنی  مساوی،  كردن های  تجزيه  درك 
عليه، و كسر واحد، پيش از معرفی يك سوم و يك 

ششم مورد استفاده قرار گيرند.
آغاز  در  كه  تكليف هاي دست گرمی  از  بسياری 
دورة  و  مرور  به منظور  می گيرند،  قرار  درس ها 
اين آموخته شده اند و در  از  مفاهيمی كه پيش 
درس آينده مورد استفاده قرار می گيرند، طراحي 
مي شوند. در بيشتر موارد، منطق زير بنايی يا حتی 
جزييات مسير به روشنی بيان نمی شوند. معلمانی 
را ديده ام كه اين توالی ها را از بين می برند و تكليف 
دست گرمی طراحی شده را با تكليفی دشوار و 
حتی غير مرتبط جايگزين می كنند. اگر معلمان 
فعاليت های  و  درس ها  سازمانی  ساختار  پی  در 
گردآوری شده در برنامة درسی خود باشند، تأثير 
اقتباس هايی را كه انجام می د هند، درك كنند و از 

تضعيف اين مسير خودداری مي كنند.
كه  است  شايسته  كنيد:  پيش بينی   .3
معلمان 3فعاليت های آموزشی متبلور شده در مواد 

برنامة درسی را به مثابه نقطة آغازی برای يادگيری 
دانش آموزان به حساب آورند. يادگيری وقتی اتفاق 
می افتد كه دانش آموزان با ايده های تازه ای دست 
و پنجه نرم كنند و آن هايی را كه برايشان آشنا 
تدوين كنندگان  دهند.  توسعه  و  بسط  هستند، 
برنامة درسی می دانند كه معلمان از طريق فرايند 
هدايت  در  كننده ای  تعيين  نقش  معناسازی، 
برای  نمی توانند  اما  بازی می كنند،  دانش آموزان 
هر احتمالی برنامه ريزی كنند. هنگام برنامه ريزی 
درس ها با استفاده از مواد برنامة درسی، تمركز بر 
پاسخ های ايده آلی كه دانش آموزان ممكن است 
ارائه كنند، غالباً آسان تر است )يعنی راه حل ها 
آن مطلب  نشان دهندة درك  كه  توضيحاتی  يا 
است(، تا در نظر گرفتن پاسخ های نادرست يا نيمه 
صحيح. وقتی شيوه هايی را پيش بينی می كنيد 
كه محتمل است دانش آموزان خاص شما از آن 
طريق پاسخ بدهند، می توانيد آنچه را كه اين پاسخ 
ها از تحول شناختی دانش آموزان آشكار می كنند، 
در نظر بگيريد و دربارة اين موضوع فكر كنيد كه 
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چگونه واكنش نشان دهيد.
معلمان  كنيد:  همكاری  همكاران،  با   .4
می توانند به صورت گروهی با مواد برنامة درسی 
خود هم پايی داشته باشند، با هم برای شناسايی 
پيشرفت های  كنند،  همكاری  بزرگ  های  ايده 
يادگيری را در نظر بگيرند،پاسخ های دانش آموزان 
را پيش بينی و برای آن ها برنامه ريزی كنند، و برای 
تأمين نياز های دانش آموزان انطباق های درخور و 
مناسبی به عمل آورند. اين نوع از مشاركت برنامة 
درسی ـ معلم، يكدستی و انسجام برنامة درسی 
وقتی  می سازد.  امكان پذير  مدرسه  سطح  در  را 
به  می كنند،  تفكر  و  برنامه ريزی  هم  با  معلمان 
احتمال زياد، تصميم هايی مي گيرند كه برای همة 
دانش آموزان هنگام ارتقا از يك پايه يا كالس به 

پايه و كالس ديگر سودمند است.
تدريس خوب همراه با مواد برنامة درسی

چهار سال را در همكاری با كيم شيلر و همكارانش 
سپری كردم. همراه با هم آموختيم كه در تدوين 
برنامة درسی جديد مشاركت كنيم. متوجه شدم 
كه حق با كيم بود: مواد برنامة درسی نمی توانند 
شوند.  كيفيت  با  تدريس  يا  معلم  جايگزين 
معلمان اين قدرت را دارند كه متن درسی را به 
زندگی دانش آموزان وارد كنند و آن را به زندگی 
می شناسند،  به خوبی  را  آن ها  كه  دانش آموزانی 
مرتبط سازند. نكتة مهم ديگر اين است كه مواد 
فراهم  معلم  برای  محكمی  بنيان  درسی  برنامة 
می كنند و تدريس خوب مستلزم آن است كه معلم 
اين بنيان را تشخيص دهد و سپس، ساختمانی با 
توجه به دانش آموزان و مسائل مرتبط با آن ها روي 

آن بنا كند.

معلمان و مطالب 
برنامه درسی قابل 

جابه جایی با یکدیگر 
نیستند. آن ها واقعًا کاری 

متفاوت، اما مکمل هم 
انجام می دهند.

معلمان نیاموخته اند که 
چگونه به شکلی مؤثر با 

مطالب برنامة درسی هم یار 
شوند
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معلمان خوب در برابر طرز تفكر »آموزش با 
هدف آزمون« مقاومت نشان مي دهند. اما 
اگر آزمون به معناي سنجش معتبر عملكرد 
و  دادن دو مفهوم»آموزش«  قرار  باشد،  دانش آموزان 
»سنجش« در يك طبقه، به منزلة»ياد دادن با هدِف 
آزمودن« نيست. در صورتي كه آزموني، موشكافانه، به 
اندازة كافي دشوار و به دنبال اندازه گيري سطح هاي 
مفهوم  دو  اين  بودن  هم طبقه  باشد،  دانش  عميق 
"كدام  بپرسيم:  خودمان  از  كه  است  آن  معناي  به 
برنامه ريزي را براي آموزش انجام دهيم تادر اندازه گيري 

نيز دقت و شدت كافي داشته باشد؟"
امروزه در سنجش هايي كه بر پاية استانداردها انجام 
هم  تا  دارد  وجود  كافي  دشواري  و  دقت  مي شوند، 

نويسنده: نانسي بويلس 1
برگردان: معصومه خيرآبادي

توجه به اين موضوع كه آيا دانش آموزان مطالب را به طور عميق 
مي سپارند، ضرورت  خاطر  به  را  واقعيت ها  فقط  يا  مي گيرند  ياد 
نشان  كالسي  برنامة  از  قسمتي  به عنوان  را  دقيق"  "آموزشي 

مي دهد.

به چالش كشيده شوند.  معلمان  و هم  دانش آموزان 
اما يوهان و لي2  در سال 2012 با تحليل آزمون هاي 
ايالتي نشان دادند كه اوضاع همواره بر اين منوال نبوده 
هم  و  خواندن  آزمون هاي  هم  كه  طوري  به  است؛ 
آزمون هاي نوشتن، در نزديك به 80 درصد از موارد، 
به جاي اينكه دانش آموزان را به تحليل، انتقاد و توسعة 
آن ها  توانايي  سنجيدن  به  تنها  واداركنند،  تفكرشان 
در به خاطر آوردن جزئيات و كاربرد مهارت ها محدود 
شده اند. البته اين وضعيت در حال تغيير است. چنانچه 
از سال 2011 تاكنون، 45 ايالت در استانداردهاي خود 
تجديدنظر كرده و ترازهايي را برپا كرده اند كه طبق 
تلقي مي شوند  به عنوان »خبره3«  آن ها دانش آموزان 

)پيترسون، باروز و گيفت4  2016(.

اين تجديدنظر، به معناي دقت بيشتر و دستيابي به 
معناي  به  اينكه  است. ضمن  دانش  عميق تر  سطح 
اضطراب بيشتر براي معلمان و دانش آموزان نيز هست. 

جاييكهبرنامهريزيبرايعمقبخشيدنبه
دانشازمسيراصليخودمنحرفشدهاست

وقتي معلمان سؤال مي كنند: "در سنجش هاي دقيق تر 
و دشوارتر، عمق بخشيدن به دانسته هابه چه چيزي 
نوع  اين  براي  را  دانش آموزان  چگونه  دارد؟  شباهت 
الگو هاي معروفي  به  "اغلب  آماده كنيم؟  انديشيدن 
داده  ارجاع  بلوم"  "طبقه بندي  الگوي  همچون 
مي شوند كه شش سطح پردازش شناختي را مطرح 
به كاربردن؛  كرده است: به خاطر سپردن؛ فهميدن؛ 

عمق 
بخشيدن
نسته ها ا د به   

»{
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تحليل كردن؛ ارزيابي كردن؛ خلق كردن. )آرمسترانگ 
)1

اما راهنمايي كردن بر پايةچنين الگوهايي غالباً خيلي 
كلي و حتي گاه گمراه كننده است. براي مثال، بعضي 
از مدرسه ها استفاده از پروژه ها را گسترش داده اند، زيرا 
خودكار  به طور  پروژه ها  روي  كار  كه  مي كنند  تصور 
همچون  مهارت هايي  از  باالتري  سطح هاي  نيازمند 
»خلق كردن« و »ارزيابي« هستند. معلمان به تجربه 
دريافته اند كه دادن تكليف هايي همچون: »نقشه اي 
از اتاق خواب رويايي خودت را بكش«، يا: »مدلي در 
افزايش  بساز2«،براي  سارا  از شخصيت  واقعي  اندازة 
سخت گيري هايي كه هدف سنجش هاي جديد است، 

كارآمد نيستند.
به برخي از معلمان، استفاده از »گردونة فعل3« توصيه 
شده است كه فعل ها را در حوزه هاي شناختي متنوعي 
از وسيله اي  آن  )تكليفي است كه در  مرتب مي كند 
چرخشي و دايره اي شكل براي آموزش صورت هاي 
متفاوت فعل ها استفاده مي شود(. آن هاتكليف هايي را 
تعيين كرده اندكه به جاي پرداختن به فعل هاي »سطح 
پايين« همچون تشخيص دادن، فهرست كردن و پيدا 
كردن، به فعل هاي »سطح باال« همچون ارزشيابي، 
برنامه ريزي و توجيه كردن مي پردازند؛گرچه اين توصيه 
نيز چندان مفيد نبوده است. براي مثال، توصيف كردن 
به طور دقيق در يك طبقه بندي نمي گنجد. مي توان از 
دانش آموزان خواست كه يك شخصيت را با جزئياتي 
توصيف كنند كه مستقيماً از يك متن بازيابي شده  اند. 
انجام اين تكليف به دانش سطح پاييني نياز دارد. ولي 
اگر از دانش آموزان بخواهيم شباهت ها و تفاوت ها را 
آن گونه توصيف كنند كه يك نويسنده، شخصيت ها 
را در دو متن متفاوت مجسم مي كند، تكليفي قوي تر و 

سطح باالتري ارائه شده است.
ما به روشي بهتر براي آموزش نياز داريم تا دانسته ها 
را عمق ببخشيم و دانش آموزان را براي سنجش  هاي 

"استاندارد  محور" آماده كنيم. 

سنجشعمقدانش

دارد،  احتمال  كه  شويم  آشنا  سؤاالتي  انواع  با  ابتدا 
دانش آموزان در اين سنجش هاباآن ها مواجه شوندو در 
مورد سطح هاي متفاوت تفكر كه هدف چنين سؤاالتي 
است نيز به تأمل بپردازيم. در اينجا، نمونه اي ازسؤاالت 
به  ورود  آمادگي  "آزمون  مي شود:  ارائه  آزمون  دو 
سنجش  "توافقنامه  و  شغل4"  يافتن  و  دانشگاه 
متعادل5". اكنون تصور كنيد كه چگونه سؤاالت مطرح 
دانش  به  مربوط  چهار سطح  آزمون ها،  اين  در  شده 

عميق را نشان مي د هند؛ دانشي كه نورمن وب6)2014( 
آن ها را معرفي كرده است: يعني به خاطر آوردن و توليد 
كردن، مهارت ها و مفاهيم، تفكر راهبردي و استدالل، 
و تفكر پيشرفته. شرح بيشتر هر يك از اين سطح ها در 

ادامه آمده است:

سطحاول:بهخاطرآوردنوتوليدكردن

خاطرآوردن  به  نيازمند  سطح  اين  تكليف هاي  انجام 

حقايق و قرار دادن اطالعات در متن است تا به سؤاالتي 
»كجا؟«،  چيزي؟«،  »چه  كسي؟«،  »چه  همچون 
»چرا؟« و »چگونه؟« پاسخ دهند. دانش آموزان يا پاسخ 
را مي دانند يا نمي دانند و پاسخي كه مي دهند مي تواند 
درست يا غلط باشد. نمونه اي از سؤاالت چندگزينه اي 

كه اين سطح را منعكس مي كنند، عبارت اند از:
*معناي واژة"trudged" )خراب شد( كه در پاراگراف 

10 داستان عاميانه به كار رفته است، چيست؟
كمك  خواننده  به  عاميانه،  ازداستان  جمله  *كدام 

مي كند، معناي واژةtrudged را بفهمد؟
سؤاالت دوقسمتي مانند دو سؤال باال را مي توان به 
هر جنبه از ادبيات يا متن اطالعاتي،همچون تحليل 
شخصيت، بسط دادن موضوع، ساختار متن و غيره ربط 

داد. 
هنگامي كه دانش آموزان را در آموزش سطح اول درگير 
مي كنيم، ممكن است چنين به نظر برسد كه ارائة پاسخ 
نيست.  زيادي  انتظار  دانش آموزان،  سوي  از  صحيح 
زيرا همة آنچه دانش آموزان بايد انجام بدهند تا پاسخ 
صحيحي ارائه كنند، اين است كه به متن برگردند و 
كلمات درست را از داخل متن پيدا كنند. اما در اين 
مورد نيز مشكل مراجعه به متن وجود دارد. تعداد زيادي 
از دانش آموزان به جاي اينكه وقت بگذارند و با مراجعه 
دوباره به متن از درستي پاسخ مطمئن شوند، به حافظه  
يا دانش قبلي خود اعتماد مي كنند. نتيجه، پاسخ هاي 
اشتباه يا پاسخ هايي است كه بر اساس شواهد مبهم 
و كلي به دست آمده اند. وقتي با چنين شرايطي مواجه 
مي شوم، نسبت به خطاهاي دانش آموزان بازخورد نشان 
مي دهم و به آن ها مي فهمانم كه ِصرف انجام تكليف 

هدف نيست، بلكه انجام صحيح تكليف مدنظر است.
اول،دقت و دشواري  اين صورت،در آموزش سطح  در 
آموزش كجا قرار دارد؟ در مقام معلم، دقت و دشواري 
آموزش در اين سطح، در حفظ و تداوم انتظارات خود از 
دانش آموزان و ارائة صادقانه، ويژه و فوري بازخوردنهفته 
است. براي دانش آموزان نيزدقت و دشواري، به معناي 
نگه داشتن خودشان در موقعيت پاسخ گويي دقيق و 
انتخاب بهترين شواهد و مدارك براي ارائه به معلم 
تفهيم  موضوع  دربارةاين  را  دانش آموزان  اگر  است. 
نكنيم كه مهارت در خواندن و نوشتن بيشتر در صراحت 
و دقت است تا در »نزديك شدن به موضوع به اندازة 
سطح هاي  به  رسيدن  براي  دانش آموزان  كافي«، 

عميق تر تفكرتالش كمتري خواهند كرد. 
اين است كه براي آموزش  از همه  به عالوه، مهم تر 
مطالب در سطح اول، ارزشي را قائل شويم كه شايستة 
آن است. »به خاطر آوردن« و »توليد كردن«، اجزاي 
سطح هاي ديگر در عمق بخشيدن به دانش هستند؛ زيرا 
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تمامي درك مطلب ها بايد بر پايةشواهد به دست آمده 
از متن انجام شوند. 

