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 :تشكر و قدردانی

 

 

   

به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می اقدام پژوهی اقدام پژوهی اقدام پژوهی اينك كه اين اينك كه اين اينك كه اين                

با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا    پژوهشپژوهشپژوهشدانيم كه از همه كسانی كه طی اين دانيم كه از همه كسانی كه طی اين دانيم كه از همه كسانی كه طی اين 

و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در . . . ياري كرده اند تشكر نماييمياري كرده اند تشكر نماييمياري كرده اند تشكر نماييم

   ...داشته اند متشكريمداشته اند متشكريمداشته اند متشكريم   هشهشهشپژوپژوپژوروند هدايت روند هدايت روند هدايت 
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 چکیده

 مسئله حل ائیتوان اند، كرده كسب خوبی به را ارزيابی خود هاي مهارت كه كسانی كه اند دريافته محققان

 دهند، تشخيص را خويش تفكري كمبودهاي يا و خطاها توانند می افراد اين. است شده نهادينه آنها در

 بزرگساالن. دهند قرار بازنگري مورد را خويش فكري تالش و كنند، بيان خوبی به را خويش تفكري فرايند

 اين از آموزان دانش اما. كنند راهبرد ار خود يادگيري توانند می و برخوردارند مهارت اين از بيش و كم

 اين كه است معلمان وظيفه اين. كنند استفاده آن از درستی به توانند نمی يا نيستند برخوردار مهارت

 .كنند تقويت آموزان دانش در را مهارت

 می تمرين آيينه يك جلوي در باله رقصنده يك مثال است ضروري مهارتی، هر يادگيري در عملكرد مشاهده

 را آن توان نمی و است نديدنی كه جاست اين مشكل تفكر مورد در اما. كند مشاهده را عملكردش تا كند

 تفكر به نسبت را آموزان دانش توان می چگونه كه است اين مهم سوال حال. داد قرار مشاهده مورد مستقيما

 كالسشان در توانند یم معلمان چگونه باشند؟ خويش انديشيدن چگونگی متوجه تا كرد حساس خويش

 هدف اگر شود؟ می نصب آيينه رقص، سالن يك در كه همانطور كنند ايجاد تفكر مشاهده براي معادلی آيينه

 از آگاهی آموزان دانش كه است مهم اين كند، فراهم را عمر سراسر در يادگيري كه باشد اين آموزش

 ديگر ارزيابی.باشند داشته كنترل خويش هاي فعاليت بر و كنند كسب را يادگيرنده عنوان به خودشان

 زيبا فرد يك به وقتی ما مثال. است فرد خود سمت به جهتش غبطه اما. است ديگر شخص سمت به جهتش

 گوييم می خوريم می غبطه وقتی اما شود زايل اش زيبايی كاش اي گوييم می دل در كنيم می ديگر ارزيابی

 ديگر ارزيابی واقع در. شود بهتر ظاهرم تا شود، شاداب پوستم و كنم پيدا اندام تناسب تا كنم ورزش بايد من

 راهكارها يكسري به دسترسی با توانی می اما اي، شده  زخمی ديگر شدي زخمی وقتی كه است زخم يك مثل

 روي كمتر ديگر ارزيابی تيرهاي كه كنی حركت طوري و شوي زخمی كمتر كه كنی واكسينه را وجودت
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تصميم ابتدايی بعد از برخود با چنين مشكلی در سال تحصيلی اخير  ....جانب آموزگار پايه اين .بنشيند تنت

  .تبديل كنم خود ارزيابیدانش آموزان را به  ديگر ارزيابیگرفتم حس 
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 مقدمه 

 دانش تشويق. دانند نمی چه و دانند می چه كه كنند راهنمائی را آموزان دانش كه است معلمان وظيفه اين

 چه دانم؟ می چه: است موثر كار اين براي درس، يك شروع از قبل خصوص به ها پرسش اين طرح به آموزان

 را آموزان دانش درس، پايان يا حين در تواند می معلم همچنين. بدانم؟ است الزم را چيزي چه دانم؟ نمی

 آموزان دانش يادگيري حسط به توجه با ها پرسش اين. كنند ارزيابی را اند يادگرفته كه آنچه تا كند تشويق

 می داستان يك خواندن حين در ها پرسش اين ابتدائی آموز دانش يك براي مثال. باشد مختلف تواند می

 كند؟ می حل دارد را اي مسئله چه است؟ كسی چه داستانی شخصيت اين كه دانم می آيا: باشد موثر تواند

 موثر تواند می ها پرسش اين ميانی، دوران آموز دانش يك براي. است؟ بوده چه حوادث دادن رخ توالی يا

 با اطالعات اين ارتباط چيست؟ داستان اين در سمبل اين معنی بگيرم؟ توانم می را اي نتيجه چه: باشد

 كه كند تشويق را او بايد معلم دبيرستانی، آموز دانش يك براي چيست؟ كنم می حل دارم كه اي مسئله

 اندازه به ادعايش براي نويسنده آيا است؟ بوده چه نويسنده نگاه منظر: دهد قرار ارزيابی مورد را نويسنده

  است؟ آورده دليل كافی

 روش بهترين مورد در آموزان دانش كه است اين ارزيابی خود تقويت براي عمومی هاي نگرش از يكی

 يك عنوان به خود عفض نقاط و قوت نقاط ها، توانمندي از آموزان دانش اينكه كنند؛ فكر خودشان يادگيري

 ام يادگيري به ابزاري چه كنم؟ می مطالعه بهتر من چگونه اينكه مانند هايی پرسش. يابند آگاهی يادگيرنده،

 كند؟ می كمك

 بیان مساله

 اين با همواره ما حال اين با شود می اجرا متفاوتی آموزشی ساختارهاي جهان متعدد كشورهاي در امروزه

 ...كنيم؟ بيشتر را مثبت خود ارزيابی و انگيزه آموزان دانش در توانيم می چگونه كه هستيم رو روبه پرسش
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 بزرگ موفقيت يك آنان تالش كه برسند باور اين به آموزان دانش و معلم گاه هر: موفقيت يعنی تالش 2

 ااميدين موجب شكست تنها نه و برند می لذت آن از و كنند می تجربه را موفقيت همواره قطع طور به است،

 با دوباره تكليفی انجام و كار اصالح جهت تجربه، كسب براي مغتنم موقعيتی را آن بلكه  شود نمی آنان

 ارزش و نهايی نتيجه و خاص هدف به رسيدن تنها موفقيت معناي. دانند می تجربه بر مبتنی اي پشتوانه

 موجبات هدف به توجه صرف و نشود محقق اهداف تالش، وجود با كه است ممكن زيرا نيست شده تعيين

 جمله از نادرست رفتارهاي بروز آن پيامد و شود آموزان دانش در حاصلی بی احساس و عالقگی بی و دلسردي

  .است قيمت هر به نتيجه يافتن دست براي نبودن شفاف كردن، تقلب ناسالم، هاي خود ارزيابی

خود  بردن باال در نيز موزان آ دانش عملكرد به نسبت معلم موقع به بازخورد همچنين: بگوييد ها مثبت از 1

 بازخوردهاي و مثبت نكات از هميشه كه داشت توجه بايد اما است موثر آموزان دانش بين تحصيلی ارزيابی

 .كنيد شروع مثبت

 و خسته زود خيلی تكراري كارهاي انجام از آنان. هستند طلب تنوع نوجوانان و كودكان: باشيد داشته تنوع1

خود  ايجاد براي و نكنيد استفاده روش و نوع يك از هميشه باشيد داشته توجه بنابراين شوند می نگيزها بی

 فردي، عملكردي، گفتاري، نوشتاري، تكاليف مانند گوناگون هاي شيوه از بايد آموزان دانش تحصيلی ارزيابی

 .گرفت بهره... و خالقيتی گروهی،

 .كنيد پرهيز آموزان دانش نظرات كردن تحقير رويه، بی انتقادهاي از 1

 بدون و است پرورش و آموزش اساسی اركان از يكی معلم.شويد شريك آموزان دانش روياهاي و ها خيال در 1

