
مدلی برای تمامی در س ها
محمود امانی طهرانی

مدیرکل دفتر تألیف کتب درسی

ــطح  ارتقای س ۱
دانش آموزان  ــری  یادگی
ــت.  ــن دغدغۀ ماس مهم تری
یادگیری مؤثر، عمیق و ماندگار و 
دستیابی به اهداف همه  جانبۀ برنامۀ 
ــان، اخالق، علم،  ــی و توجه به ایم درس
ــط همۀ دانش آموزان  عمل و عقل ورزی توس
ــی  ــی، آرزوی تمام ــات درس ــی موضوع در تمام

مربیان، پدران و مادران است.
ــت؟ آیا معلم تنها با  ــت یافتنی اس ۲ آیا این آرزو دس
ــد زیادی چنین  ــود می تواند تا ح ــه به توانایی های خ تکی

هدفی را دست یافتنی کند؟
اگر بله، چگونه چنین کاری ممکن است؟

ــت که در  ــه معنای مجموعه ای از ایده هاس ۳ مدل، ب
ــری و تعمیم دارد. معموًال  ــرایط مختلف قابلیت به  کارگی ش
ــکل هندسی نمایش می دهند.  مدل ها را به کمک یک ش
ــخ به  ــوان راه حلی برای پاس ــن مجله به عن ــی که در ای مدل
ــش محور اصلی دارد و  ــت، ش ــده اس ــش فوق ارائه ش پرس
ــا قابلیت به کارگیری و  ــود که در تمامی در س ه ادعا می ش

تأثیرگذاری دارد.
ــان- و  ــات عینی معلم ــاس تجربی ــدل براس ــن م ۴ ای
ــت. لذا از قابلیت اجرای  ــت معلمان- تولید شده اس به دس
ــوده خاطر  ــرایط مختلف تا حد زیادی می توان آس آن در ش
بود. شش محور اصلی مدل به منزلۀ استخوان بندی اصلی 
و غیرقابل حذف آن به شمار می آیند. اما در هر محور تعداد 
زیادی فعالیت قابل اجرا پیشنهاد شده است که بخش نرم 

و انعطاف پذیر مدل را می سازند. این بخش ها قابل کاهش، 
تغییر یا افزایش هستند و هر معلم می تواند انتخاب خود را 

در آن داشته باشد.
۵ عنوان های محورهای شش گانۀ مدل عبارت  اند از:

۱. مفید بودن آموزش و مرتبط ساختن محتوا با زندگی
۲.کــارگروهـی (یادگیری اجتماعی)

ــیلۀ  یادگیرنده  ــری فعال، تولید مفهوم به وس ۳. یادگی
(ساختن گرایی)

ــد بر فعالیت های عملی و فکری و مهارت های  ۴. تأکی
فرایندی

۵. استفاده از تکنیک های ارزشیابی مستمر
ــاوت برای  ــن و متف ــای جایگزی ــتفاده از روش ه ۶. اس

ارزشیابی پایانی (نتیجه مدار)
ــل اختصاص داده  ــن ویژه  نامه به هر محور یک فص در ای
ــود که  ــت. هر فصل با یک اینفوگرافی آغاز می ش ــده اس ش
ــا آن محور  ــل اجرا در ارتباط ب ــم انداز فعالیت های قاب چش
ــای عینی و واقعی از  ــش می دهد. در ادامه، نمونه ه را نمای
ــده  اند که  ــتان های گوناگون در چندین صفحه آورده ش اس
نشان دهندۀ قابلیت اجرای فعالیت ها در سطح کالس هایی 

با امکانات متفاوت است.
ــطح  ــدل، ارتقای س ــری این م ــی به کارگی ــدف کل ۶ ه
ــت. البته هر معلم در  یادگیری و جذاب و مؤثر بودن آن اس
ــخصی کردن این مدل  ــور با تطبیق دادن و ش هر نقطۀ کش
ــطح  ــش، آموزش را از س ــود و دانش آموزان ــرایط خ برای ش

کلی گویی به سطح عینی و منطقه  ای متصل می سازد.
ــگی معلمان در مواجهه با کتاب های  ۷ دغدغۀ همیش ۶
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تجربه ها
و دانش بومی

محمد عطاران
دانشیار دانشگاه خوارزمی و استاد 

مهمان دانشگاه ماالیا (مالزی)