سطحدوم:مهارتهاومفاهيم

دانش آموزان  از  دوم  سطح  سنجش  تكليف هاي 
انجام  يا  مسئله  دربارةچگونگي حل يك  مي خواهند 
يك فعاليت تصميم هايي را اتخاذ كنند. در اين سطح 
نيز براي سؤال هايك پاسخ درست در نظر گرفته شده 
است؛ اگرچه در مورد سؤال هاي بازپاسخ، ممكن است 
باشند.  گفتن  قابل  متفاوتي  روش هاي  به  پاسخ ها 
شامل  است  ممكن  سطح  اين  سنجشي  سؤال هاي 

موارد زير باشند:
*معناي اين نقل قول چيست؟ "گامي كوتاه براي يك 

مرد، مي تواند جهش بزرگي براي بشريت باشد."
*كدام كلمه شخصيت ---- را توصيف مي كند؟

دربارة  است،زيرا  آشناتر  معلمان  براي  سطح  اين 
مهارت هاست و مهارت ها همواره نقطة تمركز آموزش 
خواندن و نوشتن بوده اند و ما فكر مي كنيم كه "اين 
مهارت را به دست آورده ايم." اما در اينجايك دشواري 
وجود دارد كه ممكن است پيش بيني نشده باشد؛اينكه 
قابليت  توانست  نخواهيم  دقيق  برنامه ريزي  بدون 
دانش آموزان را براي كنار آمدن با اين سطح از دانش 

افزايش دهيم. 
مهارت هاي  درايجاد  دشواري  و  معلمان،دقت  نظر  از 
انتقال  به  دانش آموزان،  در  نوشتن  و  خواندن 
توضيح  يعني  دارد؛  بستگي  آموزش  استادانةمراحل 
دادن، ارائة الگو و تمرين كردن. دقت در توضيح دادن 
مي تواندما معلمان را به خطا بيندازد، زيرا تصور مي كنيم 
توصيف  به وضوح  درس  ابتداي  در  را  هدفمان  اگر 
كنيم و براي مثال بگوييم: "امروز مي خواهيم روي 
از يك  مختصري  را  آن  و  كنيم  كار  خالصه  نويسي 
در  را  اصلي  نكات  كه  اطالعاتي  انتخاب  يا  داستان 
بر دارد، تعريف كنيم،" همه چيز را به خوبي توضيح 

داده ايم. 
را  چيز؟«  »چه  زيرا  است،  منطقي  شروع  يك  اين 
براي دانش آموزانمان تعيين كرده ايم. اما دانش آموزان 
نيازمند دانستن»چگونه؟« نيز هستند: آن ها بايد بدانند 
چگونه شاهد و مدركي پيدا كنند كه درخالصه نويسي 
گنجانده شود. براي آغاز اين فرايند، بايد مراحل زير را 

به دانش آموزان آموزش دهيم: 
در  كه  بگنجانند  در خالصه  را  فعاليت هايي  تنها   .1

سراسر داستان ذكر شده است.
2. به جزئياتي نپردازند كه صرفاً توصيفي هستند )مثل 

اينكه يك شخصيت چگونه به نظر مي رسد.(

كه  كه،همةفعاليت هايي  كنيد  حاصل  اطمينان   .3
مسئلة مورد نظر را به راه حلي مشخص ربط دهند، 

در خالصه گنجانده شده است.
سطح  يادگيري  در  دقت  نيازمند  و  دشوار  قسمت 
از  استقالل  آوردن  به دست  دانش آموزان،  براي  دوم 
طريق آن مهارت است. بنابراين، ضروري است كه 
معلمان آموزش غيرمستقيم را در برنامة كار خود قرار 
دهند؛آموزشي كه به تدريج مسئوليت آن هارا كاهش 
 مي دهد. غالباً سطح معيني از مهارت را در دانش آموزان 
ايجاد مي كنيم كه همه روزه توسط خودمان پشتيباني 
مي شود.زيرا تصورمي كنيم تمرين بيشتر دربارة»فكر 
اصلي«يا »هدف نويسنده«در نهايت موجب مي شود 
آنچه  بين  اشتباه،ارتباط  اين  شود.  درك  اصلي  ايدة 
خيلي  راهنمايي  با  و  درس  يك  طي  دانش آموزان 
هنگام  كه  باآنچه  دهند،  انجام  مي توانند  زيادمعلم 
سنجش مي توانند انجام دهند، قطع مي كند. اگر در 
پايان هر درس از خودمان بپرسيم: "امروز در مقايسه 
با روز گذشته،دانش آموزان چه كارهايي را با وابستگي 
اين  براي  آن گاه  دهند،"  انجام  مي توانند  كمتري 
مهارت آموزي ها، برنامه ريزي مؤثرتري خواهيم داشت.

مهارت هاي  بر  بايد  دانش آموزان  اينكه  سخن  پايان 
سطح دوم )يعني مهارت هاي خواندن و نوشتن( تسلط 
پيدا كنند، زيرا براي رفتن به اليه هاي عميق تر دانش 

به اين مهارت ها نيازخواهند داشت. 

سطحسوم:تفكرراهبرديوقدرتاستدالل

دانش آموزان  از  سطح  اين  به  مربوط  تكليف هاي 
مي خواهند؛ضمن استفاده از شواهد و مدارك، منطق 
خود را نيز به كار گيرند و دربارة يك متن انتزاعي تر فكر 
كنند. سؤاالت اين سطح بيش از يك پاسخ امكان پذير 
دارند و دانش آموزان بايد بتوانند پاسخ هاي خود را توجيه 

كنند. مثال ها به قرار زيرند:
*موضوع )يا فكر اصلي( اين متن چيست؟ براي اثبات 

پاسخ خود، جزئياتي از متن را ذكر كنيد.
بر  را  تأثيري  ..... چه  از عبارت  استفاده  با  *نويسنده 

مخاطب گذاشته است؟ 
*دليل اصلي براي گنجاندن نقشه ..... توسط نويسنده 

چه بوده است؟ 
*كدام يك از جزئيات متن با ادعاي نويسنده غيرمرتبط 

است؟
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كه  دهيم  نشان  تا  مي آوريم  دليل  هنگامي كه 
»واقعًا  جديد  سنجش هاي 

اين واقعيت هستيم كه  دشوار«ند، در حال فهميدن 
سؤاالت زيادي از اين سنجش درعمق دانش، يعني 
در اليه هاي سه و چهار، قرار دارند و بنابراين، براي 
مي توانيم  اما  مي رسند.  به نظر  دشوار  دانش آموزان 
انجام  خود  آموزشي  برنامه ريزي  در  زيادي  كارهاي 
دهيم تا اطمينان پيدا كنيم، دانش آموزان با فكر كردن 
عميق به صورت جدي كنار آمده اند. در برنامه ريزي مؤثر 
براي سطح سه، ابتدا بايد بفهميم به  چه منظوري داريم 
برنامه ريزي مي كنيم. تعداد اندكي اصول راهنمادر اين 

زمينه وجود دارند:
به  زيادي  حد  تا  بايد  سطح  اين  دانش آموزان   *
به  دستيابي  براي  بپردازند.  استنباط  و  نتيجه گيري 
را  دانش آموزان  است  ممكن  برنامه ريزي  هدف هاي 
ترغيب كنيد كه موضوع )يا ايدة اصلي( متن را از همان 
ابتدا جست وجو كنند، نه اينكه منتظر بمانند در پاراگراف 
در  چيست؟«  اصلي  »موضوع  بپرسيد:  آن ها  از  آخر 
واقع، با اين كار مي خواهيد به دانش آموزان بياموزيد كه 

موضوع اصلي در كل متن قابل مشاهده است.
* ضروري است دانش آموزان مانند يك نويسنده فكر 
كنند. به اين نكته بينديشند كه: چرا نويسنده هنگام 
داده  انجام  را  خاصي  انتخاب هاي  متن  سازمان دهي 
است و چرا طرحي كلي را تكرار كرده يا اين بازگويي 
كار  اين  به  ما  است؟  داده  انجام  خود  داستان  در  را 
اگر  و  مي گوييم  نويسنده«  يك  همچون  »خواندن 
به خوبي آموزش داده شود، توانايي نوشتن دانش آموزان 

را نيز مثل توانايي خواندن آن ها ارتقا مي دهد.
* ضروري است دانش آموزان، هم ساختار بيروني متن 
را بفهمند )چرا كه متن به روش خاصي، مانند مسئله / 
پاسخ يا مقايسه / مقابله سازمان دهي شده است( و هم 
ساختار داخلي آن را )چگونه قسمت هاي متفاوت متن 
با يكديگر جور در مي آيند(. دانش آموزان را راهنمايي 
اين  كنند: هدف  قبيل مطرح  اين  از  كنيد، سؤاالتي 
آيا  مي كند؟  معرفي  را  مسئله اي  آيا  چيست؟  عبارت 

ديدگاه مغايري را نشان مي دهد؟ نويسنده قصد دارد 
چه چيزي را نشان دهد؟

* دانش آموزان بايد دربارة آنچه مي خوانند، منتقدانه 
بينديشند: چه چيزهايي مرتبط يا غيرمرتبط هستند؟ 
بهترين شواهد كدام اند؟ چه چيزي را نويسنده توانسته 
است واضح تر توضيح دهد؟ به دانش آموزان بياموزيد 
كه در قالب منتقدان متن درآيند: "به عنوان مشتري 
چه  و  است  مفيد  چيزهايی  چه  متن  در  اطالعات، 

چيزهای بي فايده اي براي من وجود دارند؟"
خواسته اي  در سطح سوم  دانش  به عمق  دستيابي 
گزاف است. معلمان بايد در فراهم كردن فرصت هاي 
كافي براي خواندن دقيق متن پيچيده اي كه از نظر 
معنا و ساختار غني است، دقت كنند. اين امر به معناي 
ارائة گزارش پيشرفت كار كمتر و انجام گفت وگوهاي 
بيشتر است. آيا زماني را به اين موضوع اختصاص 
داده ايم كه دانش آموزان دربارة اين متن ها با هم در 
ارزشيابي  تا  قالب گروه هاي كوچك گفت وگو كنند 
از درك معنا از طريق گفت وگو امكان پذير شود؟ آيا 
دانش آموزان را وادار كرده ايم، توضيح دهند كه چگونه 

به يك پاسخ مشخص رسيده اند؟
بردن  باال  دانش آموزان،  براي  سطح  اين  دشواري 
كيفيت درك و فهمشان است. در آمريكا، درس هاي 
مشترك اصلي، دانش آموزان را به نوعي به مسيري 
هدايت مي كنند كه در آن، ارائة شواهد و مدارك به 
تنهايي هدف اصلي خواندن در نظر گرفته مي شود.
اما ارائة شواهد به تنهايي هرگز تعيين كنندة مهارت 
خواننده نخواهد بود. بهترين خواننده از شواهد استفاده 

مي كند تا خودش به پاسخ برسد.

سطحچهارم:تفكرپيشرفته

مي خواهند  دانش آموزان  از  سطح  اين  تكليف هاي 
اطالعات را با مراجعه به منابع گوناگون، در هم تنيده 

و يكپارچه كنند. سؤاالت نمونه شامل موارد زيرند:
* توضيح دهيد كه منابع 1 و 2 دربارة چه چيزي 

صحبت مي كنند؟ ايده هاي موجود در آن ها را به زبان 
خودتان ارائه كنيد.

از بين   .... از  ايدة اصلي در اين مقاله عبارت است   *
منابع، دو سند ارائه كنيد كه اين نوع طرز تفكر را تأييد 
مي كند و شرح دهيد كه چگونه هريك از آن ها مؤيد 

اين ايده است.
* در كدام يك از منابع مورد نظر، احتمال ارائه مفيدترين 
اطالعات دربارة.... موجود است؟ توضيح دهيد، چرا اين 

منبع از ساير منابع مفيدتر است؟
در  بهتري  كار  منبع،  كدام  موجود،  منابع  ميان  از   *
توضيح پديدة.... انجام داده است؟ از منبعي كه از پاسخ 

شما حمايت مي كند، سه شاهد مشخص ارائه دهيد.
* چگونگي ارائه و توسعة ايدة اصلي توسط نويسنده را 
در دو متني كه در حال خواندن آن ها هستيد، مقايسه و 

تفاوت آن ها را مشخص كنيد.
* توضيح دهيد چگونه هريك از متن هاي منتخبي 
كه دربارة موضوع مي خوانيد، مي توانند در نوشتن اين 

موضوع توسط يك نفر مفيد واقع شوند.
بر  تسلط  براي  دانش آموزان  كردن  آماده  به منظور 
طراحي  نيازمند  معلمان  يادگيري،  عميق ترين سطح 
به  را  دانش آموزان  كه  هستند  بيشتري  درس هاي 
برقراري ارتباط بين منابع مختلف وادارد )اين درس ها 
مي توانند به مواد آموزشي چاپ شده محدود نباشند، 
بلكه ويديوها، صداهاي ضبط شده، تصويرها و غيره 
را نيز در بر بگيرند(. در شرايط مطلوب، معلمان طوري 
برنامه ريزي مي كنند كه منبع 1 به طور دقيق خوانده 
شود، تحليل مشابهي از منبع 2 انجام گيرد و سپس 

درسي در مورد يكپارچه سازي هر دو منبع ارائه شود.
اما ِصرف گنجاندن متن درس هاي مختلف در يكديگر 
كافي نيست. درسي كه در آن ارتباط متني به خوبي 
برقرار شده باشد، دانش آموزان را وامي دارد به شباهت ها 
منابع خوانده شده  بين  تفاوت هاي كليدي موجود  يا 
نيز پي ببرند. به عالوه، سؤالي را در ذهن دانش آموزان 
برمي انگيزد تا آن ها را به سطحي عميق تر از دانش 
در دو متن مرتبط رهنمون شود؛ يعني ارتباط دو متن 
مورد توجه قرار گيرد. براي مثال، ممكن است معلمي 
دو مقالة مختلف دربارة اهميت نوشيدن آب سالم به 
كالس ارائه كند: يكي از مقاله ها از نوع خبري است 
و با جدول ها و نمودارهايي دربارة مكان هاي موجود 
در جهان كه با كمبود آب مواجه هستند، همراه است. 
مقالة ديگر سرمقالة يك مجله است، همراه با عكسي 
از يك كودك كه هر روز مسافت زيادي را مي پيمايد 
تا براي مصرف خانواده اش در سطل هاي سنگين آب 
سالم تهيه كند. براي مقايسة متفكرانه بين اين دو متن، 

معلم مي تواند سؤاالتي از اين نوع مطرح كند:

امروزه در سنجش هايي كه بر 
پايةاستانداردها انجام مي شوند، دقت و 

دشواري كافي وجود دارد تا هم دانش آموزان 
و هم معلمان به چالش كشيده شوند.
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* كداميك از مقاله ها، با احتمال بيشتر، شما را متقاعد 
مي كند كه به مبارزات حمايت از آب سالم كمك مالي 
كنيد؟ چرا و چگونه نويسنده اين بحث را متقاعدكننده 

مطرح كرده است؟
* اگر در حال نوشتن يك گزارش باشيد و بخواهيد 
نشان دهيد كه چگونه كمبود آب سالم به يك مشكل 
جهاني تبديل شده است، از كدام منبع استفاده خواهيد 
قوي تر  شما  عقيدة  اثبات  براي  جزئيات  كدام  كرد؟ 

هستند؟
* منبع 2 )سرمقالة برگرفته از مجله( عكسي از يك 
در  آب  حمل  مشغول  كه  مي دهد  نشان  را  كودك 
سطل هاي سنگين است. چگونه همين عكس مي تواند 
در منبع 1 )مقالة خبري( نكته اي را به پيام نويسنده 

اضافه كند؟
در  در سطح چهارم،  آموزش  معلمان، دشواري  براي 
راهنمايي  به منظور  ارتباطي  نكته هاي  بهترين  ابداع 
دانش آموزان به سطحي عميق تر از دانستن، قرار دارد. و 

براي دانش آموزان، دقت در آموزش در سطح چهارم، 
هنگامي به دست مي آيد كه معناي موجود در متن، 
الهام بخش عمل در جهان خارج شود: چگونه مي توانم 
از اين دانش جديد، براي حل اين مسئله كمك بگيرم؟ 
هم  و  دانش آموزان  هم  چهارم،  سطح  دانش  عمق 
معلمان را قادر مي سازد، تا با به كار انداختن عضالت 
فكري خود كه هرگز از وجودشان با خبر نبوده اند، فراتر 
از مطالبات هر آزمون، به قدرت نمايي بپردازند. تصور 
طوري  را  دانش آموزان  همة  مي توانستيم  اگر  كنيد 
آموزش دهيم كه تمامي خواندني هاي اطراف خود را 

با همين عمق بخوانند، چه امكاناتي به وجود مي آمد.

