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راز  گفته  اين  می دانند.  دانايی»  «عصر  را  حاضر  عصر 
راهنمای  کتاب  ميان  نسبت  می تواند  آن  کشف  که  دارد  نهفته ای 

معلم و حرفه ی معلمی را تا حدودی روشن نمايد.
و  دانش  می کند  متبادر  به  ذهن  دانايی  واژه ی  که  را  آنچه 
اطالعات است. ترديدی نيست مجهز بودن به دانش و اطالعات 
نوعی فرزانگی است که  اگر فاقد آن باشيم اين فرزانگی به دست 
نيامده است. دانايی صرف يا در اختيار داشتن دانش و اطالعات 
شگردهای  يعنی  توانايی،  با  اگر  و  ندارد  کارايی  خود  به خودی 
به کارگيری و بهره مندی از دانش و اطالعات، همنشين نشود ابتر 
شود،  همگام  و  همراه  کردار  و  رفتار  با  دانايی  اگر  اما  می ماند. 
يعنی با توانايی دمساز شود، کارآمد می شود.کارآمدی همان راز 
معلمان،  نهفته ای است که نياز عصر دانايی است. و از آنجا که 
بـرای  را  جـهـان  شناخت  درهـای  مـی سازند و  را  فــردا  دنيای 

دانش آموزان باز می کنند،بيش از همه نيازمند آنند که دانايی آن ها 
با توانايی دمساز گردد. به عبارت ديگر، باالبردن دانايی معلمان از 
يک سو و همگامی اين دانايی با توانايی از سوی ديگر، کليد رشد 
حرفه ی معلمی است. پس بهتر است بگوييم عصر حاضر، «عصر 

دانايِی سرشته با توانايی» است.
راه  تنها  است،  امروز  دنيای  ضرورت  که  مستمر،  آموزش 
و گزينه ای است که می تواند حرفه ی معلمی را چه از حيث دانايی 
و چه از حيث توانايی هدف قرار دهد و به رشد و بهبود و ارتقاء 
آن بيانجامد. اينجاست که می توان به نقش کتاب راهنمای معلم در 
راستای تقويت هدف های ذکر شده اشاره کرد. کتاب راهنمای معلم 
در واقع، عالوه بر انتقال برخی از دانستنی های ضروری (دانايی)، 
تالش می کند تا بر توانايی معلمان نيز بيفزايد تا از اين رهگذر، توفيقی 

هرچند اندک در ارتقاء حرفه ی معلمان برداشته شود.

ضرورت كتاب راهنمای معلم از منظر حرفه ی معلمی

به چشم  کالس هايی  در  پويايی  و  موفقيت  ميزان  بيش  ترين 
حال  در  دانش آموزانش  با  همراه  معلم  آن ها،  در  که  می خورد 
يادگيری باشد؛ معلمی که با تشکيل گروه های يادگيری، به همه ی 

شاگردان کمک می کند تا رشد کنند.
کرات  به  معلم  فعاليت های  مورد  در  آموزشی  محققان 
بحث کرده اند و اينک با ابداع روش «بهترين تمرين» به اين نتيجه 
رسيده اند که مثمرثمرترين نقشی که معلم می تواند در جريان آموزش 

معلمان يادگيرنده

تصميم های  و  اصالحات  است.  «فرد       يادگيرنده»  نقش  کند،  ايفا 
آموزشی ــ درسی سال های گذشته،نقش ها و فعاليت های متفاوتی 
انتظار  معلم  از  زمانی  مثًال  می گرفتند.  نظر  در  معلمان  برای  را 
در  کند.  عمل  رهبر  و  فرمانده  مانند  درس  کالس  در  می رفت، 
دوره ای ديگر می خواستند، به عنوان تصميم گيرنده رفتار کند و يا 
مسئول برنامه های آموزشی و تحقيقی نيز باشد. اما امروزه نقشی 
يادگيرنده  يک  چون  هم  است که  اين  می رود،  انتظار  آن ها  از  که 
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رفتار کنند و در کالس درس، عضوی از دانش آموزان به حساب 
آيند.

گروه های  ايجاد  چرا  که:  می شود  مطرح  سؤال  اين  حال 
يادگيری (مرکب از معلم و دانش آموز)، از روشی که معلم تنها بخش 
کالس های  و  مدارس  است؟  سودمندتر  باشد،  يادگيری  در  فعال 
تدريس  و  يادگيری  برای  تمرين»  «بهترين  روش  از  که  موفقی 
به دست  نتيجه ی  گرفتند.  قرار  آزمايش  مورد  می کردند،  استفاده 
آمده، نشان داد، در اين کالس ها معلمان تنها به ارائه ی اطالعات 
يا  دانش  پخش کننده ی  نمی خواستند  و  نمی کردند  اکتفا  دانش  و 
صادرکننده ی علوم باشند. بلکه خود آن ها همراه با شاگردانشان 
همگن،  يادگيری  گروه های  در  بودند.  مشغول  دانش  کسب  به 
ايده های جديد و انديشه های نو مطرح می کردند. سپس اعضای 
گروه روی مباحث طرح شده تأمل می کردند و به يکديگر در حل 

مسائل ياری می رساندند. در نهايت همه مطالب را می آموختند.
در  مطلع  شخصی  معلم  که  می شد  تصور  گونه  اين  پيش تر 
تمام زمينه های علوم و دانش است. کسی که وظيفه دارد، دانش 
را به ظرفی توخالی به نام دانش آموز انتقال دهد. متأسفانه اين نوع 
آموزش پيشرفت چندانی در وضعيت ياددهنده و يادگيرنده ايجاد 
اين  به  می داشت.  نگه  قشری  سطح  در  را  يادگيری  و  نمی کرد 
پر  را  دانش آموزان  خالی  اوقات  می توانست  تنها  مدرسه  ترتيب، 
کند و محتوای آموزشی فاصله ی زيادی با دنيای واقعی داشت. 
در واقع، يادگيری نوعی سرگرمی سطح باال محسوب می شد که با 

شرايط و مشکالت عينی زندگی فاصله ی عميقی داشت.
دانش آموزان  از  ياددهی  منظور  به  معلم  چنانچه  اما 
سؤاالتی بپرسد که با زندگی واقعی شان در ارتباط باشد، يادگيری 
آن ها با تجربيات روزمره ی زندگی غنی تر، و کالس به مکانی پويا 
برای تغيير رفتار پايدار و کسب مطالب پرمعنی و کاربردی تبديل 
می شود. اين روش مانند عامل تحريک کننده، ذهن دانش آموزان 
تازه  موضوعات  کشف  به  خود  تا  می کند  درگير  يادگيری  با  را 
همه ی  پاسخ  که  نيست  معلمی  خوب،  معلم  ديگر  بپردازند. 
پرسش ها را بداند و به دانش آموز ارائه دهد. به طور حتم، معلمان 
به  کالس  در  را  خاصی  و  جوش  و  پرجنب  لحظه های  می توانند 
ياد بياورند که همراه با دانش آموزان، در حال بررسی و دريافت 

می شود،  خواسته  معلمان  از  امروزه  بوده اند.  دانش  از  تازه ای 
همين لحظه های مهيج کشف و يادگيری را از چند دقيقه به چند 

ساعت تغيير دهند.

در کالس هايی که با روش «بهترين تمرين» اداره می شوند، 
ابتدا  می شوند.  تشويق  متفاوت  شيوه های  از  استفاده  به  معلمان 
معلم بايد دانش آموزان را در برنامه ريزی های کالسی شرکت دهد 
کنند.  بحث  آموزشی  برنامه های  و  فعاليت ها  مورد  در  هم  با  و 
بچه ها  کمک  با  را  ارزشی  با  و  اساسی  پرسش های  معلم  سپس، 
و  گــروه  اعضای  ميان  در  را  جديد  ايـده هـای  و  مـی کند  مطرح 

شرکت کنندگان پی گيری می کند.
و  تدابير  تا  می شود  تشويق  پژوهشگری  به  معلم  هم چنين، 
شيوه های تازه را بيازمايد. روش های جديد را در کالس به اجرا 
درآورد، موفقيت ها را ارزيابی نمايد، و به دانش آموز کمک کند 
گيرند، و مسئول آموختن خويش  يادگرفتن را مستقًال فرا  روش 
دانش آموزان  برای  مناسبی  بسيار  الگوی  که  معلمان  اين  باشند. 
واحد  درس،  کالس  که  اين  با  می دهند،  نشان  آن ها  به  هستند، 
آموزشی، ترم تحصيلی و … به پايان می رسد، اما يادگيری هم چنان 
ادامه خواهد داشت و هرگز پايان نمی پذيرد. حتی معلم می تواند به 
دانش خود بيفزايد و به دانش آموز ثابت کند، او نيز می تواند علم 

خود را به هم کالسی هايش منتقل کند.
سطح  در  روش  اين  اجرای  مورد  در  بعدی  مطالعات 
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گوناگون، نتايج متفاوتی داشته است. زمانی که معلم با دانش آموزان 
دوره های تحصيلی متفاوت، همانند همکار رفتار می کند و مثًال در 
طرح ريزی و انجام برنامه های آموزشی از آن ها کمک می گيرد، نتايج 
آموزشی موفقيت آميزی به طور يکسان حاصل نمی شود. تحقيقات 
نشان داد، در دوره ی راهنمايی، برنامه ريزی دانش آموزان به دور 
از خواسته های واقعی و مربوط به دنيای خودشان بود. درحالی 
که آزمايش با دانش آموزان دبيرستانی، کارايی اين روش را تأييد 
می توانستند  دانش آموزان  تنها  نه  باالتر،  کالس های  در  کرد. 
تصميم  بگيرند که چه چيزهايی را بياموزند، بلکه بهترين روش را 

برای يادگيری نيز تعيين می کردند.
يادگيرنده  می توانند  هم  پژوهشگر  نقش  در  آموزگاران 
مطمئن  شاگردان   برآيند،  مهم  نقش  اين  پس  از  چنانچه  باشند. 

می شوند که در تبادل نظرهای تحصيلی حرفی برای گفتن دارند. 
نمی شود،  تمرين  ت ئوری ها  فقط  درس  کالس   در  ترتيب،  اين  به 

بلکه تئوری  سازی اساس کار قرار می گيرد.
امروزه اکثر مدارس سعی دارند، به پيشرفت های حرفه ای دست 
يابند. برخی مدارس می کوشند از طريق تغيير برنامه ها و سازمان دهی 
مجدد طرح های خود، پيشرفت کنند. جلساتی برای معلمان تشکيل 
کنند،  گفت وگو  و  بحث  خود  اکتسابی  تجربيات  روی  تا  می دهند 
مقاله هايی درباره ی روش های جديد تدريس ارائه دهند و برای حل 

مشکالت با راه  حل های علمی، به يکديگر ياری رسانند.
تالش برنامه ريزان تربيتی بر اين است که فرصت های آموزشی 
آن ها،  معلمان  دانش آموزان و  دهند،  نشان  کنند و  فراهم  بيش تری 

بهترين منابع برای پيشرفت های آموزشی و يادگيری هستند.

بلکه  تدريس،  نظريه ی  يک  تنها  نه  ساختن گرايی  امروزه 
اين  اهميت  جهت  به  است.  يادگيری  و  دانش  بر  مبتنی  نظريه ای 
اين  به  داشت  خواهيم  اجمالی  نگاهی  اخير  دهه ی  يک  در  نظريه 
به طور  را  کالس  فضای  می توان  که  آن  کليدی  مفاهيم  و  نظريه 

فعال تری برای رسيدن به هدف های آموزشی هدايت کرد.
و  روان شناسی  فلسفه،  در  ريشه  ساختن گرايی  نظريه ی 
علم فرمان شناسی (فيزيولوژی) دارد و چگونگی شناسايی جهان 
توسط فرد را شرح می دهد (وون کالسرز فيلد، ١٩٨٩). براساس 
دانش،  توليد  و  می شود  ساخته  فرد  توسط  دانش  نظريه،  اين 
را  جهان  از  افراد  انفرادی  تجربه ی  که  است  مستمر  فرايندی 
سازمان می بخشد. [ماير، ١٩٩٦ و هنری، ١٩٩٦]. از اين رو، با 
وجود ديدگاه رفتارگرايی که به يادگيرنده به عنوان فردی پاسخگو 
را  فرد  ساختن گرايی،  ديدگاه  می نگرد،  خاص  محرک های  به 

كالس های ساخنت گرا

می سازد  را  دانش  فعاالنه   که  می کند  تلقی  بالفعل  دانشمندی 
را  دنيا  خود،  هدف های  و  عقايد  عالقه ها،  تجربه ها،  مطابق  و 
ذخيره  را  اطالعات  يادگيرنده،   .[١٩٩٢ [کول،  می کند  درک 
مورد  را  درونی اش  دريافت های  مداوم  به طور  بلکه  نمی کند، 
آزمون قرار می دهد تا ساختار مناسبی از دانش را به وجود آورد 

[پرکينز،١٩٩١].
انقالبی٢،  فيزيکی١،  دارد:  گوناگونی  انواع  ساختن گرايی 
مدرنيستی٦. پست  و  اطالعات٥  پردازش  اجتماعی٤،  افراطی٣، 
ازاين رو ارنست   (١٩٩٥)می گويد: «ساختن گرايی گوناگون است، 

زيرا محققان گوناگونند.»
تقابل  در  اجتماعی  ساختن گرايی  و  افراطی  ساختن گرايی 
باهم هستند. از نظر ساختن گرايی افراطی، هر واقعيتی منحصر به 
فرد است، ولی ساختن  گرايی اجتماعی بيانگر آن است که واقعيت 

                  Rodical ــ٣                                        Evolutionary ــ٢                                  Physical ــ١  
  Post modernist ــ٦                      In formation processing ــ٥                                     Social ــ٤   
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با روابط، تعامالت و ساختارهای اجتماعی مرتبط است و دانش 
و  فرهنگ  همچون  ابزارهايی  طريق  از  اجتماعی،  زمينه های  در 

زبان قابل حصول است [وون کالسرز فيلد، ١٩٩٥].

فرايندهای شناختی و مهارت های خود کنترلی تأکيد دارند [ويدا 
سيالسی، ٢٠٠٠].

محيط  ساختن گرايی،  رويکرد  براساس  توسعه:  ب) 
يادگيری بايد يادگيرنده محور و مشارکتی باشد و معلم تنها نقش 
محيط هــايی،  چنين  بگيرد.در  عهده  بــر  را  هــدايت کنندگــی 
بر  مبتنی  و  واقعی  تکاليف  شامل  بايد  يادگيری  موضوعات 
فرايندهای شناختی و فراشناختی باشند. از محيط های يادگيری 

ساختن گرا می توان براين موارد اشاره کرد:
ــ يادگيری فعال: منظور اين است که طراحان آموزشی 
بايد يادگيرندگان را با مسائلی روبه رو سازند که آن ها را فعاالنه در 
امر يادگيری درگير کنند. از اين رو، بايد به يادگيرندگان مسائلی را 

بدهند که راه حل های متنوع دارد.
می گويد،   (٢٠٠١) کی  اصيل:  يا  معتبر  يادگيری  ــ 
ساختار  تا  گيرند  قرار  واقعی  موقعيت های  در  بايد  يادگيرندگان 

دانش آن ها واقعی شود.
موقعيت های واقعی، دانش و کاربرد آن را با مسائل حل 
نشده پيوند می دهد و باعث می شود، يادگيرنده به دنبال حل مسائل 
برود [براون و همکاران، ١٩٩٨]. يادگيری در محيط های واقعی، 
کاربرد و انتقال دانش را در تمام علوم از جمله پزشکی، تاريخ، 
رياضيات و غيره تسهيل می کند [اسپيوو  و همکاران، ١٩٩١]. 
بدين ترتيب، يادگيرندگان می آموزند که از دانش خود چگونه و چه 

زمانی استفاده کنند.