ــران  ــک ته ــمارۀ ی ــدف ش ــتان ه ــال ۱۳۵۴ از دبیرس س
ــار و البته  ــرای اولین   ب ــال ب ــدم. در آن س ــل ش فارغ التحصی
ــی به صورت  ــجو در دورۀ کارشناس ــار، پذیرش دانش آخرین  ب
غیرمتمرکز برگزار شد. در رشتۀ ریاضی فارغ التحصیل شده 
ــب رسم روزگار باید به دنبال حداقل رشته های  بودم و به حس
مهندسی یا پزشکی که آن زمان مجالش فراهم بود، می رفتم؛ 
ــن بود. با اینکه  ــه آرزوی مرحوم پدرم هم همی به خصوص ک
ــگاه مثل مهندسی برق دانشگاه  چند پذیرش از چند دانش
ــتی)، دانشگاه  ــگاه ملی (شهید بهش ــکی دانش تبریز، پزش
صنعتی اصفهان و ریاضی دانشگاه تربیت معلم داشتم، ولی 
ــتۀ علوم تربیتی دانشگاه  ــته  ام، یعنی رش انتخاب اولین رش
ــدید شده  تهران را ترجیح دادم؛ در حالی که دچار تعارض ش

بودم.
درس های دانشکده شروع شد، در حالی که من با فضای 
ــۀ مثال هایی  ــرار نمی کردم. هم ــچ ارتباطی برق درس ها هی
ــور بود. هیچ  ــد، از مدارس خارج از کش ــتادان می زدن که اس
ارتباطی بین خواسته هایم و فضایی که آن ها ترسیم می کردند 
ــردم و این بر تعارض روانی من می افزود که چرا  برقرار نمی ک
ــای غیربومی  ــن تعارض، فض ــده ام؟ ثقل ای ــته آم به این رش
ــدت علیه  ــگاهی بود. فضای کالس ها به ش بحث های دانش
ــتن مبانی علمی بود و  ــش اندک آن ها و ندانس معلمان، دان
من از مثال هایی که زده می شد، به دلیل اینکه با تجربۀ درس 
ــا اینکه آمدن  ــت، راضی نبودم ت ــب نداش خواندن من تناس
ــتان دیگری در این میان که رشته های مهندسی را رها  دوس
ــتۀ علوم  ــگاه های خوب آن زمان به رش کرده بودند و از دانش

ــی با زمان آموزش است.  ــی، تناسب حجم کتاب درس درس
ــئولیت یادگیری  ــون مس ــن مدلی، چ ــری چنی ــا به کارگی ب
ــش موتور  ــرد و معلم نق ــرار می گی ــوزان ق ــدۀ دانش آم برعه
ــده و ارتقادهندۀ  ــم و تکمیل کنن ــری و ترمی ــرک یادگی مح
سطح آن را برعهده می گیرد، فضا و زمان بیرون از کالس و 
زمان فراغت دانش آموزان به فرصت اصلی یادگیری ایشان 
ــوزان می توانند به  ــن ترتیب دانش آم ــود و بدی تبدیل می ش
آموخته هایی بسیار فراتر از آنچه در کتاب درسی آمده است 

دست یابند.
ــنهادی در این مدل، برای  ــی فعالیت های پیش ۸ تمام
ــرا دارد. این  ــی قابلیت اج ــد امکانات کاف ــای فاق کالس ه
ــتند از آنچه معلمان و دانش آموزان  فعالیت ها نمونه ای هس

خود می توانند به خلق و اجرای آن بپردازند.
ــانۀ آموزشی به  ــخۀ ویژۀ اتصال یک رس ۹ این مجله نس
ــه دارای اعتبار زمانی  ــت. لذا ن ــی ملی اس یک برنامۀ درس

کوتاه مدت و نه محدود به موضوع درسی خاص است.
ــق،  ــد درک عمی ــی نیازمن ــی مل ــۀ درس ــی برنام روح کل
ــه است. این  ــطح کالس و مدرس عملیاتی و کاربردی در س
روح چیزی جز توجه به عرصه های چهارگانۀ خود، خلقت، 
ــال و عنصرهای پنجگانۀ تعقل، ایمان،  خلق و خداوند متع
ــای یاددهی-  ــک فعالیت ه ــل و اخالق در تک ت ــم و عم عل

یادگیری در سطح کالس و مدرسه است.
ــودمند و تأثیرگذار،  در چنین فضایی، پرچم یادگیری س
به دست توانای معلمان و با ایفای نقش فعال دانش آموزان، 

همواره در اهتزاز می ماند.

با به کارگيری چنين مدلی، 
چون مسئوليت يادگيری 
برعهدۀ دانش آموزان قرار 
می گيرد و معلم نقش 
موتور محرک يادگيری 
و ترميم و کامل کننده و 
ارتقادهندۀ سطح آن را 
برعهده می گيرد، فضا و 
زمان بيرون از کالس و 
زمان فراغت دانش آموزان 
به فرصت اصلى يادگيری 
ايشان تبديل می شود
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