زاويةجديديبراينگاهكردن
ميزان  بررسي  در  را  جديدي  نگاه  دهيد  اجازه 
دقت در آموزش پيشنهاد كنم. اگر دقت را تنها در 
ببريم،  به كار  باالتر  سطح  تفكر  به  رسيدن  معناي 
دانش بنيادين متن را ناديده گرفته ايم؛ دانشي كه 

دانش آموزان براي درك كامل پيچيدگي هاي عميق تر 
موجود در يك متن به آن نياز دارند. در حالي كه در 
آموزش خود بازانديشي مي كنيم، بايد مطمئن شويم كه 
نه تنها هر چهار سطح دانش ـ يعني به خاطر سپاري 
و بازتوليد، مهارت ها و مفاهيم تفكر راهبردي و تفكر 
پيشرفتهـ  را مورد توجه قرار داده ايم، بلكه در هر سطح 
نيز، خود و دانش آموزانمان بايد پاسخ گوي رعايت دقت 

باشيم.
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نویسنده: سوزی پپر رولینز
برگردان: مارال یغمائیان

با برنامه ريزی برای "داربست سازی" در هر درس و برنامه ريزي براي آن، دانش آموزان 
توانمند می شوند تا در بازی بمانند و موفقيت را تجربه كنند.

به موقع حمایت 

و  مفهوم ها  از  پر  روزه  همه  درس  كالس های 
استعاره هايی هستند كه در درس هاي مختلف به كار 
می روند؛ از قوانين اهم1 ، نيوتن2  و پاسكال3 گرفته 
تا وزن شعر، مساحت چند ضلعی و مطالب تاريخی. ولی سؤال 
اساسی اين است كه چگونه دانش آموزان می توانند اين همه 
مطلب را ياد بگيرند يا آن ها را حفظ كنند. بدون ترديد، بسياری از 

آن ها در اين كار موفق نمی شوند.
همين طور، در حالی كه مغز های دانش آموزان به شدت به دنبال 
يادآوری اطالعات است، اطالعات بيشتری نيز در حال عرضه 
شدن به آن هاست؛ اطالعاتی كه بايد مرتب، سازمان دهی و 
جايابی شوند. خأل موجود در مهارت های پايه و در اطالعات 
مهم زمينه ای كه در حافظة بلند مدت نقش نمی بندند، می توانند 

يادگيری مفاهيم جديد را غيرممكن كند.
به  رسيدن  در  دانش آموزان  به  می تواند  "داربست سازي4" 
موفقيت بيشتر كمك كند و الزم نيست برای اين كار منتظر 
بمانيم تا دانش آموزان در ميانة راه كم بياورند. به جای آن، معلمان 
می توانند از قبل برنامه ريزی كنند و از دانش آموزانی كه به پر 

كردن اين خأل ها نياز دارند، پشتيبانی كنند.

چرابرنامهريزیبرایداربستسازی؟
بتوانند  تا  است  دانش آموزان  به  كمك  فرايند  داربست سازی 
تكليفی را انجام دهند كه در شرايط ديگر غيرممكن بود. همانند 
تا  می شود  ساخته  سازه  يك  روی  كه  فيزيكی  داربست  يك 
كارگران بتوانند به مكان های بلندتر دسترسی پيدا كنند، داربست 
سازی آموزشی ابزار باال بردن دانش آموزان به سطح باالتری از 

عملكرد است.
دو دانش آموز از يك كالس را در نظر بگيريد كه به هر دوي 

آن ها مفهوم جديد "احتمال5"  معرفی می شود. هر دو دانش آموز 
به شدت مشغول انجام كار های غير جدی و سرسری هستند. 
كالس در مرحلة اوليه كار موفق است! حاال معلم می گويد: 

"امروز می خواهيم از كسر استفاده كنيم."
دانش آموز "الف" از اين درس واهمه ای ندارد، اما دانش آموز 
"ب" سرجای خود ميخكوب می شود. افكارش ناگهان به سمت 
تجربه هاي ناموفق زيادی سوق پيدا می كند كه در كسر داشته 

است.
ـ من در كسر بسيار ضعيف هستم! آيا مدرسه تا به حال متوجه 
اين موضوع نشده است؟ بعضی عددها در ذهنم تداعی می شوند، 
ولی بيشتر آن ها را به خاطر نمی آورم. گويا دربارة ضرب يا تقسيم 
بود؟ صبر كن، فكر كنم چيز هايی در مورد مخرج مشترك بود. 
من از كسر متنفرم و نگرانم كه نتوانم در رشتة مورد عالقه ام 

بگيرم!...
اما فرض كنيد كه معلم داربست سازی را به اين طرح اضافه 
با كسر كار كنيم،  اينكه می خواهيم امروز  كند: "با توجه به 
يادداشت هايی را روی ميز ها گذاشته ام كه كسر را برای شما 
يادآوری می كند. به عالوه شامل مثال هايی است كه به درستی 
مدتی  می كرديد،  استفاده  كسر  از  كه  زمانی  از  شده اند.  حل 
گذشته است. بنابراين، برای دسترسی آسان به كسر ها، يكی 
از يادداشت ها را به دفتر خود بچسبانيد. به اين يادداشت ها نگاه 

كنيد و قسمت هايی را كه برايتان اهميت دارد، برجسته كنيد."
در واقع، معلم دانش آموزانی را كه هنوز روي كسر تسلط پيدا 
نكرده اند، رها نكرده است. او از طرح داربست سازی استفاده 
كرده است تا اين دانش آموزان جايی را برای كمك گرفتن داشته 
باشند. به عبارت ديگر، به جای جست وجوی زياد در حافظه برای 
پيدا كردن اطالعاتی كه فراموش كرده اند، آن ها می توانند بر 

»{
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مفهوم جديد "احتمال" تمركز كنند. بعضی از دانش آموزان به 
داربست سازی نياز نخواهند داشت و بعضی به شدت به آن متكی 
خواهند بود. بعضی هم ممكن است برای مدت كوتاهی از آن 

استفاده كنند و سپس كمتر و كمتر از آن استفاده كنند.
به  كه  است  شده اي  حساب  آموزشی  ابزار  داربست سازی 
دانش آموزان كمك مي كند، منابع ذهنی خود را به تكليف جديد 
ربط دهند. زيرا با حمايت های بجا و مناسب از دانش آموز و رفع 
خألهای گذشته، او احساس می كند كه فرصت بيشتری برای 
موفقيت دارد. يادگيری كاری پر مخاطره است و تالش كردن 

به معنای دردسر درست كردن برای خود و شكست احتمالی در 
يادگيري است. داربست سازی می تواند،در يادگيری مفاهيم جديد 

از بعضی از اين فشار های روانی بكاهد.

نگاهبهعقبوحركتبهجلو
وقتی خألهای يادگيری از گذشته تا به حال ادامه پيدا می كند، 
بايد به سختی تالش كنيم خأل بيشتری را به آن اضافه نكنيم. اگر 
دانش آموز در درس"احتمال" بدون حمايت رها شود، "احتمال" 
ممكن است به مفهوم ديگری بدل شود كه دانش آموز در آن 
تسلط ندارد و معلم سال بعد مجبور است هر دو موضوع كسر و 

احتمال را دوباره تدريس كند.
به عنوان يك معلم می توانيد قبل از آغاز درس و با توجه به 
وجود  به  دانش آموزان  بعضی  برای  است  ممكن  كه  موانعی 
آيد، تعداد زيادی داربست سازی را در برنامة خود بگنجانيد و در 
طی اين فرايند، ابتدا يك نقشة مفهومی درسی رسم كنيد و 
هدف هايی را كه دانش آموزان بايد در آن ها به تسلط برسند، 
فهرست كنيد. سپس يك قدم به عقب بگذاريد و فهرستی از 
مهارت های پيش نياز برای موفقيت دانش آموز تهيه كند. برای 
"بنويسيم"،  از درس  برای يك بخش  برنامه ريزی  مثال، در 
ممكن است اين طور فرض كنيد كه: اگر دانش آموزان قواعد 
نگارش و استفاده از ويرگول و قوانين به كارگيری حروف بزرگ 
را بدانند، با احتمال بيشتری در هدف هاي يادگيری جديد  به حد 
تسلط می رسند. حاال در مورد فهرست تأمل كنيد. به عنوان معلم، 
چه حمايت هايی می توانيد بكنيد تا موانع يادگيری جديد را برای 
دانش آموزانی كه به قواعد نگارش و ويرگول تسلط نيافته اند از 
بين ببريد؟ چگونه می توانيد به دانش آموزانی كمك كنيد كه 

قوانين به كارگيری حروف بزرگ برای آن ها نامفهوم است؟
اين بدان معنا نيست كه نياز های ديگر پشتيبانی توسعه پيدا 
نكنند. آن ها نيز بايد توسعه پيدا كنند. معلم با پيش بينی برخی 
نيازهای دانش آموزان و ايجاد پلی برای يادگيری جديد، فعاالنه 
كار را آغاز مي كند. برنامه ريزی برای داربست سازی، مستلزم نگاه 
كردن به عقب برای شناسايی خأل های گذشته است؛ خأل هايی 
كه می تواند با تسلط بر هدف هاي جديد يادگيری تداخل داشته 

باشند. در ادامه بايد با نگاه كردن به جلو، موانع تكليف هاي بعدی 
را پيش بينی كنيم.

براي مثال، اگر دانش آموزان بخواهند كاری جديد و پيچيده تري 
را با ماشين حساب انجام دهند، می توانيد يك "نمودار گردش 
كار1"  يا "مراحل انجام كار" را به آن ها بدهيد. اگر بخواهند 
بخش فشرده ای از يك متن را بخوانند، حاشيه نويسی در مورد 
واژگان ناشناختة جديد باعث می شود، بعضی از دانش آموزان 
بپردازند.  متن  خواندن  به  بودند،  ساكت  ديگر  شرايط  در  كه 
عالمت گذاری بعضی پاراگراف ها به صورت "مهم" و "ناديده 
در  دانش آموزان  به  می تواند  ديگر،  پاراگراف های  گرفتن" 
اولويت بندی پاراگراف ها كمك كند. در مجموع، ما حمايت هايی 
را برای برطرف كردن خأل های گذشته ارائه می كنيم و از ايجاد 

خأل های جديدتر نيز جلوگيری به عمل مي آوريم.
با توجه به شرايط دانش آموزان و موقعيت يادگيری، داربست سازی 
متفاوت خواهد بود. معلمان با تجربه تشخيص می دهند كه برای 
هميشه  دارند.  وجود  "الگو هايی"  نيز  خأل ها  كردن  برطرف 
دانش آموزانی خواهند بود كه با كسر، قوانين عددهاي صحيح 
و يا بخش های متفاوت جمله مشكل دارند. اين توقع كه هر 
دانش آموز جدول ضرب يا قوانين امال را به سرعت بقيه ياد بگيرد، 
غيرواقعی است. در مجموع، آماده كردن داربست سازی در جريان 
برنامه ريزی آغاز می شود و تغييرات كوچك آن در كالس انجام 

می گيرد.

نمونههايیازداربستسازی
تعداد داربست سازی ها می تواند به تعداد نياز های دانش آموزان 

باشد. در ادامه به برخی از موارد اصلی آن اشاره می شود:

*نشانههایالیكتاب2
توليد و استفاده از اين نشانه ها آسان است. نشانه ها را هم معلم 
و هم دانش آموز می توانند تهيه كنند و دانش آموزان می توانند در 
طول كالس درس از آن ها به عنوان مرجع بهره بگيرند. سپس 
آن ها را برای كمك به انجام مشق شب به خانه ببرند. اگر معلم 
نوشته ها را تهيه می كند، مهم است به دانش آموزان وقت بدهد 
تا آن ها را بررسی كنند و شايد موارد برجسته ای را كه اهميت 
خاصی برای آن ها دارند، مشخص سازند؛ مانند: قواعد دستور 
زبان، جدول ضرب، مجذور كامل، قواعد عدد صحيح، فرمول ها، 
بخش های متفاوت جمله، قسمت های متفاوت يك سلول، انواع 

حكومت ها، گروه های غذايی و واژگان.
اين نشانه ها در مورد موضوع هاي مرتبط با حافظه بسيار كارساز 
خود  كتاب های  به  را  آن ها  می توانند  دانش آموزان  هستند. 
بچسبانند، و هرگونه احساس نگرانی احتمالي در مورد فراموشي 

آن ها را به حداقل برسانند.
همچنين، می توان مجموعه ای از اين نشانه ها را جمع آوری و 
در تابلوهايی نصب كرد تا همه شاگردان به آن ها دسترسی داشته 

باشند.

*برگههایكوچكيادداشت
 اين برگه ها برای حجم كمی از اطالعات كه دسترسی سريع 
به آن ها ضروري است، به كار مي روند؛ اطالعاتي مانند طول و 
عرض جغرافيايی، قواعد نگارش حروف بزرگی كه در آن روز 
يا تفاوت بين مساحت و محيط.  در كالس استفاده می شود، 
معلمان ممكن است هنگام برنامه ريزی نياز به برگه های كوچك 

با حمایت های بجا و مناسب از 
دانش آموز و رفع خألهای گذشته، او 
احساس می کند که فرصت بیشتری 

برای موفقیت دارد.
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يادداشت را پيش بينی كنند، اما اين تكنيك معمواًل در اواسط 
درس مورد استفاده قرار می گيرد و دانش آموزان بايد تشويق 

شوند، تا خودشان  برگه های كوچك يادداشت را تهيه كنند.

*خردكردنياشكستنيكمفهومبهمراحلآن
اين فعاليت يك تكنيك داربست سازی با ارزش است. در رياضی، 
دانش آموزانی كه اين مراحل را دقيقاً دنبال كنند، به جواب صحيح 
می رسند. معلمان ممكن است يك نمودار گردش كار يا فهرستی 
شماره گذاری شده را ارائه كنند كه گام هايی را برای حل يك 
مسئله رياضی، نوشتن يك مقاله، تكميل يك آزمايش علمی 
يا انجام يك پروژه مشخص كرده است. شكستن اطالعات به 
قطعات كوچك تر می تواند بار شناختی را كاهش دهد، انجام 
تكليف را امكان پذير تر كند و وقتی كه دانش آموز به هدف هاي 

كوچك دست می يابد، در او احساس موفقيت ايجاد كند.

*سازماندهندههایتصويری
اطالعات  از  بيشتری  مقدار  می توانند  سازمان دهنده ها  اين 
جای  نشانه  يك  در  است  ممكن  كه  مقداري  دهند؛  ارائه  را 
نما، زيرشاخه های  برای مثال، مقايسة ميانگين، مد و  نگيرد. 
دولت يا انواع اقتصاد. هم دانش آموزان و هم معلمان مي توانند 
تهيه كنند. همچنين، معلمان  را  سازمان دهنده های تصويری 
می توانند بخشی از آن ها را تهيه كنند و از دانش آموزان بخواهند 

قسمت های خالی را پر كنند.