 متخصص تنها نه معلم. كرد منظور تربيت و تعليم براي توان نمی را اي سازنده نقش او، نقش گرفتن نظر در

 .است پژوهان دانش گشاي مشكل و دوست و مشفق شاورم سرمشق،  راهنما، بلكه آموزشی، مسائل



.ربای خرید افیل ورد اقبل وریایش هب سایت مراجعه کنید . افیل ربای مشاهده است ین ا  

11 
 

 و رفتار اصالح و صالح در مشتاقانه و مشفقانه آموزد، می را آموزشی مسائل آنكه غيراز بتواند معلم اگر حال

 متعادل عاطفة و احساس روي از بلكه آموزشی خشك مقررات روي از نه آنان با بكوشد، فراگيران تربيت

 جايگاه و حرمت نكند، برخورد ترشرويی و اخم با و عبوس و خشك كند، درک را نانآ موقعيت كند، رفتار

 و شد خواهد پرجاذبه و خوشايند كالس درس، كالس باشد، تفاهم و تعامل در آنان با و دارد پاس را آنان

 .داد خواهند نشان اشتياق كالسی چنين در حضور براي فراگيران

ه  وظيف ترين اصلی واقع در. باشد مسلط و توانا علمی نظر از كه آورد اهمفر را كالس جذابيت تواند می یمعلم

 به را وظيفه اين تواند می بهتر باشد، تواناتر علمی نظر از كه یمعلم و است آموختن و دادن ياد معلم آموزشی

 سطح او درس كالس و نگيرد انجام خوبی به او آگاهی كم با معلم آموزشی وظيفة اگر حال. رساند انجام

 احساس كالسی چنين در حضور به نسبت فراگيران است ممكن باشد، نداشته را دانايی و انديشه از مناسبی

 معلم كه آموزش از سطح همين به توانند می كتاب مطالعة با خودشان كه برسند نتيجه اين به و كنند ترديد

 .يابند دست است، شده دار عهده را آن

 يا آموزشی مقررات و قوانين است ممكن تنها و داشت نخواهد جذابيت رانفراگي براي كالس صورت اين در

 از برخی تجارب در. سازد  راضی كالس در حضور به را ها آن «آموزشی مقررات جبر» تر درست تعبيري به

 در آموزان دانش حضور براي را اي گيرانه سخت قواعد آنكه بدون آنان كه است شده شنيده و مشاهده انمعلم

 كالس به مشتاقانه را آموز دانش اند توانسته علمی گستردة اطالعات دليل به تنها كنند، اعمال و وضع سكال

 .اند برده فراوان هاي بهره كالسی چنين از آموزان دانش و بياورند

 در اما باشد، توانمند علمی لحاظ به یمعلم است ممكن. اوست گويی پاسخ از جدا امري معلم علمی تسلط

  پيش به قوي ذهنی حضور بر عالوه گويی پاسخ زيرا ندهد، نشان توانايی آموزان دانش هاي پرسش به پاسخ

 به احترام جديدتر، و نوتر منابع از استفاده جديد، شبهات و روز انديشه با آشنايی همانند ديگري هاي زمينه
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 در پرسش جوّ حاكميت و مشاركت جلب از استقبال و او براي پرسش حق گرفتن نظر در و فراگير جايگاه

 .دارد نياز كالس

 سؤاالت و ابهامات مطالبات، به كه یمعلم. بود نخواهد گو پاسخ باشد، بيگانه ها زمينه پيش اين با كه یمعلم

 پرسشگر ذهن براي كالسی چنين و كند ايجاد جذابيت آنان براي تواند نمی ندهد، پاسخ آموزان دانش

 .شد خواهد قیتل جاذبه بی كالسی آموزان، دانش

 :توصیف وضعیت موجود  

 آن از تواند می كرد، كسب را( خويش تفكر مورد در اطالعات) ارزيابی خود دانش آموزي، دانش كه هنگامی

 هاي فعاليت تواند می اجرائی مدير يك كه همانطور. كند استفاده خويش يادگيري دهی نظم يا راهبرد براي

 اين و كند كنترل و مشاهده را خويش تفكري فرايند تواند می خصش يك كند، كنترل و مشاهده را شركتش

 محور، مسئله حل و راهبردي تفكر در توانايی شامل ارزيابی خود قواعد. است دادنی آموزش مهارت،

 شامل همچنين اين. است نشده شناخته و شده شناخته كه آنچه ارزيابی و ها، ايده سازماندهی هدفگذاري،

  .است تفكرشان فرايند كردن مشاهده قابل جهت گراندي به كمك توانايی

 :از عبارتند خويش يادگيري راهبرد در روش سه

 پيش و ها، انديشه سازماندهی استراتژي، انتخاب مسائل، كردن مشخص: مسائل به ريزانه برنامه نگرش -

 .نتايج بينی

 .ها استراتژي ثرگذاريا ارزيابی و بازنگري، آزمون،: يادگيري زمان در ها فعاليت مشاهده -

 .اثربخشی و وري بهره براي خاص معيارهاي اساس بر ها خروجی ارزيابی: ها خروجی كنترل -

 كه همانطور. است موثر مسائل براي حل راه يافتن در استراتژيك تفكر و تفكر فرايند بر هوشياري يادگيري

 صرف از است موثرتر كننده حمايت داليل بيان و اصلی ايده طرح چگونه كه داند می نويس مقاله يك

 آيا كه بپرسد ازخود و كرده مشاهده را كارش بتواند بايد نيز يادگيرنده يك است؛ ذهن در هرآنچه نوشتن
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      .....اينجانب . شود می دور آن از يا و رود می حل راه سوي به آيا همچنين و نه يا است فهم قابل هايش ايده

و .سال است كه در آموزش و پرورش در حال خدمت می باشم  .....مدت  ....شهرستان  ......آموزشگاه  ..........

مساله اي كه بنده با آن مواجه شدم  .تدريس می كنم .........پايه  معلمدر سمت  ....هم اكنون در آموزشگاه 

خود ارزيابی به دانش آموزانم به جاي اين بود كه متوجه شدم  وباعث شد كه تغييراتی در كالسم ايجاد كنم

ارزيابی ديگران می پردازند و از خود غافل می شوند و همين موضوع باعث ايجاد عدم رقابت سالم در  ميان 

. انجام دهم زمينه  به همين دليل تصميم گرفتم پژوهشی در اين. نبودو رفتارشان با هم خوب  آنها شده بود 

 . متبديل كن خود ارزيابیآنها را به  ديگر ارزيابیو  

    ( 1شواهد )شیوه گرد آوری اطالعات 

 می آنها. شوند توانمند يادگيري، هاي استراتژي انتخاب در تا كنند كمك را آموزان دانش توانند می ها معلم 

 آنچه توانم می چگونه: بيابند را آنها جواب و بپرسند را ها پرسش اين تا كنند كمك آموزان دانش به توانند

 را نگرش اين بايد زمان چه تا دهم؟ ادامه مسيري چه در كه گيرم می تصميم چگونه كنم؟ دنبال را دانم می

 كنم؟ تست بايد را چيزي چه اين از بعد كنم؟ سوئيچ ديگري استراتژي به بايد زمان چه كنم؟ دنبال

 از كه آنچه بتوانند و كنند كشف را جديد موضوعات تا كند می كمك را آموزان دانش ها پرسش اين تمام

 ها، پرسش اين طرح به آموزان دانش تشويق براي. دهند انتقال ديگر مسئله به اند يادگرفته را مسئله يك

 دسته گفتگوهاي و بحث طريق از اينكه دوم و آموزان دانش براي شوند مدلی بايد خودشان همه از اول

 توضيح ديگران براي را شان فكري فرايند و كرده فكر بلند آموزان دانش تا كنند فراهم را اي زمينه جمعی،

 تشويق به نياز آنها زمان چه كه دريابند توانند می آموزان دانش عملكرد مشاهده با معلمان همچنين. دهند

دربين دانش  پژوهش حاضر .بگويند آنان به را يادگيري جديد هاي استراتژي شدند، درمانده اگر يا و داشته