Evaluation ــ٣                    Develop ment ــ ٢                          Analyse ــ١    

کاربردهای الگوی ساختن گرايی در طراحی آموزشی
با  آموزشی،  طراحی  در  ساختن گرايی  الگوی  کاربردهای 
بررسی  مورد  ارزشيابی٣  و  توسعه٢  تحليل١،  فرايندهای  به  توجه 

قرار می گيرند:
خالف  بر  ساختن گرايی،  رويکرد  در  تحليل:  الف) 
رويکرد سنتی، محتوای آموزشی از قبل تعيين نمی شود و طراحان 
اجتناب  آن  سازنده ی  اجزای  به  موضوع  تجزيه ی  از  آموزشی 
طبيعی  به طور  آموزشی  محيط  که  می کنند  فرض  و  می ورزند 
پيچيدگی خاص خود را دارد. در چنين محيط هايی، هدف های 
آموزشی به صورت جريان يادگيری ظاهر می شوند [تام، ٢٠٠٠]، 
فعاليت های  و  هدف ها  قبلی  تعيين  با  آموزشی  طراحان  اين رو  از 
يادگيری موافق نيستند و در جست وجوی تکليف واقعی هستند 

[بدنار و همکاران، ١٩٩٢].
هر  که  است  اين  بر  فرض  ساختن گرايی،  رويکرد  در 
يادگيرنده، نگرش منحصر به فرد خود را نسبت به جهان اطرافش 
بــه  است  بيش تر،الزم  يادگيری  بــرای  خاطر  همين  دارد.بــه 
يادگيرندگان اجازه داده شود، به جای يادگيری موضوعات مشابه، 

انواع گوناگونی از موضوعات را فراگيرند.
در  يادگيرنده  قبلی  دانش  بر  همچنين  آموزشی،  طراحان 
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«کارآموزی  به  می توان  واقعی  موقعيت های  جمله  از 
شناختی»١ اشاره کرد که در آن، يادگيرنده با موقعيت هايی واقعی 
و  کند  کسب  دانش  آن  مورد  در  هم  می تواند  و  می شود  روبه رو 
هم ياد بگيرد که هر متخصص با چه مشکالتی روبه رو می شود و 

چگونه آن ها را حل می کند. همچنان که جانسون می گويد:
«برای اين که فيزيکدان باشيد، بايد مثل فيزيکدان فکر کنيد 
اين رو،  از  است.  متفاوت  هنرمند  با  فيزيکدان  تفکر  که  بدانيد  و 
نه تنها دانش اقسام گوناگونی دارد، بلکه راه های تفکر در مورد 

اقسام دانش نيز متفاوتند.» 
بيانگر  گانه  چند  «ديدگاه های  گانه:  چند  ديدگاه های  ــ 
است.  چندگـانه  يـادگيری  سبک های  بـا  غنی  يادگيری  محيط 
بـه عنوان  را  شناختی»٢  «انعطاف پذيری  همکارانش،  و  اسپيرو 
راهبردی بـرای ديدگـاه چندگـانه معرفی کـرده اند. انعطاف پذيری 
و  چندگانه،  موضوعات  با  موردی»٣  معنای «آموزش  به  شناختی 
در ابعاد چند گانه ای از محتوای آموزش است. ديدگاه چندگانه 

مبين رويکرد پست مدرنيستی است.
ساختن گرايی،  اصلی  راهبرد  مشارکتی:  يادگيری  ــ 
اساسی  هدف  است.  مشارکتی  يادگيری  محيط های  ايجاد 
يادگيری مشارکتی، ايجاد فرايندی قوی، و مشارکت برای توسعه 
و ارزيابی بحث و گفت وگوهاست [بدنار و همکاران، ١٩٩٢]. در 
چنين محيط هايی، از يک طرف دانش تبادل می شود و از طرف 
ديگر، يادگيرندگان می توانند ديدگاه های چندگانه ی يک موضوع 

را توسعه، مقايسه و ارزيابی کنند.
به  ارزشيابی  ساختن گرايی،  رويکرد  در  ارزشيابی:  ج) 
معنی ارزيابی فرايند تفکر است. يکی از عناصر مهم ارزشيابی، 
تفکرات و دفاع از  تشريح  يادگيرنده، برای  توانايی  ميزان  بررسی 
تصميمات خود است. از اين رو سنجش در رويکرد ساختن گرايی 
اين است که يادگيرنده در قبال تکليف چگونه فکر و عمل می کند 
ارزيابی  شامل  همچنين  ارزشيابی،   .[١٩٩١ جانسون،  [دوفی، 
مسئوليت پذيری  و  استقالل  ميزان  و  يافته  انتقال  دانش  ميزان 

يادگيرنده در قبال تکليف است. [رامبرت و همکاران، ١٩٩٥].

از آن جا که در رويکرد ساختن گرايی، سبک های يادگيری 
گوناگونی وجود دارند، روش های ارزشيابی نيز متفاوت خواهند 
يادگيری در محيط های واقعی اتفاق می افتد،  بود و از آن جا که 

ارزشيابی نيز بايد در محيط های واقعی انجام گيرد.

ساختن گرايی ــ چالش ها
زيادی  کاربردهای  آموزشی  طراحی  در  ساختن گرايی 
دارد؛ همچون: يادگيری معنی دار، توانايی برای حل مشکالت، 

فعاليت های آموزشی گوناگون و انعطاف پذيری در طراحی.
که  دارند  وجود  نيز  چالش هايی  راه  اين  در  حال،  اين  با 
در  که  آن جا  از  می کنيم:  اشاره  آن ها  از  نمونه ای  به  اين جا  در 
ساختن گرايی، يادگيری به معنای تفسير شخص از جهان است، 
بايد به مهارت های ورودی يادگيرندگان توجه کرد؛ از طرف ديگر، 
چون هر يادگيرنده در قبال ساختن دانش مسئول است، بنابراين 
پيامدهای  از  مشترک  مجموعه ای  نمی توانند  آموزشی  طراحان 
بايد  و   [١٩٩٤ [جانسون،  کنند  طراحی  آن ها  برای  را  يادگيری 
آن،  براساس  تا  ببرند  پی  يادگيرندگان  انفرادی  شناختی  سطح  به 
خاطر  به  آن ها  کنند.  تعيين  طراحی و  را  جداگانه ای  فعاليت های 
همين استقالل يادگيرندگان در ساختن دانش، اغلب در پيش بينی 
با  آموزشی  فعاليت های  برنامه ريزی  چگونه  و  يادگيری  چگونه 

مشکل مواجه می شوند. [جانسون،١٩٩٤].
در ارتباط با ارزشيابی که بايد پيامدهای يادگيری انفرادی 
برای  استانداردهايی  کردن  برقرار  گيرند،  قرار  ارزيابی  مورد 
سنجش معنی دار يادگيری، بسيار مشکل است. از طرف ديگر، 
شناختی  يادگيری  سنجش  برای  زيادی  راهبردهای  به  ارزشيابی 
نياز دارد. به عالوه، در اين رويکرد بعضی از سؤاالت هنوز بدون 
چگونه  کنترلی  خود  فرايند  که:  اين  جمله  از  مانده اند؛  پاسخ 

صورت می گيرد؟ [ساوری و دونی، ١٩٩٥].
می دهد،  اجازه  يادگيرندگان  به  ساختن گرايی  رويکرد 
آن ها  مطالعه ی  چگونگی  و  موضوعات  انواع  مطالعه ی  برای 
در  را  مشکالتی  موضوع،  اين  ولی  بگيرند،  تصميم  آزادانه 

Case Instruction ــ٣                     Cognitive Flexibility ــ٢                      Cognitive Trainingــ١
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ارتباط با مسئوليت پذيری يادگيرندگان به وجود می آورد. ممکن 
يابند  دست  نادرستی  توانايی های  و  مهارت ها  به  آن ها  است 

[پارکينز،١٩٩٩].
اکثر بحث ها نشان می دهند که ساختن  گرايی يک فلسفه ی 
مهم است، نه يک راهبرد [ويلسون، ١٩٩٥]  و هنوز به صورت 

يک نظريه ی تدريس در نيامده است [فوسنت،١٩٩٢].

حرکت به سوی عمل: ابزارهای فناوری
توسعه ی جنبه های عملی ساختن گرايی و طراحی آموزشی 
فراهم  آموزش  توسعه ی  برای  را  مناسبی  بسيار  رويکرد  می تواند 
می تواند  ميانه رو  ساختن گرايی  می گويد،   (١٩٩١) مريل  آورد. 
منطق نظری مناسبی به منظور توسعه ی محيط های يادگيری  قابل 
اين  جمله ی  از  آورد.  فراهم  يادگيرندگان  تمام  برای  دسترس 
يادگيرنده  به  که  «فرارسانه ای»١  محيط های  به  می توان  محيط ها 
امکان کنترل بيش تر محيط را می دهد و دارای فرايندی غيرخطی 

است، اشاره کرد.

نتيجه گيری
امروزه به فرايند يادگيری به صورت فرايندی خودتنظيمی، 
موقعيتی، مشارکتی و مبتنی بر تفاوت های فردی نگريسته می شود. 
در جهانی مملو از انفجار دانش، ساختن گرايی يک مبنای نظری 
هدف های  انواع  تحقق  و  شناختی  رشد  برای  زمينه ای  هدايتگر، 

يادگيری فراهم می آورد.

Hyper Media ــ١

مؤلفه های مهم در كار گروهی

مقدمه
فعال»،  «تدريس  در  اساسی  و  مهم  مؤلفه های  از  يکی 
است.  کالس  در  آموزش  پيشبرد  در  دانش آموزان  مشارکت 
گسترده ترين جلوه ی مشارکت دانش آموزان در آموزش، مشارکت 
در قالب «کار گروهی» است. کار گروهی هرگاه بر مبنای اصول 
خود  مثبت  کارايی  نمی تواند  هيچ وجه  به  نشود،  هدايت  صحيح 
اين  دليل،  همين  به  دهد.  نشان  آموزش  نوين  روش های  در  را 
ضرورت احساس می شود که بار ديگر ويژگی های «کار گروهی» 

مورد بحث قرار گيرند. 

وابسته به  به طور کلی موفقيت در کار گروهی را می توان 
موارد زير دانست:

١ــ درک مفهوم «گروه» به عنوان مفهوم فراتر از «تجمع 
ساده ی افراد در کنار يکديگر»

٢ــ شناخت افراد گروه از «هدف های اصلی» کار گروهی
ساير  و  خود  فردی  ويژگی های  از  افراد  شناخت  ٣ــ 

اعضای گروه
٤ــ مديريت صحيح گروه با توجه به هدف های تعيين شده
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شناخت و درک مفهوم گروه
ساده ی  تجمع  از  فراتر  خود،  علمی  مفهوم  در  «گروه» 
تعدادی از افراد در کنار يکديگر است. از اين منظر، هر تجمع از 
افراد بدون داشتن هدفی مشترک، نمی تواند زمينه ساز کار گروهی 
باشد. بنابراين، افراد گروه براساس معيارهايی در کنار يکديگر قرار 

می  گيرند و برای خود هدف های مشخصی را تعريف می کنند.
به  نبايد  صرفًا  يک  گروه،  افراد  گزينش  در  که  کنيد  توجه 
مشترکات يعنی ويژگی های مشابه افراد توجه کرد، بلکه الزم است 
که «تفاوت های رفتارهای فردی» را به طور خاص در نظر گرفت؛ 
چرا که آنچه امکان مديريت صحيح  را در يک گروه فراهم می کند، 
شناخت صحيح اين تفاوت های فردی و به خصوص پذيرش اين 

تفاوت ها به عنوان واقعيت افراد گروه است.

گروهی  کار  در  فرد  رفتار  اصول  مهم ترين  از  يکی  اين  بگيريم.  
زمينه ی  يک  در  فردی  توانمندی  که  کرد  فراموش  نبايد  است. 
معين، هنگامی در کار گروهی ارزشمند است که بتوان با مديريت 
صحيح و با ايجاد بستر فعاليت برای ديگران، فرصت آموزش و 
يک  هر  که  به طوری  داد.  آن ها  به  را  الزم  مهارت های  فراگيری 
از افراد گروه احساس کند، حضور او در جمع می تواند برای او 

آموزنده باشد و دانايی و مهارت های او را ارتقا دهد.

خودباوری در کار  گروهی
خودباوری در هر انسان يک تمايل طبيعی است. بارزترين 
می دهد،  نشان  را  خود  جمعی  کار  روند  در  خودباوری  جلوه ی 
است  مايل  فرد  می کنند.  باور  را  فرد  «ديگران»  که  روندی 
توانمندی هايش را ديگران «ببينند». به بيان ديگر، او را به حساب 
می تواند،  فرد  که  است  عرصه هايی  از  يکی  گروهی  کار  بياورند. 
توانايی های خود را نشان بدهد و خودباوری اش را تقويت کند. 
در  مهمی  گام  رسيدن  خودباوری  به  شد  اشاره  که  همان طور 
ارتقای توانمندی های فردی است. ليکن بايد توجه کرد، فرد در 
چارچوب کار گروهی الزم است مرزهايی را بشناسد که عبور از 
آن ها باعث می شود، امکان بروز توانمندی های ديگران را محدود 
ارزش  يعنی «خودباوری»  تمايل  اين  برای  که  درحالی  پس  کند. 

گذاشته می شود، بايد حق ديگران نيز محترم شمرده شود.

شناخت افراد از هدف های گروه
ساده  «تجمع  يک  با  «گروه»  اساسی  تفاوت های  از  يکی 
از افراد»، وجود «هدف مشخص» در کار گروهی است. ممکن 
است افرادی در کنار يکديگر، بدون داشتن هدف مشخص، زمان 
را سپری کنند. اين با مفهوم کار گروهی متفاوت است، زيرا گروه 
دارای راهبرد معينی است. افراد گروه بايد با اين راهبرد (هدف) 
و  راستا  کدام  در  مجموعه  اين  که  بدانند  همچنين،  باشند.  آشنا 

برای چه هدفی حرکت می کند.
از  عبور  ضمن  که  می شود  باعث  هدف  صحيح  شناخت 
و  سردرگمی  دچار  هدف،  به  دستيابی  مسير  در  موجود  موانع 
«جزئی نگری» نشويم. مسير اصلی را از دست ندهيم، مشکالت 

آموزش در روند کار گروهی
آموزش  در  مفيد  بسيار  بسترهای  از  يکی  گروهی  کار 
ديگران  به  بايد  نوين  آموزش  در  که  بپذيريم  اگر  مهارت هاست. 
فرصت بدهيم که «مشاهده کنند، بشنوند، تجربه کنند و بينديشند»، 
حق  بايد  گروهی،  کار  در  اساسی  اصول  از  يکی  به عنوان  پس 
ديگران را در دستيابی به اين مهارت ها محترم بداريم، ارج  بگذاريم 
هستيم،  ديگران  از  توانمندتر  معين  زمينه ی  يک  در  اگر  حّتی  و 
ديگران  از  را  تجربه  فرصت  توانمندی،  اين  ابراز  با  نکنيم  سعی 
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قرار  تأثير  تحت  را  گروه  کار  فردی،  ويژگی های  برخی  از  ناشی 
را  آن  افراد  که  فعال»  «تدريس  گروهی  کار  در  مثًال   … و  ندهد 
دانش آموزان تشکيل می دهند، الزم است که هدف از مشارکت 
دانش آموزان در «تدريس» برای آن ها روشن باشد، با هدف های 
آموزشی آشنا شوند و بدانند در هر مرحله نقش فعال هر يک از 

افراد گروه تا چه اندازه در پيشبرد آموزش مؤثر است.
و  فعال  غير  برخورد  هرگونه  که  بپذيرند  بايد  گروه  افراد 
تکروی آن ها می تواند، بهره وری کار گروهی را پائين بياورد. پس 
بايد زمانی را برای آشنايی گروه با «هدف های کار گروهی» صرف 

کرد.
گروه  افراد  برای  را  گروهی  کار  و  فردی  کار  تفاوت  بايد 
فرد  يک  پيشروی  و  تکروی  که  کنند  باور  بايد  داد.  توضيح 
موجود  يک  مانند  گروه  شود.  گروه  ارتقای  باعث  نمی تواند 
يکديگر  با  هماهنگی  طريق  از  آن  اعضای  که  می کند  عمل  واحد 
می توانند، «موجود» را ارتقا دهند. تمام تالش افراد بايد اين باشد 

که اين مجموعه «با هم» پيش برود.

شناخت افراد از ويژگی های فردی خود و ديگران
هرقدر شناخت فرد از رفتار خود و ديگران عميق تر باشد، 
کار گروهی در جهت هدف های آن بهتر پيش می رود.عدم شناخت 
و  غلط،  برداشت  زمينه های  می شود،  باعث  فـردی  رفتارهای 
«سوء تفاهم» فراهم شود. اگر منظور از يک «رفتار معين» برای 

ما روشن باشد، می توانيم واکنش مناسب تری نشان دهيم.

برداشت های منفی می توانند به صورت واکنش غيرفعال در 
با  فرد  يک  است،  ممکن  مثًال  دهند.  نشان  را  خود  گروهی  کار 
نقش سازنده و اصالحی «انتقاد» در کار گروهی آشنا نباشد و آن 
را به صورت «کم توجهی» يا «بی توجهی» برای خود تفسير کند. 
کار  در  انتقاد  سازنده ی  نقش  و  مفهوم  که  است  الزم  اين جا  در 
مايل  فردی  است  ممکن  يا  شود.  داده  توضيح  او  برای  گروهی 
فردی  رفتار  اين  گيرد.  قرار  توجه  مورد  حد»  از  که «بيش  باشد 
و  اعتراض  ديگران  اصولی  رفتار  مقابل   در  که  می شود  باعث 
تصور کند که مورد «کم توجهی» قرار گرفته است. شناخت اين 

رفتارها و ويژگی های فردی، در مديريت گروه بسيار مؤثر است.

تأ ثير کار گروهی بر رفتارهای فردی
همان طور که اشاره شد، رفتار فردی می تواند به شکل های 
گوناگون بر روند کار گروهی تأثير بگذارد. اين تأثير ممکن است 
منفی يا مثبت باشد و باعث فعال يا غيرفعال شدن مجموعه شود. 
نظر به اين که گروه متشکل از افرادی با رفتارهای «متفاوت» است 
بتواند  بايد  گروهی  کار  می کنند،  تالش  مشترک  هدفی  برای  که 
به معنی  اين  باشد.  مؤثر  فردی  رفتارهای  منفی  اثرات  تعديل  در 
ازبين رفتن يک خصلت فردی نيست، بلکه منظور کمرنگ شدن 
يا کاهش تأثير اين رفتار در کار گروه است. در اين جا مدير گروه 
بروز  صورت  در  می تواند  افراد  فردی  ويژگی های  شناخت  با 
رفتارهای منفی، واکنش مناسب و اصولی نشان دهد؛ به طوری که 
گروه در حرکت به سمت هدف های مشخص شده، دچار اختالل 
شود. به بيان ديگر، تا حد ممکن بايد نقش و اثر منفی رفتارهای 

فردی در گروه  کاهش يابد.