*طرحهایكمككنندةحافظه1
 از اين طرح ها كه حاوي عبارت هايي هستند، به تازگی برای 
آوردن اطالعات سطحی  به خاطر  در  دانش آموزان  به  كمك 
استفاده می شود. معلمان می توانند با تدريس عبارت هايي از اين 
نوع، توالی انجام عمليات ضرب، تقسيم و غيره را به دانش آموزان 
آموزش دهند. حتی با استفاده از اين عبارت ها می توان حس 

شوخ طبعی را نيز در آن ها به وجود آورد.

*نشانهگذاریدرمتن
انجام اين كار به معلمان اجازه می دهد، قبل از اينكه دانش آموزان 

متن را بخوانند، برای برخی از دانش آموزان آن را حاشيه نويسی 
كنند. براي مثال، اين يادداشت های حاشيه ای می تواند واژگان 
مهم را تعريف كنند. در مسئله های گفتاری در رياضی، معلمان 
كنند.  حاشيه نويسی  يا  برجسته  را  كليدی  كلمات  می توانند 
ستاره ها می توانند دانش آموزان را از بخش ها يا پاراگراف های 
از  اگر دانش آموزان در حال خواندن بخشي  آگاه سازند.  مهم 
مطالعات اجتماعی دربارة چهار دليل بحران اقتصادی هستند، 
معلم می تواند اين شماره ها را در متن در جايی قرار دهد كه 
هر دليل معرفی شده است. وقتی يادگيرندگان هنگام مطالعه 
ويژگی های متن و هدف هاي آن را بهتر بشناسند، اين كار ها را 

بيشتر به دست خود انجام خواهند داد.

نگهداشتندانشآموزاندربازی
زندگی برای دانش آموزان وقتی آسان تر خواهد بود كه در هر 
كالس دقيقاً همان چيزی را كه براي درس آن روز نياز دارند، 
به دست آورند. اما در زندگی واقعی، دانش آموزان هميشه از نظر 
دانش زمينه ای، مهارت های پايه و توانايی حفظ كردن مطالب 
در زمانی معين، متفاوت اند. ناكامی زمانی آشكار می شود كه 
دانش آموزان دربارة مفاهيم جديد رياضی يا فيزيك هيجان زده 
شوند، اما در انجام محاسبات الزم به اين دليل كه هنوز در ضرب 
يا حتی تفريق به تسلط نرسيده اند، گير كنند. نااميدی  آن ها را 
وقتی از پای در می آورد كه تالش می كنند تا ايده های اصلی 
مورد نظر خود را به اشتراك بگذارند، اما در نقطه گذاری يا ساختار 

مناسب يك پاراگراف با مانع برخورد  كنند.
فرصت   دانش آموزان  به  بافت  و  موقعيت  در  داربست سازی 
اگر  را تجربه كنند.  و موفقيت  بمانند  باقی  بازی  در  می دهد، 
چه آموزش مجدد هر مفهوم از ياد رفته غيرممكن نيست، اما 
با فراهم كردن آنچه دانش آموزان هم اكنون  داربست سازی، 
برای حركت به جلو نياز دارند، برای آن ها فرصتی ايجاد می كند 
تا به سطح بعدی بروند. خبر خوب اين است كه معلمان غالبًا 
را  دانش آموزان  نياز  مورد  آموزشی  حمايت های  می توانند 
پيش بينی كنند و اين حمايت ها را با درسی كه ارائه می كنند، 

يكپارچه سازند؛ يعنی به موقع و به هنگام يادگيری جديد.

ولی سؤال اساسی این است که چگونه دانش آموزان می توانند 
این همه مطلب را یاد بگیرند یا آن ها را حفظ کنند. بدون تردید، 

بسیاری از آن ها در این کار موفق نمی شوند.
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نویسنده: میشل بامل 
برگردان: سعید معظمی گودرزی

وقتی معلمان به شكل گروهی طرح درس بنويسند، هم افزايی سودمندی را شاهد خواهيم بود

نویدبخش 
گروهی ر  كا بودن 

كرد:  نشان  خاطر  متفكري  قبل،  سال  چند 
"انسآن های كارامد معمواًل كاری را شروع مي كنند 
كه به پايان آن نيز فكر كرده باشند. معلمان نيز از اين 
قاعده مستثنا نيستند. می دانيم كه اگر طرح درس مناسبی نداشته 

باشيم، تدريس اثرگذاری نيز نخواهيم داشت.
بسياری از معلمان، طرح درس را به عنوان جنبة خوشايند تدريس 
و حل  در خالقيت  درگير شدن  از  آن ها  می كنند.  تلقی  خود 
مسئله و نيز از تدوين طرح درسی كه پاسخ گوی نياز های متنوع 
يادگيری است و در عين حال، عالقة دانش آموزان را نيز حفظ 
می كند، احساس رضايت مي كنند. عدة ديگری از معلمان نيز 
طرح درس را موضوع دلهره آوری می دانند. آن ها عالقة چندانی 
به مرتبط كردن درس ها به استاندارد ها ندارند، دربارة انتخاب 
مواد و مطالب درسی تصميمی نمی گيرند و از "داربست سازی1" 
برای دستيابی دانش آموزان به تسلط بر مهارت ها و مفاهيم 

استفاده نمی كنند.
صرف نظر از اينكه معلمان چه نظری دربارة طرح درس دارند، 
تدوين طرح درس گامی اساسی در فرايند تدريس است. تدوين 
يكديگر  با  معلمان  آن  در  كه  گروهی  به صورت  درس  طرح 
رويكردی  بپردازند،  درس ها  طراحی  به  تا  می كنند  همكاری 
متعهدانه است كه می تواند اين طراحی را كمتر نگران كننده و 

بيشتر اثربخش سازد.

طرحدرسگروهیبهچهمعنیاست؟
طرح درس گروهی به وسيلة بيش از يك نفر و به صورت مشترك 
از  از همكاری معمواًل  بين گروهی  اين نوع  تدوين می شود. 
معلمان و يا دو نفر از آن ها صورت می گيرد كه در پاية يكسانی 

»{
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تدريس و يا محتوای يكسانی را به طور گروهی 
تدوين می كنند. كارشناسان آموزشی، "افراد 
بعضی  و  مدرسه ها  مديران  حرفه ای1"،  شبه 
از مربيان نيز می توانند در اين تشكل حضور 
داشته باشند. گروه های بين رشته ای نيز گاهی 
پروژه هايی  تا  می پردازند  هم  با  همكاری  به 
فرابرنامة درسی طراحی كنند. در شرايط ايده آل، 
طراحی  به  مشترك  به صورت  كه  معلمانی 
درس ها می پردازند، تنها به توليد طرح درس 
نپرداخته، بلكه از نتايج آن درس ها نيز ارزيابی 
به عمل می آورند و سپس، آموزش بيشتری را با 

توجه به اين ارزيابی ها برنامه ريزی می كنند.
خود،  سطح  باالترين  در  درس ها،  طراحی 
مستلزم تعهد بيشتر از جانب معلمان در مقايسه 
همين  در  است.  مشترك  درس های  با طرح 
راستا و به منظور صرفه جويی در وقت، بسياری 
از گروه های هم پايه يا هم محتوا، از رويكرد 
"تقسيم كردن كار و غلبه بر آن2" استفاده 
می كنند. برای مثال، گروهی مركب از چهار 
معلم دورة ابتدايی می تواند برای هريك از اين 
همكاران، حيطه ای از محتوا را تعيين كنند كه 
ترتيب،  بدين  دارای تخصص هستند.  آن  در 
معلم رياضی می تواند طرح درس هايی برای 

ساير  حالی كه  در  بنويسد،  گروه  اعضاي  كل 
معلمان نيز به نوشتن طرح درس هايی در مورد 
می پردازند.  زبان  و  اجتماعی  مطالعات  علوم، 
معلمان، بعد از سهيم كردن ديگران در طرح 
درس هايشان، می توانند به صورت گروهی به 
سپس  و  بپردازند  طرح ها  اين  بررسی  و  نقد 

آن ها را به اجرا در آورند.
مشترك  به صورت  درس ها  طراحی  چه  اگر 
نشان دهندة نوعی از همكاری است، اما وقتی 
و  می نويسند  درس  طرح  تنهايی  به  معلمان 
سپس آن ها را در اختيار همكاران قرار می دهند، 
ظرفيت كامل انجام كار با ساير معلمان را درك 

نمی كنند.
به طور كلی، همكاری اثربخش، با هدف هاي 
هر  منصفانة  و سهم  سازنده  روابط  مشترك، 
يك از اعضا، مشخص می شود. ولی نكتة مهم 
اين است كه طراحی درس ها به كمك ديگران 
درس ها  از  اثربخش  نتيجه گيری  به  ضرورتاً 
منجر نمی شود. به عبارت ديگر، طراحی گروهی 
درس ها، ضرورتاً معرف برنامه ريزی فكورانه و 
هوشمندانه نيست. به منظور دستيابی به اين امر، 
اثربخش طرح  از اصول طراحی  بايد  معلمان 
درس، مانند استفاده از داده های به دست آمده 

نيز بهره  از سنجش در تدوين طرح درس ها 
بگيرند.

دومعلم،دوتجربه
طراحی درس ها به صورت گروهی، به خصوص 
برای معلمان تازه كار، اثرگذار و كمك كننده 
توجه  كاری  تازه  معلم  دو  به  ادامه،  در  است. 
كنيد كه هريك تجربه هاي متفاوتی از اين كار 
به دست آورده اند. خانم الف در مدرسه ای شروع 
به تدريس كرد كه به طرح درس گروهی اولويت 
می داد. او هر هفته با دو معلمی مالقات می كرد 
كه در گروه پاية دوم مدرسه بودند و به تدوين 
طرح درس رياضيات برای هشت معلم ديگر 
اين مدرسه اقدام می كردند. اين گروه كوچك 
برنامه ريزی، دربارة مشكالت دانش آموزان و 
درس  موضوع  مفاهيم،  دوبارة  تدريس  نحوة 
بعدی، و وسايل كمك آموزشی مورد نياز به 
بحث و گفت وگو می پرداختند. معلم ارشد گروه، 
خانم الف، اظهار نظر ها و پيشنهادهايی نيز در 
مورد پيشبرد راحت و بدون دردسر درس ها ارائه 
می كرد. هم زمان با اين گروه، ساير معلمان پاية 
دوم نيز به طور مشترك، به برنامه ريزی در مورد 

ساير موضوع هاي درسی اقدام می كردند.
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پس از تدوين طرح درس برای همة موضوعات، 
با هم مالقات  معلم دست اندركار  هر هشت 
می كردند تا اين طرح درس ها را مرور كنند 
و آن ها را مورد بحث قرار دهند. فرايند طراحی 
درس های رياضی همراه با معلمان با تجربه تر 
انجام می گرفت و سپس، مشاركت و بحث 
موضوع ها  ساير  به  مربوط  طرح های  دربارة 
نظر  از  الف  خانم  برای  كه  می افتاد  اتفاق 
زندگی حرفه ای وی، اهميت ويژه ای داشت. 
اهميت سال  كه  اين سؤال  به  پاسخ  در  وی 
اول تدريسش چه بود، گفت: "بدون طراحی 
از  كاری  هيچ  مشترك،  همكاری  و  گروهی 

دستم بر نمی آمد."
به عنوان  الف  خانم  تحصيلی،  سال  پايان  در 
معلم، احساس اعتماد به نفس ويژه ای داشت. 
او می توانست به طرح درس های خود نگاه كند 
و به خاطر بياورد كه افراد گروه در حين نوشتن 
انجام  هم  با  را  بحث هايی  چه  طرح ها،  اين 
می دادند. به گفتة خودش: "او حاال می داند 

كه اين فرايند چگونه اتفاق افتاد."
در نقطةمقابل خانم الف، خانم ب، تنها معلم 
هم  افراد  بود.  مدرسه اش  در  اول  پاية  جديد 
گروه وی تصميم گرفتند كه وی را از مسئوليت 
طراحی درس ها معاف كنند تا بتواند بر تدريس 
و مديريت كالس خود تمركز پيدا كند. اعضاي 
گروه او طراحی درس ها را به طور مشترك و 
بين معلمان به  به تقسيم موضوع ها  با توجه 
انجام رساندند، اما خانم ب در اين فرايند شركت 
نداشت. در پايان سال تحصيلی، دانش آموزان 
از  نظر  مورد  انتظارات  نتوانستند  ب  خانم 
پيشرفت درسی را برآورده كنند. عكس العمل 
قرار  اين  از  موضوع  اين  به  نسبت  ب  خانم 
از  زيرا  نشدم،  موفق  خودم  كار  در  بود:"من 
استفاده كردم.  طرح درس های ساختة خودم 
من در تدوين هيچ يك از طرح درس ها نقشی 
نداشتم و از اين رو، نمی توانستم اين طرح ها را 
كه  نمی دانستم  كنم...و  تصور  بصری  به طور 
فقط  بنابراين  هستند.  چه  شبيه  طرح ها  اين 
می گفتم: خب، حاال صفحة 221 را باز كنيد." 
اگرچه ساير معلمان پاية اول طرح درس های 
آمادة خود را در اختيار خانم ب قرار دادند و اين 
كار آن ها قابل تقدير بود، اما هرگز از او خواسته 
نشد كه دربارة سازمان دهی اين درس ها، مواد و 
مطالب درسی يا پداگوژی آن ها به تفكر بپردازد. 
متأسفانه او سال بعد به مدرسة ديگری نقل 
مكان كرد و اندكی بعد، حرفة تدريس را برای 
هميشه كنار گذاشت. در اينجا بايد پرسيد: "اگر 
خانم ب در بافتی شبيه خانم الف به يادگيری 

پرداخته بود، آيا تدريس وی در سال اول شكلی 
متفاوت پيدا نمی كرد؟"

مشترک طراحی فراوان مزيتهای
درسها

طرح درس های مشترك منافع بسياری را برای 
برنامه ريزی  دارد.  به همراه  با تجربه  معلمان 
مشترك موجب می شود كه معلمان دور هم 
طرح  و  دانش آموزان  دربارة  و  شوند  جمع 
درس ها با هم صحبت كنند.  در نتيجه، يكی از 
گام هاي الزم در جهت بهبود آموزشی مدرسه 

برداشته می شود )جالونگو، ريج و هلتربران1 ، 
2007(. وقتی معلمان به طور منظم با يكديگر 
سازنده ای  گفت وگوهای  و  می كنند  مالقات 
زيادی  چيز های  دارند،  درسی  برنامة  دربارة 
تنهايی  احساس  كمتر  يكديگر می آموزند،  از 
می كنند، توانمندی بيشتری را درك می كنند 
و به تدوين و طراحي طرح درس های بهتری 

مبادرت مي ورزند.

يادگيریحرفهای
طراحی  كه  داد  نشان  الف  خانم  حال  شرح 
منجر  معلمان  يادگيری  به  درس ها  مشترك 
می شود  و افق جديدی را برای تفكر دربارة 
استانداردها،  درسی،  مطالب  و  مواد  پداگوژی، 
سنجش ها و مديريت كالس در مقابل معلمان 
قرار می دهد. معلمان دارای تجربه هاي متفاوت 
در سمينار ها حضور پيدا می كنند، به مطالعة 
می پردازند،  حرفه ای  مجله هاي  در  مقاله ها 
دكترا  و  ارشد  كارشناسی  در  را  دوره هايی 
می گذرانند و يا استفاده از فناوری های آموزشی 
را می آموزند. برنامه ريزی به كمك همكاران 

اين  از  را كه  آنچه  به آن ها فرصت می دهد، 
ميان  در  يكديگر  با  گرفته اند،  ياد  تجربه ها 

بگذارند.