امسال هم طبق سالهاي قبل براي اينكه بدانم چرا دانش .می باشد       ......آموزشگاه  ..........كالس آموزان 

ديگري  وچه كار كنم كه دانش آموزان از اين حالت خارج شوند وبا ديد پردازندمی  ديگر ارزيابی  آموزان به
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ه نظرشان پی ببرند ابتدا از خود آنها خواستم ك  و كالس درس و  خود ارزيابیبه درس نگاه كنند به اهميت 

دارند ودوست دارند از چه روشی   درس  انتظاري از كالس  بنويسند وبگويند چه   خود ارزيابی را درباره

  ديگر ارزيابی بعداز نظر خواهی از دانش آموزان با مشاور وهمكارانم در باره  . استفاده شود براي تدريس

را  فرزندشان   ديگر ارزيابیآمده وعلل  عمل صحبت نمودم سپس از تعدادي از اولياء دانش آموزان دعوت به

    .شركت در كار گروهی ترغيب نمايم خود ارزيابیتا بتوانم دانش آموزانم را به . جويا شدم ديگراننسبت به 

 تجزیه وتحلیل داده ها

وساير   پس از بررسی نظرات ومطالعه كتاب ها ومجالت مختلف و همفكري ومشاوره با مشاور در مدرسه 

می   به نتايجی دست يافتم كه به شرح ذيل و كالسدرباره علت عدم عالقه دانش آموزان به درس  اران همك

   : باشد

 : نظرات همکاران

 نداشتن انگيزه   -

 ( ...وميهمانی ، شب نشينی و  تفريح)توجه بيش از حد به مسائل جانبی وحاشيه اي  -

 قرار گرفتن وماهواره اي  توجه ،عالقه وتحت تاثير برنامه هاي تلويزيونی -

 تحت تاثير محيط قرار گرفتن -

 والدين به وضعيت درسی دانش آموزان  موقع به   نداشتن برنامه ريزي وعدم رسيدگی به - 

 عدم عالقه به مطالعه  -

  نداشتن انگيزه وهدف  -
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 شبانه روز براي ديدن برنامه هاي تلويزيونی صرف اوقات زيادي از -  

     خانواده تسطح تحصيال - 

اهميت بود به همين دليل از آنها خواستم كه نظرات   نظر خواهی از دانش آموزان براي من بسيار حائز  

البته نظر . بدون نوشتن مشخصاتشان روي برگه اي برايم بنويسند  را   وعلت عدم عالقه شان  ،خواسته ها 

هم نظر سنجی  پايين تراشت بلكه از پايه هاي ها ند پايه ششمی  خواهی از دانش آموزان فقط اختصاص به

دانش آموزان با چند تن از دانش آموزان ممتاز ودرس خوان   عالوه بر نظر خواهی از كليه . به عمل آمد

 .مختصري از گزارش به شرح ذيل می باشد  مصاحبه اي ترتيب دادم كه ودانش آموزان ضعيف 

 : نظرات دانش آموزان  

  :ان ممتاز ودرس خواننظر دانش آموز -الف

  معلمنحوه تدريس - 

 خشك وبی روح بودن كالس  -

   كالسیترس ودلهره واضطراب دانش آموزان از پرسش هاي  -

 س وزمان كم وحجم زياد در- 

 نظر دانش آموزان ضعيف -ب  

  نداشتن انگيزه ودرک درست وروشن از آينده  - 

  صحيح مطالعه عدم عالقه به مطالعه و عدم آگاهی به نحوه - 
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 تحت تاثير محيط قرار گرفتن  -

 نداشتن عالقه به كالس ودرس -

كه حاال جزئی از دغدغه هاي ذهنی من شده بود وبايد   موارد ذكر شده مهمترين مسائل دانش آموزان بود 

 . كردم تا جايی كه می توانستم در بهبود وضعيت تالش می

 یافته های علمی

 است نداده رخ چاپی اشتباه گونه هيچ ،«است بد خود ارزيابی»! ايد خوانده درست ! بله است بد خود ارزيابی

 آن نوع هر از خود ارزيابی با تربيتی، روانشناسی علم هاي آموزه. است نيفتاده قلم از( ؟)سؤال عالمت يا و

  .است مخالف

 تصور شايد. است رهغي و تربيتی هنري، اقتصادي، سياسی، مباحث در مهم بسيار موضوعی خود ارزيابی

 همه در و شده مردم زندگی ناپذير جدايی جز خود ارزيابی. برسد نظر به غيرممكن خود ارزيابی بدون دنيايی

 است امروزي جامعه در شده پذيرفته امري خود ارزيابی كه شرايطی در. است دوانيده ريشه زندگی ابعاد

خود  درباره» كه سؤال اين براي مردم اغلب است؟ دب خود ارزيابی آيا كرد؟ مخالفت آن با توان می چگونه

 ناسالم -سالم خود ارزيابی نوع دو به را خود ارزيابی ابتدا دارند، تكراري پاسخی «كنند؟ می فكر چه ارزيابی

 و است خوب سالم خود ارزيابی كه دهند می توضيح بعد و كرده تقسيم( منفی -مثبت يا و بد يا -خوب يا)

 كه دارد وجود خود ارزيابی نوع دو كه دارد وجود تصور اين بهتر، عبارت به. باشد ناسالم بايدن خود ارزيابی يا

  .است مؤثر و سازنده يكی فقط

خود . گيرد می قرار استفاده مورد گوناگون هاي موقعيت و شرايط در كه است انگيزشی ابزاري ،خود ارزيابی

 توسعه و توليد افزايش براي. است ابزار تنها ها، يلیخ براي و است انگيزشی ابزار ترين شايع ،ارزيابی

. بينيم می خود ارزيابی در را كار چاره كاالها، كيفيت بهبود براي كنيم، می توصيه را خود ارزيابی اقتصادي
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 كنترل غيرقابل افراطی به گاه كه یخود ارزيابي دارد، وجود خود ارزيابی به جدي اعتقادي هم سياست در

 می را اول حرف خود ارزيابی كه هم( پرورش و آموزش) رسمی تربيت بخصوص و تربيت در. شود می كشيده

خود  حس تقويت و ايجاد آموزان، دانش در تحصيلی انگيزه ايجاد براي معلمان و مدارس توصيه بهترين. زند

  .شود می محسوب ضروري و روزمره امري خود ارزيابی از استفاده هم والدين براي. است ارزيابی

. كند می شك آن از استفاده ضرورت در كسی كمتر كه دارد عموميت قدر آن خود ارزيابی حال، هر در

خود  درباره شبهه بزرگترين. شود می بزرگ غفلتی و شبهه به منجر ،خود ارزيابی كردن تلقی عادي و بديهی

 می فكر آنچه از بيش سيارب موضوع اين ندارد؛ وجود آن درباره شفافی و مشخص تعريف كه است آن ارزيابی

 معنا به كسی و انديشند می آن بودن ناسالم و سالم و خود ارزيابی كاربردهاي به فقط همه. است مهم كنيد

 و مقامات) خاص سطح در هم و شود می ديده عامه سطح در هم نقيصه اين. دهد نمی اهميتی آن مفهوم و

 تاثيرگذار افراد

 دانش كه يادگيري هاي محيط. كنند می حمايت كالس، يك در زيابیار خود فضاي از كه هستند شرايطی

 بنيان را ها يادگرفته در تامل و بوده قائل اهميت يادگيري، در ارزيابی براي و باشند، محور يادگيرنده و محور

  .شوند منجر را ارزيابی خود فرهنگ توانند می دهد، قرار آموزش

 دانش از كه هنگامی. دارد تاكيد اهميت با و قدرتمند، دار، یمعن هاي فعاليت بر محور دانش هاي كالس

 با را آنها است، شان قبلی دانش اساس بر كه شوند مشغول هايی فعاليت به كه شود می خواسته آموزان

 وا را آموزان دانش دهند، انجام دار معنی هاي فعاليت كه بخواهد آنها از و بكشد، چالش به پيچيده وظايف