مديريت صحيح گروه با توجه به هدف های تعيين شده
واکنش هايی  محيطی،  متغيرهای  مقابل  در  گروه  افراد 
رابطه  اين  در  صحيح  مديريت  می دهند.  نشان  خود  از  متفاوت 
هدايت  گروه  اصلی  هدف های  جهت  در  را  واکنش ها  می تواند، 
را  مناسب  پاسخ های  و  تعديل  را  نامناسب  واکنش های  کند. 
افراد  پاسخ های  انطباق  مديريت،  وظيفه ی  واقع  در  کند.  تقويت 

با هدف های گروه است.
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مـديريتی،جـلوگـيری از  يـکـی از مــؤثرترين نقش هــای 
«رفتارهای افراطی و تکروی» در کار گروهی است. مديريت بايد 
باشد،  حساس  گروه  افراد  منفی  و  انفعالی  برخورد  شيوه های  به 

سريعًا آن را تشخيص بدهد و درصدد تصحيح آن برآيد.
فردی  رفتارهای  بهتر  هرچه  شناخت  مستلزم  همه،  اين 
اعضای گروه است. اگر فردی احساس می  کند کمتر مورد توجه 
قرار گرفته و يا حتی در حاشيه قرار داده شده است، بايد با بحث و 

گفت وگو به فعاليت بيش تر هدايت شود. و اگر شخصی براساس 
توانايی های فردی، خود را جايگزين جمعی از افراد کند، بايد او 
را متوجه حقوق ديگران در اظهار نظر و ارائه ی توانمندی هايشان 
را  گروه  مدير  نقش  می توانند  جمع  يک  از  افرادی  کرد.عمومًا 
داشته باشند که از توانايی های الزم برای تشخيص موقعيت ها و 

تعيين واکنش های مناسب برخوردار باشد.

مديريت كالس و نسبت آن با انضباط

مديران  معّلمان،  اغلب  اگرچه  را  «انضباط»  اصطالح 
اصطالح  هميشه  کلمه  اين  ولی  می برند،  به کار  دانش آموزان  و 
به  است  بهتر  واقع،  در  نيست.  آن ها  منظور  بيان  برای  مناسبی 

خوشايندتر  مسّمی تر و  با  اصطالح «کالس داری» ــ که  جای آن 
بيش تری  استفاده ی  مورد  اخير  سال های  در  و  می رسد  به نظر 
در  ريشه  حدی  تا  امر  اين  دليل  شود.  برده  به کار  ــ  است  داشته 
فلسفه ی آموزش و پرورش دارد. نگرش های فلسفی جديد نسبت 
به نگرش های فلسفی پيشين به مراتب آسان تر و انسانی تر است و 
به  است  بهتر  اکنون  دارد.  نوجوانان  تربيت  در  بيش تری  ارزش 
جای اين توصيه که معلمان بايد دانش آموزان منضبط بار آورند، 

به آن ها يادآوری کنيم که در اداره ی کالسشان بکوشند.
َاشکال  و  تنبيه  ِاعمال  انضباط،  متداول  معانی  از  يکی 
گوناگون است. طبق نظر «ثورانديک»، برای رسيدن به يک هدف 
خاص، اثر تنبيه به مراتب کمتر از اثر تشويق است. در واقع، تنبيه 
به از بين رفتن کامل يک عکس العمل منجر نمی شود، بلکه فقط آن 
را سرکوب می کند. جای شگفتی نيست اگر بگوييم، آموزگاران و 
معّلمان می بايست در گذشته تنبيه را به مثابه ابزاری کنترل کننده رد 
می کردند. انضباط هم، اگر برای آن رابطه ی نزديکی با تنبيه قايل 
شويم، در گذشته می بايست غيرمطلوب قلمداد می شد. به هرحال، 
هنوز هم کنترل کالس درس و مسايل و مشکالت انضباطی، يکی 
مشکالت  و  است  معلمان  اکثر  ذهنی  مشغله های  اصلی ترين  از 

انضباطی يکی از عمده ترين داليل شکست معّلمان و فشار روحی 
آن هاست. تأثير چنين مشکالتی در ناکامی دانش آموزان نيز قابل 
توجه است و از اين رو، توجه به اين مسايل در برنامه های تربيت 

معلم بسيار اهميت دارد.

دو اصطالح «انضباط» و «کالس داری»، اگر چه غالبًا به 
جای هم به کار می روند، ولی با هم فرق دارند. به زبان ساده بايد 
تسهيل  برای  کالسی  فعاليت های  تنظيم  به  گفت: «کالس داری» 
آن  به  انضباط  که  حالی  در  می شود،  اطالق  يادگيری  و  تدريس 
دسته از اعمال معلم اطالق می شود که مانع َسر زدن رفتارهايی از 
اخالل  به  تهديد  يا  مختل  را  کالسی  فعاليت  که  است  دانش آموز 
می کند. بنابراين، ممکن است اداره ی کالس و برقراری انضباط 
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گيرد  صورت  هم  دنبال  به  کوتاهی  فاصله ی  به  يا  و  واحد  آِن  در 
مقاله  اين  در  دارد.  کالس  خاص  موقعّيت  به  بستگی  امر  اين   و 
انضباط و کالس داری را با هم مورد بحث قرار می دهيم و بيش تر 

بر جنبه های اخالقی و عملی آن ها تأکيد خواهيم کرد.
اداره ی  معلمان  از  برخی   ،(١٩٨٦) دويل  نظر  براساس 
موانع  بايد  که  معنی  بدين  می دانند،  آموزش  نياز  پيش  را  کالس 
را  نکته  اين  گيرد.  انجام  بهتر  تدريس  تا  برداشت  راه  سر  از  را 
از  عده ای  داد.  تعميم  نيز  انضباط  برقراری  مورد  در  می توان 
تدريس  تا  باشد  داشته  وجود  بايد  انضباط  که  معتقدند  معلمان 
به  بايد  اّول  که  نيست  اين  منظور  البته  گيرد.  صورت  آموزش  و 
اداره ی کالس پرداخت و يا انضباط را برقرار کرد و سپس هنگام 
تمام  در  گفت  بايد  بلکه  کشيد،  دست  آن ها  از  آموزش  و  تدريس 

مراحل تدريس، هر کدام از اين دو فرآيند توأمًا دخالت دارند. 

تعاريف انضباط
در اظهارات متداول زير، برخی از معانی گوناگون انضباط 

را می توان يافت:
 دليل اينکه می گوييم او معّلم خوبی است اين است که او 

انضباط خوبی را رعايت می کند.
کالس  در  کبوترها  کردن  رها  از  پس  می بايست  آن ها   

دوباره انضباط برقرار می کردند.
 برای مثال اکنون احمد جوانی با انضباط است.
 در کالس از چه نوع انضباطی استفاده می کنيد؟

اظهارات فوق نشان می دهد که انضباط را می توان به ميزان 
نظم و کنترلی اطالق کرد که مشخصه ی يک گروه است. بنابراين، 
که  می کنند  اعمال  را  خوبی  انضباط  معلمان  می گوييم  هنگامی 

دانش آموزان مطيع و خوش  رفتار باشند.
معنی دوم انضباط به شيوه هايی اشاره دارد که برای ايجاد 
معلمان  از  وقتی که  می گيرند.  قرار  استفاده  مورد  کنترل  و  نظم 
خواسته می شود، به اين سؤال پاسخ دهند که از چه نوع انضباطی 
استفاده می کنند، در واقع آن ها بايد پاسخ دهند، با استفاده از چه 
روش هايی نظم و ترتيب را برقرار می کنند.سومين معنی انضباط 
عبارت است از: ايجاد خود انضباطی و نظارت برخود. در اين 
را  خويش  فردی  اعمال  که  است  کسی  انضباط  با  فرِد  مفهوم، 
تحت کنترل شديد دارد. آخرين و رايج ترين مفهوم انضباط «تنبيه» 
است. مثًال هنگامی که معلمی با غرور ادعا می کند که در کالسش 
برداشت  واضح ترين  کرده،  ايجاد  انضباط  موفقيت آميزی  به طور 
به ميزان  است  توانسته  دانش آموزان  تنبيه  طريق  از  که  است  اين 
از  انضباط  جای  به  اگر  درواقع،  يابد.  دست  کنترل  از  بيش تری 
اصطالح «اداره ی کالس» استفاده کنيم، مفهوم انضباط زيبا جلوه 

می کند.
قلمداد  جامعی  اصطالح  منزله ی  به  انضباط  است  ممکن 
که  می پردازد  گوناگونی  و  متنوع  شيوه های  توصيف  به  که  شود 
فردی  رشد  و  می کنند  مناسب  يادگيری،  برای  را  کالس  فضای 
افراد را در محيطی سالم ممکن می سازند. چنين نگرشی شامل 
موارد  تنبيه و همه ی  تشويق و  آموزشی،  عملکردی،  راهبردهای 
ديگری است که در رابطه ی ميان معلم و شاگرد وجود دارد. در 
انضباط را  زمينه ی  در  مشکالت اخالقی  مسايل و  برخی  ادامه، 
مدنظر قرار می دهيم و سپس درباره ی اقدامات انضباطی اصالحی 

يا بازدارنده ی معينی، بحث خواهيم کرد.

فضای کالس
توجه به فضايی که ياددهی و يادگيری در آن صورت می گيرد 
برقراری  و  کالس  اداره ی  به  معلم  آن  در  که  محيطی  به  توجه  و 
مفهوم  که  همان طوری  است.  اهميت  حايز  می پردازد،  انضباط 
واقعی  جهان  در  و  است  انتزاعی  امری  متوسط»  «دانش آموز 
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وجود ندارد، «کالس متوسط» هم در عالم واقع وجود ندارد. هر 
کالسی دارای ويژگی های خاص خود است. هر کالسی دارای 
کالس های  با  مقايسه  در  که  است  خصوصيات  از  زنجيره ای 
ديگر و با شخصيت و شيوه ی کار معّلم فضای مربوط به خود را 
به وجود می آورد. برخی از ويژگی ها را در تمام کالس ها می توان 
کالس  اداره ی  و  معّلمی  حرفه ی  در  را  آن ها  است  الزم  و  يافت 
چنين  را  ويژگی ها  اين   (١٩٧٩) دويل  دارد.  قرار  توجه  مورد 

توصيف می کند:
 کالس، محيطی چند بعدی است: هر کالس شامل افراد 
برای  مختلف  فعاليت های  در  شرکت  ضمن  که  است  گوناگونی 

رسيدن به هدف های بی شماری تالش می کنند.
روی  هم زمان  به صورت  کالس  حوادث  از  بسياری   
فقط  خاص  زمان  يک  در  که  می افتد   اتفاق  ندرت  به  می دهد. 
سرگرم  پذيرد. حتی هنگامی که دانش آموزان  يک اتفاق صورت 
فعاليتی گروهی هستند، معلم ممکن است ميزان دقت و توجه آنان 
را نسبت به آن فعاليت بسيار متفاوت بيابد. هم چنين ممکن است 
گاه  که  به طوری  ببيند،  دانش  آموزان  در  گوناگونی  فعاليت های 
که  حالی  در  معّلم  کند.  متوقف  را  آموزشی  فرايند  شود،  مجبور 
سؤال می کند، بايد تصميم بگيرد چه کسی بايد به آن ها پاسخ دهد. 
به طور  زمانی  محدوديت   با  را  تدريس  سرعت  بايد  او  عالوه،  به 
مناسب تنظيم کند و همواره متوجه عاليم بی توجهی دانش آموزان 
و  بشناسد  قبل  از  را  آن ها  اخالل گرانه ی  رفتارهای  يا  و  باشد 

کنترل کند.
 حوادث کالسی نه تنها چند بعدی و هم زمان است، بلکه 
به عبارت  می شود.  مربوط  خاصی  لحظه ی  به  آن ها  از  کدام  هر 
به  نياز  می دهد،  روی  کالس  در  هم  با  که  اتفاقاتی  اکثر  ديگر، 
تصميم  سريع  بايد  معلم  دارد.  معلم  لحظه ای  و  آنی  عکس العمل 
و  سالم  کالسی  فعاليت های  تا  درآورد  اجرا  به  را  آن  و  بگيرد 

هدفمند جريان يابد.
 آخرين و شايد مهم ترين ويژگی هر کالس، عالوه بر آنی 
است  اين  فعاليت ها،  بودن  هم زمان  و  بودن  بعدی  چند  بـودن، 
است. پيش بينی  غيرقابل  بسيار  کالس  در  فعاليت ها  جريان  که 
مداوم  و  سريع  آنی،  تصميمات  نيازمند  محيطی  چنين  اداره کردن 

اين  البته  دارد.  احتياج  مديريتی  خاص  مهارت های  به  و  است 
تدريس  شيوه ی  و  معلم  شخصی  نگرش  از  ترکيبی  که  مهارت ها 
بر  مبتنی  که  آموزشی  متناسب  و  صحيح  اصول  با  نبايد  اوست، 
باشد.  تضاد  در  است،  آموزشی  روان شناسی  معيارهای  برخی 
اين کار ساده ای نيست، البته کار بسيار مشکلی هم نيست (گرچه 
معلمان  برسد).  به نظر  مشکل  تازه کار  معّلمان  برای  است،  ممکن 
ورزيده و با تجربه نيازی ندارند، همه ی عواملی را که هم زمان در 
کالس به چشم می خورد تجزيه و تحليل کنند. آنان ُمدام به ارزيابی 
فعاليت های لحظه به لحظه ی هر دانش آموز نمی پردازند و يا آن ها 
را کنترل نمی کنند، بلکه فقط هنگامی که الزم باشد عکس العمل 
در  هرگز  و  هستند  آموزش  سرگرم  اوقات  اغلب  می دهند.  نشان 
شناخت و تأکيد بر فرصت های کوتاه و غير قابل پيش بينی ــ که 
ـ  اخيرًا از آن به عنواِن «فرصت های مناسب تدريس» اسم می برندـ 
شکست نمی خورند. کاگان (١٩٨٨) می گويد: معّلم مجّرب غالبًا 
به  او  می دهد.  انجام  ناخودآگاه  به  صورت  را  کارها  اين  همه ی 
يک رشته راهبردها و عادات روزمره مجهّز است که تقريبًا به طور 

خودکار صورت می گيرند.
آيا می توانيم راهبردها و مهارت هايی را که معلمان مجّرب 
به کار می برند، بياموزيم؟ در يک کالم بايد گفت: آری. برخی از 
اين راهبردها و مهارت ها شناخته شده اند و ممکن است اطالع و 
آگاهی نسبت به آن ها برای معلمان مبتدی بسيار مفيد باشد. برای 
مثال، برخی از مهارت های آموزشی با ترتيب، ساختار و مديريت 
را  مهارت ها  اين  اکثر  است.  مرتبط  آموزشی  مطالب  محتوای 
و   يادگيری  حيطه ی  در  روان شناسی  يافته های  از  می توان 
و  تنظيم  از  فراتر  چيزی  تدريس  اما  کرد.  استنباط  رشد 
سازمان دهی مطالب درسی است. تدريس نيازمند مهارت های 
مهم کالس داری است؛ مهارت هايی که وجود آن ها برای توجه به 
دانش آموزان و  آگاهی از رخدادهای هميشگی کالس ضروری 
است. «کوپلند» (١٩٨٧) که اين مهارت ها را «توجه  چندبعدی» 
و «مراقبت» ناميده است، عقيده دارد که امکان جستجو و ارزيابی 
اين دسته از مهارت ها بايد برای معلمان فراهم باشد، به طوری که 
با  را  آن ها  فوق،  مهارت های  ارزيابی  و  شناخت  از  پس  بتوانيم 

آن چه که در کالس های واقعی روی می دهد، مرتبط سازيم.
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کالس  بــر  ديـگـران  از  بيش تر  بسيار  معلمان  از  بـرخـی 
و  آگاهند  بيش تر  می  گذرد،  کالس  در  آن چه  از  آنان  مسلط اند. 
بهتر می توانند فعاليت کالس را برای عالقه مند کردن و کشاندن 
دانش آموزان به جريان آموزشی کنترل کنند. و يا به گفته ی «ايزنر» 
بيشتری  استعداد  معلمی  هنر  در  معلمان  از  برخی   (١٩٨٢)
دارند، اگرچه ممکن است ضرورتًا در علم معلمی استعداد خوبی 
فضای  ماهرانه  به صورتی  می توانند  معلمان  اين  باشند.  نداشته 
کالس را برای يادگيری مساعد و آن را دل انگيز کنند، به گونه ای 
برسانند.  حداقل  به  آن  در  را  انضباطی  مشکالت  و  مسايل  که 
و  کالس  بر  تسلط  معلمی،  هنر  به  مربوط  مهارت های  بر  عالوه 
مهارت های آموزشی که معلمان برای برخورد با وقايع کالس نياز 
دارند، واکنش ها و راهبردهای معّينی نيز وجود دارد که می توان 
آن ها را فرا گرفت و در اداره ی کالس به کار برد. اين واکنش ها 

و راهبردها، موضوع اصلی اين مقاله است.

موارد اخالقی کنترل
اصطالح «کنترل» به صورتی غيرموّجه چندان رايج و متداول 
آموزشی  و  فلسفی  نوشته های  به  تداول  عدم  اين  دليل  و  نيست 
برمی گردد که با مسايلی هم چون آزادی، اراده، ارزش فرد و فردگرايی 
و ديگر موضوعات انسان گرايانه مرتبط هستند. چنين مـوضوعـاتی 
زمينه ی  در  آزادمنشانه  و  آسان  آمـوزشی  روش هــای  همان  غالبًا 
است.  سازگارتر  افراد  روحّيات  با  امروزه  که  است  کودک  تربيت 
رو،  اين  از  و  باشد  خودکامه  و  سخت گير  نمی خواهد  معّلمی  هيچ 
شکی نيست که تمرين و استفاده ی عمدی از کنترل محدود خواهد 
بود. پس آيا کنترل با موازين اخالقی در تضاد است؟ البته پاسخ 
اين سؤال آسان نيست و نياز چندانی هم به بحث و مجادله ندارد. 
اختالفات انسان گرايان و رفتارگرايان نيز در اين مورد به حداقل 
رسيده است. ولی بايد توجه داشت که کنترل امری اجتناب ناپذير و 
الزم است. واضح است که معلمان به اقتضای وظيفه و جايگاهشان 
ناچار به ِاعمال کنترل مبادرت می ورزند. به قول «مارلند» (١٩٧٥)، 
غير منطقی نيست اگر ِاعمال کنترل را يکی از وظايف معلم بدانيم و 
بر آن تأکيد کنيم. در اين جا، منظور ما کنترل متکی بر ترس نيست؛ 
شيوه ای که در برخی از مدارس گذشته بوده نيست. برای ِاعمال و 

يا حداقل تسهيل کنترل، شيوه های ماليم متعددی وجود دارد که 
برخی از آن ها را می توان آموخت. 