رضايتشغلی
طراحی گروهی درس ها می تواند باعث تداوم 
شغل معلمان تازه كاری مانند خانم ب  شود تا 
به احساس امنيت باالتري برسند و از انجام كار 
خود احساس رضايت بيشتری داشته باشند. در 
پيمايشی كه اخيراً انجام گرفت، معلمان متعلق 
به مدارس دارای همكاری باال، رضايت بيشتری 
 ، از شغل خود گزارش كردند )مت اليف2  را 
2010(. وقتی معلمان در گروه ها به همكاری 
می پردازند، اضطراب و تنش كمتری را تجربه 
سايمون3،  و  هورن  رين  )جانسون،  می كنند 
2015(. اين يافته ها نبايد موجب تعجب شوند؛ 
چرا كه از مازلو4 )1943( آموخته ايم:"احساس 

تعلق يك نياز اساسی انسان است."
با توجه به اينكه طراحی گروهی درس ها نوعی 
همكاری محسوب مي شود، منطقی است به 
اين نتيجه برسيم كه درگير شدن در اين نوع 
كند  كمك  معلمان  به  می تواند  برنامه ها،  از 
رضايت شغلی نيز به دست آورند. معلمانی كه 
طرح درس را دوست ندارند يا نسبت به آن بی 
تفاوت هستند، از اينكه ديگران در اين كار به 
آن ها كمك كنند، قدردانی می كنند و معلمانی 
كه از اين طراحی ها لذت می برند، از مشاركت 
در تدوين درس هايی با كيفيتی باال، به احساس 
رضايت می  رسند. يكی از معلمان تاريخ در دورة 
اول دبيرستان توضيح می داد كه وقتی همكار 
او در همين رشته با وی به همكاری می پردازد، 
"نتيجه اش عالی است" و او از كاری كه وی 

انجام می دهد، هيجان زده می شود.

طرحدرسهایبهتر
اين ضرب المثل كه "دو نفر بهتر از يك نفر 
فكر می كنند5"  در مورد برنامه ريزی واقعيت 
پيدا می كند. هر گاه معلمان با هم به طراحی 
درس ها بپردازند، می توانند به يكديگر كمك 
كنند كه ايده های خود را تعالی بخشند و نكات 
قوت يكديگر را تشويق كنند. مثال های زيادی 
دانش آموزان  مربيان  آن،  در  كه  دارد  وجود 
عمومی،  تربيت  و  تعليم  مربيان  با  استثنايی، 
برای  را  هايی  درس  طرح  و  كرده  همكاری 
در  كه  كردند  تدوين  استثنايی  دانش آموزان 
آن ها، درس های كاماًل متفاوتی توسط دو معلم 

و با همكاری يكديگر انجام می گيرد.
توضيح   )2016( وارت  لينز  و  بنينگهوف 

درست همان طور که 
دانش آموزان به طور 

خودبه خودی کار 
کردن در گروه را بلد 

نیستند، از معلمان نیز 
نباید انتظار داشت 

که به طرزی سحرآمیز 
کار مشترک و گروهی 

انجام دهند.
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می دهند كه چگونه در يك مدرسة ابتدايی در 
"كلرادو"، بعد از اينكه الگويی مورد پذيرش 
قرار گرفت كه در آن، هر دو معلم يك كالس و 
معلم زبان انگليسی آن كالس، به برنامه ريزی 
و تدريس درس ها به طور مشترك اقدام كردند، 
خود  درس هاي  در  به سرعت  دانش آموزان 
پيشرفت كردند. برای مثال، معلم درس زبان 
و يكی از معلمان اصلی پاية پنجم به صورت 
مطلب"  "درك  درس  تدوين  به  مشترك 
دربارة خواندن اقدام كردند كه در آن، هريك 
زبان،  معلم  بودند.  متمركز  خود  برتخصص 
اصطالحات كليدی را با استفاده از مصداق هاي 
ديداری، حركات سر و دست، مرور شفاهی و 
مترادف های مورد عالقة دانش آموزان تدريس 
می كرد  و معلم اصلی كالس، دانش آموزان را 
در گروه های قرار داد و فعاليتی را برای تمرين 
طراحی كرد كه در آن، مهارت متوالی كردن 

رويداد های يك داستان مورد نظر بود.

چالشهاومواجههباآنها
طراحی مشترك درس ها، چالش هايی را برای 
مانع  دو  می شود.  موجب  مديران  و  معلمان 
بزرگ اين كار كمبود وقت و مقاومت معلم در 
انجام اين همكاری است. معلمان به شكلی باور 

نكردنی مشغلة كاری دارند و زمان برای آن ها 
بسيار ارزشمند است. اختصاص بخشی از وقت 
به طراحی درس ها به طور مشترك، به معنی 
آن هاست.  مسئوليت های  ساير  نيافتن  انجام 
محتوا،  يك  يا  پايه  يك  معلمان  وقتی  حتی 
زمانی را در خالل روز به برنامه ريزی مشترك 
ساعت ها  اين  به  غالباً  می دهند،  اختصاص 
فردی  راهنمايی  والدين،  با  گفت وگو  براي 
درسي،  مطالب  از  گرفتن  دانش آموزان،كپي 
نتايج  كردن  تفسير  آزمايشگاه،  كردن  مرتب 
سنجش ها، يا پرداختن به انواع ديگر فعاليت ها 
نياز داشته اند. به اين ترتيب، تا زمانی كه مدرسه، 
نپذيرند،  اولويت  يك  به عنوان  را  همكاری 
درسی  برنامه ريزی  به  را  خود  وقت  معلمان 

به طور انفرادی اختصاص خواهند داد.
مقاومت معلمان در برابر اين فعاليت مشترك 
نيز شديد است. فردگرايی در فرهنگ آموزش 
عميقاً ريشه دارد. معلمان دوست دارند در انجام 
باشند.  آزاد  می خواهند،  آنچه  انجام  عدم  يا 
مشترك  طراحی  مقابل  در  آنان  از  بسياری 
درس ها مقاومت می كنند، زيرا اين كار به معنی 
جانسون1  آن هاست.  استقالل  دادن  دست  از 
مورد  در  در مطالعه ای  و همكارانش )2015( 
گروه هايی از معلمان در مدرسه هاي بسيار فقير، 

از  گزارش می كنند كه چگونه وقتی مديران 
معلمان خواستند طرح درس های خود را به طور 
مشترك تدوين كنند، آن ها استقالل خود را از 
دست درفته قلمداد كردند. يكی از اين معلمان 
همكاری در تدوين طرح درس را "نامناسب، 
دشوار و طاقت فرسا" ناميد. زيرا همكاران او 
و  بودند  متفاوتی  كاماًل  تدريس  دارای سبك 

الجرم، توافق كردن با آن ها دشوار بود.
معلمان  همچنين  درس ها،  مشترك  طراحی 
را موظف می كند، به نقد و تغيير فعاليت های 
وضعيت  اين  بپردازند.  خود  عادی  و  روزمره 
می تواند حتی با تجربه ترين و تغييرپذير ترين 
كند.  آشفتگی  و  نگرانی  دچار  نيز  را  معلمان 
بعضی از معلمان نيز به راحتی در اين فعاليت ها 
درگير نمی شوند. وقتی افراد از نظر شخصيتی با 
يكديگر اختالف دارند يا ارزش های آن ها با هم 
جور در نمی آيد، كاركردنشان با هم با توجه به 

اين تفاوت ها دشوار می شود.
با معرفی، اجرا و  مديران مدرسه ها می توانند 
حمايت از طراحی درس ها به طور مشترك و 
به طور راهبردی، اين مانع ها را از سرراه بردارند. 
كاركنان  مديران  از  بسياری  حاضر،  حال  در 
خود را تشويق می كنند، طراحی مشترك را در 
دستور كار خود قرار دهند. گزارش های مربوط 
به موفقيت و عدم موفقيت در اين كار به طور 
دائم به سه عامل اصلی در موفقيت اشاره دارند: 
اختصاص وقت به اين كار؛ كارآموزی و حمايت؛ 

و اطمينان كردن به ديگران.

اختصاصوقت
 اگر قرار است برنامه ريزي گروهي در مدرسه 
داشته  كافي  وقت  بايد  معلمان  شود،  شكوفا 
باشند با يكديگر كار كنند. برنامه ريزي روزانة 
مدرسه براي نمره دادن يا تشكيل گروه هاي 
پيش بيني كردن  قابل  و  به طور منظم  محتوا 
مناسبي  شروع  برنامه ريزي،  مشترك  اوقات 
مي تواند باشد. بسياري از مدرسه ها و منطقه ها 
نيز معلمان را در خالل گردهمايي هاي تابستاني 
براي برنامه ريزي، روزهاي نيمه تعطيل اوايل 
برنامه ريزي  در  كه  آزادي  روزهاي  يا  و  سال 
ديده نشده اند، دور هم جمع مي كنند. مديران 
برنامه ريزي  صرف  كه  زماني  به  پرداخت  با 
گروهي مورد نياز در توسعة حرفه اي مي شود، 
اين  كه  راهنمايي  معلمان  به  مبلغي  دادن  يا 
مي كنند،  امكان پذير  را  برنامه ريزي  جلسات 

مي توانند  جلسات گروهي را ارزشمند سازند.

كارآموزيوحمايت
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فراهم  كافي  كارآموزی  نتوانند  مديران  وقتی 
حمايت  درس ها  مشترك  طراحی  از  و  آورند 
توان  به  دستيابی  در  يا  طراحی ها  اين  كنند، 
بالقوة خود موفق نمی شوند، يا به طور كلی با 
شكست روبه رو می شوند. درست همان طور كه 
دانش آموزان به طور خودبه خودی كار كردن در 
گروه را بلد نيستند، از معلمان نيز نبايد انتظار 
داشت كه به طرزی سحرآميز كار مشترك و 
گروهی انجام دهند. طراحی مشترك مستلزم 
كنندگان  هدايت  و  راهنما  معلمان  حضور 
افراد برای  بتوانند حضور  نيرومندی است كه 
مديران  به  همين طور  كنند.  آسان  را  طراحی 
مستعدی نياز است كه به معلمان ضعيف يا بی 
عالقه كمك كنند، مهارت های همكارانه را در 

خود گسترش دهند.
آماده كردن ذهن معلمان از قبل نيز از اهميت 
خاصی برخوردار است. معلمان به توجيهی برای 
همكاری با ديگران، به غير از اينكه "مديرم 
دارند.  نياز  كنم"،  مشاركت  خواست  من  از 
به عبارت ديگر، بايد توجيه روشنی برای طراحی 
مشترك درس ها به رسميت شناخته و به وسيلة 

همه معلمان دست اندركار درك شود.
 2007 سال  در  دبيرستان  يك  مدير  تالش 
اثر بخش  كارآموزی  يك  از  مثالی  می تواند 
تشكيل  از  قبل  او  باشد.  حمايت كننده  و 
گروه های دو نفری از معلمان برای همكاری 
در تصميم گيری دربارة برنامة درسی مشترك 
و تدوين طرح درس، در خالل تابستان با اين 
معلمان مالقات كرد تا دربارة اين ايده گفت وگو 
كنند و به دغدغةآن هاگوش فرا دهد. او معلمان 
خود را به يك نشست شبانه فراخواند كه در آن 
فصلی از يك كتاب دربارة مسئوليت مشترك 
معلمان مورد مطالعه قرار گرفت. در عين حال، 
فرصتي نيز فراهم شد كه گروه های دو نفری 
معلمان در جريان ايجاد "طرح های مربوط به 
روابط كاری" با يكديگر آشنا شوند. او هشدار 
نفری،  دو  گروه های  تشكيل  در  كه  می دهد 
"نكتة مهم اين است كه مشخص شود، چه 
كسی به حمايت نياز دارد و چه افرادی آمادگی 
خوبی برای همكاری دارند." او وقتی معلمان 
تازه كار را با معلمان با تجربه در يك گروه قرار 
داد، نتايج مثبتی را مشاهده كرد. در عين حال، 
گروهي از معلمانی كه دارای سبك های كاماًل 
متفاوتی در طراحی بودند، بايد می آموختند كه 

همواره نمی توانند با هم توافق داشته باشند.
منظم  به طور  مدير  در خالل سال تحصيلی، 
با گروه های دو نفری طراح درس ها مالقات 
آن ها  مشاركت  كه  شود  تا مشخص  می كرد 

كردن  فراهم  با  او  می رود.  پيش  چگونه 
توانست  حرفه ای  رشد  برای  فرصت هايی 
بين شركا اعتماد متقابل و اتفاق نظر را فراهم 
آورد. وقتی گروه های دو نفری با مشكالتی در 
مدرسه  مديران  می شوند،  روبه رو  كارگروهی 

بايد خود را درگير كنند. يكی ديگر از مديران 
از فراهم  توصيه می كند كه رهبران، به غير 
كردن وقت برای همكاری، بايد حمايت الزم 
از گروه، روشن كردن هدف ها، تأمين منابع و 

تعيين خطوط كلی را نيز بر عهده بگيرند.

اعتمادكردنبهيكديگر
امری  معلمان  و  مديران  بين  اعتماد  وجود 
مشترك  طراحی  از  هدف  است.  كليدی 
است.  دانش آموزان  يادگيری  بهبود  درس ها، 

انتخاب  اگر  كه  باشند  مطمئن  بايد  معلمان 
مخاطراتی  با  آموزشی  رويكردهای  از  بعضی 
نشد،  حاصل  انتظار  مورد  نتايج  و  بود  همراه 
به  معلمان  نمي شوند.  مؤاخذه  مدير  سوي  از 
مديرانی نياز دارند كه همراه با آن ها و به طور 
منظم به بازبينی فرايند كار بپردازند و اين كار را 
طوری انجام دهند كه ضمن پاسخ گو بودن دو 
طرف همكاری، ضرورتی برای كنترل معلمان 
در هر تصميمی كه می گيرند وجود نداشته باشد. 
گفت وگوی منظم و پيوسته با معلمان به آن ها 
تبديل  سازنده ای  شركاي  به  می كند،  كمك 
شوند و مزايای رويكرد همكارانه را تجربه كنند.

خواه معلم تازه كار باشد يا با تجربه، و طراحی 
رويگردانی،  يا موجب  باشد  برانگيزنده  درسی 
همكاری با ساير معلمان در طراحی درس ها 
تالشي اميدواركننده و نويد بخش است. وقتی 
معلمان به طور مشترك به طراحی می پردازند و 
از حمايت مدير نيز برخوردار می شوند، يادگيری 
رضايت  می كند،  پيدا  توسعه  آن ها  حرفه ای 
طرح  و  می آورند  به دست  بيشتری  شغلی 

درس های بهتری نيز تدوين خواهد شد.

طراحی
 گروهی درس ها،

 ضرورتًا معرف برنامه ریزی 
فکورانه و هوشمندانه نیست.
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نويسنده: بن كوران
برگردان: سعيد قريشي

معلم زيست شناسی من در دوران دبيرستان جمله ای 
را زير شيشه ميز خود گذاشته بود كه مفهوم آن چنين 
بود: "ناتواني شما در برنامه ريزی كار خودتان، موجب 
نگرانی من در كار خودم نمی شود." بعد از آنكه خودم معلم شدم، 
فهميدم كه وقتی نوبت به طرح درس می رسد، شكست من در 
برنامه ريزی تدريس، موجب وضعيتي اضطر اري  می شود و نتيجة 
اين اضطرار سردرگمی، بد فهمی، يأس و كسالت دانش آموزان 
براي  دستورالعملي  نمي تواند  وضعيت  اين  همين طور،  است. 