  .يادبگيرند استراتژيك صورت به و باشند داشته تامل كارهايشان بر كه دارد می

 آموزش اگر. دهد می بها آموزان دانش كنونی عقايد و نگرش مهارت، دانش، بر محور، يادگيري هاي كالس

 بر چشم محور، يادگيري هاي معلم شود، تصور آموز دانش و درسی موضوع يك بين پلی ساختن عنوان به
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 تواند می و داند می آموز دانش آنچه از دركی تا كنند می تالش هايی معلم چنين. وزندد می پل سر دو

  .دارند توجه نيز هايشان كشش و عالقه به همچنين كنند كسب دهد انجام

 دانش براي اغلب زيرا كند تامل اش يادگيري بر كه بدهد فرصتی آموز دانش به معلم كه است مهم اين

 شكست چه و شوند موفق چه حال هستند؛ كاري چه انجام مشغول شوند همتوج كه است سخت آموزان

 می متوسط نمره ديگر تكليف در و خوب نمره تكليف يك انجام در آموزي دانش كه وقتی مثال. بخورند

. است گرفته متوسط نمره ديگري در و خوب نمره تمرين يك در چرا كه نشود متوجه است ممكن گيرد،

 بتواند تا گرفته خوب نمره تكليف يك در كه شده چه دريابد تا كند كم را آموز دانش بايد معلم بنابراين

 چنين بدون. بياورد باال هم را تكاليفش ديگر نمره بتواند و گرفته كار به نيز تكاليفش ديگر براي را كار همان

 يك در كه آنچه كه است اين شامل ارزيابی خود. كند پيشرفت نتواند آموز دانش است ممكن كمكی،

  .كنيم استفاده نيز ها موقعيت ديگر در آن از بتوانيم كه برسانيم فهم از سطحی به را ايم يادگرفته موقعيت

 معلمان. است ضروري واضح، و استندارد معيارهاي اساس بر ارزيابی رفتن، فرا به آموزان دانش تشويق براي

 انجام كه كاري متوجه آموزان دانش تا بدهند آنی ورديبازخ آموزان، دانش به فعاليت يك انجام ميانه در بايد

 اين مطلوب حالت. بدهند بازخوردي چنين يكديگر به توانند می نيز آموزان دانش خود. بشوند دهند می

  .بخشند عمق را شان يادگيري و فهم و زده خودارزيابی به دست بتوانند آموزان دانش خود كه است

 هم با آموزان دانش كه هنگامی. شود می ارزيابی خود مهارت افزايش باعث كارگروهی انجام همچنين

 هم و شوند متوجه ديگران تا دهند نظم را دادنشان توضيح هاي روش بايد آنها دارند، تعامل و همكاري

 می چه تو: بپرسند هم از را هايی پرسش چنين بايد آنها. باشند آگاه خود هاي همكالسی دانش از چنين

 چنين كه كالسی هايی فعاليت بفهمی؟ تا بدهم توضيح چگونه دانم می را آنچه دانم؟ نمی من كه دانی

 .متقابل آموزش و گروهی، مسئله حل گروهی، بحث: از عبارتند كنند می تشويق را تعاملی

 :شود می يادگيري در دهی نظم و خويش يادگيري در تامل به منجر زير هاي استراتژي
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 بفهمند تا كند می كمك آموزان دانش به بينی پيش علوم، و رياضی هاي كالس لباغ در: نتايج بينی پيش -

 اوليه فكر تا كند می كمك بينی پيش همچنين. كنند حل را مسئله بتوانند تا دارند نياز اطالعاتی چه

 .كنند مقايسه آزمايش، يا مسئله يك نتايج با را خودشان

 و كار ضعف و قوت نقاط كه كنند می تعيين و كنند می ابیارزي را كارشان آموزان دانش: كار ارزيابی -

 .است بوده كجا در تفكرشان

 چه: مثال كند می سوال آنها از معلم هستند، كار مشغول آموزان دانش كه همانطور: معلم توسط پرسش -

 كند؟ می كمك تو به چگونه اين كنی؟ می را كار اين چرا كنی؟ می داري كار

 را چيزي خوب چقدر كنند می تعيين و كرده تامل خودشان يادگيري مورد در آموزان دانش: ارزيابی خود -

 .كردند كسب را مهارتی يا و اند يادگرفته

 و نوشتنی كارهاي در اما گيرد می قرار استفاده مورد خواندنی هاي فعاليت در اغلب كار اين: پرسيدن خود -

 چك را خود كار يادگيري، درحين هايی پرسش كمك هب آموزان دانش اينكه است؛ مفيد نيز مسئله حل يا

 آگاهانه توانند می بپرسند، سوال خود از كار حين در كه گيرند می ياد آموزان دانش كه وقتی. كنند می

  .كنند معين را دارند كمك به نياز كه هايی زمينه و بدهند جهت را فكرشان

 مفيد شده، خواسته كار يك براي استراتژي كدام كه گيرند می تصميم آموزان دانش: استراتژي انتخاب -

 يك هاي جنبه همچنن و چيست اش يادگيري سبك كه بداند بايد آموز دانش استراتژي، انتخاب براي. است

 .چيست مسئله

 كردن پيدا براي كه كنند می انتخاب آگاهانه آموزان دانش: شده انتخاب يا يافته جهت تفكر از استفاده -

 .كنند استفاده ساختاري نگرش يا و فكري مشخص خط يك از مسئله يك جواب
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 شود می باعث اين. نشينند می گفتگو به معلم با و يكديگر با ها ايده درباره آموز دانش: گفتمان از استفاده -

 شكاف بپرسند، سوال يادبگيرند كه كند می كمك آموزان دانش به و شود عينی بيشتر هرچه تفكرشان كه

 .بياموزند ديگران هاي ايده و ها انديشه از و بيابند، را دارند انششاند در كه هايی

 به فرايند اين. دهند می بازخورد اي سازنده صورت به كارشان مورد در ديگران به آموزان دانش: كردن نقد -

 بازخوردهاي از همچنين و بدهند بازخورد ديگران به افكارشان بيان با كه دهد می اجازه آموزان دانش

 .بياموزند عملكردشان و فكري فرايند بهبود در ديگران

 استراتژي و كرده روز به را تفكرشان و گردند بر خود كار به بازخورد دريافت از پس آموزان دانش: بازنگري -

  .كنند كنترل را خود يادگيري

  خود ارزیابی معنای

 توجه خود ارزيابی معناي به چون ما چيست؟ خود ارزيابی معناي كه ايد كرده فكر موضوع اين به تاكنون    

 و خود ارزيابی كه صورتی در بريم؛ می كار به هم مسابقه واژه با مترادف را آن راحتی به لذا كنيم، نمی

 متفاوت نيز آنها كاربردهاي طبعاً و است متفاوت كلمه دو اين معناي. نيستند معنی هم كلماتی مسابقه

  :كنيد توجه خود ارزيابی و مسابقه تعاريف به. بود خواهد

  .هست نيز ديگري نظر مورد كه هدفی به وصول براي كوششی: مسابقه

 .است طرف دو هر نظر مورد كه هدفی به وصول از ديگري انداختن پس براي كوششی: خود ارزيابی

 هب رسيدن كه تفاوت اين با است، مشترک هدفی به وصول براي كوششی ،خود ارزيابی هم و مسابقه هم

 روشن موضوع هايی مثال با. است ديگري گذاردن سر پشت و انداختن پس به منوط ،خود ارزيابی در هدف

 اين مفهوم در دقت با حال به تا( 1)«گيريد سبقت نيك، كارهاي در»: فرمايد می قرآن در خداوند. شود می

 ديگري، كسی اگر و فرمايد می عطا او به ثوابی خداوند داد، انجام خيري كار كسی اگر ايد؟ انديشيده آيه
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 معنا بدان اين اما دهد، می ثواب كارش با متناسب هم او به خداوند داد، انجام كوچكتر يا بزرگتر خيري

 اگر يا. بيفزايد ديگري ثواب به و كند كم يكی ثواب از خداوند است، بزرگتر يكی خير كار چون كه نيست