والدين نيز با ايجاد محدوديت برای فرزندانشان رفتار آن ها 
را کنترل می کنند و يا حداقل سعی می کنند که کنترل کنند. جلوگيری 
از برخی رفتارهای کودکان که احتماًال برای خودشان و يا ديگران 
مخاطره آميز است، تا حّدی برای اجتماعی کردن آنان الزم است. 
روی  غذای  ظرف  با  کوچکشان  فرزند  نمی دهند،  اجازه  والدين 
اجاق بازی کند، نوک کارد را به داخل پريز برق فرو کند، از نردبان 
بپرد و يا در محل های خطرناک شنا کند. آموزِش رفتاِر اجتماعی 
مناسب در زمينه ی ارزش ها و اخالقيات (بايدها و نبايدها) نمونه های 
ديگری از کنترل است که نسبت به موارد باال با شدت کمتری اعمال 
می شود. کنترل پدر و مادر به کودکان می آموزد که ديوارها را خراب 
نکنند، سرمايه ی افراد ديگر را ندزدند و يا حيوان دست آموز همسايه 
را نکشند. به عبارت ديگر، آموزش برخی از استانداردهای رفتاری 
حداقل تا حدی مرهون نقش کنترل کننده ی والدين است. کنترل به 
هر ترتيبی که اعمال شود (تشويق، تنبيه، مدل سازی، استدالل و يا 

ترکيبی از اين عوامل و راهبردهای ديگر) به هر حال کنترل است.
فضای کالس هم در واقع چندان تفاوتی با فضای خانواده 
ندارد؛ چون اغلب، وظيفه ی معلمان همانند وظيفه ی والدين قلمداد 
انتظار  آن ها  از  پس،  هستند.  بچه  والدين  جايگزين  می شود.آن ها 
می رود که هميشه همانند يک وّلِی عاقل، متعصب و دلسوز عمل 
مورد  متعالی  ارزش های  بين  زيادی  ناسازگاری  واقع،  در  کنند. 
قبول افرادی که خود را حامی جنبه های انسانی قلمداد می کنند و  
شيوه های کنترل کننده ی رفتار که علم آن ها را توصيف و تبيين کرده 
است، وجود ندارد. گرچه با عشق و محبت، هم دردی، صميميت، 
واقع گرايی و صداقت ممکن است  راهی طوالنی را به سوی يک  
شد،  نايل  پيشرفت  و  يادگيری  به  و  کرد  طی  موفق  کالسی  فضای 
را  کالسی  هر  در  انضباطی  مشکالت  و  مسايل  وجود  همه  اين  با 
يک  به  رسيدن  برای  معلمان  که  مطلب  اين  کرد.  کتمان  نمی توان 
محيط آموزشی کارآمد و مؤثر بايد به صورتی معقول به تشويق و تنبيه  
بپردازند، به اين معنی نيست که نسبت به دانش آموزان کم توجهی 
می کنند، بلکه به اين معنی است که بايد از دانش آموزانشان بيش تر 

مراقبت کنند.
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پيش گيری و راه بردهای مربوط به آن در کالس
در  درمان  و  اصالح  بر  پيش گيری  رجحان  شک  بدون 
که  به ويژه  است؛  پزشکی  در  آن  رجحان  همانند  درست  کالس، 
که  می گيرد  انجام  روش هايی  مورد  در  فراوانی  تحقيقات  امروزه 
به معلمان امکان می دهد تا از بروز مشکالت انضباطی پيش گيری 
وجود  که  باشد  اين  تحقيقات  اين  نتيجه ی  مهم ترين  شايد  کنند. 
انضباط در کالس، بيش تر به ماهيت فعاليت کالسی بستگی دارد 
و به استمرار و مداومتی که معلم برای ايجاد نظم ِاعمال می کند، 
برای  که  است  معتقد   (١٩٧٠) «کونين»  نيست.  وابسته  چندان 
کالس  هر  اصلی  فعاليت های  در  استحکام  نظم،  تداوم  و  ايجاد 
مهم تر از همه ی عواملی است که در مورد اداره ی کالس مطرح 

می شود.
دومين نتيجه ی تحقيقات فوق مربوط به زمان مناسب برای 
هستند  آن هايی  کالس  مديران  موفق ترين  است.  معلم  مداخله ی 
به دقت  کالس  در  را  بد  رفتارهای  افتادن  اتفاق  زمان  بتوانند  که 
عمل  زودتر  آن ها  وقوع  از  پيش گيری  برای  و  کنند  پيش بينی 
و  مختصر  زيرکانه،  معلم،  مؤثر  دخالت های  اين،  بر  عالوه  کنند. 
«اريکسون  که  همان طوری  و  می گيرد  صورت  خصوصی  غالبًا 
فعاليت های  جريان  در  دخالت ها  اين گونه  می گويند،  موهات»  و 

کالس هيچ وقفه ای ايجاد نخواهند کرد.
به  بستگی  زيادی  حد  تا  پيش گيری  به  مربوط  راهبردهای 
نحوه ی اداره ی کالس دارد و متکی بر نحوه ی تنظيم فعاليت های 
کالس برای تسهيل تدريس و يادگيری است. يافتن توصيه هايی 
به قصد کمک به معلمان در اداره ی کالس و برای پيش گيری از 
مشکالت انضباطی، کار چندان دشواری نيست. چنين توصيه هايی 
بيش تر براساس تجربه های کّلی معلمان موفق و هم چنين مشاهده ی 
شده  ارايه  کالس هايشان  در  مختلف  معلمان  روشمنِد  و  منظم 
است. از آن جا که ممکن است چنين توصيه هايی برای شما مفيد 
باشد، در ادامه چکيده ای از آن ها را ارائه می کنيم. توجه داشته 
باشيد که شخصيت معّلم يگانه عامل مهم در محيط کالس است. 
ذهِن  از  دور  و  انتزاعی  ويژگی های  ترکيب  ميان  از  دانش آموزان 
نداشتن  شخصّيت معّلم، داليلی برای دوست  داشتن و يا دوست 
اما  آموخت،  می توان  را  رفتاری  ويژگی های  برخی  می يابند.  او 

خصوصيات شخصّيتی مطلوب، آموختنی نيست و بنابراين، بحث 
بيش تری راجع به آن ها نمی کنيم. الزم نيست هرکسی معلم شود. 
اگر شما واقعاً به بچه ها عشق نمی ورزيد و اگر آن ها هم خيلی شما 

را دوست ندارند، لطفاً … .

توجه به دانش آموزان
شناخته  راه کارهای  از  يکی   ،(١٩٧٥) مارلند  گفته ی  به 
سريع تر  هرچه  که  است  اين  کالسی  سودمند  فوق العاده  و  شده 
اسامی دانش آموزان را ياد بگيريم و شايد مهم تر اين باشد که در 
اطالعات  کنيم.  کسب  اطالعاتی  دانش آموزان  تک تک  مورد 
الزم را می توان از طريق گفت و گو با ديگر معلمان به دست آورد؛ 
انتظارات  و  توقعات  و  آن ها  پيش داوری های  که  آن  به شرط  البته 
خودتان را مدنظر قرار ندهيد. هم چنين اين اطالعات را می توان 
از  برنامه،  فوق  فعاليت های  پرونده ی  در  مندرج  اطالعات  از 
والدين آن ها و يا از افراد ديگر به دست آورد. دانش آموزان شما 
چيزی فراتر از اسم و قيافه ی ظاهری هستند. ميزان توجه شما به 
دانش آموزان در فهم و آگاهی شما نسبت به تک تک آن ها تبلور 
توجه  بر  شما،  توجه  عمق  که  است  داده  نشان  شواهد  و  می يابد 

آن ها به شما و به يک ديگر نيز مؤثر است.

مشخص کردن اصول و قواعد مربوط به کالس
اگر بتوانيم فهرستی ساده و مشخص از اصولی در اختيار 
معلمان بگذاريم که همه ی دانش آموزان کالس ملزم به رعايت آن 
شوند و در ضمن نوع تنبيه کسانی که اين اصول را نقض می کنند، 
در آن لحاظ شده باشد، ديگر ايجاد نظم در کالس و اداره ی آن 
زيرا  نيست،  ساده  چندان  اين کار  ولی  بود.  خواهد  ساده  بسيار 
کاربرد  دانش آموزان  ارشاد  و  هدايت  در  که  قواعدی  و  اصول 
دارد، ثابت و مطلق نيست و نبايد هم چنين باشند. چنين اصولی 
بايد متناسب با موقعيت های مختلف کالسی و هم چنين متناسب با 
شخصيت معلمان و دانش آموزان باشد. بنا به روش های مختلفی 
از  را  مشابهی  رفتار  و  اخالق  آن ها  همه ی  دارند،  معلمان  که 
دانش آموزان انتظار ندارند و يا تأييد نمی کنند. آن ها توقع ندارند 
که دانش آموزان گروه های سنی مختلف و با تجارب متفاوت، از 



15

اصول مشابهی تبعيت کنند. اصول و قوانينی که در يک کالس 
تربيت بدنی اعمال می شود؛ با اصولی که بر جلسه ی امتحان نهايی 
است.  متفاوت  کامالً  است،  حاکم  معمولی  کالس  يک  بر  يا  و 
اشاره  مشاهداتی  به  تحقيقات  اصول،  اين  بودن  نسبی  وجود  با 
برخوردار  عام  اعتبار  (از  است  عموم  قبول  مورد  که  می کنند 

است).
شايد مهم ترين نتيجه ی اين تحقيقات در اين گفته ی دويل 
کالس  موفق آميز  اداره ی  است:  معتقد  که  باشد  نهفته   (١٩٨٦)
دارد  بستگی  اقداماتی  و  اصول  تحکيم  و  ايجاد  به  زيادی  حد  تا 
که در روزهای آغازين سال تحصيلی به صورتی موفق بر فضای 
کالس حکم فرما شده است. از آن جا که اصول و قوانين مزبور به 
مقدار زيادی به موقعيت های مختلف بستگی دارد، معموًال آن ها 
را به صورت مستقيم و رسمی حکم فرما نمی کنند. به عبارت ديگر، 
بسيار نادر است که معلمی به دانش آموزان اعالم کند که اين يکی 
از اصول است و آن ديگری جزو اصول نيست، بلکه همان طور 
اغلب  می کنند،  بيان  و «ملور» (١٩٧٥)  که «هارگريوز»، «هستر» 
دانش آموزان تمايل دارند که اصول و قواعد را به طور غير مستقيم 
مذکور  اصول  که  می افتد  اتفاق  زمانی  اغلب  امر  اين  و  فراگيرند 
بلکه  نمی شوند،  بيان  مستقيمًا  هرگز  اصول،  اکثر  شود.  نقض 

دانش آموزان هنگام مداخله ی معّلم، آن ها را استنباط می کنند.
به طور  روزمره  اعمال  از  بسياری  اصول،  اين  برخالف 
امـور  چنين  ابتدايی  کالس هـای  در  مـی شوند.  آمـوخته  مستقيم 
روزمره ای برای عملکرد درست و  يکنواخت کالس الزم و حتمی 
است و بر فعاليت معلمان و دانش آموزان حکم فرمايی می کند. چنين 
اعمالی مشخص می کند که کتاب ها و وسايل ديگر بايد کجا نگه داری 
شود، نحوه ی پرسش و پاسخ  دادن به سؤاالت چه گونه بايد باشد، 
بازی های آموزشی چه گونه در کالس انجام می گيرد، چه وقت بايد 
به خواندن گروهی پرداخت و موارد ديگری از اين  دست. تحکيم و 
به کارگيری اين دسته از اعمال روزمره، اهميت بسياری در مديريت 
کالس دارد و زمينه را برای تسهيل يادگيری مساعد می کند. الزم 
است که از همان روزهای آغازين سال تحصيلی، اين اعمال روزمره 

را ايجاد و تثبيت کرد. دويل (١٩٨٦) می گويد:

«موفق ترين مديران کالس آن هايی هستند که در ابتدای سال، 
راهنمايی  به  آن جا  تا  و  کنند  تأکيد  خود  نظر  مورد  فعاليت های  بر 
به صورت  فعاليت ها  اين  که  می دهند  ادامه  دانش آموزان  هدايت  و 
روزمره درآيند؛ يعنی دانش آموزان آن ها را فرا بگيرند  و بپذيرند. 
اگرچه الزم است که اصول و اعمال روزمره، قابل پيش بينی و باثبات 

باشند، ولی نبايد آن ها را با زور و بدون هيچ انعطافی به کار برد.

 تحسين و تشويق در خور و مناسب
«مارلند» (١٩٧٥) به معلمان توصيه می کند که موقعيت ها 
و  بجا  تشويق  از  هميشه  بتوانند  که  دهند  ترتيب  به  گونه ای  را 
مناسب استفاده کنند. هم چنين به آن ها سفارش می کند که نکات 
مدنظر قرار دهند.  انتقاد  استفاده از تشويق و  ساده ای را هنگام 
خودپنداری  و  نفس  به  اعتماد  بر  تحسين  و  تشويق  بخواهيم  اگر 
در  و  کنيم  تشويق  جمع  در  را  آنان  بايد  باشد،  داشته  تأثير  افراد 
صورت امکان، والدين دانش آموزان و افراد بزرگ سال عالقه مند 
سبب  به  انتقاد  برعکس،  دهيم.  قرار  تشويق  جريان  در  هم  را 
بايد  می گذارد،  افراد  خودپنداری  و  نفس  به  براعتماد  که  تأثيری 
به طور خصوصی مطرح شود. عالوه بر اين، انتقاد و تشويق هر 
دو بايد در مورد معين و مشخصی به کار روند و حالت کلی نداشته 
باشند. تحقيقات به روشنی نشان می دهد که تشويق و انتقادی که 
مرتبط با رفتار فرد نباشد و يا اين که رفتار مشخص و معّينی را 
بنابراين،  بود.  نخواهند  مؤثر  چندان  احتماًال  ندهد،  قرار  مدنظر 
مانند  کلی  عباراتی  و  اصطالحات  با  نبايد  مارلند  توصيه ی  طبق 
دانش آموزان  کن»،  رفتار  يا «خوب  و  کن»،  اصالح  را  «رفتارت 
که  کرد   راهنمايی  را  آن ها  بايد  بلکه  داد.  قرار  خطاب  مورد  را 
رفتار معّين و مشّخصی را از خود بروز دهند و برای رفتار مزبور 
برای آن ها دليل بياوريم.مثًال ممکن است معّلمی خطاب به يکی از 
دانش آموزان بگويد: «لطفًا گوشی تلفن همراه را کنار بگذار، زيرا 
ايجاد  بودن  زشت  به  مربوط  اصل  قاعدتًا  هستی!»  کالس  مزاحم 
مزاحمت در کالس برای دانش آموزان توضيح داده شده است و 
آن ها کامًال توجيه شده اند و جريمه ی مربوط به نقض مکرر چنين 

اصلی نيز کامًال مشخص شده است. 
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استفاده از شوخی
را  شوخی  تأثير  اغلب  ندارند،  شاد  روحيه ی  که  معلمانی 
تشويق  برای  نيز  معّلم  تربيت  دانشکده های  و  نمی گيرند  جدی 
بخندانند  ديگران را  بتوانند  معلمان آينده، مبنی بر اين که چگونه 
و شايد از آن  مهم تر، چگونه در خود شادی و نشاط ايجاد کنند، 
در  ماهرانه  و  شوخ  برخورد  نياورده اند.  به عمل  چندانی  تالش 
ايجاد  از  و  است  مؤثر  بسيار  غالبًا  دانش آموزان  خشونت  مقابل 

تنش و برخورد به راحتی جلوگيری می کند.

