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ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺣﺮﻓﻪ ی ﻣﻌﻠﻤﯽ
ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ را »ﻋﺼﺮ داﻧﺎﻳﯽ« ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ راز داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺎﻳﯽ آن ﻫﺎ
ﻧﻬﻔﺘﻪ ای دارد ﮐﻪ ﮐﺸﻒ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎن ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دﻣﺴﺎز ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎﻻﺑﺮدن داﻧﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن از
ﻣﻌﻠﻢ و ﺣﺮﻓﻪ ی ﻣﻌﻠﻤﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪودی روﺷﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻳﮏ ﺳﻮ و ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ اﻳﻦ داﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،ﮐﻠﻴﺪ رﺷﺪ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ واژه ی داﻧﺎﻳﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ داﻧﺶ و ﺣﺮﻓﻪ ی ﻣﻌﻠﻤﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ» ،ﻋﺼﺮ
اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن ﺑﻪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت
داﻧﺎﻳﯽ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ« اﺳﺖ.
ِ
ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮزاﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺎﻗﺪ آن ﺑﺎﺷﻴﻢ اﻳﻦ ﻓﺮزاﻧﮕﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﮐﻪ ﺿﺮورت دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ راه
ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ .داﻧﺎﻳﯽ ﺻﺮف ﻳﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺰﻳﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻓﻪی ﻣﻌﻠﻤﯽ را ﭼﻪ از ﺣﻴﺚ داﻧﺎﻳﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﮐﺎراﻳﯽ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺷﮕﺮدﻫﺎی و ﭼﻪ از ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ،ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﻧﺸﻮد اﺑﺘﺮ آن ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ در
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ داﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﮕﺎم ﺷﻮد ،راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﺪفﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺷﺎره ﮐﺮد .ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ
ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دﻣﺴﺎز ﺷﻮد ،ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﺎرآﻣﺪی ﻫﻤﺎن راز در واﻗﻊ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی ﺿﺮوری )داﻧﺎﻳﯽ(،
ﻧﻬﻔﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﻋﺼﺮ داﻧﺎﻳﯽ اﺳﺖ .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ رﻫﮕﺬر ،ﺗﻮﻓﻴﻘﯽ
دﻧﻴﺎی ﻓــﺮدا را ﻣـﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و درﻫـﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟـﻬـﺎن را ﺑـﺮای ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺪک در ارﺗﻘﺎء ﺣﺮﻓﻪی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻧﺪﻩ

ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﭘﻮﻳﺎﻳﯽ در ﮐﻼس ﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﺶ در ﺣﺎل
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی
ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﮐﺮات
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
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اﻳﻔﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ »ﻓﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه« اﺳﺖ .اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ــ درﺳﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ،ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
را ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺜ ًﻼ زﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻌﻠﻢ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽ رﻓﺖ ،در ﮐﻼس درس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و رﻫﺒﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .در
دوره ای دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و ﻳﺎ
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻧﻘﺸﯽ
ﮐﻪ از آن ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻳﮏ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه

رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﻼس درس ،ﻋﻀﻮی از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
آﻳﻨﺪ.
ﺣﺎل اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ :ﭼﺮا اﻳﺠﺎد ﮔﺮوه ﻫﺎی
ﻳﺎدﮔﻴﺮی )ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮز( ،از روﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ
ﻓﻌﺎل در ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﻣﺪارس و ﮐﻼس ﻫﺎی
ﻣﻮﻓﻘﯽ ﮐﻪ از روش »ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ« ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﺗﺪرﻳﺲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه ،ﻧﺸﺎن داد ،در اﻳﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ ی اﻃﻼﻋﺎت
و داﻧﺶ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ی داﻧﺶ ﻳﺎ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ی ﻋﻠﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد آن ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺸﺎن
ﺑﻪ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻫﻤﮕﻦ،
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.
ﭘﻴﺶﺗﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻄﻠﻊ در
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
ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و ﻳﺎدﮔﻴﺮی را در ﺳﻄﺢ ﻗﺸﺮی ﻧﮕﻪ ﻣﯽ داﺷﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اوﻗﺎت ﺧﺎﻟﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﭘﺮ
ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی زﻳﺎدی ﺑﺎ دﻧﻴﺎی واﻗﻌﯽ داﺷﺖ.
در واﻗﻊ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻴﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻋﻤﻴﻘﯽ داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎددﻫﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺷﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮی
آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت روزﻣﺮه ی زﻧﺪﮔﯽ ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ،و ﮐﻼس 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
را ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮی درﮔﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺎزه
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮب ،ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻤﻪ ی
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﺧﺎﺻﯽ را در ﮐﻼس ﺑﻪ
ﻳﺎد ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و درﻳﺎﻓﺖ

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

در ﮐﻼس ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روش »ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ« اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﺑﺘﺪا
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ دﻫﺪ
و ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ،ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ارزﺷﯽ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﻣﻄﺮح ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ و اﻳـﺪه ﻫـﺎی ﺟﺪﻳﺪ را در ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی ﮔــﺮوه و
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯽ ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ،ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ و
ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺗﺎزه را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ .روش ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ را در ﮐﻼس ﺑﻪ اﺟﺮا
درآورد ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎ را ارزﻳﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
روش ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ را ﻣﺴﺘﻘ ًﻼ ﻓﺮا ﮔﻴﺮﻧﺪ ،و ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﻼس درس ،واﺣﺪ
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 ﮐﻼﺳﯽ ﻫﺎﻳﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪی در ﻣﻮرد اﺟﺮای اﻳﻦ روش در ﺳﻄﺢ
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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 ﻣﺜ ًﻼ 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
ﮐﺮد .در ﮐﻼس ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش را
ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻣﻮزﮔﺎران در ﻧﻘﺶ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﭘﺲ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ،ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻄﻤﺌﻦ

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،در ﮐﻼس درس ﻓﻘﻂ ﺗﺌﻮری ﻫﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺌﻮری ﺳﺎزی اﺳﺎس ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
اﻣﺮوزهاﮐﺜﺮ ﻣﺪارسﺳﻌﯽ دارﻧﺪ،ﺑﻪﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎیﺣﺮﻓﻪایدﺳﺖ
ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪارس ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ
ﻣﺠﺪد ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻮد ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ روی ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﻳﯽ درﺑﺎرهی روشﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺪرﻳﺲ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ راه ﺣﻞﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻳﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﻼش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﻴﺶﺗﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن آنﻫﺎ،
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻛﻼﺱ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﱳ ﮔﺮﺍ

اﻣﺮوزه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻧﻈﺮﻳﻪ ی ﺗﺪرﻳﺲ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ
ﻧﻈﺮﻳﻪ در ﻳﮏ دﻫﻪ ی اﺧﻴﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﻈﺮﻳﻪ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮐﻠﻴﺪی آن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻀﺎی ﮐﻼس را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻓﻌﺎل ﺗﺮی ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﺮد.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ رﻳﺸﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ،روان ﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻋﻠﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ )ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی( دارد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺟﻬﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد را ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﺪ )وون ﮐﻼﺳﺮز ﻓﻴﻠﺪ .(١٩٨٩ ،ﺑﺮاﺳﺎس
اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ،داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ،
ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی اﻧﻔﺮادی اﻓﺮاد از ﺟﻬﺎن را
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ] .ﻣﺎﻳﺮ ١٩٩٦ ،و ﻫﻨﺮی .[١٩٩٦ ،از اﻳﻦ رو ،ﺑﺎ
وﺟﻮد دﻳﺪﮔﺎه رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺑﻪ ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﯽ ﻧﮕﺮد ،دﻳﺪﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ ،ﻓﺮد را
 Rodicalــ٣
 Post modernistــ٦
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داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ داﻧﺶ را ﻣﯽ ﺳﺎزد
و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ،ﻋﻼﻗﻪ ﻫﺎ ،ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻫﺪف ﻫﺎی ﺧﻮد ،دﻧﻴﺎ را
درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ]ﮐﻮل .[١٩٩٢ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ،اﻃﻼﻋﺎت را ذﺧﻴﺮه
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎی دروﻧﯽ اش را ﻣﻮرد
آزﻣﻮن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از داﻧﺶ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد
]ﭘﺮﮐﻴﻨﺰ.[١٩٩١،
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد :ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ،١اﻧﻘﻼﺑﯽ،٢
اﻓﺮاﻃﯽ ،٣اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،٤ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ٥و ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﺘﯽ.٦
ازاﻳﻦ رو ارﻧﺴﺖ)(١٩٩٥ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ،
زﻳﺮا ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻨﺪ«.
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ اﻓﺮاﻃﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺎﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ،ﻫﺮ واﻗﻌﻴﺘﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﻴﺖ
 Evolutionaryــ٢
 In formation processingــ٥

 Physicalــ١
 Socialــ٤

ﺑﺎ رواﺑﻂ ،ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و داﻧﺶ
در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از ﻃﺮﻳﻖ اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮﻫﻨﮓ و
زﺑﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل اﺳﺖ ]وون ﮐﻼﺳﺮز ﻓﻴﻠﺪ.[١٩٩٥ ،

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻟﮕﻮی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻟﮕﻮی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ ،١ﺗﻮﺳﻌﻪ ٢و ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ٣ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ:
اﻟﻒ( ﺗﺤﻠﻴﻞ :در روﻳﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ ،ﺑﺮ ﺧﻼف
روﻳﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻃﺮاﺣﺎن
آﻣﻮزﺷﯽ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﺟﺰای ﺳﺎزﻧﺪه ی آن اﺟﺘﻨﺎب
ﻣﯽ ورزﻧﺪ و ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﯽ ،ﻫﺪف ﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ]ﺗﺎم،[٢٠٠٠ ،
از اﻳﻦ رو ﻃﺮاﺣﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺒﻠﯽ ﻫﺪف ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و در ﺟﺴﺖ وﺟﻮی ﺗﮑﻠﻴﻒ واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
]ﺑﺪﻧﺎر و ﻫﻤﮑﺎران.[١٩٩٢ ،
در روﻳﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ ،ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ،ﻧﮕﺮش ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﻃﺮاﻓﺶ
دارد.ﺑــﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑــﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻴﺶ ﺗﺮ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑــﻪ
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ،
اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻃﺮاﺣﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه در

ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺗﺄﮐﻴﺪ دارﻧﺪ ]وﻳﺪا
ﺳﻴﻼﺳﯽ.[٢٠٠٠ ،
ب( ﺗﻮﺳﻌﻪ :ﺑﺮاﺳﺎس روﻳﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ ،ﻣﺤﻴﻂ
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺤﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ
ﻫــﺪاﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔــﯽ را ﺑــﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد.در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫــﺎﻳﯽ،
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ واﻗﻌﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
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 ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در
اﻣﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی درﮔﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪ .از اﻳﻦ رو ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را
ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع دارد.
ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ اﺻﻴﻞ :ﮐﯽ ) (٢٠٠١ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ،
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر
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.
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از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ »ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ« ١اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ،ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ واﻗﻌﯽ
روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ در ﻣﻮرد آن داﻧﺶ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و
ﻫﻢ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ 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
و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻴﺰﻳﮑﺪان ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو،
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺶ اﻗﺴﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد ،ﺑﻠﮑﻪ راه ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ در ﻣﻮرد
اﻗﺴﺎم داﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ«.
ــ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ» :دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻏﻨﯽ ﺑـﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻳـﺎدﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪﮔـﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
اﺳﭙﻴﺮو و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ» ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ« ٢را ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان
راﻫﺒﺮدی ﺑـﺮای دﻳﺪﮔـﺎه ﭼﻨﺪﮔـﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐـﺮده اﻧﺪ .اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »آﻣﻮزش ﻣﻮردی« ٣ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ،و
در اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ای از ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزش اﺳﺖ .دﻳﺪﮔﺎه ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
ﻣﺒﻴﻦ روﻳﮑﺮد ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ :راﻫﺒﺮد اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ،
اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﺳﺖ .ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ
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.
ج( ارزﺷﻴﺎﺑﯽ :در روﻳﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ ،ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ،
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ،ﺑﺮای ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻔﮑﺮات و دﻓﺎع از
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺧﻮد اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ﺳﻨﺠﺶ در روﻳﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه در ﻗﺒﺎل ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
]دوﻓﯽ ،ﺟﺎﻧﺴﻮن .[١٩٩١ ،ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ارزﻳﺎﺑﯽ
ﻣﻴﺰان داﻧﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه در ﻗﺒﺎل ﺗﮑﻠﻴﻒ اﺳﺖ] .راﻣﺒﺮت و ﻫﻤﮑﺎران.[١٩٩٥ ،
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از آن ﺟﺎ ﮐﻪ در روﻳﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ ،ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،روش ﻫﺎی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ،
ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ ــ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﻳﺎدی
دارد؛ ﻫﻤﭽﻮن :ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻌﻨﯽ دار ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی در ﻃﺮاﺣﯽ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،در اﻳﻦ راه ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ :از آن ﺟﺎ ﮐﻪ 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
ﻃﺮاﺣﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻣﺸﺘﺮک از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی
ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ]ﺟﺎﻧﺴﻮن [١٩٩٤ ،و ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﻔﺮادی ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آن،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای را ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺶ ،اﻏﻠﺐ در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ] .ﺟﺎﻧﺴﻮن.[١٩٩٤،
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻧﻔﺮادی
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ،
ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻧﻴﺎز دارد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،در اﻳﻦ روﻳﮑﺮد ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺆاﻻت ﻫﻨﻮز ﺑﺪون
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ :ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد؟ ]ﺳﺎوری و دوﻧﯽ.[١٩٩٥ ،
روﻳﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی اﻧﻮاع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی آن ﻫﺎ
آزاداﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در
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ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد .ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻤﻞ :اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻨﺎوری
اﺳﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ
]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،

ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﻳﮑﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ی آﻣﻮزش ﻓﺮاﻫﻢ
آورد .ﻣﺮﻳﻞ ) (١٩٩١ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﻳﯽ ﻣﻴﺎﻧﻪ رو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻈﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورد .از ﺟﻤﻠﻪ ی اﻳﻦ
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی »ﻓﺮارﺳﺎﻧﻪ ای« ١ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه
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
ﻫﺪاﻳﺘﮕﺮ ،زﻣﻴﻨﻪ ای ﺑﺮای رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﺤﻘﻖ اﻧﻮاع ﻫﺪف ﻫﺎی
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.

ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﯽ

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

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
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
٣ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﺮاد از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺧﻮد و ﺳﺎﻳﺮ
اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه
٤ــ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
 Hyper Mediaــ١
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ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮوه
»ﮔﺮوه« در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺎدهی
ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد در ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ .از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﻫﺮ ﺗﺠﻤﻊ از
اﻓﺮاد ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﯽ در ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻓﺮاد ﻳﮏ ﮔﺮوه ،ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﻳﻌﻨﯽ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم 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.

ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ .اﻳﻦ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻮل رﻓﺘﺎر ﻓﺮد در ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ
اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻓﺮدی در ﻳﮏ زﻣﻴﻨﻪ ی
ﻣﻌﻴﻦ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ در ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮای دﻳﮕﺮان ،ﻓﺮﺻﺖ آﻣﻮزش و
ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ آن ﻫﺎ داد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ
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
ﺟﻠﻮه ی ﺧﻮدﺑﺎوری در روﻧﺪ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ،
روﻧﺪی ﮐﻪ »دﻳﮕﺮان« ﻓﺮد را ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮد ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎﻳﺶ را دﻳﮕﺮان »ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ« .ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ،او را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺑﻴﺎورﻧﺪ .ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻳﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ،
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ و ﺧﻮدﺑﺎوری اش را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺑﺎوری رﺳﻴﺪن ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در
ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻓﺮدی اﺳﺖ .ﻟﻴﮑﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،ﻓﺮد در
ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮزﻫﺎﻳﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر از
آن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی دﻳﮕﺮان را ﻣﺤﺪود
ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻳﻌﻨﯽ »ﺧﻮدﺑﺎوری« ارزش
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻖ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﺷﻮد.

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﺮاد از ﻫﺪف ﻫﺎی ﮔﺮوه

آﻣﻮزش در روﻧﺪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ
ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻳﮑﯽ از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ در آﻣﻮزش
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﮐﻪ در آﻣﻮزش ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﮐﻪ »ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ«،
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻖ
دﻳﮕﺮان را در دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺪارﻳﻢ ،ارج ﺑﮕﺬارﻳﻢ
و ﺣ ّﺘﯽ اﮔﺮ در ﻳﮏ زﻣﻴﻨﻪ ی ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮ از دﻳﮕﺮان ﻫﺴﺘﻴﻢ،
ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﻴﻢ ﺑﺎ اﺑﺮاز اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ،ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ را از دﻳﮕﺮان
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ﻳﮑﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ »ﮔﺮوه« ﺑﺎ ﻳﮏ »ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺎده
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(
آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﮐﺪام راﺳﺘﺎ و
ﺑﺮای ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺪف ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻋﺒﻮر از
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ،دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و
»ﺟﺰﺋﯽ ﻧﮕﺮی« ﻧﺸﻮﻳﻢ .ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠﯽ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻴﻢ ،ﻣﺸﮑﻼت

ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﯽ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮدی ،ﮐﺎر ﮔﺮوه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار
ﻧﺪﻫﺪ و … ﻣﺜ ًﻼ در ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ »ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻌﺎل« ﮐﻪ اﻓﺮاد آن را
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻻزم 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.
اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل و
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.
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻔﺎوت ﮐﺎر ﻓﺮدی و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮔﺮوه
ﺗﻮﺿﻴﺢ داد .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺮوی و ﭘﻴﺸﺮوی ﻳﮏ ﻓﺮد
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎی ﮔﺮوه ﺷﻮد .ﮔﺮوه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﻣﻮﺟﻮد
واﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ» ،ﻣﻮﺟﻮد« را ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﺗﻼش 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
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓـﺮدی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻠﻂ ،و
»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
ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﻣﺜ ًﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﻳﮏ ﻓﺮد ﺑﺎ
ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪه و اﺻﻼﺣﯽ »اﻧﺘﻘﺎد« در ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و آن
را ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ« ﻳﺎ »ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ« ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم و ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪه ی اﻧﺘﻘﺎد در ﮐﺎر
ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﻮد .ﻳﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدی ﻣﺎﻳﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ »ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ« ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﺘﺎر اﺻﻮﻟﯽ دﻳﮕﺮان اﻋﺘﺮاض و
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
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
در ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻳﮏ ﺧﺼﻠﺖ ﻓﺮدی ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن
ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر در ﮐﺎر ﮔﺮوه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮدی اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ،واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺻﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﮔﺮوه در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،دﭼﺎر اﺧﺘﻼل
ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ،ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ و اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﻓﺮدی در ﮔﺮوه ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
اﻓﺮاد ﮔﺮوه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ ،واﮐﻨﺶ ﻫﺎﻳﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،واﮐﻨﺶ ﻫﺎ را در ﺟﻬﺖ ﻫﺪف ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮔﺮوه ﻫﺪاﻳﺖ
ﮐﻨﺪ .واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ وﻇﻴﻔﻪ ی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی اﻓﺮاد
ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﺎی ﮔﺮوه اﺳﺖ.
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ﻳـﮑـﯽ از ﻣــﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻫــﺎی ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﯽ،ﺟـﻠﻮﮔـﻴﺮی از
»رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ و ﺗﮑﺮوی« در ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ و ﻣﻨﻔﯽ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ،
ﺳﺮﻳﻌ ًﺎ آن را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻫﺪ و درﺻﺪد ﺗﺼﺤﻴﺢ آن ﺑﺮآﻳﺪ.
اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮدی
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
ﮐﺮد.ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ اﻓﺮادی از ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ و
ﺗﻌﻴﻴﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼﺱ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ

اﺻﻄﻼح »اﻧﻀﺒﺎط« را اﮔﺮﭼﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻌ ّﻠﻤﺎن ،ﻣﺪﻳﺮان
و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺻﻄﻼح
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻣﻨﻈﻮر آن ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ .در واﻗﻊ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﻤﯽ ﺗﺮ و ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﺗﺮ
ﺟﺎی آن اﺻﻄﻼح »ﮐﻼس داری« ــ ﮐﻪ ﺑﺎ ّ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی ﺑﻴﺶﺗﺮی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ــ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد .دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﺣﺪی رﻳﺸﻪ در
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
ارزش ﺑﻴﺶﺗﺮی در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارد .اﮐﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺟﺎی اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻨﻀﺒﻂ ﺑﺎر آورﻧﺪ،
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻳﺎدآوری ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ در اداره ی ﮐﻼﺳﺸﺎن ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ.
ﻳﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﺪاول اﻧﻀﺒﺎطِ ،اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺒﻴﻪ و اَﺷﮑﺎل
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
ﻣﻌ ّﻠﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰاری ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه 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 ﮐﻼس درس و ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ،ﻳﮑﯽ
از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼت
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اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻳﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻌ ّﻠﻤﺎن و ﻓﺸﺎر روﺣﯽ
آن ﻫﺎﺳﺖ .ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ 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 اﺻﻄﻼح »اﻧﻀﺒﺎط« و »ﮐﻼس داری« ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﻔﺖ» :ﮐﻼس داری« ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﺑﻪ آن
دﺳﺘﻪ از اﻋﻤﺎل ﻣﻌﻠﻢ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ َﺳﺮ زدن رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ از
داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻼﺳﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﻳﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺧﻼل
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اداره ی ﮐﻼس و ﺑﺮﻗﺮاری اﻧﻀﺒﺎط

در ِآن واﺣﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻢ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎص ﮐﻼس دارد .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ّ
اﻧﻀﺒﺎط و ﮐﻼس داری را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻤﻠﯽ آن ﻫﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ دوﻳﻞ ) ،(١٩٨٦ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن اداره ی
ﮐﻼس را ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز آﻣﻮزش ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاﻧﻊ
را از ﺳﺮ راه ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را
ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮرد ﺑﺮﻗﺮاری اﻧﻀﺒﺎط ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻤﻴﻢ داد .ﻋﺪه ای از
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺪرﻳﺲ
و آﻣﻮزش ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ا ّول ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
اداره ی ﮐﻼس ﭘﺮداﺧﺖ و ﻳﺎ اﻧﻀﺒﺎط را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﺪرﻳﺲ و آﻣﻮزش از آن ﻫﺎ دﺳﺖ ﮐﺸﻴﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ در ﺗﻤﺎم
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪرﻳﺲ ،ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻳﻦ دو ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮأﻣ ًﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ.

ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻧﻀﺒﺎط
در اﻇﻬﺎرات ﻣﺘﺪاول زﻳﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﻀﺒﺎط
را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ:
دﻟﻴﻞ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ او ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او
اﻧﻀﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺲ از رﻫﺎ ﮐﺮدن ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ در ﮐﻼس
دوﺑﺎره اﻧﻀﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮐﻨﻮن اﺣﻤﺪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﻀﺒﺎط اﺳﺖ.
در ﮐﻼس از ﭼﻪ ﻧﻮع اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟

اﻇﻬﺎرات ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﻀﺒﺎط را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﻧﻈﻢ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ اﻃﻼق ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ی ﻳﮏ ﮔﺮوه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻧﻀﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻄﻴﻊ و ﺧﻮش رﻓﺘﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻌﻨﯽ دوم اﻧﻀﺒﺎط ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎﻳﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد
ﻧﻈﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .وﻗﺘﯽﮐﻪ از ﻣﻌﻠﻤﺎن
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 ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﻀﺒﺎط
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اﻳﺠﺎد ﺧﻮد اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺧﻮد .در اﻳﻦ
ﻣﻔﻬﻮمِ ،
ﻓﺮد ﺑﺎ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻓﺮدی ﺧﻮﻳﺶ را
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﻳﺪ دارد .آﺧﺮﻳﻦ و راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﻀﺒﺎط »ﺗﻨﺒﻴﻪ«
اﺳﺖ .ﻣﺜ ًﻼ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻏﺮور ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻼﺳﺶ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰی اﻧﻀﺒﺎط اﻳﺠﺎد ﮐﺮده ،واﺿﺢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﺒﻴﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﺑﻴﺶ ﺗﺮی از ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ .درواﻗﻊ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﻀﺒﺎط از
اﺻﻄﻼح »اداره یﮐﻼس« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﻔﻬﻮم اﻧﻀﺒﺎط زﻳﺒﺎ ﺟﻠﻮه
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﻀﺒﺎط ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی اﺻﻄﻼح ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻗﻠﻤﺪاد
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ
ﻓﻀﺎی ﮐﻼس را ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و رﺷﺪ ﻓﺮدی
اﻓﺮاد را در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ،آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﻨﺒﻴﻪ و ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮارد
دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ی ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﺎﮔﺮد وﺟﻮد دارد .در
اداﻣﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﺧﻼﻗﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ی اﻧﻀﺒﺎط را
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ و ﺳﭙﺲ درﺑﺎره ی اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اﺻﻼﺣﯽ
ﻳﺎ ﺑﺎزدارﻧﺪه ی ﻣﻌﻴﻨﯽ ،ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد.

ﻓﻀﺎی ﮐﻼس
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﺎددﻫﯽ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی در آن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد
و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ اداره ی ﮐﻼس و ﺑﺮﻗﺮاری
اﻧﻀﺒﺎط ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم
»داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺘﻮﺳﻂ« اﻣﺮی اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ و در ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ
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وﺟﻮد ﻧﺪارد» ،ﮐﻼس ﻣﺘﻮﺳﻂ« ﻫﻢ در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﺮ
ﮐﻼﺳﯽ دارای وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﻼﺳﯽ دارای
زﻧﺠﻴﺮه ای از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی
دﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺷﻴﻮه ی ﮐﺎر ﻣﻌ ّﻠﻢ ﻓﻀﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد .ﺑﺮﺧﯽ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎ را در ﺗﻤﺎم ﮐﻼس ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻳﺎﻓﺖ و ﻻزم اﺳﺖ آن ﻫﺎ را در ﺣﺮﻓﻪ ی ﻣﻌ ّﻠﻤﯽ و اداره ی ﮐﻼس
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد .دوﻳﻞ ) (١٩٧٩اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎ را ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﮐﻼس ،ﻣﺤﻴﻄﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ :ﻫﺮ ﮐﻼس ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺴﻴﺎری از ﺣﻮادث ﮐﻼس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢ زﻣﺎن روی
ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ در ﻳﮏ زﻣﺎن ﺧﺎص ﻓﻘﻂ
ﻳﮏ اﺗﻔﺎق ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد .ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺮﮔﺮم
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻴﺎﺑﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺒﻴﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺎه
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ،ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌ ّﻠﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺳﺆال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،او ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺪرﻳﺲ را ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺧﻼل ﮔﺮاﻧﻪ ی آن ﻫﺎ را از ﻗﺒﻞ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
ﺣﻮادث ﮐﻼﺳﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی و ﻫﻢ زﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﺮ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ ،اﮐﺜﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﮐﻼس روی ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ آﻧﯽ و ﻟﺤﻈﻪ ای ﻣﻌﻠﻢ دارد .ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﮕﻴﺮد و آن را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ ﺳﺎﻟﻢ و
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ.
آﺧﺮﻳﻦ و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺮ ﮐﻼس ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﯽ
ﺑـﻮدن ،ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺑﻮدن و ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ،اﻳﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﮐﻼس ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ اﺳﺖ.
ادارهﮐﺮدن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت آﻧﯽ ،ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﺪاوم
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اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ اﺣﺘﻴﺎج دارد .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از ﻧﮕﺮش ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﻴﻮه ی ﺗﺪرﻳﺲ
اوﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی روان ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ،در ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﻴﺴﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ )ﮔﺮﭼﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﻌ ّﻠﻤﺎن ﺗﺎزه ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ( .ﻣﻌﻠﻤﺎن
ورزﻳﺪه و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻴﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ی ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن در
ﮐﻼس 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 ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺳﺮﮔﺮم آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ در
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ــ ﮐﻪ
اﺧﻴﺮ ًا از آن ﺑﻪ ِ
ﻋﻨﻮان »ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺪرﻳﺲ« اﺳﻢ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ــ
ﻣﺠﺮب ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرﻧﺪ .ﮐﺎﮔﺎن ) (١٩٨٨ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻌ ّﻠﻢ ّ
ﻫﻤﻪ ی اﻳﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .او ﺑﻪ
ﻳﮏ رﺷﺘﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﻋﺎدات روزﻣﺮه ﻣﺠﻬ ّﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻮدﮐﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻣﺠﺮب
آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ّ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﻢ؟ در ﻳﮏ ﮐﻼم ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ :آری .ﺑﺮﺧﯽ از
اﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻃﻼع و
آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺒﺘﺪی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ را
ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی روان ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺣﻴﻄﻪ ی ﻳﺎدﮔﻴﺮی و
رﺷﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد .ﺍﻣﺎ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﭼﻴﺰی ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻫﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ .ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﮐﻼس داری اﺳﺖ؛ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان و آﮔﺎﻫﯽ از رﺧﺪادﻫﺎی ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ ﮐﻼس ﺿﺮوری
اﺳﺖ» .ﮐﻮﭘﻠﻨﺪ« ) (١٩٨٧ﮐﻪ 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
ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﻮق ،آن ﻫﺎ را ﺑﺎ
آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﮐﻼس ﻫﺎی واﻗﻌﯽ روی ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزﻳﻢ.

ﺑـﺮﺧـﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶﺗﺮ از دﻳـﮕـﺮان ﺑــﺮ ﮐﻼس
ﻣﺴﻠﻂ اﻧﺪ .آﻧﺎن از آن ﭼﻪ در ﮐﻼس ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺑﻴﺶﺗﺮ آﮔﺎﻫﻨﺪ و
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻼس را ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﮐﺮدن و ﮐﺸﺎﻧﺪن
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .و ﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی »اﻳﺰﻧﺮ«
) (١٩٨٢ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮی
ﺩﺍﺭﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﺮورﺗ ًﺎ در ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻠﻤﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎی
ﮐﻼس را ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺴﺎﻋﺪ و آن را دل اﻧﮕﻴﺰ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ را در آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻠﻤﯽ ،ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﮐﻼس و
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ وﻗﺎﻳﻊ ﮐﻼس ﻧﻴﺎز
ﻣﻌﻴﻨﯽ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
دارﻧﺪ ،واﮐﻨﺶ ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ّ
آن ﻫﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و در اداره ی ﮐﻼس ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .اﻳﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ
و راﻫﺒﺮدﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻮارد اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻨﺘﺮل
ﻏﻴﺮﻣﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪان راﻳﺞ و ﻣﺘﺪاول
اﺻﻄﻼح »ﮐﻨﺘﺮل« ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ
ّ
ﻧﻴﺴﺖ و دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻋﺪم ﺗﺪاول ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻳﻠﯽ ﻫﻢ ﭼﻮن آزادی ،اراده ،ارزش ﻓﺮد و ﻓﺮدﮔﺮاﻳﯽ
و دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻧﺴﺎنﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﻣـﻮﺿﻮﻋـﺎﺗﯽ
ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻫﻤﺎن روشﻫــﺎی آﻣـﻮزﺷﯽ آﺳﺎن و آزادﻣﻨﺸﺎﻧﻪ در زﻣﻴﻨﻪی
روﺣﻴﺎت اﻓﺮاد ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮐﻮدک اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ
ّ
ﻫﻴﭻ ﻣﻌ ّﻠﻤﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺨﺖﮔﻴﺮ و ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻳﻦ رو،
ﺷﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ و اﺳﺘﻔﺎدهی ﻋﻤﺪی از ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﭘﺲ آﻳﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ اﺧﻼﻗﯽ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ
اﻳﻦ ﺳﺆال آﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺎز ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪﺑﺤﺚ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻧﺪارد.
اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﻳﺎن و رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎن ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و
ﻻزم اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی وﻇﻴﻔﻪ و ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺸﺎن
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ِاﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزﻧﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل »ﻣﺎرﻟﻨﺪ« )،(١٩٧٥
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻴﺴﺖ اﮔﺮ ِاﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل را ﻳﮑﯽ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ و
ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﻨﻴﻢ .در اﻳﻦﺟﺎ ،ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺮس ﻧﻴﺴﺖ؛
ﺷﻴﻮهای ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪارس ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮای ِاﻋﻤﺎل و

ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻨﺘﺮل ،ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﻼﻳﻢ ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ.
واﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن رﻓﺘﺎر آنﻫﺎ
را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
از ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن و ﻳﺎ دﻳﮕﺮان
ﺣﺪی ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن آﻧﺎن ﻻزم اﺳﺖ.
ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﻴﺰ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ّ
واﻟﺪﻳﻦ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﺸﺎن ﺑﺎ ﻇﺮف ﻏﺬای روی
اﺟﺎق ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ،ﻧﻮک ﮐﺎرد را ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮق ﻓﺮو ﮐﻨﺪ ،از ﻧﺮدﺑﺎن
آﻣﻮزش ِ
ِ
رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﭙﺮد و ﻳﺎ در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﻴﻨﻪی ارزشﻫﺎ و اﺧﻼﻗﻴﺎت )ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎ( ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
دﻳﮕﺮی از ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﻤﺘﺮی اﻋﻤﺎل
ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ دﻳﻮارﻫﺎ را ﺧﺮاب
ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪی اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ را ﻧﺪزدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺣﻴﻮان دﺳﺖآﻣﻮز ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ
را ﻧﮑﺸﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،آﻣﻮزش ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی رﻓﺘﺎری
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺮﻫﻮن ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪهی واﻟﺪﻳﻦ اﺳﺖ .ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد )ﺗﺸﻮﻳﻖ ،ﺗﻨﺒﻴﻪ ،ﻣﺪلﺳﺎزی ،اﺳﺘﺪﻻل و ﻳﺎ
ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی دﻳﮕﺮ( ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ.
ﻓﻀﺎی ﮐﻼس ﻫﻢ در واﻗﻊ ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﺪارد؛ ﭼﻮن اﻏﻠﺐ ،وﻇﻴﻔﻪی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﻇﻴﻔﻪی واﻟﺪﻳﻦ ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﯽﺷﻮد.آنﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ،از آنﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ و ّﻟ ِﯽ ﻋﺎﻗﻞ ،ﻣﺘﻌﺼﺐ و دﻟﺴﻮز ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻳﺎدی ﺑﻴﻦ ارزشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺣﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪهی رﻓﺘﺎر ﮐﻪ ﻋﻠﻢ آنﻫﺎ را ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ،ﻫﻢدردی ،ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ،
واﻗﻊﮔﺮاﻳﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راﻫﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﻪﺳﻮی ﻳﮏ
ﻓﻀﺎی ﮐﻼﺳﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻃﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﺎﻳﻞ ﺷﺪ،
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ وﺟﻮد ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ در ﻫﺮ ﮐﻼﺳﯽ را
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺘﻤﺎن ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﮏ
ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﺸﺎن ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب ،آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺤﺚ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی و راه ﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﮐﻼس
ّ
ﺑﺪون ﺷﮏ رﺟﺤﺎن ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی ﺑﺮ اﺻﻼح و درﻣﺎن در ﺑﻴﺶﺗﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻮد.
ﮐﻼس ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﺟﺤﺎن آن در ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ وﻳﮋه ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻋﺸﻖ ﻧﻤﯽ ورزﻳﺪ و اﮔﺮ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺷﻤﺎ
اﻣﺮوزه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻮرد روش ﻫﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻟﻄﻔﺎً … .
ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی
ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﻣﺎرﻟﻨﺪ ) ،(١٩٧٥ﻳﮑﯽ از راه ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
اﻧﻀﺒﺎط در ﮐﻼس ،ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻼﺳﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
و ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار و ﻣﺪاوﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻧﻈﻢ ِاﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺪه و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﮐﻼﺳﯽ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ
ﭼﻨﺪان واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ» .ﮐﻮﻧﻴﻦ« ) (١٩٧٠ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺎﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
اﻳﺠﺎد و ﺗﺪاوم ﻧﻈﻢ ،اﺳﺘﺤﮑﺎم در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﻼس ﻣﻮرد ﺗﮏ ﺗﮏ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﻢ .اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ی ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اداره ی ﮐﻼس ﻣﻄﺮح ﻻزم را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؛
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ ﭘﻴﺶ داوری ﻫﺎی آن ﻫﺎ و ﺗﻮﻗﻌﺎت و اﻧﺘﻈﺎرات
ﻣﯽ ﺷﻮد.
دوﻣﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻴﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ی ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﮐﻼس آن ﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮوﻧﺪه ی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،از
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺪ را در ﮐﻼس ﺑﻪ دﻗﺖ واﻟﺪﻳﻦ آن ﻫﺎ و ﻳﺎ از اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻤﺎ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی از وﻗﻮع آن ﻫﺎ زودﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﭼﻴﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از اﺳﻢ و ﻗﻴﺎﻓﻪ ی ﻇﺎﻫﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻌﻠﻢ ،زﻳﺮﮐﺎﻧﻪ ،ﻣﺨﺘﺼﺮ و داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻓﻬﻢ و آﮔﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ آن ﻫﺎ ﺗﺒﻠﻮر
ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ »ارﻳﮑﺴﻮن ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ،ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ
و ﻣﻮﻫﺎت« ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎ در ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﮐﻼس ﻫﻴﭻ وﻗﻔﻪ ای اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻼس
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺳﺎده و ﻣﺸﺨﺺ از اﺻﻮﻟﯽ در اﺧﺘﻴﺎر
ﻧﺤﻮه ی اداره ی ﮐﻼس دارد و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
ﮐﻼس ﺑﺮای ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺖ .ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﮕﺬارﻳﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آن
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن در اداره ی ﮐﻼس و ﺑﺮای ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی از ﺷﻮﻧﺪ و در ﺿﻤﻦ ﻧﻮع ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ اﺻﻮل را ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﺸﮑﻼت اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ،ﮐﺎر ﭼﻨﺪان دﺷﻮاری ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﯽ در آن ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﻈﻢ در ﮐﻼس و اداره ی آن
ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐ ّﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻮﻓﻖ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﻟﯽ اﻳﻦ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا
ِ
روﺷﻤﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻼس ﻫﺎﻳﺸﺎن اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ در ﻫﺪاﻳﺖ و ارﺷﺎد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺎرﺑﺮد
ﻣﻨﻈﻢ و
اﺳﺖ .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﻴﺪ دارد ،ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ اﺻﻮﻟﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،در اداﻣﻪ ﭼﮑﻴﺪه ای از آن ﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻼﺳﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻌ ّﻠﻢ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﻼس اﺳﺖ .ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ذﻫﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن دارﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ی آن ﻫﺎ اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را از
داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻣﻴﺎن ﺗﺮﮐﻴﺐ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ و دور از ِ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻌ ّﻠﻢ ،دﻻﻳﻠﯽ ﺑﺮای دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و ﻳﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪارﻧﺪ
ّ
او ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری را ﻣﯽ ﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﻣﺘﻔﺎوت ،از
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اﺻﻮل ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﮐﻼس
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺎ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻠﺴﻪ ی اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﻳﯽ
و ﻳﺎ ﺑﺮ ﻳﮏ ﮐﻼس ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن اﻳﻦ اﺻﻮل ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ اﺷﺎره
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻋﻤﻮم اﺳﺖ )از اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎم ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ(.
ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ی دوﻳﻞ
) (١٩٨٦ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :اداره ی ﻣﻮﻓﻖ آﻣﻴﺰ ﮐﻼس
ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی ﺑﻪ اﻳﺠﺎد و ﺗﺤﮑﻴﻢ اﺻﻮل و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
ﮐﻪ در روزﻫﺎی آﻏﺎزﻳﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی
ﮐﻼس ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ آن ﻫﺎ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و رﺳﻤﯽ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ،
ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻳﮑﯽ
از اﺻﻮل اﺳﺖ و آن دﻳﮕﺮی ﺟﺰو اﺻﻮل ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ »ﻫﺎرﮔﺮﻳﻮز«» ،ﻫﺴﺘﺮ« و »ﻣﻠﻮر« ) (١٩٧٥ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ اﻏﻠﺐ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ اﺻﻮل ﻣﺬﮐﻮر
ﻧﻘﺾ ﺷﻮد .اﮐﺜﺮ اﺻﻮل ،ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ًﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ی ﻣﻌ ّﻠﻢ ،آن ﻫﺎ را اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف اﻳﻦ اﺻﻮل ،ﺑﺴﻴﺎری از اﻋﻤﺎل روزﻣﺮه ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻣـﻮﺧﺘﻪ ﻣـﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﻼسﻫـﺎی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﭼﻨﻴﻦ اﻣـﻮر
روزﻣﺮهای ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺳﺖ و ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﮐﻼس ﻻزم و ﺣﺘﻤﯽ
اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺠﺎ ﻧﮕﻪداری
ﺷﻮد ،ﻧﺤﻮهی ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎزیﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ در ﮐﻼس اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮی از اﻳﻦ دﺳﺖ .ﺗﺤﮑﻴﻢ و
ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﻋﻤﺎل روزﻣﺮه ،اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎری در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﮐﻼس دارد و زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی آﻏﺎزﻳﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ،اﻳﻦ اﻋﻤﺎل روزﻣﺮه
را اﻳﺠﺎد و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﺮد .دوﻳﻞ ) (١٩٨٦ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ:

»ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﮐﻼس آنﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل،
ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ آنﺟﺎ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
و ﻫﺪاﻳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت
روزﻣﺮه درآﻳﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان آنﻫﺎ را ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل و اﻋﻤﺎل روزﻣﺮه ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ و ﺑﺎﺛﺒﺎت
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺎ زور و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ اﻧﻌﻄﺎﻓﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد.