 در. كاهيد نمی همديگر از چيزي كند، ورزش هدف همين با هم ديگري و بمانيد سالم كه كنيد ورزش شما

 يك فوتبال در. شود می محروم آن از ديگري آورد، دست به را چيزي كسی اگر و نيست چنين خود ارزيابی

 شاگرد آموزي دانش وقتی مدرسه در. گيرند می قرار بعدي هاي رديف در ديگر هاي تيم و شود می اول تيم

  .گيرند می قرار بعد به دوم هاي رتبه در بقيه شود، می اول

 به هم را خود ارزيابی كلمه راحتی به و فوتبال مسابقه يا و ميدانی و دو مسابقه بگوييم ايم كرده عادت ما

 كردن ورزش. مسابقه نه هستند، خود ارزيابی ميدانی دوو و فوتبال واقع، در اما بريم، می كار به مسابقه جاي

 محدوديت ،خود ارزيابی در بنابراين. است مسابقه نباشد، ديگري انداختن پس و باخت و برد قصد به اگر

 چرا. است دسترسی قابل همه براي هدف و ندارد محدوديتی چنين مسابقه كه صورتی در دارد، وجود هدف

 دادن تغيير كه آنجاست مشكل اما دارد، وجود موضوع اين اثبات براي زيادي داليل است؟ بد خود ارزيابی

 مختلف ابعاد در سال ساليان و شود می آميخته ما زندگی با خود ارزيابی وقتی. است سختی كار ها نگرش

  .بود نخواهد آسانی كار جديد نگرش پذيرفتن است، داشته حضور زندگی

 تصور غيرقابل ابعاد داراي و پيچيده جدي، بسيار بحثی خود ارزيابی موضوع بگوييم اگر بود نخواهد بيراه

 به و دارد غيره و شناختی جامعه روانشناختی، فلسفی، تبعاتی آن نفی هم و خود ارزيابی پذيرش هم .است

 خود ارزيابی با كه بپذيريد اگر شما. دهد قرار تأثير تحت را انسانی مسائل ابعاد تمام تواند می كلی طور

 خاص تبعات خود ارزيابی ونبد دنيايی تصور ترتيب همين به. بپذيريد هم را آن تبعات بايد كنيد زندگی

  .بود خواهد زيادتر العاده فوق آن دردسرهاي و ها دشواري البته كه داشت خواهد را خود

 در مثالً. دهيد می ارائه آن مثبت آثار از شواهدي شما حتم طور به است، بد خود ارزيابی گوييم می وقتی

 خود ارزيابی! بله. باشد آموزان دانش براي نگيزها ايجاد و تحرک عامل تواند می خود ارزيابی تحصيلی، مسائل
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 چه آن كه بدانيد اگر اما. است مفيد و خوب اي پديده كه سازد قانع را ما و باشد داشته مثبتی آثار تواند می

خود  چرا» كه سؤال اين به پاسخ در بگذاريد. گذشت خواهيد مثبتش آثار خير از دارد، منفی عواقب و آثار

 : كنيم اشاره داليلی به «است بد ارزيابی

 آنها نوعی به واقع در داريم، وامی خود ارزيابی به را افراد وقتی. است مقايسه خود ارزيابی اصلی مبناي -اول

 می اگر. فردي هاي تفاوت اصل: دارد منافات روانشناسی اصل يك با مقايسه. كنيم می مقايسه يكديگر با را

 آنها مقايسه به اصراري چه پس است، فرد به منحصر موجودي انسانی هر و متفاوتند هم با انسانها كه پذيريم

 هاي قالب در را متفاوت هاي قابليت و ها شخصيت با هايی انسان خواهيم می زور به چرا داريم؟ يكديگر با

 ضعف با ،خود ارزيابی از استفاده به تمايل كه گفت توان می دهيم؟ قرار شده تعيين پيش از و تحميلی

  .دارد ارتباط گرايانه انسان هاي شنگر

 توجه مورد بسيار بازنده و برنده هاي انسان موضوع. دارد وجود بازنده و برنده هميشه خود ارزيابی در -دوم

 يافته بيشتري اهميت موضوع اين گرا انسان روانشناسی نهضت گسترش با. است بوده روانشناسان از اي عده

 حس القاي آيا دهيم؟ قرار بازنده -برنده قطب دو در را جامعه افراد كه كنيم سعی بايد هميشه چرا. است

 زمانی ها انسان آيا هاست؟ انسان شخصيت اعتالي براي مناسبی ابزار جويی سلطه و طلبی برتري

 سازگاري دينی -انسانی اصول با نگرش اين آيا و بگيرند؟ جشن ديگران بر را شدنشان برنده كه خوشبختند

  دارد؟

 به جوايز اعطاي شاهد مدارس در تاكنون شايد. ست ها برنده از بيشتر ها بازنده تعداد خود ارزيابی در -سوم

 ها وقت بيشتر هم معموالً و) گيرند می جايزه محدودي تعداد. ايد بوده برتر نفرات يا سوم تا اول شاگردان

 خود ارزيابی چون. كنند می تشويق را ها برنده و زنند می دست بقيه و( كنند می تصاحب اينان را ها جايزه

خود  در. دارد مثبتی آثار خود ارزيابی كه كنيم می خوش را دلمان ما شود می اي عده شدن برنده به منجر

 اگر حتی شود می برنده تبليغاتی خود ارزيابی در كه شركتی. است تأمل قابل نكته اين هم تبليغاتی ارزيابی
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 كسانی هميشه ها بازنده و برد می را خود سود باالخره باشد مشابه هايكاال از تر پايين محصولش كيفيت

  .دارند كمتري هاي قابليت واقعاً كه نيستند

 در. شوند می فراموش ها بازنده كه گيرند می قرار توجه مورد اي اندازه به ها برنده خود ارزيابی در -....

 قابليت اگر حتی ها بازنده و اند توجه مورد كه ستنده ها برنده اين ديگري، سوژه هر و هنر اقتصاد، سياست،

 همين در خود ارزيابی روانی مخرب اثر يك. شوند می فراموش تدريج به باشند داشته هم هايی ارزش و ها

 سعی هميشه و كند می تر داغ را خود ارزيابی تنور نشود فراموش كه اين براي برنده فرد. است نهفته موضوع

 در. كنند حفظ را بودنشان برنده كه است اين ها برنده هميشگی و عمده ترس يك. بماند باقی برنده كند می

 را خود تالش اصلی، هدف به نيل در تالش جاي به فرد و كند می تغيير هدف خود ارزيابی در زيادي، موارد

 را خود زشار ديگر او براي اصلی هدف كه است ممكن حتی و نمايد می ماندن برنده و بودن برنده مصروف

 طلبی خود ارزيابی و خود ارزيابی از جزيی شدن فراموش و افتادن عقب از ترس حال هر در. بدهد دست از

  .شوند می فراموش تدريج به ها بازنده خود ارزيابی در. است

 در حتی و سياست در مختلف، صنايع در فوتبال، در. ترها ضعيف تا ترهاست قوي نفع به خود ارزيابی -پنجم

 از مدرسه يك در مثالً كه ايد كرده توجه حال به تا. اند برنده خود ارزيابی در ترها قوي اكثراً مدرسه، يك

 عوامل طرف از خود ارزيابی بهتر، عبارت به و شود می آغاز ها بچه بين خود ارزيابی كه تحصيلی سال ابتداي

 می اختصاص خود به را برتر هاي رتبه ترند قوي كه اي عده زمان مرور به شود، می ايجاد والدين و مدرسه

 به فقط ها ضعيف و كنند می مبارزه هم با ترها قوي فقط مدتی، از بعد. گيرند می فاصله آنها از بقيه و دهند

 می آموزان دانش از زيادي عده در منفی پنداره خود بسط و ايجاد به منجر فرايند اين. نشينند می نظاره

  .است فايده بی كنند تالش و بزنند زور چه هر كه رسند می باور اين به آنها يعنی شود،

 مرزي و حد خود ارزيابی براي توان می كه تصور اين برخالف. است ناممكن اغلب خود ارزيابی كنترل -ششم