پيشرفت تحصيلی باشد. 
طراحی فكورانه و دقيق دستورالعملي  رابرای پيشرفت تحصيلی 
به دست مي دهد. اين نوع برنامه ريزي مستلزم اخذ تصميم هاي 
آموزشی متعددی است؛ مانند اينكه:چه بايد گفت؟ چه وقت بايد 
گفت؟ از دانش آموزان چه فعاليتی را بايد خواست؟ و غيره. تعداد 
تصميم هاي آموزشی كه معلم بايد در يك درس بگيرد، تقريبًا 
نامحدود است. اين كار ممكن است طاقت فرسا به نظر برسد. 
به نظر من اين تصميم ها بايد در سه بخش اتخاذ شوند: در شروع 
درس، در وسط درس و در پايان درس. هر يك نيز پيچيدگي ها 
و تصميم ها خاص خود را دارد. اجازه بدهيد روی قسمت "شروع 
درس" كه معمواًل در تدوين يك طرح درس قوي كمتر به آن 

توجه می شود، تمركز كنيم.
اگرچه طراحی برنامة درسي برای هر درس ويژگی خاص خود را 
دارد و قالب واحدي برای همةدرس ها جواب گو نيست، اما همة 
معلمان بايد برای ده پانزده دقيقة اول هر جلسة درس ايده هاي 
مهمي را در نظر داشته باشند. خوب است به تصميم هايی كه 
معلم برای اين چند دقيقة ارزشمند آغازين نياز دارد،توجه بيشتري 

بكنيم.

"چهچيز"و"چرا"؟
درك  سطح  از  كه  تصوراتی  يا  وقت  كمبود  به خاطر  معلم 
دانش آموزان در ذهن دارد، غالباً از وظيفة مهم ولي كوتاه توضيح 
به سرعت  آغاز درس  در  "چرا"  و  "چه چيز"  دربارة  دادن 
عبور می كند. نكتة مهم اين است كه دانش آموزان قبل از شروع 

قوی وع  شر یک 

درس بدانند قرار است "چه چيز" را ياد بگيرند و "چرا" بايد 
ياد بگيرند.

"چه چيز" به زمينه و محتوا و بخصوص هدف هاي يادگيری آن 
درس برمي گردد. معلمان در دوره های آموزشی خود ياد می گيرند 
كه هدف هاي يادگيری نشان دهندة آن دسته از مقاصد آموزشی 
هستند كه دانش آموزان در پايان درس به آن هامي رسند. اما ما 
معلمان غالباً فرصت روشن كردن اين هدف  را برای دانش آموزان 
از دست می دهيم. تدريس اثر بخش تدريسی است كه در آغاز 

درس اين هدف ها را باز كند.
توضيح در مورد "چه چيز"، همچنين زمينه اي را فراهم می كند 
تا دانش آموزان بين درس جديد با آنچه قباًل آموخته اند، ارتباط 
برقرار كنند. ارتباطی كه پس زمينة ذهنی آنان را فعال می كند و 
به آنان می فهماند، دانشي كه ياد مي گيرند، جدا از بقيه نيست، 
بلكه همةآن ها به هم پيوسته اند. دانش آموزان بايد اين پيوستگی 
را در آموخته های خود ببينند تا مفاهيم در ذهنشان معنی پيدا كند.

كلمة "چرا" نيز به مقصد و هدف آن آموزش برمي گردد. چرا 
اين آموزش اهميت دارد؟ چرا اين آموزش با زندگی ما مرتبط 

»{
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است؟ نگاهی به زندگی خودتان بيندازيد: اگر 
شما را به يك همايش دعوت كنند يا به كاری 
بگمارند كه هدف آن را نمی دانيد، چه احساسی 
پيدا می كنيد؟ احتمااًل دچار گيجی، كسالت و بی 
رغبتی نسبت به آن خواهيد شد؛ احساس هايی 
به آن ها  نداريد دانش آموزان شما  كه دوست 
دچار شوند. اختصاص يك دقيقه از وقت برای 
يادآوری اين نكته كه درس امروز چرا ارزش 
شكل دهی  در  آن  نقش  و  دارد،  وقت  صرف 
تصوير كلی تر يادگيری دانش آموزان چيست، 
كمك بزرگی به دانش آموزان براي دستيابی به 

هدف هاي يادگيری آن درس خواهد بود.

برنامه ريزي با توجه به"چه چيز" و "چرا"، 
به عنوان يك مقدمه، كاری ارزشمند است كه 
می تواند با يك گفت وگوی كوتاه كالسی يا 
بيان عبارت هايي در ارتباط با محتوا و هدف 
دانش آموزان  از  سؤاالتی  پرسيدن  يا  درس، 
باشد.  همراه  آنان،  فكر  برانگيختن  به منظور 
كه  را  مهمي  نكات  درس،  طراحی  هنگام 
كه  را  كليدی  سؤاالت  و  بگوييد  می خواهيد 
پرسيدن  كنيد.  يادداشت  بپرسيد،  می خواهيد 
سؤاالت متعارفي مثل اينكه امروز قرار است 
چه چيزی را ياد بگيريم، حالت عادی دارد و 
درس  در طرح  نوشتن  به  نياز  بدون  را  آن ها 

آماده  را  سؤاالتی  بايد  ولي  مي بريد.  به كار 
كنيد كه كاماًلبا هدف ها درسی مرتبط باشند 
دانش آموزان  قبلی  آموخته های  با  بتوانند  و 
ارتباط برقراركنند. )براي مثال: به خاطر داريد 
عناصر  و  قصه ها  به  چگونه  گذشته،  ماه  در 

تشكيل دهندةآن ها توجه كرديم؟(

"چهچيز"و"چرا"درعمل
دبستان  چهارم  پاية  معلم  يك  درس  طرح 
را در نظر بگيريد كه می خواهد درسي را در 
مورد مقايسة كسر ها تدريس كند. هدف وي 
كه  است  كسرهايي  معرفي  درس  اين  در 
صورت و مخرج متفاوت دارند و قرار است با 
استفاده از "كسر های معيار1" ،مقايسه شوند. 
دست نويس طرح درس او با فرض جواب های 

دانش آموزان می تواند به صورت زير باشد:
معلم:بچه ها امروز می خواهيم كارمان را در 
مورد كسر ها با توجه به آنچه ديروز آموختيد، 
ياد  چه  كسر ها  مورد  در  ديروز  كنيم.  دنبال 

گرفتيم؟
دانشآموزان:ما از مدل هايی برای مقايسة 

كسر ها استفاده كرديم.
رسيديم،  كسر ها  مقايسة  به  وقتی  معلم: 

چطور  فهميديم كدام كسر بزرگ تر است؟
مدل  در  كه  كسر هايی  دانشآموزان: 
خوردة  قسمت هاشور  آن ها،   تصويری 

بزرگ تري داشت، بزرگ تر بودند.
خود  هم گروهی  با  و  برگرديد  حاال  معلم:
را  تصويری  مدل های  چطور  اينكه  مورد  در 
می ساختيم تا بفهميم كدام كسر بزرگ تر است، 

گفت وگو كنيد.
يك  كسر  هر  برای  ما  دانشآموزان: 
قسمت هايی  به  را  آن  و  می كشيديم  تصوير 
برابر با مخرج كسر تقسيم می كرديم. سپس 
كسر بود،  صورت  با  برابر  راكه   قسمت هايی 

هاشور می زديم.
مقايسة  هنگام  كه  هست  يادمان  و  معلم: 
كسرها، از واحد اندازه گيری يكسانی استفاده 
ديگری  روش  با  امروز،  ولي  می كرديم. 
مي خواهيم كسر ها را مقايسه كنيم. ابتدا بياييد 
هدف درس امروز را با هم مرور كنيم: حاال با 
هم گروهی خود در مورد بعضی از كلمه هايي 
كه به نظر مهم مي آيند يا ناآشنا هستند، صحبت 
صورت های  كردن،  ـ  مقايسه  مانند:  كنيد؛ 
متفاوت، مخرج های متفاوت و كسر های معيار.

بايد در طرح درس خود  اينجا معلم حتماً  در 
يادداشت كند كه تعريف كسر معيار را در خالل 

چه باید گفت؟ چه وقت باید گفت؟ از 
دانش آموزان چه فعالیتی را باید خواست؟ و 

غيره. تعداد تصمیم هاي آموزشی که معلم باید 
در يك درس بگيرد، تقريبًا نامحدود است.
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بحث هاي 
و  كالس 

صحبت  از  بعد 
ي  هي ها و هم گر

دانش آموزان، به دانش آموزان بگويد. 
)يك كسر آشنا كه ما می توانيم روی محور 
 .) عددها در ذهن خود تصور كنيم، مثل1/2 
دقت كنيد كه چطور اين طرح درس و يادداشت 
معلم به آموخته های قبلی دانش آموزان پيوند 
زده می شود و به آن ها فرصت می دهد هدف 
درس را دريابند. نكتة پايانی طرح درس معلم 
می تواند ارتباط دادن درس با كاربرد آن باشد. 
به طوری كه دانش آموزان متوجه شوند چرا بايد 
دردشان  به  و كجا  بگيرند  ياد  را  مبحث  اين 

می خورد.

می دهيم  انجام  را  كار  اين  امروز  ما  معلم: 
رياضی دآن های  تا  كسر ها(  )مقايسة 
قوی تری  شويم! ما وقتی از كسر معيار استفاده 
و  مي كنيم  كار  بيشتری  با سرعت  می كنيم، 
می توانيم كسر ها را در ذهن خود نيز مقايسه 
كنيم. وقتی ما در انجام اعمال رياضی ذهنی 
می توانيم  راحتی  به  باشيم،  داشته  سريع 
مسئله هايی را كه پيچيده تر هستند و در آن ها 
به جمع و تفريق و ضرب و تقسيم كسر ها نياز 

است، حل كنيم.

اين سؤال غيرمستقيم، يا مستقيم
است

پس از آنكه در طرح درس پيش بينی كرديد كه 
چطور دانش آموزان را با هدف درس و چرايی 
يادگيری آن آشنا كنيد، وقت آن است كه برای 
7 تا 10 دقيقه بعدی تدريس به برنامه ريزي 
بپردازيد؛ جايی كه دانش آموزان  "چگونه" عمل 
كردن را شروع مي كنند. بسته به اينكه قصد 
انجام چه فعاليتی را داريد، يا بايد روش انجام آن 
را به دانش آموزان نشان دهيد و يا ترتيبی دهيد 

كه 
انجام  را  كار  آن  چگونه  خودآن هادريابند 
از  تدريس  روش  دو  به  دهيد  اجازه  دهند. 
"تدريس  اشاره كنيم:  ميان روش های متعدد 

مستقيم"  و "تدريس غيرمستقيم".
آموزش يك مهارت مستقل،  اگر هدف شما 
مانند رسم نمودار تصويري در رياضي است، 
روش مستقيم بهترين انتخاب است. تدريس 
مستقيم، يعنی اينكه چشمان همة دانش آموزان 
بايد متوجه شما باشد، در حالي كه مدل سازی 
می كنيد، نمايش می دهيد و يا افكار خود را بيان 
می كنيد. اين روش تدريس غالباً برای تدريس 
مطالب كوتاه مناسب است، يا بخشي از شيوة 
آموزشی معروف "من انجام می دهم، ما انجام 
می دهيم، شما انجام مي دهيد" است كه  فقط 
قسمت "من انجام می دهم" را ارائه می كند. 
در طول جلسة درس به تدريج مسئوليت فكر 
كردن و كار كردن به عهدة دانش آموزان قرار 
می گيرد، اما در آغاز كار، اين شما هستيد كه كار 

را انجام می دهيد. 
اطالعات  دانش آموزان  می خواهيد  اگر  اما 
چند  مهارت های  و  كنند  تركيب  را  متفاوتی 
جانبه ای را ياد بگيرند )خودشان اجزا را تركيب 
مناسب تر  غيرمستقيم  تدريس  روش  كنند(، 
درگير  محتوا  با  را  دانش آموزان  زيرا  است، 
برسند.  مفاهيم  درك  به  خودشان  تا  می كند 
آغازين  فعاليت  با يك  نوع تدريس غالباً  اين 
برای درگير كردن دانش آموزان شروع می شود 
سمت  به  سپس  گروهی(.  به شكل  )معمواًل 
دانش آموزان  و  می رود  پيش  گروهی  بحث 
پاسخ هاي خود را با هم در ميان می گذارند و 

آنچه را كه ياد گرفته اند، تلفيق مي كنند.

برای 
ينكه  ا
ش  و ر
يا  مستقيم 
را  غيرمستقيم 
خودتان  از  كنيد،  انتخاب 
بپرسيد: آيا قصد آموزش يك مهارت 
روش  از  است  چنين  اگر  دارم؟  را  مستقل 
مستقيم استفاده كنيد. در غير اين صورت، روش 

غيرمستقيم مناسب تر است.
معلم ادبيات پاية ششم را در نظر بگيريد كه 
می خواهد طرح درسي برای يكي از فصل هاي 
و  مقايسه  آن  موضوع  كه  كند  تهيه  كتاب 
ادبی است.  تفاوت های متن های  نشان دادن 
اما  دارند،  يكساني  "مضمون1"  متن ها  اين 
نوع "بيان2" آن ها متفاوت است. او در شروع 
مشخص  مهارت های  می خواهد  فصل  اين 
شناسايی يك مضمون و نيز طرز پيدا كردن 
شواهد و جزئيات متني كه آن مضمون را در 
بر گرفته است، آموزش دهد. شروع درس های 
مستقيم،  تدريس  روش  با  فصل  اين  اولية 
باال  اين مهارت ها  توانايی دانش آموزان را در 
می برد. هر چه تدريس به طرف پايان فصل 
كه  مي خواهد  دانش آموزان  از  معلم  می رود، 
در  كه  كنند  شناسايي  را  مضموني  خودشان 
چندين متن مشترك است. سپس متن هايي را 
با هم مقايسه و مقابله كنند كه در آن مضمون 
اينجا روش  بنابراين، در  با يكديگر سهيم اند. 

تدريس غيرمستقيم به كار گرفته می شود.

اصولیبرایروشتدريسمستقيم
براي  است  فرصتی  مستقيم  تدريس  روش 
آنكه دانش آموزان می توانند آنچه را در ذهن 
از اين طريق، مفاهيم را  شماست، بخوانند و 
بهتر بفهمند تا برای كاری كه بعداً می خواهند 
انجام دهند، آماده شوند. اين روش به شما نيز 
پرورش  را  آن ها  فراشناخت  تا  می دهد  اجازه 
بيشتر  را  مستقيم  تدريس  روش  اگر  دهيد. 
ترجيح مي دهيد، اين اصول را به خاطر بسپاريد: 
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در خالل هر جلسة درس بايد مدل سازی كنيد. 
بلند فكر كنيد و طرز كار را نشان دهيد. سخنان 
شما بيشتر بايد روشنگرانه باشد تا "بازجويانه1"، 
را  مطلب  می توانيد  كه  است  فرصتی  اين  و 
برای دانش آموزان توضيح دهيد. غالب اوقات، 

معلمان قبل از آنكه مطلب را برای دانش آموزان 
توضيح دهند، از آن ها سؤاالتی درباره حل يك 
مسئله می پرسند يا آن ها را به كاری وامی دارند 
كه نمی دانند چطور بايد انجام دهند. دانش آموز 
ياد  او  به  هنوز  كه  را  كاري  می تواند  چطور 
نداده ايم، برای ما انجام دهد؟ می توانيد از من 
بپرسيد: اولين گام در تعمير يك ماشين چمن 
زنی چيست؟ تا وقتی به من ياد نداده ايد چگونه 
آن را انجام دهم؟ پاسخ سؤال شما را نمي دانم.

چه  بگيريد  تصميم  به درستي  بايد  بنابراين، 
مهارت مستقلي را می خواهيد به دانش آموزان 
آموزش دهيد، چه مثالی را برای الگو قرار دادن 
آن مهارت ارائه می كنيد، و در طول 7 تا 10 
دقيقه )نه بيشتر( كه به روش مستقيم تدريس 
را  مناسبي  مثال  گفت.  خواهيد  چه  می كنيد: 
دانش آموزان  به  وضوح  به  كه  كنيد  انتخاب 
نشان دهد، مهارت مزبور چه كاربردی دارد و 
چگونه به هدف درس مربوط می شود. مثالتان 
را به عنوان بخشی از طرح درس خود يادداشت 
كنيد و همراه با آن، نكته هاي كليدی را ذكر 
كنيد؛ نكته هايي كه می خواهيد ضمن صحبت 
بيان كنيد تا دانش آموزان مفهوم درس را بهتر 
مهمي  مفاهيم  شامل  بايد  نكته ها  بفهمند. 
باشد كه مي خواهيد دانش آموزان درك كنند.