نظارت دائم بر جريانات کالس
«کاونين» (١٩٧٠) برای تشخيص آن دسته از ويژگی های  
به  می شود،  مربوط  خوب  کالس داری  به  که  معلمان  رفتاری 
نوار  روی  بر  شده  ضبط  تدريس  ساعت  صد  چند  دقيق  بررسی 
معلمان  ويديو پرداخت. يکی از عوامل مشترک که در کار اکثر 
مقايسه  در  معلمان  از  دسته  اين  که  بود  اين  داشت،  وجود  موفق 
بيش تری  آگاهی  از  داشتند  کم تری  موفقيت  که  معلمانی  ديگر  با 
بودند.  برخوردار  می گذرد  چه  کالسشان  در  که  اين  زمينه ی  در 
قوانين  و  اصول  دانش آموز  کدام  که  می دهد  نشان  آگاهی  اين 
دخالت  بايد  معلم  موقع  چه  که  اين  و  است  کرده  نقض  را  کالس 
نامش  که  خصوصيت  اين  که  است  معتقد  کاونين  بنابراين،  کند. 
برای  ناميد،  کالس»  جريانات  بر  هميشگی  «نظارت  می توان  را 
ايجاد نظم در کالس مهم است. معّلمی که برکالس نظارت دارد، 
بيش تری  احترام  از  احتماًال  و  است  خبر  چه  کالس  در  می داند 
که  دريافت  کاونين  هم چنين  است.  برخوردار  دانش آموزان  نزد 
کالسی،  فعاليت های  نظارت  و  جهت دهی  ضمن  موفق  معلمان 
توانايی برخورد با چندين مشکل رفتاری را در آِن واحد دارند. 
اين موضوع که نظارت دائم بر جريانات کالس چيست و چه گونه 
می توان آن را اعمال کرد، برای هر معلمی بسيار مهم است. اگرچه 
ممکن است اطالعات ما در زمينه ی ماهّيت اين ويژگی زياد باشد، 
اّما متأسفانه در مورد چگونگی رشد و تقويت آن اطالعات بسيار 

اندکی داريم.
بـه طور  بتوانند  معلمان  کـه  لحظاتی  بـه   (١٩٧٠) کونين 
مـوفقيت آميزی در جريان رفتارهـای غير درسی دانش آمــوزان 

وقفه ايجاد کنند، نمره هايی داد تا ويژگی  «نظارت دائم بر جريانات 
کالس» را ارزش يابی کند. باالترين نمره ها به معلمانی داده شد که 
مداخله ی آن ها به موقع و درست سربزنگاه بود؛ يعنی دخالت آن ها 
به  نمره  کم ترين  دير.  خيلی  نه  و  می گرفت  صورت  زود  خيلی  نه 
آن هايی تعلق می گرفت که در شناسايی دانش آموزانی که می بايست 
می کردند.  اشتباه  می شدند،  درسی  غير  رفتار  ترک  به  وادار 
عمل  به  دانش آموز  ارتکاب  از  پس  مدت ها  که  معلمانی  هم چنين 
آن  به  ارتکاب  از  پيش  خيلی  يا  و  کالسی  فعاليت  با  مرتبط  غير 

مداخله می کردند، جزو دسته ی ضعيف تر محسوب می شدند.
از  مشخص تری  تعريف  ارائه  برای   (١٩٧٣) «بورگ» 
رفتار  از  گوناگونی  اجزای  کالس»،  جريانات  بر  دائم  «نظارت 
بر  معلمانی که  بورگ،  نظر  برمی شمرد. طبق  معلم را  بازدارنده ی 
کالس هايشان احاطه ی بيش تری دارند، به جای درخواست توقف 
و  جايگزين  رفتارهای  برخی  درسی،  فعاليت  با  مرتبط  غير  رفتار 
يا  و  می کنند  پيشنهاد  دانش آموز  به  را  کالسی  فعاليت  با  مرتبط 
رفتار مربوط به فعاليت کالسی را تشويق می کنند و به فعاليت های 
غير مرتبط که هم زمان اتفاق می افتند، بی توجهی نشان می دهند. 
اصول  با  مرتبط  و  مقبول  رفتارهای  توصيف  به  هم چنين،  آن ها 
بازدارنده ی  دخالت های  مؤثرترين  به عالوه،  می پردازند.  کالس 
و  می گيرند  صورت  مناسب  زمان  در  که  است  آن هايی  معلم 
جهت دار هستند. تحقيقات کونين (١٩٧٠) در مورد نظارت مدام 
بر جريانات کالس مؤّيد اين نکته است که دخالت های بازدارنده ی 
به موقع و جهت داِر معلم، رابطه ی نزديکی با کاهش رفتار ناصحيح 
کالسی  فعاليت   به  آنان  بودن  سرگرم  با  هم چنين  و  دانش آموزان 
مجددًا  را  نتيجه  اين  ديگری  تحقيقات  بعد،  سال های  در  دارد. 
و  تحقيق «بروفی  به  می توان  جمله  آن  از  که  داد  قرار  تأييد  مورد 
اِورت سان» (١٩٧٦) و هم چنين تحقيق «کوپلند» (١٩٨٧) اشاره 

کرد.
تحقيق کوپلند، فعاليت و برخورد معلمان را در کالس هايشان 
به کمک رايانه نشان  می دهد. بدين طريق پژوهش گر توانسته است 
به راحتی مهارت های «چاالکی» و «توجه چند بعدی» معلمان را 
تحت  ــ  کونين  استفاده ی  مورد  اصطالح  صورت  همان  به  دقيقًا 
مرحله ی  در  بسنجد.  ــ  کالس  جريانات  بر  دائمی  نظارت  عنوان 
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و  پرداخته  کالس ها  در  معلمان  رفتار  مشاهده ی  به  کوپلند  بعد، 
ميزان سرگرم بودن دانش آموزان به فعاليت کالسی و يا بی توجهی 
آن ها به فعاليت مورد نظر را ارزش يابی کرده است. گزارش کوپلند 
مؤّيد اين نکته است که هرقدر معلم بر کالس احاطه ی بيش تری 
داشته باشد، نمره ی دانش آموزان در توجه به فعاليت کالسی  نيز 

بيش تر خواهد بود.

شکل دهی (سازمان دهی) محيط يادگيری
همه ی عواملی که در رابطه ی معلم و فراگيرنده و در محيط 
و  نظم  برقراری  است  ممکن  هستند،  دخيل  تدريس  و  يادگيری 
انضباط کالس  را تسهيل و يا در ايجاد آن اخالل کنند. مارلند 
(١٩٧٥) روش های مختلفی برای توجه به شخصيت دانش آموزان 
محل  او،  نظر  به  مثال  برای  می کند.  پيشنهاد  يادگيری  محيط  در 
حکايت از  سنتی  معلم در جلو کالس که به طور  ميز  گرفتن  قرار 
تسلط و کنترل شديد او بر کالس دارد، بی روح و کسل کننده است 
و چنين چيزی با ارزش قايل شدن برای شخصيت دانش آموزان 
منافات دارد. هم چنين صندلی های دانش  آموزان که به طور سنتی 
در رديف های منظم و در کنار هم قرار گرفته به گونه ای که فضای 
هم شکل و يکسانی در اطراف، قسمت جلو و قسمت پشت آن ها 
هم  نشسته اند  کالس  به جلو  رو  دانش آموزان  و  می شود  مالحظه 
همين حالت را ايجاد می کند. البته مزايای خاصی بر اين فضای 
سنتی مترتب است و يکی از اين مزيت ها اين است که برای جلب 
نگاه  به  جای  و  دارد  وجود  معّينی  نقطه ی  دانش آموزان  توجه 
کردن به عقب کالس، آن ها بهتر می توانند به جلو کالس نگاه کنند 

و معلم را ببينند.
شخصيت  به  دادن  بها  زمينه ی  در  مارلند  توصيه ی 
و  بحث  از  فراتر  دامنه ای  يادگيری  محيط  در  دانش  آموزان 
گفت و گو در مورد منظم کردن ميز و صندلی دانش  آموزان دارد 
و شامل تزيين کالس در مسائل جزئی تر نيز می شود. اين امر در 
کالس های ابتدايی نسبت به پايه های باالتر تحصيلی محسوس تر 
به  شده  آويخته  مطالب  و  نمودارها  پوسترها،  نيست  الزم  است. 
دانش  آموزان  کنند، بلکه  معلمان تهيه  مدرسه و يا  ديوار را حتمًا 

هم  بايد در تهيه ی آن ها نقش داشته باشند.

محدود  کالس  فيزيکی  محيط  به  تنها  کالس  فضای 
ويژه ای  فضای  در  را  خالقّيت  می توان  مثال،  برای  نمی شود. 
خشک  فضای  در  را  آن  يا  و  کرد  تقويت  صميمی)  و  (دوستانه 
کالسی  محيط های  برخی  بنابراين،  کرد.  سرکوب  بی روح  و 
کالس ها  ديگر  به  نسبت  پيش گيرانه  انضباط  و  نظم  ايجاد  برای 
انضباطی  مشکالت  که  است  معتقد  «گالسر»  مثًال  مناسب ترند. 
همه ی  آن  در  که  مدار  شخصيت  و  صميمانه  فضای  يک  در 

دانش  آموزان توانمند قلمداد می شوند، به حداقل خواهد رسيد.

فّعال کردن کالس
کالس،  هر  در  انضباط  و  نظم  ايجاد  در  عامل  مهم ترين 
ماهيت و سرشت فعاليت کالسی است و دخالت مکرر و يا شديد 
معّلم چندان اهميتی در اين امر ندارد. چنين نگرشی مطمئنًا يک 
يا دو کاربرد مهم برای معلم دارد. در مورد فعاليت های مختلف 
می دهند.  ارائه  متفاوتی  نظريات  محققان  آن ها،  تعداد  و  کالسی 
برلينر (١٩٨٣) تعداد اين فعاليت ها را حدود دوازده، استاد ولوسکی 
(١٩٨٤) نزديک به هفده و برخی ديگر آن ها را کم تر می پندارند. 
اين فعاليت ها شامل «ارائه مطلب توسط دانش  آموز»، «فعاليت های 
گروهی کوچک»، «بحث و گفت و گو»، «بازگويی درس به صورت 
ديگر  به  «تدريس  دستورالعمل»،  «دادن  «کنفرانس»،  حفظی»، 
ابتدايی،  مدارس  در  می شود.  فعاليت ها  ساير  و  دانش  آموزان» 
نوعًا هر فعاليت  چيزی حدود ده الی بيست دقيقه طول می کشد، 
اّما در پايه های باالتر مدت اين فعاليت ها اندکی طوالنی تر است و 
بين فعاليت های مختلف «فاصله ی انتقال» وجود دارد که آن نيز به 

نوبه ی خود نوعی فعاليت  محسوب می شود.
شرکت  مورد  در  دامنه دار  و  وسيع  مطالعه ی  هنگام 
با  مرتبط  رفتار  را  آن  نام  گاه  که  کالس  در  دانش  آموزان  فّعال 
رسيد که  نتيجه  اين  گامپ (١٩٦٩) به  درسی می گذارند،  فعاليت 
به  می شوند،  هدايت  معلم  توسط  که  کوچک  گروهی  فعاليت های 
مشارکت بيش تر دانش  آموزان در فعاليت کالسی منجر می شوند 
دانش  آموز  يک  توسط  درس  انفرادی  ارائه ی  مقابل،  در  و 
دانش آموزانی  ديگر  برای  حـداقل  را  مشارکت  ميزان  کم ترين 
موردنظر  مطلب  ارائه دهنده ی  خود  که  داشت  خواهد  به دنبال 
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اين  از  حاکی  محققان  از  تعدادی  گزارش  نتيجه،  در  نيستند. 
فعاليت  انفرادی  به صورت  که  دانش آموزانی  مشارکت  که  است 
می کنند بسيار کم است، اّما هنگامی که معلمی  کالسش را به طور 
می شود.  بيش تر  دانش آموزان  مشارکت  می کند،  هدايت  فّعال 
پس می توان گفت که ضمن فعاليت های انفرادی، يعنی وقتی که 
دانش آموزان به ارائه مطلب درسی به صورت انفرادی می پردازند 
درسی،  ديگر  فعاليت   به  فعاليت  يک  از  انتقال  هنگام  هم چنين  و 
فعاليت  در  اخالل  ايجاد  يا  و  دانش  آموز  شلوغ کردن  احتمال 

کالسی توسط او بيش تر است.

ايجاد و تقويت روحيه ی آزادمنشی
و  نظم  ايجاد  در  معلمان  راهنمايی  برای   (١٩٦٨) وبستر 
می کند.  پيشنهاد  را  اصل  چندين  کالسی  غيرمستبدانه  انضباط 
هدف اصلی چنين اصولی ايجاد و تقويت روحيه ی «خود انضباطی» 
سه  بـر  قـواعـد  و  اصول  اين  خــود  است.  دانش آمــوزان  در 
انضباط  ايجاد  برای  که  ــ  «ارتباط»  و  «احترام»  «دليل»،  عامِل 
منطقی  بـايد  انضباط  بنابراين،  هستند.  مبتنی  ــ     الزمند  خوب 
بـاشد و دانش  آمــوزان آن را منطقی بــدانند. هم چنين انضباط 
بايد منعکس کننده ی يکی از مهم ترين ارزش های اجتماعی، يعنی 
«احترام به فرد» باشد. و ديگر اين که انضباط بايد مرتبط با رفتاری 
باشد که می خواهيم آن را با عمل منظم به وجود آوريم. چند مورد 

از اين اصول را که وبستر ارائه کرده است، عبارتند از:

اصول وبستر برای ايجاد انضباط غير مستبدانه
همگی  دانش  آموزان  که  شوند  مطمئن  بايد  معلمان  ١ــ 
اصول و استانداردهای آن ها را درک می کنند و نسبت به  دليل 

آن ها آگاهند.
٢ــ بار اول به دانش  آموز برای نقض اصول اخطار داده 
شود و هم چنين با او در مورد رفتارهای جايگزين ديگر بحث شود 

و عواقب نقض مکرر اصول مورد نظر برای او تشريح شود.
٣ــ معلمان بايد تالش کنند، دليل و يا داليل اصلی رفتار 

ناپسند دانش  آموزان را کشف کنند.
٤ــ تاحد امکان بايد تذکر معلمان در مورد رفتار ناشايست 

دانش آموزان، خصوصی باشد.
َاشکال  ديگر  و  استهزاآميز  و  آلود  خشم  برخورد  از  ٥  ــ 
پرهيز  بايد  می شود،  دانش آموزان  تحقير  به  منجر  که  انضباطی 

شود.
بايد  آن ها  معلمان،  جانب  از  اشتباه  بروز  صورت  در  ٦  ــ 

معذرت بخواهند.
٧ــ تنبيه بايد متناسب با خطا باشد. نقض کوچک و جزئی 

اصول نبايد تنبيه شديد به دنبال داشته باشد.
علمی  امتحانات  اضافی،  کالسی  فعاليت  و  تکاليف  ٨   ــ 
مورد  تنبيه  به منظور  نبايد  مدرسه،  به  مربوط  ديگر  فعاليت های  و 

استفاده قرار گيرند.
شگفت آور،  چندان  مطلِب  وبستر  توصيه های  در  اگرچه 
مبهم و يا بغرنجی وجود ندارد، با وجود اين توصيه های او ارزشمند 
هستند. نشان دادن واکنش در مقابل يک مشکل انضباطی بسيار 
طبيعی است. غالبًا ممکن است هوش طبيعی معلمان به طور کامل 
عمل کند. اما مواردی نيز وجود دارد که احيانًا رفتارهای ديگری 
می تواند مناسب تر از آن ها باشد. شايد آگاهی از اين اصول، در 

مواردی استفاده از َاعمال مناسب تر را افزايش دهد.

متکی  کالسی  مديريت  برای  مساعد  زمينه ی  ايجاد 
بر پيش گيری

دربردارد،  را  کالسی  نظم  و  اداره  که  کردن  معلمی  خوب 
در  منطقی  راهکارهای  و  اصول  به کارگيری  و  استفاده  در  تنها 
محيط کالسی ويژه ای خالصه نمی شود. معلمی و تدريس خوب 
کار چندان ساده ای هم نيست. دستور العمل دقيقی وجود ندارد 
تا هم چون ترتيب اعداد به دنبال هم، بتوان به  سادگی به هدف های 
از  يکی  رويداد»  چندين  زمان  هم  يافت. «اتفاق  دست  نظر  مورد 
مهم ترين ويژگی های هر کالس است و بايد گفت که رويداد های هر 
کالس غالبًا قابل پيش بينی هم نيستند. اين ويژگی  نيازمند چاالکی 
و توجه معلم در حد استثنايی است. در چنين موقعيتی ضروری 
در  را  مقتضی  تصميمات  و  بگيرد  آنی  تصميمات  معلم  که  است 

جای خود بالفاصله اجرا کند.
الزمه ی  که  مسئله هايی  حِلّ  و  مداوم  تصميمات  بر  عالوه 
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خوب معّلمی کردن هستند، تصميمات بی شمار ديگری که از قبل 
است  ممکن  تصميماتی  چنين  اهميتند.  حايز  نيز  می شوند  گرفته 
جمله:  از  شود،  گرفته  مشخصی  و  معّين  س ؤاالت  به  پاسخ  در 
تکاليفی  چه  کنم؟  تدريس  بايد  را  مطلبی  چه  بعد  مرحله ی  در 
برای اين فصل مناسبند؟ و چه گونه بايد دانش  آموزان در کالس 
بنشينند؟ اين تصميمات هم چنين ممکن است در پاسخ به سؤاالت 
را  دانش آموزان  بايد  آيا  چون:  سؤاالتی  شوند؛  گرفته  کلی تری 
داد؟  دخالت  کالس  قوانين  و  اصول  مورد  در  تصميم گيری  در 
آيا بايد به برنامه هايی که رفتار  اجتماعی را ارتقا می دهند، بيش تر 
ـ محور تأکيد کرد ويا  پرداخت؟ آيا بايد بر شيوه های آموزشی معلمـ 
فعاليت های گروهی کوچک برای يادگيری در کالس اجرا شوند؟ 

و سؤاالتی از اين قبيل.
که  است  اين  گيرد  قرار  مدنظر  بايد  که  مهمی  نکته ی 
يادگيری، اداره ی کالس و ايجاد انضباط در هر کالسی حداقل 

تحت تأثير چهار عامل قرار دارد:
١ــ ترکيب دانش آموزان کالس

٢ــ شخصيت و عقايد معلم
متن  مثل  متن هايی  که  اطالعاتی  از  معلم  استفاده ی  ٣ــ 

حاضر ارائه می دهند.
 ٤ــ مقداری هنر

کنترل  را  چهارم  و  سوم  عوامل  بتوانيد  شما  است  ممکن 
کنيد، ولی نتوانيد بر دو عامل اول هيچ گونه کنترلی اعمال کنيد. 
و  دهيد  تغيير  را  خود  شخصيت  و  عقايد  نمی توانيد  به سادگی 
احتماًال اجازه ی اين را نخواهيد داشت که دانش آموزان کالستان 
کنترل  در  که  را  عواملی  اين،  وجود  با  کنيد.  انتخاب  شخصًا  را 
کافی  توانمند  و  ارزشمند  معلم  يک  به  شما  تبديل  برای  داريد، 
است. همه ی عواملی که به تدريس خوب و مؤثر مربوط می شوند، 

در ايجاد نظم و انضباط هم دخيل هستند.