 ما معموالً. است ناممكن اغلب آن براي پايان نقطه و محدوده تعيين و خود ارزيابی كنترل عمالً كرد تعيين
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 آن كنترل از ولی كنيم می آغاز را خود ارزيابی غيره، و شخصی زندگی ورزشی، محيط خانه، مدرسه، در

  .نيست آسانی كار آن كنترل ماهيتاً كه است عاطفی بعد خود ارزيابی مهم بعد يك. مانيم می عاجز

 خود ارزيابی اب مخالفت در هم ديگري زياد داليل به! داريد؟ نياز بيشتري داليل به باز دليل، چند اين خوب

 طرح. است طرح قابل حد همين تا و است اي روزنامه بحثی آيد می اينجا كه آنچه ولی كرد اشاره توان می

 مسائل با مرتبط و افراد ساير و والدين مربيان، و معلمان مدارس، بخصوص اي عده براي حداقل موضوع اين

  .باشد تفكر و تأمل قابل تواند می انسانی

 توجه بيشتر قضيه انسانی هاي جنبه به اوالً ،خود ارزيابی كاربرد كه رسيد نتيجه اين به توان می حداقل

 انگيزشی ابزارهاي شناسايی دنبال به -ثالثاً و نشويم خودفريبی و اغراق دچار آن مثبت آثار درباره ثانياً. كنيم

 قرار تأثير تحت هم را قبلی نكات تواند می و است برخوردار بيشتري اهميت از نكته اين. باشيم هم ديگر

 كه هايی روش همچنين و مشاركتی هاي روش بخصوص و ديگري انگيزشی ابزارهاي با جامعه اگر دهد،

  .كرد نخواهد محدود خود ارزيابی به را خود ديگر شود، آشنا دارند معنوي هاي جنبه

  اندیشیدن برای نکاتی

 با خود ارزيابی. گيرد قرار تحقيق و تأمل مورد شدت به بايد دينی -انسانی منظر از خود ارزيابی بحث -2

 آوري شگفت و جديد هاي يافته به روايات و آيات بررسی و مطالعه. دارد آشكار تقابلی اسالم دين مبانی

  .شد خواهد منجر

 كرد خواهد تر غربی را ما خود ارزيابی مبناي بر اي جامعه نهادن بنا و است غرب محصول خود ارزيابی -1

 به بنيادي اي انديشه بدون ما نظام و جامعه چرا! گيرد می سرعت دارد و است افتاده اتفاق اين كه همچنان

 مفهومی و معنا چه قرآنی( هاي مسابقه يا) ها خود ارزيابی دهد؟ می نشان تمايل خود ارزيابی از استفاده

  دارد؟
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 به را خود جاي دارد خود ارزيابی زشی،آمو و تربيتی مباحث در بخصوص غربی جوامع در كه است عجيب -1

 پرورش و آموزش در! شناسيم می انگيزشی ابزار تنها عنوان به را خود ارزيابی هنوز ما ولی دهد می مشاركت

 زمانی چه! نيست جدي چندان ولی شود می گفته انگيزشی جديد هاي روش باب در چيزهايی گهگاه ايران

 ماست جامعه براي محرز تربيتی انحراف يك ارزيابیخود  از استفاده كه شويم متوجه بايد

 ياد اما پيداست يادگيرنده چشمان از خوب( دادن درس) دادن ياد گويد می تربيت و تعليم متفكر شاين

 اين معنی پر گفته اين از شاين روزن منظور شود می پديدار گيرنده ياد رفتار و گفتار از اميز موفقيت دادن

 را چيزهايی هميشه انسانها دارد وجود زيادي تفاوت اميز موفقيت دادن ياد و خوب دادن ياد بين كه است

 مربوط انها زندگی به يا باشند داشته تناسب خودشان هاي توانايی و خصلتها خواستها با كه گيرند می ياد

 ياد يا وزام دانش اگر استوارند اصل همين پايه بر كنيم می مشاهده انسانها از كه رفتارهايی تمام شوند

 مردم ،شهرش، ،زندگيش خودش به آنرا مفهوم و معنی كه كند هضم آنطور را يادگيري موضوع بتواند گيرنده

 ميزان بلكه نكند فراموش هرگز كه گيرند می ياد اي بگونه را مطالب تنها نه دهند پيوند اش جامعه به و

 رسيدن براي رفت خواهد تر تازه العاتاط جستجوي به و شد خواهد بيشتر و بيشتر يادگيري به اش عالقه

 كه باشد اي گونه به درسها دادن ياد اگر اما نمود استفاده كاربردي و فعال تدريس روشهاي از بايد امر اين به

 اند نبرده پی آن واقعی مفهوم به هرگز كه دهند نشان رفتاري خود از شوند وادار اموزان دانش گيرندگان ياد

 خواهند احساس نكنند برقرار ارتباطی خودشان درون يا و خودشان وجود به كه ندكن عمل روشهايی به يا

 انگيزه هيچ چون اند گرفته قرار خود مادر و پدر و معلم دست بازيچه يا هستند ثمر بی و بيهوده فردي كرد

 درس فتنیيادگر مطالب با مستقيم شدن درگير با( آموز دانش) يادگيرنده هر است نيامده بوجود انها در اي

 و تر تازه هاي آگاهی جهت در درنگ بی كه رسند می عميق باورهاي ها يادگيري به و آموزند می چنان

                          .بداند هم باز خواهد می و دارد برمی گام بيشتر

  كرد اشاره ذيل موارد به توان می شود می استفاده دروس آموزش در كه تدريس فعال روشهاي از بعضی به
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  گروهی بحث روش -

  مشاركتی روش -

  همياري روش -

  خرد تدريس روش -

  مسئله حل روش -

  پاسخ و پرسش روش -

  انگيزي ذهن  مغزي بارش روش -

                                                                 شود می پرداخته اول روش چهار به اينجا در كه

  :گروهی بحث شيوه به تدريس روش -  

 عالقه مورد و خاص موضوعی ي باره در منظم و سنجيده گويی و گفت ، گروهی بحث شيوه به تدريس روش

 هاي فعاليت در فعال شركت با آموزان دانش ، روش اين در.  است بحث در كنندگان شركت مشترک ي

 به تري عميق شناخت آن به نسبت پايان در و دهند می قرار بحث مورد را مساله يك مختلف ابعاد كالمی

 گذاشت احترام آنان نظريات به وبايد دارند نظرياتی نيز ديگران كه كنند می درک همچنين. آورند می دست

. گردند می آرا تحمل ي روحيه داراي و آموزند می را ديگران حرفهاي به دادن گوش و كردن استدالل. 

 معلم اصلی ي وظيفه ، روش اين در. كنند می تمرين را گروهی روابط ، گروهی بحث طريق از همچنين

 نقش تواند می او البته.  است شده گفته مطالب صحت و سازمان ، منطق ، بحث جريان يابی ارزش و تحليل

 را آن ، شود خارج اصلی مسير از يا برسد بست بن به بحث كه جا هر و باشد داشته را بحث ي كننده هدايت

 ندهند اختصاص خود به را بحث ، بخصوصی افراد كه باشد مراقب بايد چنين هم. دكن هدايت اصلی مسير به
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 را الزم اطالعات موضوع، درباره فراگيران. داد ارائه متفاوت و مختلف نظرات آن درباره بتوان كه موضوعهايی

  .باشد بحث در كنندگان شركت مشترک موردعالقه موضوع. كنند كسب بتوانند يا باشند داشته

 هستند حلها راه و اصول نتايج، يافتن به مولف خود ،معلم يا كتاب از استفاده از بيش شاگردان روش، اين رد 

  باشند مند عالقه موضوع به شاگردان كه است صورتی در اين و

 علومی عوض در و ندارند كارآيی گروهی بحث براي...  و مهندسی طبيعی، علوم رياضيات، چون موضوعاتی

 قابليت روش اين با شناسی جامعه و شناسی روان و سياسی علوم فلسفه، اقتصاد، تاريخ، تماعی،اج علوم چون