شامل  می توانند  نكته ها  اين  همين طور، 
سؤاالتی باشند كه دانش آموزان بايد از خودشان 
بپرسند و نيز ايده هايی كه شما می خواهيد در 
ذهن آن ها روشن شود. در نظر داشته باشيد، 
اين تنها بخش كوچكي از يك درس است و 
با وجود اختصار، بايد برای دانش آموزان مفيد 

باشد.

تدريسمستقيمدرعمل
اجازه دهيد يك بار ديگر به سراغ معلم ادبيات 

پاية ششم برويم. او قصد دارد درسی را تدريس 
كند كه پيرامون "مهارت تشخيص مضمون 
يك شعر از طريق ارائة جزئياتي مشخص" دور 
می زند. اصول طرح او می تواند شامل موارد زير 

باشد:

*ارائةشعريازشاعرموردنظر
و  جزئيات  چگونه  مدلسازی:  *مهارت
عباراتی را در اين شعر شناسايی ها كنيد كه شما 
را در تشخيص مضمون آن شعر شما را ياری 
مقاله، مضمون  در  مطرح شده  )در شعر  كند 
شعر خود آگاهي است و كنترل، الزمه موفقيت 

است(.
*توضيح:برای تشخيص عناصری از يك 
شعر كه به كمك آن ها می توان مضمون آن را 
مشخص كرد، هر بيت را به دقت بخوانيد. توجه 
كنيد كه چگونه ايده ها، تصورها و زبان آن بيت 

به مضمون شعر مرتبط است.
*بلندفكركردن: به روشني توضيح دهيد 
ابيات،  از  كه چطور هر "بخش مجزا شده2" 
به مضمون شعر مرتبط است. به دانش آموزان 
نشان دهيد كه اين كار چگونه به زندگی آن ها 
مربوط مي شود و آن هامی توانند موارد مشابه آن 

را مطرح كنند.
عنوان:  )با  كتاب  در  شده  مطرح  بيت  در   *
نده  اجازه  ولي  كني،  خيال بافي  مي تواني  تو 
خيال بافي ارباب تو شود(، فكر مي كنم گوينده 
به دنبال تقويت ايدة "خود كنترلي" است. زيرا 
فرد داراي توانايي خودكنترلي اجازه نخواهد داد 
كه خيال بافي هايش بر او غلبه كنند.خيال بافي 
به موفقيت منجر نمي شود، بلكه تنها انديشيدن 

دربارة موفقيت را به ارمغان مي آورد.
ما  كه  كنيد  فكر  موضوع  اين  به  اكنون   *
يك  از  حمايت  و  گفت وگو  و  بحث  به دنبال 
عقيده هستيم. آيا هرگز تالش كرده ايد فردي 
بايد  را در مورد موضوعي متقاعد كنيد؟ شما 
شواهد مشروحي در حمايت از عقيدة خود ارائه 
دهيد، درست است؟ در اين شعر هم، موضوع 
از همين قرار است. اين بيت ها از مضمون مورد 

نظر حمايت مي كنند.

اصولتدريسغيرمستقيم
را  درسی  می خواهيد  وقتی  موارد،  بيشتر  در 
شروع كنيد، در آغاز دانش آموزان را به انجام 
تكاليفي وادار می كنيد، بی آنكه چيزی تدريس 
كرده باشيد. انتظار هم داريد آن ها با توجه به 
آموخته های قبلی خود كار را دنبال كنند. اين 
درس ها طوری سازمان دهی شده اند كه با يك 
می شوند.  آغاز  تكليف  يك  مورد  در  مقدمه 
می دهند  انجام  را  تكليف  آن  دانش آموزان 
و  بحث  آموخته اند،  آنچه  دربارة  پايان،  در  و 
چنين  است  ممكن  مي گيرد.  انجام  گفت وگو 
به نظر برسد كه برای اين گونه درس ها، به طرح 
درس نيازي نيست و فقط كافی است تكليفي 
بخواهيد  دانش آموزان  از  و  كنيد  مشخص  را 
آن را به انجام برسانند. مطمئناً شما می توانيد 
درس را به اين صورت اجرا كنيد،  اما اگر از قبل 
طرح درسي تهيه كنيد، اثر بخشی تدريس شما 

افزايش خواهد يافت.
انتخاب تكليف مناسب، كليد كار است. تكليفی 
با كيفيت باال كه دانش آموزان بتوانند با انجام 
آن به يادگيری های مورد نظر شما دست پيدا 
كنند، و با هدف هاي برنامة درسی هماهنگ 
باشد.  انجام  قابل  همة  آن ها  برای  و  شوند 
بكوشيد تكاليفی ارائه كنيد كه بيش از يك راه 
حل و نقطة شروع آن ها نيز بيش از يك ورودي 
داشته باشد تا همة دانش آموزان بتوانند كم و 

بيش با آن تكليف درگير شوند.
كرديد،  انتخاب  را  تكليف  آنكه  از  پس 
برنامه ريزی كنيد كه چطور آن را در چارچوب 
نكات  كنيد.  عرضه  دانش آموزان  به  مناسبی 
كليدی را كه انتظار داريد دانش آموزان بدانند 
يا در آغاز كار به آن فكر كنند، بنويسيد. نكتة 
مهم اين است كه همة توضيحات الزم را ارائه 
ندهيد و بگذاريد دانش آموزان نيز مجال فكر 
كردن پيدا كنند. هر چه بيشتر دربارة تكليف 
صحبت  كنيد، بيشتر به جای دانش آموزان فكر 
كرده ايد. فقط چارچوب كار را روشن كنيد و به 

دانش آموزان اجازه دهيد آن را شروع كنند. 
دو  به صورت  دانش آموزان  است  قرار  اگر 
مورد چگونگی  در  كنند،  كار  گروهی  يا  نفره 
مهم  بينديشيد.  قبل  از  گروه ها  سازمان دهی 
شمردن شيوة گروه بندی، كمك بسيار خوبی 
به موفقيت همة دانش آموزان می كند. بعضی 
سطح  با  را  گروه ها  دارند،  دوست  معلمان  از 
توانايی متفاوتي سازمان دهی كنند. بعضی ديگر 
مايل اند، اعضاي گروه ها از نظر توانايی همسان 
باشند. بايدبه طور دقيق بررسي كنيد كه برای 

برای اینکه روش مستقیم یا غیرمستقیم را انتخاب کنید، 
از خودتان بپرسيد: آيا قصد آموزش يك مهارت مستقل را 

دارم؟ اگر چنين است از روش مستقیم استفاده کنید.در غير 
اين صورت، روش غیرمستقیم مناسب تر است.
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موضوع و كالس شما، كدام روش مناسب تر 
است.  سرانجام در مورد چگونگی حمايت از 
در  كه  بينديشيد  گروه هايی  يا  دانش آموزان 
شروع كار با مشكل روبه رو هستند. چه نكات 
بيفتند؟  راه  تا  بپرسيد  آن ها  از  بايد  را  كليدی 
چه نوع توضيحاتی می تواند به آن هادر انجام 
تكليفشان كمك كند؟ در مورد بدفهمی های 
احتمالی دانش آموزان فكر كنيد. هنگام تهية 
طرح درس به مواردي كه دانش آموزان ممكن 
است به بيراهه روند و به قسمت هايی از تكليف 
كه ممكن است برای دانش آموزان دشوار به نظر 

آيند، داشته باشيد.

تدريسغيرمستقيمدرعمل
معلم ادبيات قبلی را تصور كنيد كه می خواهد 
در ادامة تدريس همان فصل، مطلبي را ارائه 
كند كه تمركز آن بر تكليف دانش آموز دربارة 
مضمون است. در طرح درس او ممكن است 

موارد زير ديده شود:

گروهی  به صورت  امروز  چارچوب: 
آموخته ايم،  كه  آنچه  تا  كرد  كار  خواهيم 
جمع بندي كنيم. شما دو متن، يعني يك داستان 

و يك شعر در اختيار خواهيد داشت. كار شما اين 
است كه به اين نكته های كليدی جواب دهيد: 
مضمون های اين دو متن چيست؟ مضمون ها 
از چه جهاتی مشابه و از چه جهاتی متفاوت اند؟ 
جزئيات خاصی را كه می توانند مؤّيد جواب شما 
باشند، مشخص كنيد. به خاطر داشته باشيد، 
را  مناسب  اين است كه جزئيات  اصلی  نكتة 
برای توضيح و تأييد پاسخ هاي خودتان به كار 
بگيريد. مطمئن شويد كه به همة نكات كليدی 

پاسخ داده ايد.

گروهبندی: دانش آموزان را بر اساس راحتی 
خودشاندر گروه هايی قرار دهيد تا مضمون و 

جزئيات متن ها را شناسايي كنند.
نمی توانند  دانش آموزان  اگر  زدن:  داربست 
تفاوت بين مضمون های دو متن را پيدا كنند، 
از آن ها بخواهيد مضمون ها را با عبارت هاي 
ديگری بيان كنند تا بتوانند تفاوت را تشخيص 
دهند. اگر دانش آموزان در بيان اينكه چگونه 
متن  مؤيد مضمون  جزئيات خاص می توانند 
صحبت  با  كنيد  سعی  دارند،  مشكل  باشند، 
كردن، تصورات ذهنی آن ها را روشن كنيد و 

آن ها را به يافتن جزئيات بيشتر تشويق كنيد.

سهسؤالساده
برنامه ريزي  براي  شده  ارائه  پيشنهادات  اگر 
سنگين و طاقت فرسا هستند، می توانيد كار را 
آسان كنيد و در ابتدای هر درس در مورد اين 

سه سؤال فكر كنيد:

*چطورمیتوانمدانشآموزانرادر
بطنومتندرسودرراستایهدف

پيشببرم؟
*روشتدريسمستقيمبهتراستيا

غيرمستقيم؟
*چهجملههاياسؤالهايیراازقبل

آمادهكنمتادهپانزدهدقيقةاول
تدريسمنپربارباشد؟

اگر اين كار را بكنيد به زودی متوجه می شويد 
افزايش  آغاز  در  شما  تدريس  بخشی  اثر  كه 
موضوع  با  بهتر  شما  دانش آموزان  و  می يابد 
درس درگير می شوند و فعاليت ها را بهتر انجام 
می دهند. شروع قاطع و بي كم و كاست موجب 

موفقيت شما خواهد شد.
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نويسنده: توماس آر. هور 1
برگردان: محمدرضا اميني

وقتي نسبت به موضوعي آگاهي پيدا مي كنيم كه آن را ببينيم وبه آن نياز پيدا كنيم!

در  نقش  مدیران 
كردن                                                                    درگير 
معلمان

وقتي وارد كالسي مي شوم، ظرف يك دقيقه قادرم بگويم كه 
دانش آموزان در حال يادگيري هستند يا نه. معلم ممكن است 
جلوي كالس باشد، يا چند ثانيه طول بكشد تا پيدايش كنم. 
درس ممكن است رياضيات در سطح عالي باشد ،يا علت هاي جنگهاي 
داخلي،ياتفاوت بين فعل هاي معلوم و مجهول.در هر حال،دانش آموزان 
خود،در  سن  يا  درس  موضوع  اثربخش،صرف نظراز  درس  يك  در 

يادگيري درگير مي شوند.
وقتي دانش آموزان درگير يادگيري هستند، غالباً متوجه ورود من به 
كالس نمي شوند.سرشان تو كتاب است)در حال كند وكاو در كتاب ها 
هستند(يا نگاهشان به صفحه نمايش دوخته شده است. آن هااحتمااَلَ 
در گروه هايي مشغول ساختن معابد يوناني با مقواهستند، يا مشغول 
ثبت و ضبط واكنش ها، بعد از  مخلوط كردن مواد شيميايي. همين طور 
ممكن است آن ها در حال نقاشي، تمرين سخنراني، يابردن يك  نمايش 
روي صحنه باشند. هر كاري كه انجام بدهند، دانش آموزاني كه در گير 
شده اند، بر يادگيري تمركز دارند.آن ها يادگيري رابا هدف نمره آوردن 
در يك آزمون يا دستيابي به نمرة باالترانجام نمي دهند. در عين حال، 
دانش آموزاني كه درگير يادگيري هستند، عملكرد بهتري خواهند داشت. 
آن ها از آن رو به يادگيري مي پردازند كه محتوا يا فعاليت ها مناسب 
ودلچسب آن ها است؛ اين افراد در هر كاري كه انجام دهند، به موفقيت 
دست پيدا مي كنند. به هر حال، نكتة مهم اين است كه وقتي سه عامل 
زير در كنار هم قرار گيرند، شرايط براي درگير شدن دانش آموزان فراهم 

مي شود.
درگير شدن به طور تصادفي اتفاق نمي افتد. اين وضعيت وقتي پيش  
مي آيد كه معلمان خوش قريحه، دانش آموزان را در درك اهميت آنچه 
كه مي آموزند،ياري كنند وتوضيح دهندكه چرا اين يادگيري براي آن ها 

مناسب است. اين وضعيت وقتي اتفاق مي افتد كه دانش آموزان طوري 
به كار گرفته شوند كه عالقةآن ها رابر انگيزد، فعاالنه به ساختن معاني 
در ذهن خود بپردازند، در اغلب اوقات به صورت گروهي كار كنند، و از 

اشتباهات خوددرس بگيرند.
اين موقعيت وقتي اتفاق مي افتد كه تدريس با توجه به وضعيت هر 
دانش آموز، متفاوت شودتا هر فرد بتواند به موفقيت دست پيدا كند. و 
اين موفقيت وقتي اتفاق مي افتد كه انتظار داشته باشيم، ازموقعيتي كه 
به تالش اندكي نياز دارد، فراتررويم. وقتي به مناسب بودن مطالب، 
عالقة زياد، وامكان موفقيت دانش آموزان توجه شود، آن هاتمايل پيدا 
مي كنند ياد بگيرند. آن ها انر  ژي بيشتري صرف مي كنند و تاب آوري 
بيشتري در يادگيري نشان مي دهند. آن گاه كالس درس به مكاني 
براي كاوشگري، يادگيري فعال، وتشريك مساعي  تبديل مي شود. حتي 
باشد. يادگيري دشواراست، كالس مي تواند  شادي آفرين  زماني كه 
درگيري از اين نوع، براي هر فردي كه وارد كالس  شود، مشهود است.

كمكبهمعلماندراهميتدادنبهدرگيري
به عنوان مديردو وظيفه در ارتباط بادرگيري دانش آموز داريم: نخست 
بايد معلمان را در درك اهميت اين درگيري ياري كنيم. همين طور، 
بايد استقالل و منابع ايجاد آن را در كالس درس دراختيارشان قرار 
دهيم. اين كار آسان نيست. درك اهميت درگيركردن كالس وهمچنين 
درك مؤلفه هايي كه اين كالس هاي درس بايد داشته باشند، ممكن 
اين  اوقات،احساس معلمان  باشد. دراغلب  براي معلمان دشوار  است 
است كه به مجموعه اي به  نام برنامة درسي گره خورده اند و از اينكه به 
دانش آموزان اجازه دهند با يكديگر تشريك مساعي كنندة يا در مورد 

انتخاب چگونگي يادگيري به آن هااختيار دهند، ناراحت اند.
يكي از  راه هايي كه مي توان به معلمان در درك اهميت درگيري كمك 
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كرد،اين است كه از آن ها بپرسيم چگونه به بهترين يادگيري دست 
پيدا مي كنند. آن ها معمواًل از سه عامل: ارتباط، عالقه و موفقيت نام 
خواهند برد؛ حتي اگر اين واژگان رابه طور دقيق به كار نبرند. سپس از 
آن ها بپرسيم كه آيا فكر مي كنند اين عوامل ممكن است به يادگيري 
دانش آموزان  نيز كمك كند. وسرانجام، با آن ها در مورد آنچه كه بايد در 
كالس اتفاق بيفتد تا دانش آموزان نيز بتوانند فعال بودن و يادگيري لذت 

بخش راتجربه كنند، گفت وگو كنيم.