نسبت ميان يادگيری مؤثر و ارزشيابی

شيوه های مناسب سنجش و رتبه بندی نه تنها توان بالقوه ی 
برای  می توانند  بلکه  دارند،  را  آموخته ها  گزارش  و  اندازه گيری 
ارتقای آن نيز به کار روند. درواقع پژوهش جديدی مزايای ارزشيابی 
تشخيصی و تکوينی را به عنوان بازخوردی برای يادگيری به اثبات 
ورزشی،  موفق  مربيان  مانند  درست  خوب،  معلمان  رسانده اند. 
به اهميت سنجش های مستمر و نقش آن در اصالح مداوم برنامه ی 
بهترين  به  رسيدن  برای  دانش آموز  کار  شيوه ی  و  معلم  تدريس 
استاندارد پايانی که  عملکرد آگاهی دارند. برخالف سنجش های 
بيش تر ويژگی بارز مدرسه را نشان می دهند. سنجش های کالسی 
اطالعات  می تواند  آن  مبنای  بر  رتبه بندی  و  شده  طراحی  خوب 
دقيق، شخصی، و به هنگام برای هدايت فرايند ياددهی و يادگيری 

را تأمين کند.
زير  شکل  سه  از  يکی  به  می توانند  کالسی  سنجش های 
هستند.  متفاوت  هدفی  خدمت  در  آن ها  از  کدام  هر  که  باشند 
سنجش های جمع بندی (پايانی)١ که آموخته های دانش  آموزان را 
در پايان يک دوره ی آموزشی جمع بندی می کنند. اين سنجش ها 
سنجش  نتيجه ی  معموًال  و  می روند  به کار  ارزشيابی  برای  اغلب 
معمول،  امتحان های  می کنند.  گزارش  رتبه  يا  نمره  به صورت  را 
کارنما  پوشه  و  جامع  پروژه های  نهايی،  امتحانات  عملی  تکاليف 
مثال های آشنايی از سنجش جمع بندی (پايانی) هستند. اين نوع 
سنجش به دليل اين که نتيجه ی کار دانش آموز را به صورت کارنامه  
ارائه می دهد توجه دانش آموزان و اوليای آن ها را به خود جلب 

              Summative ــ١  
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مناسبی  ابزار  نمی تواند  به تنهايی  سنجش  نوع  اين  اما،  می کند. 
چگونگی  از  آگاهی  برای  زيرا  باشد.  يادگيری  بهينه سازی  برای 
يادگيری دانش آموزان بايد تا پايان دوره ی آموزشی صبر کرد واين 

صرفًا خيلی دير است. 
دو نوع سنجش کالسی ديگر تشخيصی١ و تکوينی٢ هستند 
که سوخت الزم برای موتور محرک فرايند ياددهی و يادگيری را 
می کنند.  تأمين  فرايند  طول  در  توصيفی  بازخوردهای  طريق  از 
آزمون های تشخيصی که گاهی آن را پيش آزمون می نامند، معموًال 
قبل از آموزش صورت می گيرد و معلم از آن برای به دست آوردن 
اطالعات کافی در مورد سطح فعلی دانش و مهارت و آگاهی از 
برداشت های نادرست فراگيران، و زمينه ی عالقه ی آنان، و تعيين 
اولويت های روش آموزش استفاده می کند. آزمون های تشخيصی 
و  بريزد  مناسبی  درس  طرح  تا  می دهد  کافی  اطالعات  معلم  به 
سنجش  مثال های  کند.  استفاده  تدريس  متفاوت  شيوه های  از 
و  فراگيران  اوليه ی  مهارت  و  دانش  سنجش  شامل  تشخيصی 
شناخت زمينه های مناسب برای  آموزش آنان است. از آن جا که 
پيش آزمون دارای هدف های تشخيصی است، معموًال معلمان به 

نتيجه ها نمره نمی دهند.

بدون نمره، پرسش های شفاهی، مشاهده ی تکاليف دانش آموزان، 
ساخت،  دانش آموز  مفهومی  نقشه های  آن ها،  فکرکردن  بلندبلند 
گزارش های کار، و مرور پوشه کادرنما را در بر می گيرد. گرچه 
ثبت  را  (مستمر)  تکوينی  ارزشيابی  نتيجه های  معلم  است  ممکن 
کند، اما نبايد نتيجه ی آن را در سنجش پايانی و رتبه بندی دخالت 
دهد. با توجه به اين سه شيوه ی سنجش و رتبه بندی، بياييد با هم 
ارتقای  باعث  می توانند  که  را  رتبه بندی  و  ارزشيابی  روش  هفت 

کيفيت ياددهی و يادگيری شوند باهم مرور کنيم.

تـدوين  بـرای    پـايـانی    سنجش    از  دستورالعمل ١: 
هدف های عملکردی معنادار بهره بگيريد

در اولين روز از سه هفته ای که قرار بود واحد تغذيه در 
ارزشيابی  روش  دو  معلم  شود.  تدريس  راهنمايی  کالس  يک 
پايانی مورد استفاده ی خود را برای دانش آموزان شرح می دهد. 
تا  می شود  انجام  گزينه ای  چند  آزمون  طريق  از  اول  ارزشيابی 
مهارت های  و  تغذيه  علم  از  دانش آموزان  اطالعات  بتواند  وی 
غذايی  مواد  برچسب های  تحليل  و  تجزيه  در  را  آن ها  اوليه ی 
در  که  است  صحيح  عملکرد  به  مربوط  دوم  ارزشيابی  بسنجد. 
سفر  يک  برای  مناسب  غذايی  برنامه ی  يک  دانش آموز  هر  آن 
در  آموزشی،  مجتمع  يک  در  را  علمی  روزه ی  دو  قريب الوقوع 
فضای آزاد تنظيم می کند. اين برنامه غذايی بايد شامل هم غذاهای 

اصلی باشد و هم ميان ــ وعده های متوازن و مغذی».  
تأکيد جاری در تعيين استانداردهای محتوای تثبيت شده 
مشخص  مهارت های  و  دانش  آموزش  بر  را  خود  توجه  بيش تر 
متمرکز می سازد. برای اجتناب از خطر درنظر گرفتن استانداردها 
کرد.  حفاظت  آن  از  بايد  که  ايستا  محتوايی  به عنوان  معيارها  و 
عملکرد  براساس  را  معيارها  و  استانداردها  اين  بايد  مدرسان 
ايده آل تنظيم کنند تا اطمينان يابند که اين عملکرد حتی االمکان 
صحيح است. سپس بايد در شروع واحد يا درس جديد چگونگی 

سنجش پايانی را به دانش آموزان ارايه کنند.
استانداردها  پايانی  سنجش  اوًال  دارد،  امتياز  سه  کار  اين 

Quizzes ــ٣                              Formative ــ٢                            Diagnostic ــ١ 

سنجش تکوينی (مستمر) همزمان با فرايند آموزش صورت 
می گيرد. اين نوع سنجش مستمر هم به معلم و هم به دانش آموز 
سنجش  و  می دهد  را  آموزش  بهبود  برای  مناسب  بازخورد 
آزمونه های٣  بـاشد،  رسمی  غير  رسمی يا  تکوينی، کـه مـی تـواند 
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و معيارهای موردنظر را برای معلم و دانش آموز روشن و شفاف 
است  آن  مدار  استاندارد  آموزش  در  سنجش  نقش  می سازد. 
دانش آموزان  آيا  يافته اند.  تحقق  استانداردها  آيا  کند  تعيين  که 
توصيفی  مثال  گرفته اند.  ياد  را  معيارها  و  استانداردها  محتوای 
در  که  کند  مشخص  ابتدا  از  معلم  وقتی  است.  روشنگر  تغذيه 
سنجش نهايی چه مواردی را خواهد سنجيد، دانش آموزان بهتر 
می توانند برآنچه بايد ياد بگيرند (اطالعات در مورد تغذيه ی سالم) 
يک  (طراحی  دهند  انجام  آموخته ها  براساس  است  قرار  آنچه  و 

برنامه ی غذايی مغذی) تمرکز کنند.
ثانيًا، سنجش عملکردی شواهدی را در اختيار می گذارد 
به  صحيح  کاربرد  از  صحبت  وقتی  می دهد.  نشان  را  ادراک  که 
و  ابتدايی  اطالعات  يادآوری  وجه  به هيچ  منظورمان  می آيد،  ميان 
دانش آموز  می خواهيم  بلکه  نيست،  فرمول ها  طوطی وار  بيان  يا 
آموخته های خود را به کار برد ــ يعنی آنچه را می داند در موقعيتی 
شرايط واقعی و صحيحی را برای  بايد  معلمان  برد.  جديد به کار 
سنجش فراهم سازند که به دانش آموزان امکان دهد تا آموخته های 
خود را با تفکر و انعطاف پذيری به کار برند، در نتيجه ميزان درک 

خود را از استانداردهای محتوايی ارايه کنند.
ثالثًا، وقتی معلم در ابتدای يک واحد درسی انتظار خود 
از دانش آموزان را در قالب يک فعاليت عملکردی بيان می کند، 
در واقع يادگيری را برای دانش آموزان معنادار می سازد. درست 
مثل کاری که يک مربی ورزشی انجام می دهد. وی نه تنها همواره 
کند،  بهتر  کردن  بازی  در  را  بازيکنان  مهارت  که  است  آن  درپی 
می شود،  يادآور  بازيکنان  برای  را  بازی  هدف  نهايی  مرتب  بلکه 
بسيار  تأکيد  تمرين های  بر  سنجش ها  و  کالس  در  تدريس  اغلب 
می کنند که ارتباطی به متن ندارند وفرصت چندانی رابرای اين که 
فراگيران به واقع بازی کنند فراهم نمی آورند. چند نفر از بازيکنان 
اگر  می کنند،  تمرين  را  دويدن  سريع  يا  کورنر  ضربه های  فوتبال 
نخواهند خود را برای مسابقه ی بعدی آماده سازند؟ يا چند شناگر 
در تمرين های مستمر شرکت می  کنند اگر نخواهند در مسابقه ای 
رقابتی شرکت کنند؟ عملکرد صحيح هدفی ارزشمند را در اختيار 

را  آنچه  يادگيری  دليل  تا  می کند  کمک  فراگيران  به  و  می گذارد 
می آموزند مشاهده کنند. 

دستورالعمل ٢: مالک ها و مدل ها را از قبل نشان 
دهيد

از  خالصه ای  خود  درس  ابتدای  در  ادبيات  دبير  يک 
واحد  يک  در  بايد  دانش آموزان  که  را  پايانی  عملکرد  تکاليف 
درباره ی  قضاوت  دستورالعمل  شامل  و  دهند  انجام  پژوهشی 
می کند.  توزيع  آنان  بين  و  می نويسد  است  عملکرد  کيفيت 
به عالوه، مثال هايی از کارهای دانش آموزان سال های قبل (بدون 
نشان  را  عملکرد  سطح  مالک  تا  می دهد  نشان  را  آن ها)  نام  ذکر 
عملکرد  از  مالک هايی  و  مثال ها  معلم  هم  تدريس  طول  در  دهد. 
دانش آموزان سال های قبل را برای آشنايی بهتر دانش آموزان از 
ماهيت کارهای با کيفيت و پشتيبانی تدريس خود با مهارت های 

پژوهشی و گزارش نويسی ذکر می کند.
شامل  می کند،  پشتيبانی  يادگيری  از  که  ديگری  سنجش 
ارائه ی مالک ها و مدل های کاری است که سطوح مختلف کيفيت 
آزمون های  برخالف  معتبر،  عملکرد  سنجش  می دهند.  نشان  را 
چند گزينه ای، کوتاه پاسخ، بازپاسخ هستند يعنی، پاسخ منحصر به 
فرد، فقط يک پاسخ صحيح يا فقط يک راه حل ندارند. درنتيجه، 
معلم نمـی تواند بـا يک کليد پاسخ و ماشين وار بـه دانش آموزان 
نمره دهد، بلکه بايد محصول کار و عملکرد آن ها را صرفًا براساس 

معيارهای تعريف شده ارزيابی کند.
فرم هايی١ که امروزه در مقياس وسيع به عنوان ابزار سنجش 
يک  (مثًال،  اندازه گيری  معيار  يک  می روند،  به کار  دانش آموزان 
امتياز  هر  ويژگی های  توصيف  به همراه  نقطه ای)  چهار  مقياس 
يا  مهم  ابعاد  می توانند  می شوند  تنظيم  خوب  که  فرم هايی  است. 
اجزای کيفيت يک محصول يا عملکرد را به خوبی منتقل ساخته 
به  درستی  را  دانش آموزان  عملکرد  تا  کنند  کمک  معلمان  به  و 
مدرسه  تمام  آن،  از  بهتر  يا  تيم  يا  گروه  يک  وقتی  کنند.  ارزيابی 
استفاده  قضاوت  برای  مشترک  مشخص  معيار  يک  از  ناحيه،  يا 

Rubric ــ١
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کنند، نتيجه های ارزشيابی سازگارتر خواهد بود، زيرا معيارهای 
عملکرد مستقل از معلم يا مدرسه می شود.

دانش آموزان نيز از اين فرم بهره  می گيرند، وقتی که آن ها 
از قبل از معيارهای عملکردشان آگاه باشند، در هنگام انجام کار 
که  مالک هايی  زيرا  کرد،  خواهند  دنبال  را  مشخصی  هدف های 
در  عملکرد  کيفيت  از  روشنی  توصيف  شده اند  تعريف  به خوبی 
اختيار دانش آموزان می گذارد. ديگر الزم نيست که دانش آموزان 

نکته های مهم يا شيوه ی قضاوت معلم را حدس بزنند.
تهيه ی سرمشق برای دانش آموزان قبل از ارزشيابی گرچه 
الزم است، اما، اغلب برای حمايت از آن ها در فرايند يادگيری 
روشنی از  برداشت  تجربه، اغلب  با  معلمان  گرچه،  نيست.  کافی 
نيستند.  چنين  الزامًا  دانش آموزان  اما  دارند،  کيفی  کار  مفهوم 
اگر معلمان مثال هايی را به دانش آموزان نشان دهند که هر دو نوع 
احتمال  به  آن ها  می گذارد،  نمايش  به  را  ضعيف  و  عالی  کارهای 
زياد بازخوردها و ارزشيابی ها را بهتر درک می کنند. اين مدل ها 
باعث می شوند که زبان خشک و مجرد فرم برای فراگيران قابل 
هستند  آن  نگران  معلمان  ديگر،  سوی  از  شود.  ملموس  و  درک 
نگرانی  يک  کنند.  کپی  يا  تقليد  راصرفًا  مثال ها  دانش آموزان  که 
ديگر آن است که نشان دادن مدل  عالی (که گاهی سرمشق خوانده 

پژوهش ها  اما،  شود.  آن ها  خالقيت  شدن  بی اثر  باعث  می شود) 
نمی افتد.  اتفاق  اين  باشند  متنوع  مثال ها  اگر  که  داده اند  نشان 
وقتی دانش آموزان چند نمونه ای را مشاهده کنند که نشان می دهد 
دانش آموزان مختلف به راه های بی نظير به سطح بااليی از عملکرد 
کنند  دنبال  را  کليشه ای  رويکرد  اين که  احتمال  يافته اند،  دست 
مختلف  مثال های  دانش آموزان  وقتی  به عالوه،  می شود.  کمتر 
را  قوی  بسيار  تا  ضعيف  بسيار  از  متفاوت  کيفيت  با  کارهای  از 
اين  و  دريابند  را  تفاوت ها  می توانند  بهتر  کنند،  مقايسه  و  بررسی 
و  ارزيابی  بهتر  را  خود  تا  می سازد  قادر  را  دانش آموزان  مدل ها 

کار خود را قبل از تحويل دادن تاحد امکان اصالح  کنند.

دستورالعمل ٣: پيش از تدريس ارزيابی کنيد.
تدريس «حس های  شروع  از  قبل  دبستان  پيش  معلم  يک 
پنج گانه» از هر يک از کودکان می خواهد تا تصاوير بخشی از بدن 
را که به حس های مختلف مربوط می شود رسم کنند و نشان دهند 
که هر بخش از بدن چه کاری را انجام می دهد. او اين فرايند را 
با رسم تصوير يک چشم روی تخته مدل  سازی می کند و می گويد 
«چشم به ما کمک می کند تا چيزهای اطراف خود را ببينيم» وقتی 
کودکان مشغول رسم تصويرها هستند، معلم در کالس می چرخد، 

نظم و ترتيبدقتبرچسب هاعنوانرديف

١
نمودار حاوی عنوانی است که 
چه  داده ها  می گويد  روشنی  به 

چيزی را نشان می دهند.

(يکاهای   بخش های  نمودار  تمام  
غيره)  و  رديف هــا  انــدازه گـيری، 

به درستی  عالمت گذاری  شده اند.

تمام داده ها به درستی روی نمودار 
نشان داده شده اند.

نمودار بسيار منظم و خواندن آن 
راحت است.

٢
نمودار حاوی عنوانی است که 
نشان می دهد داده ها چه چيزی 

را نشان می دهند.

به  نمودار  بخش های  از  بـرخی 
عالمت گذاری  نادرست  صورت 

شده اند.

نمايش داده ها حاوی خطاهای جزيی 
است.

بـه طور کلی نمودار منظم و قابل 
خواندن است.

 ٣
داده  که  نمی کند  معلوم  عنوان 
چه چيزی را نشان می دهند يا 

عنوانی وجود ندارد.