  .دارند تدريس

 ايجاد آموزان دانش در نوعی به بايد معلم هستند مند عالقه آن به كمتر آموزان دانش كه موضوعاتی درباره

 ... و فيلم يك پخش سوال، طرح با مثالً آورد بوجود حساسيت آنها در و كند عالقه

 كه یمعلم. دارد معلم شخصيت به بستگی زيادي اندازه تا گروهی بحث روش مطلوب اجراي ديگر، عبارت به

 موضوع كه كند هدايت را بحث طوري و. باشند داشته گيري تصميم قدرت بايد كند می استفاده روش اين از

                                                     .نشود كشيده بيراهه به

  گروهی بحث روش اجرای مراحل  

  ريزي برنامه و آمادگی: اول مرحله 

  : موضوع انتخاب -2

 روشن و صريح جمالت و كلمات قالب در بايد هدف، با آنها ارتباط و گروهی بحث روش عناوين و موضوعات

  .شود بيان

  :مشترک هاي زمينه كردن فراهم -1
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  .شود يكسان موضوع درباره شاگردان اطالعات سطح است الزم ،گروهی بحث شروع از قبل

  :ارتباطی هاي شبكه آرايش نحوه تعيين -1

  .است موثر ارتباط نوع در فراگيران، نشستن و گرفتن قرار ترتيب

  گروه رهبر -

  شاگردان -

  مهمان شخص -

    ارزياب يا ناظر -

  گروهی بحث اجراي روش: دوم مرحله

  گروهی بحث روش در ممعل وظايف -2

  امكانات كردن فراهم: الف 

  :بحث در شركت: ب 

 نقش بايد و دهد شرح را گروهی بحث ضوابط و هدف مقدمه عنوان تحت بحث، شروع در است موظف معلم

  .دهد كاهش شنونده يك حد تا بحث جريان در را خود

  بحث هدايت و كنترل: ج

  گروه بحث جريان در شاگردان وظايف -1  
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 وسط كنند مطالعه قبل، از موضوع درباره بايد شاگردان. بياموزد آنان به بدقت را شاگردان نقش بايد معلم

 باشند نداشته انتظار كنند، گوش ديگران صحبتهاي به كامالً نكنند، صحبت يكديگر با. نپرند ديگران حرف

    .شود پذيرفته حتماً آنها نظر كه

  : روهیگ بحث روش محدودیتهای و مزایا

  : مزايا

  شود می روشن شاگردان براي تالش و مشاركت مفهوم 

  كند می فعال و پويا را فراگيران ذهن -

  رسند می توافق مورد مشترک هاي ديدگاه به" پايان در شاگردان -

  دارد را كننده كنترل و راهنما نقش معلم -

 می ها بحث و رفتارها مشاهده با.  شد نخواهد دهكنن كسل تدريس و يافته افزايش شاگردان انگيزه و عالقه -

  سنجيد را شاگردان هاي توانايی توان

 می را همديگر وبهتر يافته تقويت شاگردان دوستی عواطف.يابد می كاهش شاگردان خجالت و رويی كم -

  شناسند

  يابد می رشد شناختی هاي توانايی ساير همچنين شود می تقويت رآنان د انتقادي تفكر 

  پرورش  گيـري تصميم و تحليل و تـجزيه قدرت و كالمی هاي مهارت و گفتن سخـن توانايی -

  يابد می

  است استوار منطقی توجيه و استدالل بر يادگيري و آموزش
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  محدوديتها

  .نيست اجرا قابل پرجمعيت كالسهاي براي روش اين - 

  .نيست مناسب چندان ستانمعلم دوره شاگردان براي -

    .دارد احتياج مهارت به و است مشكل بسيار آن اجراي وشر -

   :آن اجراي روشهاي و مشاركتی  تدريس روش

 گروه از استفاده با كه تدريسی هر اما است كوچك هاي گروه در تدريس راهبرد يك مشاركتی تدريس

 روش و الزامات مشاركتی تدريس زيرا.  گردد تلقی مشاركتی  تدريس تواند نمی "لزوما گيرد می صورت

 نمی نگيرد انجام درست صورت وبه خود جاي در الزامات اين كه زمانی تا و دارد را خود به مخصوص هاي

                                .است پذيرفته صورت مشاركتی تدريس گفت توان

 كاراو. باشد می نآموزا دانش ميان گروهی رفاقت و ، همكاري ، مشاركت ي زمينه ايجاد معلم اصلی وظيفه

 تدريس وجودي فلسفه. آنهاست ميان صميميت و همكاري و رفاقت ايجاد بلكه نيست، خود ارزيابی ايجاد

 هاي ويژگی جمله از فردي هاي ويژگی برخی وجود خاطر به  اگرچه،. است سبب همين به "دقيقا مشاركتی

 به ما وظيفه اما. شد خواهد ايجاد موزانآ دانش ميان خود ارزيابی...  و خانوادگی زمينه شخصيتی، هوشی،

 بايد معلم  آمد قبل در كه طوري همان بلكه.  بزنيم دامن آن به كه نيست اين اي حرفه معلم يك عنوان

 ديگران موفقيت به منوط را خود موفقيت آموزان دانش كه  نمايد، هدف اين به معطوف را خود تالش تمام

 می پيدا نجات همگی يا و شويم می غرق همگی)) يا كه كنند پيدا اداعتق شعار اين به واقع در. بدانند

                .گرفت خواهند را آموزان ديگردانش دست تر، قوي آموزان دانش كه است صورت اين در((. كنيم

 تدريس به مربوط هاي تعريف همه در را ايده اين بيافكنيم نظري مشاركتی تدريس تعريف چند به اگر لذا 

 ي شيوه يك را مشاركتی يادگيري گوكال از نقل به مثال؛كرامتی عنوان به. كرد خواهيم مالحظه ركتیمشا
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 با مشترک هدف يك به رسيدن براي كوچك گروههاي قالب در آموزان دانش  درآن كه داند می آموزشی

 احساس نيز ديگران يادگيري برابر در هستند، خود يادگيري مسئول كه اين بر عالوه و كنند می كار يكديگر

                                                              .كنند می مسئوليت

 نيست، مشابه هاي توانايی براساس آموزان دانش بندي گروه معناي به مشاركتی يادگيري  كوهن اعتقاد به 

 بيشتر تحصيلی پيشرفت و هوش نگ،فره زبان، ، نژاد نظر از گروه اعضاي همگونی نا اندازه هر عكس بر بلكه

 . بود خواهد بيشتر مشاركتی يادگيري رويكرد كارايی باشد

 يك مشاركتی تدريس كه يافت دست نتيجه اين به توان می مجموع در شد ارائه كه تعاريفی با توجه با

 است سئولم خود يادگيري مقابل در فرد تنها نه كه است جمعی و فردي يادگيري براي شده توصيه راهبرد

 ها گروه اندازه و تركيب در كه انعطافی با تواند می معلم و است مسئول  نيز ديگران يادگيري مقابل در بلكه

 كنند كار هم با بتوانند آموزان دانش تنها نه كه طوري به. يابد دست اثربخش تدريس يك به آورد می بوجود

                                       .ببرند لذت يادگيري اين زا و  رسانده حداكثر به را ديگران و خود يادگيري بلكه

   گروه اعضا تركيب و گروه هر عضو آموزان دانش تعداد

 مهم كه آنچه اما است كوچك هاي درگروه آموزان دانش بندي گروه مشاركتی تدريس در معلم وظيفه اولين

 حاصل نتيجه حداكثر تا نمود رعايت را واعديق  ، بايستی آموزان دانش بندي گروه در كه است اين است

 دهنده تشكيل اعضاي.كنيم پيدا دست خود دلخواه نتايج به گروه تشكيل از نتوانيم است ممكن وگرنه  شود

 بزرگساالن و نوجوانان با كودكان تحمل آستانه. كند می پيروي "تحمل آستانه " علمی قانون از هرگروه ي

 يك در شوند، می خسته زود. دارند بزرگساالن به نسبت كمتري تحمل آستانه كودكان. است متفاوت "كامال