ﺗﺤﺴﻴﻦ و ﺗﺸﻮﻳﻖ در ﺧﻮر و ﻣﻨﺎﺳﺐ
»ﻣﺎرﻟﻨﺪ« ) (١٩٧٥ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ
را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﺠﺎ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت
ﺳﺎده ای را ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﻮﻳﻖ و اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺧﻮدﭘﻨﺪاری
اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺎن را در ﺟﻤﻊ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﻢ و در
ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،واﻟﺪﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان و اﻓﺮاد ﺑﺰرگ ﺳﺎل ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ
را ﻫﻢ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺗﺄﺛﻴﺮی ﮐﻪ ﺑﺮاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺧﻮدﭘﻨﺪاری اﻓﺮاد ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .ﻋﻼوه 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
ﻣﻌﻴﻨﯽ را
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺨﺺ و ّ
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ ،اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﭼﻨﺪان ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ی ﻣﺎرﻟﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
»رﻓﺘﺎرت را اﺻﻼح ﮐﻦ« ،و ﻳﺎ »ﺧﻮب رﻓﺘﺎر ﮐﻦ« ،داﻧﺶ آﻣﻮزان
را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن ﻫﺎ را راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﻌﻴﻦ و ّ
ﻣﺸﺨﺼﯽ را از ﺧﻮد ﺑﺮوز دﻫﻨﺪ و ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﻣﺰﺑﻮر
رﻓﺘﺎر ّ
ﺑﺮای آن ﻫﺎ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﺎورﻳﻢ.ﻣﺜ ًﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌ ّﻠﻤﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮕﻮﻳﺪ» :ﻟﻄﻔ ًﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬار ،زﻳﺮا
ﻣﺰاﺣﻢ ﮐﻼس ﻫﺴﺘﯽ!« ﻗﺎﻋﺪﺗ ًﺎ اﺻﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺷﺖ ﺑﻮدن اﻳﺠﺎد
ﻣﺰاﺣﻤﺖ در ﮐﻼس ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و
آن ﻫﺎ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺟﺮﻳﻤﻪ ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﻣﮑﺮر ﭼﻨﻴﻦ
اﺻﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﺧﯽ
ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﺣﻴﻪ ی ﺷﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻏﻠﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮﺧﯽ را
ﺟﺪی ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌ ّﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻳﻨﺪه ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮان را ﺑﺨﻨﺪاﻧﻨﺪ
و ﺷﺎﻳﺪ از آن ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺧﻮد ﺷﺎدی و ﻧﺸﺎط اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﻼش ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎورده اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮخ و ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و از اﻳﺠﺎد
ﺗﻨﺶ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﻈﺎرت داﺋﻢ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﮐﻼس
»ﮐﺎوﻧﻴﻦ« ) (١٩٧٠ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ آن دﺳﺘﻪ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی
رﻓﺘﺎری ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼس داری ﺧﻮب ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﻴﻖ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺪرﻳﺲ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻧﻮار
وﻳﺪﻳﻮ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ در ﮐﺎر اﮐﺜﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﻣﻮﻓﻖ وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮐﻢ ﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ از آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻴﺶ ﺗﺮی
در زﻣﻴﻨﻪ ی اﻳﻦ ﮐﻪ در ﮐﻼﺳﺸﺎن ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻳﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام داﻧﺶ آﻣﻮز اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﮐﻼس را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ دﺧﺎﻟﺖ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﮐﺎوﻧﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ
را ﻣﯽ ﺗﻮان »ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﮐﻼس« ﻧﺎﻣﻴﺪ ،ﺑﺮای
اﻳﺠﺎد ﻧﻈﻢ در ﮐﻼس ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻣﻌ ّﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮐﻼس ﻧﻈﺎرت دارد،
ﻣﯽ داﻧﺪ در ﮐﻼس ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ از اﺣﺘﺮام ﺑﻴﺶ ﺗﺮی
ﻧﺰد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎوﻧﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺖ دﻫﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ،
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﺘﺎری را در ِآن واﺣﺪ دارﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت داﺋﻢ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﮐﻼس ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان آن را اﻋﻤﺎل ﮐﺮد ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ی ّ
ا ّﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر
اﻧﺪﮐﯽ دارﻳﻢ.
ﮐﻮﻧﻴﻦ ) (١٩٧٠ﺑـﻪ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ ﻃﻮر
ﻣـﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰی در ﺟﺮﻳﺎن رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﻏﻴﺮ درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣــﻮزان
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وﻗﻔﻪ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﺮه ﻫﺎﻳﯽ داد ﺗﺎ وﻳﮋﮔﯽ »ﻧﻈﺎرت داﺋﻢ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت
ﮐﻼس« را ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ داده ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ی آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و درﺳﺖ ﺳﺮﺑﺰﻧﮕﺎه ﺑﻮد؛ ﻳﻌﻨﯽ دﺧﺎﻟﺖ آن ﻫﺎ
ﻧﻪ ﺧﻴﻠﯽ زود ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻪ ﺧﻴﻠﯽ دﻳﺮ .ﮐﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ
آن ﻫﺎﻳﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ
وادار ﺑﻪ ﺗﺮک رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮ درﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﺲ از ارﺗﮑﺎب داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻼﺳﯽ و ﻳﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﭘﻴﺶ از ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ آن
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺰو دﺳﺘﻪ ی ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
»ﺑﻮرگ« ) (١٩٧٣ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮی از
»ﻧﻈﺎرت داﺋﻢ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﮐﻼس« ،اﺟﺰای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از رﻓﺘﺎر
ﺑﺎزدارﻧﺪه ی ﻣﻌﻠﻢ را ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﻮرگ ،ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﮐﻼس ﻫﺎﻳﺸﺎن اﺣﺎﻃﻪ ی ﺑﻴﺶ ﺗﺮی دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻗﻒ
رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﺳﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻼﺳﯽ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ
رﻓﺘﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻼﺳﯽ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺻﻮل
ﮐﻼس ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ی
ﻣﻌﻠﻢ آن ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و
ﺟﻬﺖ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮐﻮﻧﻴﻦ ) (١٩٧٠در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت ﻣﺪام
ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﮐﻼس ﻣﺆ ّﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ی
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺟﻬﺖ ِ
دار ﻣﻌﻠﻢ ،راﺑﻄﻪ ی ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ
داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮدن آﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻼﺳﯽ
دارد .در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮی اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﺠﺪد ًا
ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار داد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ »ﺑﺮوﻓﯽ و
ِاورت ﺳﺎن« ) (١٩٧٦و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ »ﮐﻮﭘﻠﻨﺪ« ) (١٩٨٧اﺷﺎره
ﮐﺮد.
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻮﭘﻠﻨﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻌﻠﻤﺎن را در ﮐﻼس ﻫﺎﻳﺸﺎن
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ راﻳﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی »ﭼﺎﻻﮐﯽ« و »ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی« ﻣﻌﻠﻤﺎن را
دﻗﻴﻘ ًﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت اﺻﻄﻼح ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ی ﮐﻮﻧﻴﻦ ــ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎرت داﺋﻤﯽ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﮐﻼس ــ ﺑﺴﻨﺠﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی

ﺑﻌﺪ ،ﮐﻮﭘﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ی رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﮐﻼس ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
ﻣﻴﺰان ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮدن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻼﺳﯽ و ﻳﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ
آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﮐﻮﭘﻠﻨﺪ
ﻣﺆ ّﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﻗﺪر ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮ ﮐﻼس اﺣﺎﻃﻪ ی ﺑﻴﺶ ﺗﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺮه ی داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻼﺳﯽ ﻧﻴﺰ
ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺷﮑﻞ دﻫﯽ )ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ( ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﻫﻤﻪ ی ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ی ﻣﻌﻠﻢ و ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه و در ﻣﺤﻴﻂ
ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﺗﺪرﻳﺲ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ و
اﻧﻀﺒﺎط ﮐﻼس را ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﻳﺎ در اﻳﺠﺎد آن اﺧﻼل ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎرﻟﻨﺪ
) (١٩٧٥روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان
در ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ،ﻣﺤﻞ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰ ﻣﻌﻠﻢ در ﺟﻠﻮ ﮐﻼس ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﺣﮑﺎﻳﺖ از
ﺗﺴﻠﻂ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﻳﺪ او ﺑﺮ ﮐﻼس 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
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و داﻧﺶ آﻣﻮزان رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﮐﻼس ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﻢ
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
ﻣﻌﻴﻨﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺎه
ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻘﻄﻪ ی ّ
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﮐﻼس ،آن ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﮐﻼس ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﻌﻠﻢ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺻﻴﻪ ی ﻣﺎرﻟﻨﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ی ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ
داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻣﻨﻪ ای ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ در ﻣﻮرد ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺮدن ﻣﻴﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان دارد
و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﮐﻼس در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ اﻣﺮ در
ﮐﻼس ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ
اﺳﺖ .ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ آوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
دﻳﻮار را ﺣﺘﻤ ًﺎ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻬﻴﻪ ی آن ﻫﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﻀﺎی ﮐﻼس ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﮐﻼس ﻣﺤﺪود
ﺧﻼﻗﻴﺖ را در ﻓﻀﺎی وﻳﮋه ای
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽ ﺗﻮان
ّ
)دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺻﻤﻴﻤﯽ( ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﺮد و ﻳﺎ آن را در ﻓﻀﺎی ﺧﺸﮏ
و ﺑﯽ روح ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ﭘﻴﺶﮔﻴﺮاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﮐﻼس ﻫﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻧﺪ .ﻣﺜ ًﻼ »ﮔﻼﺳﺮ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ
در ﻳﮏ ﻓﻀﺎی ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺪار ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪ ی
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.

ﻓ ّﻌﺎل ﮐﺮدن ﮐﻼس
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اﻳﺠﺎد ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط در ﻫﺮ ﮐﻼس،
ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﺳﺮﺷﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻼﺳﯽ اﺳﺖ و دﺧﺎﻟﺖ ﻣﮑﺮر و ﻳﺎ ﺷﺪﻳﺪ
ﻣﻌ ّﻠﻢ ﭼﻨﺪان اﻫﻤﻴﺘﯽ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺪارد .ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨ ًﺎ ﻳﮏ
ﻳﺎ دو ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻢ دارد .در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﻼﺳﯽ و ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮﻟﻴﻨﺮ ) (١٩٨٣ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را ﺣﺪود دوازده ،اﺳﺘﺎد وﻟﻮﺳﮑﯽ
) (١٩٨٤ﻧﺰدﻳﮏ 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
ﺣﻔﻈﯽ«» ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ«» ،دادن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ«» ،ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ
داﻧﺶ آﻣﻮزان« و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﯽ،
ﻧﻮﻋ ًﺎ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﻴﺰی ﺣﺪود ده اﻟﯽ ﺑﻴﺴﺖ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ،
ا ّﻣﺎ در ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺪت اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ و
ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ »ﻓﺎﺻﻠﻪ ی اﻧﺘﻘﺎل« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی وﺳﻴﻊ و داﻣﻨﻪ دار در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ
ﻓ ّﻌﺎل داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﮐﻼس ﮐﻪ ﮔﺎه ﻧﺎم آن را رﻓﺘﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﮔﺎﻣﭗ ) (١٩٦٩ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻼﺳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اراﺋﻪ ی اﻧﻔﺮادی درس ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﮐﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑﺮای دﻳﮕﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ
ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ی ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮردﻧﻈﺮ
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ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﮔﺰارش ﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﺎﮐﯽ از اﻳﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ،ا ّﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻼﺳﺶ را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻓ ّﻌﺎل ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ،ﻳﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﺐ درﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ
و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل از ﻳﮏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻳﮕﺮ درﺳﯽ،
اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻠﻮغ ﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮز و ﻳﺎ اﻳﺠﺎد اﺧﻼل در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﮐﻼﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ او ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ.

اﻳﺠﺎد و ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ ی آزادﻣﻨﺸﯽ
وﺑﺴﺘﺮ ) (١٩٦٨ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﻳﺠﺎد ﻧﻈﻢ و
اﻧﻀﺒﺎط ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ﮐﻼﺳﯽ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺻﻞ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﭼﻨﻴﻦ اﺻﻮﻟﯽ اﻳﺠﺎد و ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ ی »ﺧﻮد اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ«
در داﻧﺶ آﻣــﻮزان اﺳﺖ .ﺧــﻮد اﻳﻦ اﺻﻮل و ﻗـﻮاﻋـﺪ ﺑـﺮ ﺳﻪ
ِ
ﻋﺎﻣﻞ »دﻟﻴﻞ«» ،اﺣﺘﺮام« و »ارﺗﺒﺎط« ــ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﻧﻀﺒﺎط
ﺧﻮب ﻻزﻣﻨﺪ ــ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﻧﻀﺒﺎط ﺑـﺎﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﺑـﺎﺷﺪ و داﻧﺶ آﻣــﻮزان آن را ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑــﺪاﻧﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﻀﺒﺎط
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪه 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
١ــ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻤﮕﯽ
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 ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ،دﻟﻴﻞ و ﻳﺎ دﻻﻳﻞ اﺻﻠﯽ رﻓﺘﺎر
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
٤ــ ﺗﺎﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ
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داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ٥ــ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺸﻢ آﻟﻮد و اﺳﺘﻬﺰاآﻣﻴﺰ و دﻳﮕﺮ اَﺷﮑﺎل
اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﻫﻴﺰ
ﺷﻮد.
 ٦ــ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺷﺘﺒﺎه از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﻌﺬرت ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.
٧ــ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻘﺾ ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﺰﺋﯽ
اﺻﻮل ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ٨ــ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻼﺳﯽ اﺿﺎﻓﯽ ،اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻤﯽ
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی وﺑﺴﺘﺮ ِ
ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻨﺪان ﺷﮕﻔﺖ آور،
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 .ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻮش ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻮاردی ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺣﻴﺎﻧ ًﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی دﻳﮕﺮی
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﻳﺪ آﮔﺎﻫﯽ از اﻳﻦ اﺻﻮل ،در
ﻣﻮاردی اﺳﺘﻔﺎده از اَﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.

اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ی ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻼﺳﯽ ﻣﺘﮑﯽ
ﺑﺮ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی
ﺧﻮب ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﺮدن ﮐﻪ اداره و ﻧﻈﻢ ﮐﻼﺳﯽ را درﺑﺮدارد،
ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺻﻮل و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ در
ﻣﺤﻴﻂ ﮐﻼﺳﯽ وﻳﮋه ای ﺧﻼﺻﻪ 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
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ» .اﺗﻔﺎق ﻫﻢ زﻣﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ روﻳﺪاد« ﻳﮑﯽ از
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﻼس اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ روﻳﺪاد ﻫﺎی ﻫﺮ
ﮐﻼس ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭼﺎﻻﮐﯽ
و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﻠﻢ در ﺣﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ اﺳﺖ .در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﺿﺮوری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت آﻧﯽ ﺑﮕﻴﺮد و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ را در
ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪاوم و ِ ّ
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ی

ﺧﻮب ﻣﻌ ّﻠﻤﯽ ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﯽ ﺷﻤﺎر دﻳﮕﺮی ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ:
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ّ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺑﻌﺪ ﭼﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪرﻳﺲ ﮐﻨﻢ؟ ﭼﻪ ﺗﮑﺎﻟﻴﻔﯽ
ﺑﺮای اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ؟ و ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﮐﻼس
ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت
ﮐﻠﯽ ﺗﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﭼﻮن :آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را
در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﻣﻮرد اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮐﻼس دﺧﺎﻟﺖ داد؟
آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
ﭘﺮداﺧﺖ؟ آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﻠﻢ ــ ﻣﺤﻮر ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮد وﻳﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﮐﻼس اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ؟
و ﺳﺆاﻻﺗﯽ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ.
ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،اداره ی ﮐﻼس و اﻳﺠﺎد اﻧﻀﺒﺎط در ﻫﺮ ﮐﻼﺳﯽ ﺣﺪاﻗﻞ

ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮار دارد:
١ــ ﺗﺮﮐﻴﺐ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس
٢ــ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻢ
٣ــ اﺳﺘﻔﺎده ی ﻣﻌﻠﻢ از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻦ
ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
٤ــ ﻣﻘﺪاری ﻫﻨﺮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم را ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﻨﻴﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ اول ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ و
اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ اﺟﺎزه ی اﻳﻦ را ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼﺳﺘﺎن
را ﺷﺨﺼ ًﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﻪ در ﮐﻨﺘﺮل
دارﻳﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻌﻠﻢ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ
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
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و ﮔﺰارش آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ را دارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای
ارﺗﻘﺎی آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ .درواﻗﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﻳﺪی ﻣﺰاﻳﺎی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ و ﺗﮑﻮﻳﻨﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﺧﻮردی ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮب ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﻮﻓﻖ ورزﺷﯽ،
ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻧﻘﺶ آن در اﺻﻼح ﻣﺪاوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی
ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﻴﻮه ی ﮐﺎر داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻴﺶﺗﺮ وﻳﮋﮔﯽ ﺑﺎرز ﻣﺪرﺳﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ
ﺧﻮب ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت
دﻗﻴﻖ ،ﺷﺨﺼﯽ ،و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮای ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی

را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﺳﻪ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی )ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ( ١ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان را
در ﭘﺎﻳﺎن ﻳﮏ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎ
اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺳﻨﺠﺶ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺮه ﻳﺎ رﺗﺒﻪ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل،
ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﻳﯽ ،ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﭘﻮﺷﻪ ﮐﺎرﻧﻤﺎ
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
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ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ،اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎﺷﺪ .زﻳﺮا ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد واﻳﻦ
ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺧﻴﻠﯽ دﻳﺮ اﺳﺖ.
دو ﻧﻮع ﺳﻨﺠﺶ ﮐﻼﺳﯽ دﻳﮕﺮ ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ ١و ﺗﮑﻮﻳﻨﯽ ٢ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮک ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﯽ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی را
از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ در ﻃﻮل ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ آن را ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ
ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﻣﻌﻠﻢ از آن ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﯽ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت و آﮔﺎﻫﯽ از
ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ،و زﻣﻴﻨﻪ ی ﻋﻼﻗﻪ ی آﻧﺎن ،و ﺗﻌﻴﻴﻦ
اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎی روش آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ
ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻃﺮح درس ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﻳﺰد و
از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ
ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺠﺶ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت اوﻟﻴﻪ ی ﻓﺮاﮔﻴﺮان و
ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻣﻮزش آﻧﺎن اﺳﺖ .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ
ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن دارای ﻫﺪف ﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﺮه ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.

ﺳﻨﺠﺶ ﺗﮑﻮﻳﻨﯽ )ﻣﺴﺘﻤﺮ( ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ و ﻫﻢ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش را ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺳﻨﺠﺶ
٣
ﺗﮑﻮﻳﻨﯽ ،ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮاﻧﺪ رﺳﻤﯽ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﺑـﺎﺷﺪ ،آزﻣﻮﻧﻪ ﻫﺎی
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ﺑﺪون ﻧﻤﺮه ،ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ داﻧﺶ آﻣﻮزان،
ﺑﻠﻨﺪﺑﻠﻨﺪ ﻓﮑﺮﮐﺮدن آن ﻫﺎ ،ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺳﺎﺧﺖ،
ﮔﺰارش ﻫﺎی ﮐﺎر ،و ﻣﺮور ﭘﻮﺷﻪ ﮐﺎدرﻧﻤﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﮔﺮﭼﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺎی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﺗﮑﻮﻳﻨﯽ )ﻣﺴﺘﻤﺮ( را ﺛﺒﺖ
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
ﻫﻔﺖ روش ارزﺷﻴﺎﺑﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎی
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎددﻫﯽ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺮور ﮐﻨﻴﻢ.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  :١از ﺳﻨﺠﺶ ﭘـﺎﻳـﺎﻧﯽ ﺑـﺮای ﺗـﺪوﻳﻦ
ﻫﺪفﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻬﺮه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
در اوﻟﻴﻦ روز از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد واﺣﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ در
ﻳﮏ ﮐﻼس راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﻮد .ﻣﻌﻠﻢ دو روش ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ی ﺧﻮد را ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﺪ.
ارزﺷﻴﺎﺑﯽ اول از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ای اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
وی ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی
اوﻟﻴﻪ ی آن ﻫﺎ را در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ
ﺑﺴﻨﺠﺪ .ارزﺷﻴﺎﺑﯽ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در
آن ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻳﮏ ﺳﻔﺮ
ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮع دو روزه ی ﻋﻠﻤﯽ را در ﻳﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ،در
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
ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻣﻮزش داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻄﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ اﻳﺴﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ از آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮد.
ﻣﺪرﺳﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﻳﺪه آل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن
ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮوع واﺣﺪ ﻳﺎ درس ﺟﺪﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﻳﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻳﻦ ﮐﺎر ﺳﻪ اﻣﺘﻴﺎز دارد ،او ًﻻ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
 Formativeــ٢

 Diagnosticــ١

و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮز روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف
ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺠﺶ در آﻣﻮزش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪار آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﺪ آﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .آﻳﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻣﺤﺘﻮای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ را ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ
ﺗﻐﺬﻳﻪ روﺷﻨﮕﺮ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ از اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﭼﻪ ﻣﻮاردی را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻨﺠﻴﺪ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮآﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ )اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ی ﺳﺎﻟﻢ(
و آﻧﭽﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ )ﻃﺮاﺣﯽ ﻳﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻐﺬی( ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ،ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺷﻮاﻫﺪی را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد
ﮐﻪ ادراک را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﮐﺎرﺑﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ
ﻣﻴﺎن ﻣﯽ آﻳﺪ ،ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻳﺎدآوری اﻃﻼﻋﺎت اﺑﺘﺪاﻳﯽ و
ﻳﺎ ﺑﻴﺎن ﻃﻮﻃﯽ وار ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﻧﺶ آﻣﻮز
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ــ ﻳﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽ داﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﯽ و ﺻﺤﻴﺤﯽ را ﺑﺮای
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.
ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ،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
درﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎزﻳﮑﻨﺎن را در ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺎزی را ﺑﺮای ﺑﺎزﻳﮑﻨﺎن ﻳﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد،
اﻏﻠﺐ ﺗﺪرﻳﺲ در ﮐﻼس و ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ وﻓﺮﺻﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ راﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ
ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺑﺎزﻳﮑﻨﺎن
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﻮرﻧﺮ ﻳﺎ ﺳﺮﻳﻊ دوﻳﺪن را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ
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

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

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  :٢ﻣﻼک ﻫﺎ و ﻣﺪل ﻫﺎ را از ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺎن
دﻫﻴﺪ
ﻳﮏ دﺑﻴﺮ ادﺑﻴﺎت در اﺑﺘﺪای درس ﺧﻮد ﺧﻼﺻﻪ ای از
ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ را ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﮏ واﺣﺪ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻗﻀﺎوت درﺑﺎره ی
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ و ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﺜﺎل ﻫﺎﻳﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ )ﺑﺪون
ذﮐﺮ ﻧﺎم آن ﻫﺎ( را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻼک ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ .در ﻃﻮل ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺜﺎل ﻫﺎ و ﻣﻼک ﻫﺎﻳﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد
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.
ﺳﻨﺠﺶ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ از ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ
اراﺋﻪ ی ﻣﻼک ﻫﺎ و ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻴﻔﻴﺖ
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺑﺮﺧﻼف آزﻣﻮن ﻫﺎی
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 داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻧﻤﺮه دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻫﺎ را ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮم ﻫﺎﻳﯽ ١ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻴﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﻳﮏ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی )ﻣﺜ ًﻼ ،ﻳﮏ
ﻣﻘﻴﺎس ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ ای( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺻﻴﻒ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻫﺮ اﻣﺘﻴﺎز
اﺳﺖ .ﻓﺮم ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﻌﺎد ﻣﻬﻢ ﻳﺎ
اﺟﺰای ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻳﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ
و ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻳﺎ ﺗﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ از آن ،ﺗﻤﺎم ﻣﺪرﺳﻪ
ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،از ﻳﮏ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت اﺳﺘﻔﺎده
 Rubricــ١
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ﺷﮑﻞ ١ــ ﻓﺮم ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮداری داده ﻫﺎ
ردﻳﻒ

ﻋﻨﻮان

ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ

١

ﻧﻤﻮدار ﺣﺎوی ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﻤﻮدار )ﻳﮑﺎﻫﺎی ﺗﻤﺎم دادهﻫﺎ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ روی ﻧﻤﻮدار ﻧﻤﻮدار ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﻈﻢ و ﺧﻮاﻧﺪن آن
راﺣﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ داده ﻫﺎ ﭼﻪ اﻧــﺪازهﮔـﻴﺮی ،ردﻳﻒﻫــﺎ و ﻏﻴﺮه( ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭼﻴﺰی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

٢

ﻧﻤﻮدار ﺣﺎوی ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶدادهﻫﺎﺣﺎویﺧﻄﺎﻫﺎیﺟﺰﻳﯽ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻤﻮدار ﻣﻨﻈﻢ و ﻗﺎﺑﻞ
ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ داده ﻫﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺻﻮرت ﻧﺎدرﺳﺖ ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری اﺳﺖ.
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺷﺪهاﻧﺪ.

٣

ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ داده ﻧـﻤـﻮدار ﺑــﻪ ﺻﻮرت ﻧــﺎدرﺳﺖ دادهﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮدار ﭘﺮﭘﻴﭻ و ﺧﻢ و ﺧﻮاﻧﺪن آن
ﭼﻪ ﭼﻴﺰی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﻋـﻼﻣﺖﮔـﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳـﺎ داده ﺷﺪهاﻧـﺪ  ،ﺣــﺎوی ﺧـﻄﺎﻫـﺎی دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻋﻨﻮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻋﻤﺪهاﻧﺪ ،ﻳﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.

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
ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ را دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،زﻳﺮا ﻣﻼک ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ روﺷﻨﯽ از ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد در
اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﮔﺬارد .دﻳﮕﺮ ﻻزم 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
ﻻزم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ،اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﻳﺖ از آن ﻫﺎ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،اﻏﻠﺐ ﺑﺮداﺷﺖ روﺷﻨﯽ از
ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎر ﮐﻴﻔﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻟﺰاﻣ ًﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺜﺎل ﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع
ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ و ﺿﻌﻴﻒ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
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
درک و ﻣﻠﻤﻮس ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﮕﺮان آن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺜﺎل ﻫﺎ راﺻﺮﻓ ًﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻳﺎ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻳﮏ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺪل ﻋﺎﻟﯽ )ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮاﻧﺪه
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ﻣﯽ ﺷﻮد( ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽ اﺛﺮ ﺷﺪن ﺧﻼﻗﻴﺖ آن ﻫﺎ ﺷﻮد .اﻣﺎ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ
ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺜﺎل ﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ.
وﻗﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ راه ﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد
دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﮐﻪ روﻳﮑﺮد ﮐﻠﻴﺸﻪ ای را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،وﻗﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮی را
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ را درﻳﺎﺑﻨﺪ و اﻳﻦ
ﻣﺪل ﻫﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ و
ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﻳﻞ دادن ﺗﺎﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  :٣ﭘﻴﺶ از ﺗﺪرﻳﺲ ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻳﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺪرﻳﺲ »ﺣﺲ ﻫﺎی
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 ﮐﻼس ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ،

و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی روﺷﻨﮕﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
»ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻢ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﺸﻴﺪه ای ،ﺑﻴﻨﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟« ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر درﺑﺎره ی
ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪدﺳﺖ آورده اﺳﺖ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
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.
ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ درﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ی ﻗﺒﻞ از
ﺗﺠﻮﻳﺰ رژﻳﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻫﻤﻴﺖ دارد .در ﺷﺮوع ﻫﺮ درس ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﯽ
از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻗﺼﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺶ را
دارد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺗﻌﺪادی ﻧﻴﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮐﻠﻴﺪی را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادی از آن ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎی
ﻻزم 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 ﻗﺒ ًﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﮕﺬرد ،ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﻬﺘﺮی از آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﻣـﻮزش دﻫﺪ ﺑـﻪدﺳﺖ آورد و ﺑـﺎ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی
ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ درس و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺮﺗﺮ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺘﻮای درس را
ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻋﻼﻗﻪ 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-L۱ﻣﯽ داﻧﻢ،
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ،ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻢ( اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺶ ــ آزﻣﻮن
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 ﻣﻼﺣﻈﻪ ای از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ درک ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎدرﺳﺖ از
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﯽ وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺜ ًﻼ ،اﻳﻦ ﮐﻪ اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ
زودﺗﺮ از اﺟﺴﺎم ﺳﺒﮏ ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ( و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ،در ﻣﻮرد

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

دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ  :٤اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻴﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻳﮏ واﺣﺪ
اﺻﻠﯽ درس ﺗﺎرﻳﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻳﺎﻟﺖ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻼس
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،
اﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد؟ اوﻟﻴﺎ
و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس ﻫﺎی دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﻧﺘﺨﺎب آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ
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
اﺳﺖ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺎوی اﻧﻮاع زﻳﺎدی از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و آﻣﻮزﻧﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺗﻔﺎﻫﻢ در ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﺗﻔﺎﻫﻢ در ﺷﻴﻮه ی آﻣﻮزش
اﻫﻤﻴﺖ دارد ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در روش ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ
در ﺷﻴﻮه ی اراﺋﻪ ی آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ داﻧﺶآﻣـﻮزان ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﮐـﻪ ﮐـﺎر »اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ« ،ﺑﺮﺧﯽ
L: Learned

W: Want to learn

 K: Knowــ١
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دﻳﮕﺮ در ﺑﻴﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﺮﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ در ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی
ﺑﺼﺮی ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪ ،ﭘﺎره ای ﻫﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ .ﺑﺮای
اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ در ﻳﺎد دادن ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﺬارد
داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺣﻮزه ی ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻳﮏ روﻳﮑﺮد
اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﻨﺠﺶ ﮐﻼﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ .زﻳﺮا ﻫﺮ ﻗﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﻘﻴﻪ را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ

ﺳﻴﻨﺎ

زﻣﺎن

ﻣﻴﺰان آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ

آرش

رﺿﺎ

ﻫﺮ ﮐﺪام  ٢ﻳﺎ  ٣ﻣﻮرد ﺷﻮاﻫﺪ
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻴﺰان آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎر داﻧﺶ آﻣﻮز در ﭘﺎﻳﺎن
ﻳﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر

ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻀﺎوت ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻌﻴﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺻﺤﺖ ،ﻣﺤﺘﻮا ،روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺎ و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﮐﻤﯽ
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺄﮐﻴﺪ دارد.
رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﻴﺎط در ﺳﻪ ﻣﻮرد زﻳﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ .اوﻻً،
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ »ﺧﺸﮏ« از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی
ﺳﻨﺠﺶ ،دﻟﻴﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪف ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را
ﮔﺮدآوردی ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻳﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت در
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
دﺧﻴﻞ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف
ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ )ﻣﺜ ًﻼ ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ( .ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ،ﺣﻖ
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ارزش ﺻﺮف وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﺜ ًﻼ وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ای آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی
ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺴﻨﺠﺪ .اراﺋﻪ ی ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و ﻳﺎ
اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ ،ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ »در ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ،آب ﻣﻴﻮه ﺑﺎﻳﺪ
ارزش ﭼﻼﻧﺪن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ «.ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ،وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﺪود
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺤﺼﻮل و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﻫﺪ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب
ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ روش ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ.

ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ﺳﻨﺠﺶ وﻗﺘﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺣﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  :٥ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی زود ﻫﻨﮕﺎم و ﻣﮑﺮر
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ  ،و را ﺗﺪارک ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺪﻫﻴﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮔﺮدآوری دﻻﻳﻞ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻫﺪف ﻫﺎ ،در ﻣﺜﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه ی ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس
ﭼﻬﺎرم ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد از راﺑﻄﻪ ی
ﺑﻴﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺷﺪ
از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺮای روزﻧﺎﻣﻪ ،ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪ ی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ،
ﻧﺮم اﻓﺰار راﻳﺎﻧﻪ ای ،ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای ،ﻳﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ی
رادﻳﻮﻳﯽ اﻧﺠﺎم داد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ داده
ﺷﻮد ،آن ﻫﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﺮی را اراﺋﻪ
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داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻳﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ روش ﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ
آﺑﺮﻧﮓ را ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻘﺎﺷﯽ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
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
دارد و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی
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
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺪاوم
ﻣﻌﻠﻢ  ،ﺑـﺮ روی ﮐﺎﻏﺬﻫﺎﻳﯽ ﺑـﺎ اﻧﺪازه ی ﮐﻮﭼﮏ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻤﺮﻳﻦ

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﻼس 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 ،ﮐﻼس ﺑﻪ
ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ی ﺑﺎزﺧﻮرد ﻏﻴﺮرﺳﻤﯽ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺮﮐﻴﺐ
آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻣﺪل ﺳﺎزی ،اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﻳﻦ و
ﻫﺪاﻳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺪاوم ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت و
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ی ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻧﻮع
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﭼﻪ در ﻣﻴﺪان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ در ﮐﻼس درﺳﯽ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﺗﮑﻮﻳﻨﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ .ﻋﺠﻴﺐ
اﻳﻦ ﮐﻪ ،ﺑﺎزﺧﻮرد ﮐﻴﻔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻳﺎ اﺻ ًﻼ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻳﺎ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ.
ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺆﺛﺮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎﻳﺪ دارای ﭼﻬﺎر وﻳﮋﮔﯽ زﻳﺮ
ﺑﺎﺷﺪ :ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻗﻴﻖ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن
ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﺪ ) .(Wiggins ,1998ﭘﺲ ،او ًﻻ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎ و
ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی ﺿﻌﻒ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﯽ درﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن
ﮐﺎر او ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻧﺘﻴﺠﻪ ی
اﻣﺘﺤﺎن ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ آﻣﻮزش ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﮐﻠﻴﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز در
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎ و ﺣﻮزه ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرش
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«
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻴﺮون ﻣﯽ آﻳﻨﺪ .ﻧﻤﺮه ی  ١٦/٥ﻳﺎ رﺗﺒﻪ ی ﺧﻮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﻴﺎﻣﯽ در ﺣﺪ »ﺧﻮب ﺑﻮد« ﻳﺎ »ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮی« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ
ﺑﻴﺶﺗﺮ .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:
ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﻮب ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه و
ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدی درﺑﺎره ی ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ،و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ای .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ،
ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺷﻤﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی روﺷﻦ اﺳﺖ ،و در واﻗﻊ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده ای.