نــادرست  بــه  صورت  نـمـودار 
يـا  است  شده  عـالمت گـذاری 

برچسب ها  وجود ندارند.

نشان  نادرست  به صورت  داده ها 
داده  شده انـد ، حــاوی خـطاهـای 

عمده اند، يا وجود ندارند.

نمودار پرپيچ و خم و خواندن آن 
دشوار است.

شکل ١ــ فرم تحليلی برای نمايش نموداری داده ها
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توقف می کند،  روشنگر  پرسش های  ساختن  مطرح  برای  گاهی  و 
«می بينم که يک بينی کشيده ای، بينی برای چه کاری به ما کمک 
می کند؟» معلم بر مبنای اطالعاتی که در حين انجام کار درباره ی 
می کند  تقسيم  گروه  دو  به  را  آن ها  است  به دست  آورده  شاگردان 
تا با آن ها به شيوه های متفاوت کار کند. در پايان درس، معلم از 
شاگردان می خواهد که يک نقاشی ديگر را با همان هدف بکشند. 
سپس با مقايسه ی اين نقاشی با نقاشی اول شواهدی از پيشرفت 

آن ها به دست می آورد.
از  قبل  معاينه ی  اندازه ی  به  درست  تشخيصی  ارزشيابی 
تجويز رژيم مناسب اهميت دارد. در شروع هر درس، شايد برخی 
را  کردنش  مطرح  قصد  معلم  که  مهارت هايی  به  دانش آموزان  از 
دارد مسلط باشند، و تعدادی نيز مفاهيم کليدی را به خوبی درک 
نيازهای  پيش  آن ها  از  تعدادی  است  ممکن  همين طور،  کنند. 
الزم برای آموزش جديد را نداشته باشند و مواردی را به درستی 
نفهميده يا غلط يادگرفته باشند. آزمون تشخيصی به معلم امکان 
می دهد تا در شروع تدريس با دانستن اين که بايد به چه کمبودهايی 
بپردازد و از چه چيزهايی که قبًال شناخته شده اند بگذرد، شناخت 
گروه بندی  بـا  و  بـه دست  آورد  دهد  آمـوزش  بايد  آنچه  از  بهتری 
بر  مبتنی  تا  کند  شروع  را  فعاليت ها  و  درس  چگونه  که  بداند 
شيوه های يادگيری برتر و عالقه مندی ها باشد و محتوای درس را 
به استعدادها و عالقه های دانش آموزان مرتبط سازد، معلم می تواند 
از راهبردهای مختلف برای انجام اين پيش  ــ آزمون استفاده کند 
که شامل پيش  ــ      آزمون های دانش محتوايی، ارزيابی مهارت ها، 
نقشه های مفـهـومی، نـقـاشی ها و يـا جـدول K-W-L۱ (می دانم، 
ـ آزمون  پيش ـ ديگر  سوی  از  است.  يادگرفتم)  بدانم،  می خواهم 
اين تــوان بـالـقـوه را دارد کـه به موارد نگران کننده ای بپردازد

کــه در بــررسی هــای مستمر و فـزاينده گـزارش داده مـی شود 
  (Brandsford, Brown& Cocking 1991:Gardner,1991)
تعداد قابل مالحظه ای از دانش آموزان با درک ناقص و نادرست از 
مفاهيم علمی وارد مدرسه می شوند (مثًال، اين که اجسام سنگين تر 
مورد  در  همين طور،  و  می کنند)  سقوط  سبک   اجسام  از  زودتر 

خودشان به عنوان کسی که يادمی گيرد، مثًال، فکر می کنند هرگز 
بدفهمی ها  اين  معلمان  اگر  کنند.  نقاشی  که  بگيرند  ياد  نمی توانند 
را مشخص و برطرف  نکنند، آن موارد، حتی با آموزش مناسب، 
می تواند  معلم  بدفهمی ها  اين  کشف  برای  می شوند.  ماندگار 
دانش آموزان  از  آن  در  که  کند  طراحی  تشخيصی  آزمونه ای 
بخواهد تعيين کنند کدام مورد درست يا نادرست است. از اين 
طريق می تواند با توجه به هدف های آموزشی خود بدفهمی آن ها 
در  با  درآينده،  بکوشد.  رفع آن  در جهت  بشناسد و  را به درستی 
اختيار قرار گرفتن هرچه بيش تر ابزارهای الکترونيکی قابل حمل 
برای پردازش پاسخ های دانش آموزان، معلمان می توانند اطالعات 

را فورًا به دست آورند.

دستور العمل ٤: انتخاب های مناسب را پيشنهاد کنيد
واحد  يک  ارزشيابی  به  که  برنامه ای  از  بخشی  به عنوان 
کالس  معلم  می انجامد،  ايالت  جغرافيای  و  تاريخ  درس  اصلی 
چهارم بايد به کمک دانش آموزان نمايشگاهی را ترتيب دهد. اين 
نمايشگاه بايد پاسخگوی اين پرسش اساسی درس باشد: چگونه 
وضعيت جغرافيايی، آب  و هوا، و منابع طبيعی  در شيوه ی زندگی، 
تأثير می گذارد؟ اوليا  مردم  اجتماعی  زندگی  فرهنگ، و  اقتصاد، 
و دانش آموزان کالس های ديگر از اين نمايشگاه بازديد می کنند. 
بگذارند  نمايش  به  می خواهند  آنچه  انتخاب  در  دانش آموزان 
آزادند، اين آزادی به آن ها امکان می دهد تا قابليت های خود را به 
نمايش بگذارند. معلم بدون توجه به آنچه دانش  آموز انتخاب کرده 
استفاده  پروژه ها  ارزيابی  برای  مشترکی  دستورالعمل  از  است 
محصوالت  از  زيادی  انواع  حاوی  حاصل  نمايشگاه  می کند، 
منحصر به فرد و آموزنده ای است که آموخته های آن ها  را نشان 

می دهد.
آموزش  شيوه ی  در  تفاهم  اندازه ی  به  سنجش  در  تفاهم 
اهميت دارد، دانش آموزان نه تنها در روش پردازش داده ها بلکه 
دارند.  تفاوت  يکديگر  با  نيز  آموخته هايشان  ارائه ی  شيوه ی  در 
برخی  دهند»،  «انجام  کـار  کـه  دارند  نياز  دانش آمـوزان  بعضی 

K: Know                   W: Want to learn                   L: Learned ــ١
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نمايش های  در  بعضی  و  ماهرند،  مطالب  شفاهی  بيان  در  ديگر 
برای  می نويسند.  خوب  خيلی  هم  پاره ای  دارند،  مهارت  بصری 
بگذارد  بايد  برسد،  بهتری  نتيجه های  به  دادن  ياد  در  معلم  اين که 
دانش  آموزان در حوزه ی توانايی های خود کار کنند. يک رويکرد 
ولی  باشد،  کارآمد  است  ممکن  کالسی  سنجش  در  استاندارد 
عادالنه نيست. زيرا هر قالبی را که معلم انتخاب کند، فقط برای 

برخی از دانش آموزان مناسب است و بقيه را مجازات می کند.

می دهند. در اين موارد مبنای قضاوت معلم معياری است که بر 
کمی  کيفيت  و  توضيح ها  بودن  شفاف  و  روشن  محتوا،  صحت، 

محصول تأکيد دارد.
اوًال،  است.  ضروری  زير  مورد  سه  در  احتياط  رعايت 
معلمان بايد به جای مطرح ساختن فهرستی «خشک» از گزينه های 
را  آموزشی  هدف های  بر  مبتنی  و  مناسب  دليل های  سنجش، 
در  مهارت  به  محتوايی  استاندارد  يک  وقتی  کنند.  گردآوردی 
نحوه ی ارائه ی کتبی يا شفاهی تأکيد دارد، در اختيار گذاشتن حق 
انتخاب هايی به غير از آن هايی که در آن ها نوشتن يا صحبت کردن 
اهداف  اين  که  مواردی  استثنای  به  ندارد،  مناسبتی  است  دخيل 
کسی  برای  (مثًال،  است  نامناسب  وضوح  به  دانش آموزان  برای 
حق  ثانيًا،  است).  کرده  انگليسی  زبان  آموختن  به  شروع  تازه  که 
انتخاب ها بايد ارزش صرف وقت و انرژی الزم را داشته باشند، 
مثًال وقتی معلم می تواند با يک پرسش چند گزينه ای آموخته های 
يا  و  سه بعدی  کارهای  ارائه ی  بسنجد.  به درستی  را  محتوايی 
انيميشن، يا استفاده از رايانه برای نشان دادن آموخته ها بی مورد 
است. به بيان خودمانی «در ارزشيابی های عملکرد، آب ميوه بايد 
ارزش چالندن را داشته باشد.» ثالثًا، وقت و انرژی معلم محدود 
انتخاب  حق  مواردی  چه  در  اين که  تعيين  در  بايد  پس  است. 
محصول و عملکرد بدهد حساب شده عمل کند. بايد بين انتخاب 

يک يا چند روش سنجش تعادلی سازنده برقرار ساخت.

مکرر  و  هنگام  زود  بازخوردهای   :٥ دستورالعمل 
را تدارک ببينيد

نقاشی  روش های  راهنمايی  مدرسه ی  يک  دانش آموزان 
مختلف  روش های  با  را  آن ها  نقاشی  معلم  می آموزند.  را  آبرنگ 
مخلوط کردن و استفاده از رنگ ها آشنا می سازد، و دانش آموزان 
شروع به کار می کنند. در هنگام نقاشی، معلم کار آن ها را زير نظر 
بازخوردهای  دارد و مرتب به تک تک دانش آموزان و به کالس 
مناسب را می دهد. او اشتباه های مشترک مانند استفاده از رنگ 
زياد و آب ناکافی  را که باعث کاهش شفافيت کار می شود هدف 
مداوم  بازخورد  از  بهره گيری  با  دانش آموزان  می دهد.  قرار 
معلم   ، بـر روی کاغذهايی بـا اندازه ی کوچک يا متوسط تمرين 

پايان  در  دانش آموز  چهار  آموخته های  ميزان  دانش آموزان  يادگيری  منحنی های 
يک دوره آموزشی يکسان است اما منحنی ميزان آموخته های آنان با زمان بسيار 

متفاوت است.

علی

رضازمان

آرش

سينا

ه ها
وخت

 آم
زان

مي

هر کدام ٢ يا ٣ مورد شواهد

حق  دانش آموزان  که  می شود  پاسخگو  وقتی  سنجش 
انتخاب های مختلفی را برای نشان دادن معلومات، مهارت ها   ، و 
شناخت خود داشته باشند. به دانش آموزان حق انتخاب بدهيد. 
بر  مبتنی  مناسب  شواهد  و  داليل  گردآوری  قصد  به  همواره  اما 
هدف ها، در مثال مربوط به پروژه ی نمايشگاه دانش آموزان کالس 
چهارم، معلم می خواست دانش آموزان شناخت خود از رابطه ی 
می شد  را  کار  اين  بگذارند.  نمايش  به  را  اقتصاد  و  جغرافيا  بين 
مفهومی،  شبکه ی  يک  روزنامه،  برای  مقاله ای  نوشتن  طريق  از 
مصاحبه ی  شبيه سازی  يا  مقايسه ای،  نمودار  رايانه ای،  نرم افزار 
راديويی انجام داد. وقتی به دانش آموزان اين حق انتخاب ها داده 
ارائه  را  کيفيت تری  با  کار  و  می کنند  تالش  بيش تر  آن ها  شود، 
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می کنند. در کالس نوبت بعد به آن ها فرصت کافی داده می شود 
تا روش های مختلف آبرنگ را بياموزند و بتوانند به مهارت های 
مخلوط کردن رنگ و ايجاد لبه های هموار دست يابند، کالس به 
يک جلسه ی بازخورد غيررسمی همساالن منتهی می شود. ترکيب 
و  تمرين  برای  فرصت هايی  ايجاد  مدل سازی،  مستقيم،  آموزش 
و  مهارت  بهبود  باعث  مداوم،  بازخورد  با  دانش آموزان  هدايت 

تقويت به وجود می آورد نتيجه ی کار می شود.
اغلب می گويند بازخورد صبحانه ی قهرمان است. هر نوع 
نيازمند  درسی،  کالس  در  باشد يا  مسابقه  ميدان  در  يادگيری چه 
بازخورد مناسب بر مبنای سنجش تکوينی و مستمر است. عجيب 
اين که، بازخورد کيفی الزم برای ارتقای کيفيت يادگيری يا اصًال 

وجود ندارد و يا ميزان آن بسيار ناچيز است.
زير  ويژگی   چهار  دارای  بايد  يادگيری  در  مؤثر  بازخورد 
باشد: بايد به موقع باشد، دقيق و مشخص باشد، برای دريافت کننده 
آن  با  را  خود  بتواند  دانش آموز  که  باشد  طوری  باشد،  فهم  قابل 
تطبيق دهد (Wiggins ,1998). پس، اوًال بازخورد توانايی ها و 
نقطه های ضعف دانش آموز بايد بی درنگ باشد تا سبب بهتر شدن 
نتيجه ی  از  اطالع  برای  دانش آموز  باشد  قرار  اگر  شود.  او  کار 

امتحان سه هفته صبر کند، بازخورد به آموزش کمک نمی کند.
در  دانش آموز  به  کمک  کليد  بازخورد  شفافيت  به عالوه، 
کارش  می تواند  که  است  حوزه هايی  و  توانايی ها  شناخت  جهت 
را بهتر کند. بسياری از معلمان نمره يا رتبه را بازخورد به حساب 
می آورند، در حالی که همه ی آن ها از آزمون و «بازخورد شفاف» 
می تواند  خوب  رتبه ی  يا   ١٦/٥ نمره ی  می آيند.  بيرون  ناموفق 
پيامی در حد «خوب بود» يا «می توانی بهتر شوی» داشته باشد و نه 
بيش تر. گرچه نمره ی خوب يا اظهارنظر مثبت احساس خوبی به 
دانش آموز می دهد ولی باعث رشد يادگيری او نمی شود. بازخورد 

مشخص، مانند آنچه در مثال زير می آيد، چيزی ديگر است:
و  شده  تنظيم  خوب  کلی  به طور  شما  پژوهشی  مقاله ی 
منابع  از  شما  است.  موضوع  درباره ی  زيادی  اطالعات  حاوی 
مختلفی استفاده، و آن ها را به درستی ثبت کرده ای. با اين همه، 
به  هرگز  واقع  در  و  است،  روشن  نتيجه گيری  فاقد  شما  مقاله ی 

پرسش اساسی پژوهش مورد نظر پاسخ نداده ای.

نامفهوم  دانش آموز  برای  دستورالعمل  يک  زبان  گاهی 
«استدالل  يا  شده»  تنظيم  «خوب  مثل  جمله هايی  معنی  است. 
شده  تنظيم  بچه ها  زبان  دستورالعمل هايی که به  چيست؟  عالمانه» 
مثًال،  سازد.  فهم تر  قابل  و  روشن تر  را  بازخورد  می تواند  باشد 
معلم به جای  اين که بگويد «فرايند استدالل خود را مستند کن»، 
می تواند بگويد «کارهايت را مرحله به مرحله نشان بده تا خواننده 

بفهمد چگونه فکر کرده ای».
بازخورد  دستگاه  برای  سرراست  آزمون  يک  اين جا  در 
را ذکر می کنيم: آيا فراگيران می توانند به دقت از بازخورد معين 
را  کاری  چه  و  داده اند  انجام  خوب  را  کاری  چه  که  دريابند 
می توانند دفعه ی بعد بهتر انجام دهند؟ اگر چنين نيست، بازخورد 

شما دقيق و به اندازه ی کافی قابل فهم نيست.
سرانجام، فراگير بايد فرصت کافی داشته باشد تا براساس 
بازخورد عمل کند ــ کار خود را اصالح کند، مرور کند، تمرين 
اول  بار  برای  ندرت  به  نويسندگان  دهد.  انجام  دوباره  و  کند، 
نويسندگی  فرايند  زيرا  می کنند.  تنظيم  را  کاملی  دست نوشته ی 
به عنوان  مرور  و  بازخورد،  پيش نويس،  تهيه ی  چرخه های  بر 
بهترين  که  نيست  تعجب آور  دارد.  تأکيد  برتری  به  رسيدن  راه 
هنر،  مانند  ــ  عملکرد  بر  مبتنی  رشته های  در  معموًال  بازخورد 
موسيقی و ورزش ــ نمايان می شود و در فعاليت های فوق برنامه، 
اساس  واقع،  در  ورزشی،  بازی های  و  موسيقی  گروه های  مانند 

مربيگری، سنجش و بازخورد مداوم است.

دستورالعمل ٦: خودسنجی و تعيين هدف را تشويق 
کنيد.

دانش آموزان قبل از ارائه ی گزارش کار آزمايشگاه خود، 
آن ها  می کنند.  مرور  دقيق  معيارهای  از  فهرستی  براساس  را  آن 
با توجه به اين خودسنجی در کار خود تجديدنظر می کنند تا بهتر 
شود. معلم می بيند که اين کار باعث بهبود کيفيت کار آزمايشگاهی 

دانش آموزان شده است.
خـود  آمـوزشی  هدف هـای  کـه  فـراگيران  کـارآمدترين 
سنجش  برای  امتحان   شده  راهبردهای  می کنند،از  مشخص  را 
کـارشان بهره  مـی گيرند. معلمان می تـوانند بـا بهره گيری مـداوم 
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دانش آموزان  در  را  عادت ها  اين  هدف،  تعيين  و  خودسنجی  از 
نهادينه سازند.