تضمينيبرايدرگيركردنمعلمان
دومين وظيفة ما اين است كه مطمئن شويم، معلمان ما نيز در يادگيري 
در گير مي شوند. مديران غالباً فقط بر يادگيري دانش آموزان  تمركز 
مي كنند؛كه اين يك اشتباه رايج است. البته هدف دانش آموزان از تحصيل 
در مدرسه، يادگيري است، اما يادگيري دانش آموزان با دشواري هايي 
روبه رو خواهد بود، مگر آنكه معلمان نيز در يادگيري درگيرشوند. معلمان 

نيزمانند دانش آموزان با درگيرشدن بهتر ياد مي گيرند.
حرفه اي،  توسعة  براي  ما  تالش هاي  بپرسيم:آيا  بايد  ترتيب  بدين 
ارزشيابي هاي معلم، و فرايندهاي تنظيم هدف، ما را به سمت استفاده از 
معيارهاي مناسب بودن و مرتبط بودن، عالقه وموفقيت سوق مي دهد؟ 
تا چه اندازه تالش هاي مرتبط با توسعة حرفه اي ما با آنچه كه معلمان ما 
مي خواهند ونياز دارند، متناسب اند؟آيا معلمان ازآنچه كه انجام مي دهند، 
احساس شايستگي مي كنند؟ آيا با معلمان در توجيه طرح توسعةحرفه اي 
امسال تبادل نظر كرده، و ايده هاي آن ها را جويا شده ايم؟در صورتي كه 
شما در تدوين يك طرح درگير شده باشيد، آيا آن را راحت تر خواهيد 

پذيرفت؟
با توجه به اينكه مديران اجرايي آنچه را كه مي خواهيم معلمان انجام 
دهند، طراحي مي كنند، بايد محتواي توسعة حرفه اي را به شيوه اي جالب 
و يادگيرنده پسند، ارائه دهيم. جلسات معلمان بايد جلسات يادگيري 
باشد. اطالعات درمورد  نحوة ادارة مدرسه بايد از قبل توزيع شده باشد 

تا جلسات بتوانند رخدادهايي تعاملي باشند و معلمان در آن ها به تبادل 
ايده بپردازند، روش هاي جديد مواجهه با نيازهاي دانش آموزان رابيابند، 
مسائل را با كمك هم حل كنند، و به طور كلي، از يكديگر بياموزند.و 
نيزبايد اطمينان حاصل كنيم كه اين اوقات براي معلمان با آرامش 

وسرگرمي همراه است.
جلسات معلمان نبايد جنبة اجباري داشته باشد. بايد آنقدر سرگرم كننده 
پيدا  حضور  جلسات  اين  در  باشند  داشته  تمايل  همةآن ها  كه  باشد 
دربارةاينكه  جلسه اي  در  خواستم  معلمان  يكباراز  مثال،  براي  كنند. 
چطور مي توانند "يادگيري شاد" ايجاد كنند، شركت نمايند؛ اين نوع 
از يادگيري در بيانية مأموريت ما مطرح شده بود.درگيري  معلمان در 
بحث ها به قدري جذاب بود كه به سختي مي توانستم صحبت آن ها را 
قطع كنم. همچنين،از آن ها خواسته بودم در بارة راهبردهاي مؤثر در 
تدريس به دانش آموزاني كه به زحمت درس مي خوانند، اظهار نظر كنند.

الزم است مديران به معلمان در دستيابي به موفقيت كمك كنند. ما  اين 
كار را با توجه به سطح مهارت و عالقه هاي آن هاانجام مي دهيم. اين 
تفاوت گذاري،از طريق  مشاهده و ارزيابي معلمان و هدف هايي كه در 
كالس تعيين مي كنند، به دست مي آيد. همين طور، الزم است از خودمان 
بپرسيم، چطور مي توانيم مشاهدات وارزيابي از معلم را به گونه اي طراحي 
كنيم، كه موفقيت ها متضمن درگير شدن در چالش هاباشند؟ بعد از اينكه 
معلمان ما در انجام اين كارها موفق شدند، از آن ها مي خواهيم براي 
ادامةكار، به دنبال هدف هاي واالترومتفاوت تري باشند. چطور يك معلم 
مبتدي  مي تواند اهداف حرفه اي خود را به گونه اي متفاوت از يك فرد 
مجرب به كار گيرد و دنبال كند؟ آيا گروه هايي از معلمان كه هدف هاي 
مشابهي را دنبال مي كنند، مي توانند ايده ها و بازخوردهايشان رادرطول 

سال با يكديگردر ميان بگذارند؟ 
يادگيري خود درگيرشوند، كالسشان محلي خواهد  اگر معلمان  در 
بود براي دستيابي به موفقيت، حركت به طرف جلو و رسيدن به تجربة 
لذت بخش يادگيري. شوراي معلمان شما تا چه اندازه درگير يادگيري 
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 نویسنده: کارول آن تاملینسون
برگردان: مارال یغماییان

من ذاتاً آدمی نگران و دلواپس 
چيز های عجيب و غريبی هستم 
كه احتمااًل در كمين افرادی 
نيستند كه چيزها را به سادگي 
نمي پذيرند. يكی از نگرانی های 
من، توجه بيش از حد ما به 
استاندارد ها )يا، شايد دقيق تر، 
آزمون-های استاندارد شده( و 
آينده ای است كه از نظر طراحی 
برنامة درسی برای ما رقم خواهد 
خورد. من كاماًل مطمئن هستم 
كه اين وسواس نمی گذارد به ياد 
داشته باشيم كه ما در درجة اول، 
به انسان هايی نوجوان )و جوان( 
آموزش می دهيم. همين طور، در 
حالی كه به سرعت در حال توليد 
درس هايی هستيم كه هدف هاي 
آن ها برای نوجوانان اهميتی ندارد، 
فراموش می كنيم كه تدريس به 
معنی واقعی كلمه يعنی چه.

طرح درس هايی 
که کاماًل 

پاسخ گو هستند

هدفهايدرسها
در  مراقبت  "چالش  نام  به  كتابی  به  اخيراً 
مدرسه ها1"  )2005( برخوردم كه اگرچه با تمام 
ايده های نويسندة آن موافق نيستم، در بسياری از مطالب آن 
نكته هاي مهمی يافتم. در اين مطالب به من يادآوری می شود 

كه تدريس يك بنگاه عميقاً انسانی است.
نويسنده از اين واقعيت ناراحت است كه آموزش و پرورش 
و  معلم  به  را  "افراد  كه  است  شده  طراحی  طوری  ظاهراً 
موفقيت  برای  را  آن ها  ارتباط  و  مي كند  تبديل  دانش آموز 
در آموزش غيرضروری مي سازد". از نظر او، وقتی هدف ها 
انتخاب شدند، "قرار نيست معلمان از آن ها منحرف شوند. 
كه  استاندارد هايی  قالب  در  آن ها  كه  مي شود،  تصور  بلكه 
كوته بينانه انتخاب شده اند، در جست و جوی هدف ها هستند. 
شده اند،  پذيرفته  حاضر  حال  در  كه  هدف هايي  عالوه،  به 
اگر  شناختی اند. هدف ها و مقصدهاي دانش آموزان،  عمدتاً 
مي شوند  گرفته  ناديده  نباشند،  سازگار  معلم  هدف هاي  با 

وبه عنوان رفتار های بدون هدف، مورد انكار قرار می گيرند.
يك  توسط  درس  هر  است  "ضروری  می شود:  يادآور  او 
استاندارد هدايت شود و سپس، با توجه به ميزان دستيابی 
ارزيابی قرار گيرد". در  استاندارد، مورد  به آن  دانش آموزان 
كنترل  معلمان،  كنترل  است؛  كنترل  اصلی  هدف  واقع، 

دانش آموزان و كنترل محتوا.
من اين نتيجه گيری و نگرانی او را درك می كنم . به خصوص 

می كنم.  كار  متنوعی  بافت های  در  معلمان  با  اينكه 
راهنمايی های گام به گام، در اغلب تصميم گيری های برنامة 
درسی و آموزشی، با واقعيت هاي مربوط به نوجوانان، بيش از 
حد فاصله دارد. ارزش دانش آموزان، غالباً، براساس مهارت و 
تسلط آن ها روي موضوع هايی كه در مركز توجه قرار دارند، 
تعيين مي شود. اين ارزش به وسيلة بزرگ ساالنی مشخص 

می  شود كه آن ها هرگز مالقات نكرده اند.

تفكرروبهجلو
پيچيدگی موضوع، تعدد آرا و آزادی كم، پنج مورد قابل تأمل 

به شرح زير را موجب می شوند.

1. اگر واقعاً باور داريم كه نظر دانش آموزان در مورد مطالبی 
كه بايد ياد بگيرند مهم نيست، راه خود را گم كرده ايم. در 
دانشگاه به جوانان با هوشی درس می دهم كه متعهدند هر 
مطلبی را كه به آن ها تدريس می شود، ياد بگيرند؛ به شرط 
آنكه فقط آن ها را حفظ كنند و هدف از اين كار نيز نمره 
گرفتن باشد. نكتة تأسف بار اينكه، جوانان مزبور احتمااًل از 
بسياری از دانش آموزان دورة ابتدايی و دورة متوسطه كه با 
ترديد به اطالعات منفصل و خشكی نگاه مي كنند كه همه 
روزه به آن ها ارائه می كنيم، بهتر هستند. معلمان برای تربيت 
فراگيرندگان واقعی بايد در قلب، روح و ذهن دانش آموزان 
نفوذ پيدا كنند. آموزش فهرستی از استاندارد ها ما را به آنجا 
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نخواهد برد.
2. وجود عقل و خرد در تدريس و شفافيت در نتيجةآن از 
ضروريات است و اعالم اينكه ارزش های ما كدام اند، به طور 
بالقوه بسيار درست است. اشتباه پيش آمده اين است كه اجازه 
داده ايم، فهرستی از استاندارد ها به برنامة درسی تبديل شود. 
در واقع، استاندارد ها فقط مواد الزم برای برنامة درسی هستند 
نه خود برنامة درسی. برای تدوين يك برنامة درسی قانع 
كننده، معلمان بايد اين استاندارد ها را در بستر بافت هايی 
از يادگيری وارد كنند كه به كنجكاوی و تفكر دانش آموزان 
احترام بگذارد و ماهيت و هدف درس هايی را كه آموزش 
می دهند، به درستی نشان دهد. در حال حاضر، ما غالباً به جای 
اينكه شام را آماده كنيم، مواد خام را بين شاگردان توزيع 

می كنيم.
اطالعات،  كه  نمی كند  ايجاب  برانگيزنده1"   "تدريس   .3
همان طور  شوند.  گذاشته  كنار  مهم  ايده های  و  مهارت ها 
كه استيون لووی2  می گويد، اين نوع از تدريس، معلمان را 
تشويق می كند كه اشتياق دانش آموزان را به ساحل برنامة 
درسی مورد نياز هدايت كنند. معلم دورة اول متوسطه را در نظر 
بگيريد كه از دانش آموزان می خواهد"زندگی نامة شخصی3" 
خود را، در حالی كه زندگی نامة ديگران را می خوانند، بنويسند، 
با افراد كليدی در زندگی خودشان مصاحبه و جريان آن را 
ضبط كنند و سپس مصاحبة خود را با مصاحبه های انجام 
شده توسط فردی صاحب نام، مقايسه كنند. اين معلم توجه 
دانش آموزان را به طيف گسترده ای از استاندارد های خواندن 
و نوشتن انواع درس هاي اصلی مشترك جلب می كند، بدون 
تدريس  آورد.  حساب  به  بی ثمر  و  ناچيز  را  كار  اين  اينكه 

معنی دار  يادگيری  و  استاندارد ها  بين  انتخابی  برانگيزنده 
نيست، بلكه انتخابی است كه در آن، دانش آموزان اطمينان 

حاصل می كنند ايده ها و مهارت های آن ها ارزشمندند.
4. ما اين خردمندی را داريم كه هر مجموعه از استاندارد ها 
را نقطة شروعی برای يادگيری به حساب آوريم، نه بسته هايی 
كه محدودة يادگيری را تعيين مي كنند. چارچوب برنامة درسی 
جديدی كه توسط دانشگاه "بريتيش كلمبيا" تدوين شده، 
دارای تعداد محدودی "ايده های بزرگ" يا مفاهيم اساسی 
است كه به شكلی روشن برای حوزه های محتوايی طراحی 
شده اند. اين چارچوب، عالوه بر مهارت های اساسی خواندن 
و رياضيات، شامل مهارت های ارتباطی، تفكر انتقادی، تفكر 
خالق، هويت فردی و فرهنگی مثبت، آگاهی و مسئوليت 
شخصی و مسئوليت اجتماعی نيز هست. من عالقه مندم بدانم 
كه اين ايده های بزرگ و مهارت ها چگونه توصيف و تشريح، 
و به شكل معنی داري با محتوا تلفيق می شوند. به خصوص 
كه  می شوند  تشويق  آموزگاران  چگونه  بدانم،  دارم  عالقه 
"شام" درست كنند و يادگيرندگان را سر سفرة شام يادگيری 

بنشانند، نه اينكه به آن ها مواد خام تعارف كنند.
5. اگر متوجه شوم كه شغلم اين است كه شام تهيه كنم، و 
اين شام يادگيری هم بايد مغّذی باشد و هم اشتهاآور، و اگر 
قبول كنم كه هر مجموعة استانداردی فقط يك نقطة شروع 
است، آن گاه اين آزادی را دارم كه با توجه به هدف نهايی 
حيات بخشيدن به يادگيری دانش آموزان و برانگيختن آن ها 
به عنوان فراگيرندگان،  عناصر موجود در ساير منابع را نيز با 

چارچوب برنامة درسی خود ادغام و يكپارچه كنم.
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7. طرح درس خوب، سنـدي زنده است. 
طرح درس ها تثبیت شده و قطعي 

نیستند، بلکه رهنمودي هستند که شما 
ـ وـ  شاگردان کالس شماـ  را به تفکر 
دربارة آنچه تدریس مي کنید، دعوت 

مي کنند.

هفت 
نكته 

درباره 
طرح 
درس

1. اگر یادگیرنده را فراموش کنیم و 
درس هاي بسیاري را عجوالنه و با کیفیت 

پایین ارائه کنیم که فقط بر هدف ها 
متمرکزند، معني واقعي تدریس را 

فراموش کرده ایم.

2. اگر در یادگیري مطالب به دانش آموزان 
حق انتخاب بدهیم، احساس توانمندي 

خواهند کرد. به عالوه، دادن حق انتخاب 
به دانش آموزان، اطالعات ارزشمندي را 
درباره اعتماد به نفس و تمایل آن ها به 

خطرپذیري آشکار خواهد کرد.

3. به هنگام تدوین طرح درس مهم ترین 
سؤالي که مي توان پرسید این است: 

"چگونه مي توانم سطح هاي باالتري از تفکر 
را در این درس بگنجانم؟"

4. در بحِث اثربخشي درس ها، اگر در طراحي 
این کار موفق نشوید، طرح شما محکوم به 

شکست است.

5. "فعالیت" و "درگیر شدن"، غالباً 
مهم ترین نیروي محرکه در کالس هاي 

درس است.

6. اگرچه بعضي از دانش آموزان از طرح 
درس هاي "فروشي" استفاده مي کنند، 

تضمیني وجود ندارد که ابزارهاي اثربخشي 
براي همة دانش آموزان باشند. حتي بهترین 
ایده ها نیز به طراحي سنجیده اي نیاز دارند.
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