ﮔﺎﻫﯽ زﺑﺎن ﻳﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم
اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ »ﺧﻮب ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه« ﻳﺎ »اﺳﺘﺪﻻل
ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ« ﭼﻴﺴﺖ؟ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﺧﻮرد را روﺷﻦ ﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺗﺮ ﺳﺎزد .ﻣﺜ ًﻼ،
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ »ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻦ«،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ »ﮐﺎرﻫﺎﻳﺖ را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﺑﻔﻬﻤﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ای«.
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻳﮏ آزﻣﻮن ﺳﺮراﺳﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎزﺧﻮرد
را ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ :آﻳﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ از ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻌﻴﻦ
درﻳﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎری را
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 اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮور ﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﮐﻨﺪ ،و دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﺮای ﺑﺎر اول
دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ی ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﻳﺮا ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﯽ
ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﺗﻬﻴﻪ ی ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ،ﺑﺎزﺧﻮرد ،و ﻣﺮور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺗﺄﮐﻴﺪ دارد .ﺗﻌﺠﺐ آور ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ــ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺮ،
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و ورزش ــ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و ﺑﺎزی ﻫﺎی ورزﺷﯽ ،در واﻗﻊ ،اﺳﺎس
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ،ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺪاوم اﺳﺖ.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  :٦ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف را ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﮐﻨﻴﺪ.
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ی ﮔﺰارش ﮐﺎر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﻮد،
آن را ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی دﻗﻴﻖ ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ
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.
ﮐـﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﻓـﺮاﮔﻴﺮان ﮐـﻪ ﻫﺪف ﻫـﺎی آﻣـﻮزﺷﯽ ﺧـﻮد
را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،از راﻫﺒﺮدﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎنﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ
ﮐـﺎرﺷﺎن ﺑﻬﺮه ﻣـﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی ﻣـﺪاوم
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از ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ،اﻳﻦ ﻋﺎدت ﻫﺎ را در داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺳﺎزﻧﺪ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
در ﺳﻨﺠﺶ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزﻧﺪه ی ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺜ ًﻼ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﻋﻼﻣﺘﯽ در ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﻫﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﻻزم دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
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
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ و
داﻧﺶ آﻣﻮز درﺑﺎره ی ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ،اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ ﺑﺎ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻗﻀﺎوت ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﺎﮔﺮد
ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ،در ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻮارد ﭘﻴﺶ ﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺨﺖﮔﻴﺮﺗﺮ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺧﻮرد و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ
ﻧﻴﺰ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،از ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻳﮏ اﺑﺰار
ارزﻳـﺎﺑﯽ ﺑــﺮای »ﻣﺸﺨﺺ ﮐـﺮدن ﻧﻤﺮه« داﻧﺶ آﻣـﻮزان ﺑــﻪ ﺻﻮرت
وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺎزﺧﻮرد ،ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف در ﻣﯽ آﻳﻨﺪ.
در اﺑﺘﺪا ،ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی زﻳﺮ از
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؟
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮی را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه
ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻤﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ و
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،اﻏﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮی را
در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻼس درس ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻳﮏ ﻣﻌﻠﻢ آن را ﭼﻨﻴﻦ
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ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺎﮔﺮدان از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﻴﺪن »ﭼﻪ ﻧﻤﺮه ای ﮔﺮﻓﺘﻪ ام« ﻳﺎ »ﭼﻪ
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.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ:٧ﺑﮕﺬارﻳﺪﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻳﮏ ﺷﺎﮔﺮد ﮐﻼس راﻧﻨﺪﮔﯽ در اﻣﺘﺤﺎن راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدود
ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﺮار آن در ﻫﻔﺘﻪ ی ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻزم 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 ﮐﻼﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ :ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﭼﻘﺪر ﺧﻮب ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ ــ ﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ــ داﻧﺶ آﻣﻮز در
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﭼﻬﺎر داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف
آﻣـﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺨﺺ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ)ﺷﮑﻞ.(٢ﻋﻠﯽ ﻗﺒﻼ ً دارای
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻣﻬﺎرت ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻳﻦ ﻫﺪف ﺧﺎص ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
آﻣﻮزش ﻧﺪارد .ﺳﻴﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای دارد اﻣﺎ
ﺟﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻫﻢ دارد .آرش و رﺿﺎ ﺗﺎزه ﮐﺎرﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ در ﭘﺎﻳﺎن آﻣﻮزش ﺑﺮاﺛﺮ ﻳﺎددﻫﯽ ﺧﻮب و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ زﻳﺎدی دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺪرﺳﻪ ی
آن ﻫﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮی واﻗﻌﯽ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ی اﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻳﮏ
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
ارزﻳﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،آرش و رﺿﺎ ﻧﻤﺮه ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﻠﯽ و
ﺳﻴﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﮐﺎر ،ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از روﻳﮑﺮد رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی
در ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﻼس ﻫﺎی درس اﺳﺖ ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آرش و رﺿﺎ را
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ،زﻳﺮا ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ

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 ﻋﻼوه ،ﻣﻌﻠﻤﺎن
اﻏﻠﺐ ﻧﮕﺮان ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺆﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ روﻳﮑﺮد ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از »ﻓﺮﺻﺖ دوم« ﺷﻮاﻫﺪی اراﻳﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻫﻤﻪ ی
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه اﻧﺪ ــ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن،
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﮔﺰارش ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻳﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻻزم ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻌﻴﻦ ــ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﺷﻔﺎف و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ای ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺷﻮاﻫﺪی دال ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻧﺎن را
ﺑﺮای ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ در اﺑﺘﺪای ﻳﮏ دوره ی درﺳﯽ ﻳﺎ
ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﮑﺎن اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ
اﻳﻦ ﭘﻴﺎم ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﮕﺮان

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

ﻣﺸﺘﺎق ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ در اﺷﺘﻴﺎق داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑـﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
) (Marzano ,1992داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ وﻗﺘﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻻزم را
ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﮐﺎر ــ وﻗﺘﯽ ﻫﺪف ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ
و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی آن ﻫﺎ را ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
)دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ١و .(٢
راﺑﻂ داﺷﺘﻦ ــ وﻗﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪفﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی و
ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ارزش ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ را دارﻧﺪ )دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ .(١
داﺷﺘﻦ ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ــ وﻗﺘﯽ ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎب ﮐﻨﻨﺪه را
ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ )دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی  ٣ــ .(٧
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از اﻳﻦ ﻫﻔﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ و
درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ،ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی در
ﮐﻼس ﻫﺎی درس ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی ﺍﻳﻨﺸﺘﲔ ﺑﺮﺍی ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻴﺰﻳﻚ

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺨﺼﺺ اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ در ﻓﻴﺰﻳﮏ ﺑﻮد و ﻧﻪ در آﻣﻮزش،
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﭼﻮن
ﺳﺮﺷﺖ ﻋﻠﻮم و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ.
در اﻳﻦﺟﺎ ﺧــﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ،ﭼـﮕـﻮﻧـﻪ ﻳﮏ ﻣـﺪرس ﻓﻴﺰﻳﮏ
ﻣـﯽﺗـﻮاﻧﺪ ،ﺑـﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮﻫﺎی او را ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﺮﺟﻊ آﻣـﻮزش
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﻨﺪ.ﻧـﻘـﻞ ﻗــﻮلﻫــﺎﻳﯽ از اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ را ،از ﻳﮏ ﻓـﺮﻫﻨﮓ
ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.١
)A Dictionary of Scientific Quotations (Bristol:Adam Hilgery
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»ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﭼﻴﺰی ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﭘﻴﺶ داوری ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ
از  ١٨ﺳﺎﻟﮕﯽ در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد«.
در اﻳﻦ ﺟﺎ اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﮏ
از آن رو دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐـﻪ داﻧﺶ آﻣـﻮزان ﺑـﺎ ﮔﺴﺘﺮه ای از اﻳﺪه ﻫﺎ
و ﭘﻴﺶداوری ﻫﺎ درﺑﺎره ی ﺟﻬﺎن ﭘﺎ ﺑﻪ ﮐﻼس ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﻳﻦ اﻳﺪه ﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،اﻏﻠﺐ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎﻳﯽ از ﺟﻬﺎن ﮐﻪ در ﻓﻴﺰﻳﮏ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،اﻳﻦ اﻳﺪه ﻫﺎ و
ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای در ﺗﻔﮑﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان
دارﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﮏ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﭘﻴﺶداوری ﻫﺎی
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 ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﻧﻮع
ﺑﺸﺮ ،در ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻗﺪرت ﺗﺨﻴﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ،ﻓﻘﻴﺮ اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻳﮏ اﻳﺪه
وﺟﻮد دارد ،ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻣﺤﺮک و ﻣﺸﻮﻗﯽ ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
آن اﻳﺪه را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺑﺸﺮ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر
اﻳﺪهای ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎرﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ و ﺳﮑﻨﺪری ﺑﺮود«.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺼﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻼس ﻣﯽ آورﻧﺪ ،رﻫﻴﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ی
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »آﻣﻮزش اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ« ،ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻣﺪل ﻫﺎی
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ی ﻋﻠﻤﯽ درﺑﺎره ی ﺟﻬﺎن ﮐﺎرﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻴﺮت اﻧﺘﻘﺎدی را
در داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ارﺷﻤﻴﺪس ،ﻧﻴﻮﺗﻮن و ﻣﺎﻳﺴﻨﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد
آوردﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ راه داﻧﺶ آﻣﻮزان ،آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ اﮐﺘﺸﺎف
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻫﻨﻤﻮن ﺷﺪ .در ﻋﻮض ،ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
دﻗﺖ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی درﺳﺖ ،ﻟﻨﮕﺎن ﻟﻨﮕﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮوﻧﺪ!
»ﭘﻴﺶ از ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ در اﺷﻴﺎ ،ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻳﺪ آن ﻫﺎ را
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺴﺎزد«.
اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ ﻃﺮﻓﺪار ﺷﻴﻮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦﮔﺮاﻳﯽ در
آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .وی اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ داﻧﺶ آن
ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
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ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺎم ﺑﻪ
ﮔﺎم ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﺑﺎره ی آن ،ذرهذره در ذﻫﻦ او ﺷﮑﻞ
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﻫﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ،روی ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻨﺎ ﺷﻮد.
»ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺎی ﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﻢ .ﻓﺮاﺗﺮ از اﻳﻦ ،آن ﻫﺎ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ«.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،او ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻦﮔﺮای
اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را ،ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻴﺰان ،در ﺧﻮر
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن در ﻓﻴﺰﻳﮏ ﺑﺪاﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﻴﺰﻳﮏ اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ارزش ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ارزش آن ﻫﺎ در
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«.
اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ اذﻋﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش ﻓﻴﺰﻳﮏ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺷﮕﻔﺖ آوری وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻫﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ،ﻧﻮر،
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«.
از ﺳﺮ دﻟﺴﻮزی و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ آﻣﻮزش ﻓﻴﺰﻳﮏ،
اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی
دﻳﮕﺮ وارد ﮐﻼس ﻓﻴﺰﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .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
ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
دارای ﺗﺨﻴﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻧﺪ.
»اﺟﺰای ﺗﻔﮑﺮ ،ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ
روﺷﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎز ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻦ اﺟﺰا در ﻣﻮرد ﻣﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻴﻨﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ ذﻫﻨﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .واژه ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺟﺪ ّﻳﺖ
ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﮐﺮد«.

اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق او ﺑﻪ ﻧﺪرت
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن درﻣﯽ آﻳﺪ .او در ﺟﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ،
ﺑﻪﻧﺪرت ﺑـﻪ واژه ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ «.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﻴﺰﻳﮏ ﻳﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
دارای ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺷﻴﻮه ،ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﮏ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﺪ،
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ،از راه ﻋﻤﻞ ﻳﺎد ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ﻋﻘﻼﻧﯽ 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.
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﺮان ﻣﺸﮑﻼت رﻳﺎﺿﯽ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ .او ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﻈﻢ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ«.
ﺑﻪ رﻏﻢ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺳﺮﺷﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ی ﺷﻴﻮه ﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻔﮑﺮ ،اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻓﻴﺰﻳﮏ ،ﺑﻪ ﻃﻮر

ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻳﺎﺿﯽ ﻣﺪل ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد .او ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در آﻳﻨﺪه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﻫﺎی ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ درﺳﯽ
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
ﻓﻴﺰﻳﮏ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻠﻮم ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﻳﯽ
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
درﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ زﺑﺎن ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎری از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ،درس ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﻟﺬا ﮔﻮﺷﺰد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﺘﺒﻠﻮر
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.
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