تا  کنند  کمک  دانش آموزان  به  می توانند  دستورالعمل ها 
در سنجش صادقانه و بهبود سازنده ی کار خود کارآمدتر شوند. 
است.  شده  داده  نشان  شکل  در  دستورالعمل  اين  از  نمونه ای 
سمت  مربع  در  عالمتی  قراردادن  با  مثًال  می توانند  دانش آموزان 
يافته اند.  دست  الزم  معيار  به  حد  چه  تا  که  بفهمند  هرخانه  چپ 
سپس معلم از مربع سمت راست برای سنجش او بهره می گيرد. 
در حالت ايده ال، اين دو قضاوت بايد با هم جور باشد. اگر چنين 
و  معلم  که  می آورد  به وجود  مناسبی  فرصت  اختالف  اين  نباشد، 
با  عملکردها  استاندارد  و  انتظارها  معيارها،  درباره ی  دانش آموز 
شاگرد  و  معلم  قضاوت  زمان  گذشت  با  کنند.  گفت وگو  يکديگر 
که  پيش  می آيد  موارد  بسياری  در  واقع،  در  می شود.  سازگار 

دانش آموزان نسبت به خود سخت گيرتر از معلمان هستند.
در اين فرم های سنجش فضايی برای بازخورد و اظهارنظر 
نيز درنظر گرفته شده است. در نتيجه، از حالت صرفًا يک ابزار 
ارزيـابی بــرای «مشخص کـردن نمره» دانش آمـوزان بــه صورت 

وسيله ای برای بازخورد، خودسنجی و تعيين هدف در می آيند.
از  زير  پرسش های  کردن  مطرح  با  معلم  ابتدا،  در 
دانش آموزان، چگونگی خودسنجی، تعيين هدف ها، و برنامه ريزی 

بهبود کار را مدل سازی می کند:
 تأثير چه جنبه هايی از کار شما بيش از همه بود؟
 تأثير چه جنبه هايی از کار شما کمتر از هم بود؟

 انجام چه کار يا کارهای خاص سبب می شود عملکرد 
شما بهتر شود؟

  چه کاری را دفعه بعد به صورتی ديگر انجام می دهيد؟
تفکر  بر  دانش آموزان  تمرکز  به  نوع  اين  از  پرسش هايی 
دانش آموزان  زمان،  گذشت  با  می کند.  کمک  برنامه ريزی  و 
برعهده  فرايندها  مستقل اين  مس ئوليت بيش تری را برای اجرای 

می گيرند.
و  خودسنجی  برای  را  منظمی  فرصت های  که  معلمانی 
تعيين هدف در اختيار دانش آموزان می گذارند، اغلب تغييری را 
در فرهنگ کالس درس گزارش می دهند. يک معلم آن را چنين 

مطرح ساخته است.
«چه  يا  گرفته ام»  نمره ای  «چه  پرسيدن  من  از  شاگردان 
نمره ای به من خواهی داد؟» به مرحله ای رسيده اند که به صورت 
فزاينده ای قابليت آن را دارند که بدانند طرز کارشان چگونه است 

و برای بهتر شدن چه کاری را بايد انجام دهند.

دستورالعمل٧:بگذاريدموفقيت های جديد جايگزين 
شواهد قديمی شوند

مردود  رانندگی  امتحان  در  رانندگی  کالس  شاگرد  يک   
می شود، اما بالفاصله نوبتی برای تکرار آن در هفته ی بعد می گيرد. 
اولين بار موفق می شود زيرا معلومات الزم و مهارت های خود را 
با موفقيت نشان می دهد. افسر راهنمايی ميانگين عملکرد اول و 
دوم او را نمی گيرد، همين طور در گواهی نامه ی او درج نمی شود 

که  «بعد از دوبار امتحان قبول شده است.»
اين قطعه ی توصيفی اصل مهم  رتبه بندی و گزارش دادن 
را در سنجش کالسی نشان می دهد: شواهد موفقيت جديد بايد 
جايگزين شواهد قديمی شوند. سنجش های کالسی و رتبه بندی 
در  دانش آموز  ــ  چه موقع  نه  ــ  کنند  تمرکز  خوب  چقدر  بر  بايد 

معلومات و مهارت مورد نظر تسلط پيدا کرده است.
منحنی های يادگيری چهار دانش آموز را با توجه به هدف 
دارای  قبالً  بگيريد(شکل٢) . علی  درنظر  مشخص  آمـوزشی 
معلومات و مهارت موردنظر است و برای اين هدف خاص نياز به 
آموزش ندارد. سينا معلومات و مهارت قابل مالحظه ای دارد اما 
جای بهتر شدن هم دارد. آرش و رضا تازه کارهای واقعی بودند 
به  پشتکار  با  يادگيری  و  خوب  ياددهی  براثر  آموزش  پايان  در  که 
مدرسه ی  رتبه بندی  سيستم  اگر  يافته اند.  دست  زيادی  موفقيت 
يک  دانش آموزان  اين  همه ی  کند،  ثبت  را  واقعی  يادگيری  آن ها 
نمره را می گيرند زيرا همه ی آن ها با گذشت زمان به سطح مطلوب 
رسيده اند. با اين همه، اگر معلم عملکردهای اوليه آن ها را وارد 
و  علی  از  کمتر  نمره هايی  رضا  و  آرش  می کرد،  نهايی  ارزيابی 
سينا می گرفتند. اين شيوه کار، که نمونه ای از رويکرد رتبه بندی 
را  رضا  و  آرش  موفقيت  است،  درس  کالس های  از  بسياری  در 
به خوبی نشان نمی دهد، زيرا تشخيص مناسبی از سطح موفقيت 
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توصيه های اينشتني برای بهبود آموزش فيزيك

واقعی ــ يا فعلی ندارد.
وقتی معلمان چند فرصت را برای نشان دادن آموخته ها در 
اختيار دانش آموزان می گذارند دو نگرانی می تواند به وجود آيد. 
ممکن است دانش آموزان وقتی متوجه شدند که فرصت يادگيری 
هم دارند، اولين اقدام را چندان جدی نگيرند. به عالوه، معلمان 
اغلب نگران تأمين فرصت های متعدد برای دانش آموزانند. برای 
به  اقدام  از  قبل  بايد  دانش آموزان  رويکرد،  اين  ساختن  مؤثر 
استفاده از «فرصت دوم» شواهدی ارايه کند که نشان دهد همه ی 
همساالن،  با  تمرين  مانند  ــ  شده اند  تصحيح  قبلی  فعاليت های 
صورت  به  الزم  مهارت  تمرين  يا  کارها،  گزارش  مجدد  بررسی 

معين ــ را در اختيار بگذارند.
وقتی دانش آموزان سعی می کنند تا به هدف های يادگيری 
موفقيت  بر  دال  شواهدی  و  برسند  شده ای  تعريف  و  شفاف 
را  آنان   معلمان  که  باشند  مطمئن  بايد  می آورند،  به وجود  را  خود 
يا  درسی  دوره ی  يک  ابتدای  در  کافی  معلومات  نداشتن  برای 
کوشش های اوليه برای مهارت آموزی مجازات نمی کنند. فراهم 
شوند  قديمی ها  جايگزين  جديد  نشانه های  که  اين  امکان  ساختن 
نگران  معلمان  که  می کند  منتقل  دانش آموزان  به  را  مهم  پيام  اين 

يادگيری موفقيت آميز آن ها هستند، و نه صرفًا نمره های آن ها.

مشتاق يادگرفتن
توجه  عامل  سه  به  کرديم  بيان  که  ارزشيابی  راهبردهای 
است  مؤثر  يادگيری  بـه  دانش آموزان  اشتياق  در  کـه  مـی کند 
(Marzano ,1992) دانش آموزان احتماًال وقتی کوشش الزم را 

صرف می کنند که اين عامل ها موجود باشند.
 شفافيت کار ــ وقتی هدف يادگيری را به روشنی بفهمند 
می کنند  ارزيابی  را  آن ها  يادگيری   چگونه  معلمان  که  بدانند  و 

(دستورالعمل های ١و ٢).
يادگيری و  هدف های  که  کنند  فکر  وقتی  داشتن ــ  رابط   
سنجش با معنی هستند و ارزش يادگرفتن را دارند (دستورالعمل ١).

 داشتن توان بالقوه برای موفقيت ــ وقتی باور کنند که 
را  کننده  ارزياب  انتظارهای  و  بگيرند  ياد  موفقيت  با  می توانند 

برآورده سازند (دستورالعمل های ٣ ــ ٧).
و  ارزشيابی  دستورالعمل  هفت  اين  از  بهره گيری  با   
در  يادگيری  ارتقای  باعث  می توانند  معلمان  تمام  درجه بندی، 

کالس های درس خود شوند.

هر چند تخصص اينشتين در فيزيک بود و نه در آموزش، 
چون  گسترده ا ی  موضوع های  در  می توانست  او  حال  اين  با 

سرشت علوم و بهبود تفکر علمی اظهارنظر کند.
فيزيک  مـدرس  يک  ديد،چـگـونـه  خــواهيم  اين جا  در 
مـی تـواند، بـرخی از نظرهای او را بـه  عنوان يک مرجع آمـوزش 
فـرهنگ  يک  از  را،  اينشتين  از  قــول هــايی  کند.نـقـل  تفسير 

نقل قول های علمی ذکر می کنيم١.
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«عقل سليم چيزی نيست جز پيش داوری هايی که قبل 
از ١٨ سالگی در ذهن ما شکل می گيرد.»

فيزيک  معلم  کار  که  می شود  متذکر  اينشتين  اين جا  در 
ايده ها  از  گستره ای  بـا  دانش آمـوزان  کـه  است  دشوار  آن رو  از 
نظر  به  می گذارند.  کالس  به  پا  جهان  درباره ی  پيش داوری ها  و 
می رسد که بيش تر اين ايده ها در زندگی روزمره به کار می روند. 
فيزيک  در  که  جهان  از  مدل هايی  با  آن ها  اغلب  اين،  وجود  با 
مورد استفاده قرار می گيرند، ناسازگارند. متأسفانه، اين ايده ها و 
دانش آموزان  تفکر  در  مالحظه ای  قابل  تأثير  قبلی،  برداشت های 
پيش داوری های  بر  تا  بکوشد  سختی  به  بايد  فيزيک  معلم  دارند. 
دانش آموزان غلبه کند و آن ها را درمورد ارزش استفاده از روش 

علمی در مشاهده ی پديده ها متقاعد سازد.
«تاريخ اکتشاف علمی و فنی به ما می آموزد که نوع 
است.  فقير  سازنده،  تخيل  قدرت  و  مستقل  تفکر  در  بشر، 
حتی وقتی شرايط خارجی و علمی برای شکل گيری يک ايده 
وجود دارد، معموًال محرک و مشوقی بيرونی الزم است تا 
آن ايده را عملی سازد. به عبارت ديگر، بشر قبل از ظهور 

ايده ای جديد، بايد بارها اشتباه کند و سکندری برود.»
دانش آموزان  که  سليم  عقل  به  مربوط  تصورهای  علت  به 
پذيرفته شده ی  علمی  رهيافت های  می آورند،  کالس  به  خود  با 
مدل های  فراگيری  در  ندرت  به  اکتشافی»،  «آموزش  به  معروف 
نظر  به  بعيد  کارسازند.  جهان  درباره ی  علمی  شده ی  پذيرفته 
را  انتقادی  بصيرت  پديده هايی که  دادن  قرار  با  بتوان  می رسد که 
به وجود  مايسنر  و  نيوتون  ارشميدس،  چون  دانشمندانی  در 
اکتشاف  توليد  باز  به  را  آن ها  دانش آموزان،  راه  سر  بر  آوردند، 
به  بايد  معلم  عوض،  در  شد.  رهنمون  گذشته  بزرگ  دانشمندان 
دقت چارچوبی را برای يادگيری فراهم کند تا دانش آموزان برای 

رسيدن به نتيجه گيری درست، لنگان لنگان به پيش بروند!
را  آن ها  بايد  بشر  اشيا،  در  قالب ها  يافتن  از  «پيش 

به طور مستقل در ذهن خود بسازد.»
در  ساختن گرايی  به  که  است  شيوه ای  طرفدار  اينشتين 
آن  دانش  که  دارد  اذعان  وی  است.  معروف  علوم  آموزش 
ترتيب  بدين  می شود.  ساخته  بشر  ذهن  در  که  است  چيزی 

به  گام  تشکيل  فرايند  می گيرد،  فرا  را  مطلبی  شخصی  وقتی  که 
شکل  او  ذهن  در  ذره ذره  آن،  درباره ی  معلومات  چارچوب  گام 
بايد به دقت، روی چارچوب های  جديدی  می گيرد. هر شناخت 

مفهومی موجود بنا شود.
اين  که  است  آن  ما  مفهوم های  درستی  توجيه  «تنها 
مفاهيم به ما کمک می کنند تا مجموعه ای از تجربه های خود 

را بيان کنيم. فراتر از اين، آن ها مشروعيتی ندارند.»
ساختن گرای  يک  او  می شود،  متذکر  اينشتين  همه  اين  با 
افراطی نيست که هر مفهوم مطرح شده را، به يک ميزان، در خور 
مطرح کردن در فيزيک بداند. مانند بيش تر معلمان فيزيک اينشتين 
در  آن ها  ارزش  به  مفهومی  چارچوب های  ارزش  است،  معتقد 

بيان، پيش بينی و بررسی جهان فيزيکی بستگی دارد.
«ايده هايی که اين روزها جوانان دارند، شگفت انگيز 

است اما من يک کلمه از آن ها را هم باور ندارم.»
فيزيک  آموزش  در  پژوهش  که  می کند  اذعان  اينشتين 
دارد  وجود  شگفت آوری  و  متنوع  راه های  که  است  داده  نشان 
نور،  نيروها،  آن ها  طريق  از  می توانند  مختلف  دانش آموزان  که 
مدارهای الکتريکی و غيره را مجسم کنند. با اين همه، بسياری از 
اين ايده ها با شواهد تجربی زيربنای مدل های علمی جهان که در 

برنامه ی درسی فيزيک مدرسه ها ارائه می شود، ناسازگارند.
«تخيل بسيار مهم تر از شناخت است.»

فيزيک،  آموزش  تشويق  خاطر  به  و  دلسوزی  سر  از 
اينشتين نمی خواهد از دانش آموزانی انتقاد کند که با برداشت های 
ديگر وارد کالس فيزيک می شوند. اينشتين به تخيل در فيزيک 
اهميت زيادی می دهد. بچه هايی که گستره ی وسيعی از ايده ها را 
درباره ی موضوع های علمی به نمايش می گذارند، در نهايت، در 
دانش آموزان  به  نسبت  علمی  درسی  برنامه ی  الگوهای  يادگيری 

دارای تخيل ضعيف تر، موفق ترند.
«اجزای تفکر، عالمت ها و نيز تصويرهای کم و بيش 
روشنی هستند که به دلخواه توليد و باز ترکيب می شوند. 
ذهنی  ديگر  برخی  و  عينی  برخی  من،  مورد  در  اجزا  اين 
هستند. واژه های متداول و نشانه های ديگر را بايد با جدّيت 

جست وجو کرد.»
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اينشتين مدعی است کـه سرشت تفکر خالق او به ندرت 
به بيان درمی آيد. او در جايی ديگر اظهار می کند: «به طورکلی، 
اينشتين  می رسد  نظر  به  می کنم.»  فکر  واژه ها  بـه  به ندرت 
عالقه مند است، به معلمان فيزيک يادآوری کند که دانش آموزان 
مربوط  يادگيری  و  تفکر  طرز  شيوه،  مستقل،  شخصيتی  دارای 
به خود هستند. برای معلم فيزيک سودمند نيست که فرض کند، 
می کند،  فکر  که  معلمی  می کنند.  فکر  او  مانند  هم  دانش آموزان 
توانايی  می گيرند  ياد  عمل  راه  از  اصطالح،  به  که  دانش آموزانی 
عقالنی کم تری نسبت به دانش آموزانی که از راه گوش يا چشم فرا 
می گيرند دارند، بايد به گفته ی اينشتين توجه کند که او برای بسط 

و گسترش ايده هايش از يادگيری عملی استفاده کرده است.
به  او  نيست.  ما  رياضی  مشکالت  نگران  «خداوند 

لحاظ تجربی نظم می بخشد.»
شيوه های  سازنده ی  سرشت  توانمندی  پذيرش  رغم  به 
به طور  فيزيک،  غالبًا  که  می شود  متذکر  اينشتين  تفکر،  متفاوت 

دانشجويانی  به  او  می شود.  مدل سازی  رياضی  صورت  به  مؤثر 
درسی  تکميلی  دوره های  در  تحصيل  به  می خواهند  آينده  در  که 
فيزيک بپردازند، هشدار می دهد که موفقيت آن ها به احتمال زياد 

به توانايی و مهارتشان در رياضی بستگی دارد.
«معبد علم ساختمانی چندوجهی است.»

اينشتين، که از شيطنت مبرا نيست، يادآور می شود که گرچه 
ويژگی هايی  است، ولی  طبيعی  گسترده تر  علوم  از  بخشی  فيزيک 
دارد که آن را از رشته های علمی ديگر متمايز می سازد. شايد او 
نگران آن است که چون فيزيک ديگر بخش مجزايی از برنامه ی 
از  بسياری  به  نيست.  زبان  انگليسی  کشورهای  ملی  درسی 
دانش آموزان، درس علوم به صورت کمی ارائه شود. لذا گوشزد 
متبلور  گونه ای  به  بايد  علوم  از  دانش آموزان  تجربه ی  که  می کند 
شود که جنبه های متفاوت علم را به نمايش بگذارد، نه اين که به 
صورت توده ای بی شکل درآيد. شايد او به ما يادآوری می کند که 

آموزگار علوم، جايگاه مهمی در اين معبد دارد.