 در بايد لذا.  نمايند حفظ مدتی تا را آن و ساخته برقرار رابطه افراد از بيشتري تعداد با توانند نمی واحد زمان

 با مستقيمی ابطهر گروه، هر اعضاي تعداد يعنی. داد قرار توجه مورد را عوامل اين آموزان، دانش بندي گروه

 سن  هرچه و كمتر نيز گروه اعضاي تعداد ، كمتر آموزان دانش سن  چه هر. دارد آموزان دانش سن
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 آموزان دانش  گروه اعضاي تعداد  است، بهتر. باشد بيشتر تواند می نيز گروه اعضاي تعداد ، باالتر فراگيران

 و متوسطه هاي دوره آموزان دانش و نفر 1 تا 1 یراهنماي دوره آموزان دانش  نفر، 1 تا1 ستانمعلم ي دوره

                                                                                                . نفرباشد 7 تا 1 باالتر

 به ارك اين اگر اما.  كنند تعيين را گروه اعضاي خود آموزان دانش دهيد اجازه است ممكن كه جايی تا: الف

                       .كند دخالت گروه اعضاي درتعيين كه دارد حق معلم نشد انجام درستی

 زرنگ و متوسط ، ضعيف طيف سه ازهر آموزانی دانش ، گروه هر در كه باشد داشته توجه بايد معلم: ب

 را آنها  هايی، روش از ادهاستف با تواند می معلم ننمايند؛ عمل اينگونه آموزان دانش اگر. باشند داشته حضور

 .                                                                                    دهد سامان سرو

 :اجرای راه حل جدید 

 .تصميم گرفتم از رايانه و فناوري اطالعات استفاده نمايمتدريس  جهت تنوعبنابر اين  

 : روش اجرا 

ارزشيابی ونحوه عالقه نمودن دانش   هرچند موضوع روش. د درس را تدريس نمودقبل از ارزشيابی باي

تدريس اينجانب در كالس درس نموده وبعدا به   می باشد ولی ابتدا اشاره اي كوتاه به روش آموزان به درس 

بيشترين تدريس زمانی می تواند   در طول اين سال ها به اين نتيجه رسيده ام كه. روش ارزشيابی می پردازم

 : راندمان را داشته باشد كه 

 . داشته باشد وبراي آن ارزش قائل شود  به موضوع مورد تدريس عالقه واقعی معلم -

 . باشدمورد استفاده قرار گيرد  براي دانش آموزان ارزش قائل شود كه اين درس در هر رشته اي كه -

كمك آموزشی نظير نرم افزار   استفاده از وسايلآشنايی با انواع روش هاي نوين تدريس در امر يادگيري و -

 ...ووتدوين آن ،فيلم آموزشی هاي آشنايی 
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 :روش تدریس  

 معلمجلسه اول ورود به هر كالس را با نام جلسه معارفه و آشنايی آنان با روش تدريس وانتظارات   معموال 

 .می پرداختم  درسبه اهميت يادگيري نمودن آنان   وآگاه از آنان 

تدريس شروع می شود براي اينكه به عمق مطالب درسی پی ببرند در جلسه اول مطالبی   در جلسه دوم كه 

مطالعه اين درس در اختيار دانش آموزان قرار می دهم اينكه محيطی را براي مطالعه انتخاب   راجع به نحوه

نی براي مطالعه هر درس وساكت ، از لحاظ نور دهی مكان مطالعه ،اختصاص چه زما  نمايند فضاي آرام

با وجود توضيحاتی كه در جلسه معارفه حاصل تجربيات بنده در  معلماز تدريس   ،پيش مطالعه دروس قبل

  درسدانش آموزان قرارداده تا آنان را به مطالعه وكتابخوانی نه تنها به  مورد شيوه مطالعه بوده در اختيار

 .نشان دهند غير درسی عالقه بلكه به ساير دروس ومطالعات

دقيقه سر كالس به مطالعه    12الی  21قبل از تدريس در جلسه اول از دانش آموزان می خواهم به مدت  

  درس پاورپوينت روي تابلو براي آنها می نويسم يا   بپردازند تا بنده رئوس مطالب واهداف رفتاري را يا درس

 . يت راه اندازي نمايمنموده ام در سا  را كه خودم براي اكثر دروس به آماده

توجه می كنم كه يكی از مشكالت آنان   مطالعه در كالس به نحوه مطالعه دانش آموزان در حين پيش   

مطالعه سعی نماييد با تمركز حواس   براي دانش آموزان توضيح دادم كه هنگام. مطالعه با صداي بلند بود 

دقيقه در مورد  1اصلی حداقل   از تدريس مبحثبيشتر وبا چشم مطالعه نماييد يا اگر فرصت شد قبل 

رابراي آنان نمايش دهم   اهميت موضوع تدريس بحث نمايم يا گوشه اي از فيلم آموزشی راجع به تدريس

 . موضوع رابداند  وآنقدر موضوع را مهم وجذاب جلوه می دهم كه دانش آموز دوست داشته باشد

  :به عنوان مثال 

 و بوسيله پاور پوينت مك آموزشی تدريس به كمك وسايل ك -
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  كاوشگري الگوي –پرسش وپاسخ  -گروهی –از روش سخنرانی  روش تدريس تنها يك روش نيست بلكه  - 

با توجه به موضوع درس ووضعيت كالس و آشنايی با شعرا  ادبياتبا استفاده از فيلم آموزشی ونرم افزار 

   . می شود استفاده

می دهم واز ساير  ان فرصت مطرح نمودن سواالتی كه به ذهنشان می رسد رادرحين تدريس به دانش آموز

واصالح می   دانش آموزان می خواهم كه پاسخ دهند ودر نهايت پاسخ هاي دانش آموزان را جمع بندي

 . نمايم

 سعی می كنم كالس را زنده وفعال نگه دارم بدين منظور در ضمن تدريس سوال می كنم -

 به منظور عالقه مند نمودن دانش آموزان. اسخ صحيح را بدهد همان موقع نمره می گيردهر دانش آموز ي پ 

  را در اختيار آنها قرار می دهم درسموضوعات  

به جمع آوري   درسبخشی از نمره مستمر   روش ديگر براي عالقه مند نمودن دانش آموزان اختصاص -

استانهاي ديگر به خصوص در نيمسال دوم   ستان ياا شاعران و نويسندگانموضوعات از   درسآلبوم عكس 

 . پرداختمبه انجام پژوهش  به صورت گروهی 

مثل  درساستفاده از وسايل دست ساخت : جهت عالقه مند نمودن دانش آموزان  روش ديگر -

 نشريه،بروشور،روزنامه ديواري،چند رسانه اي

 ارزشیابی

از خالصه  پاورپوينت تدوين نرم افزار به صورت –مقاله  تهيه :دانش آموزان در كالس شامل  فعاليت هاي

ضبط كرده اند با توجه به موضوع  درسفيلم هاي آموزشی كه از تلويزيون در مورد موضوعات  -درسدروس 
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كنفرانس  –   وتهيه آلبوم عكس  جمع آوري اخبار  –تهيه عكس از اينترنت  –يك تكه از روزنامه   – كتاب

 يين نمره ارزشيابی نقش دارد در تع ...در كالس و

 :در اجرای روش ارزشیابی مراحل زیر انجام می شود که عبارتند از 

موضوع درس تدريس می شود وشيوه هاي ارزشيابی به دانش آموزان در  در دومين جلسه حضور در كالس 

  جلسه اول معارفه گفته می شود

 : اولین ازرشیابی کالس  

دانش آموزان  معلمرا و  معلمطول سال اولين ارزشيابی است زيرا دانش آموزان يكی از اولين ارزشيابی هاي 

دانش  معلمرا و  صحت ارزشيابی–روش ارزشيابی  – معلمدانش آموز نوع سواالت . را ارزشيابی می كند

 . آموزان قوي وضعيف وسطح كالس را تشخيص می دهد

الف وب تقسيم می شوند وهر جلسه از يك گروه كالس به دو گروه   از جلسه دوم به بعد دانش آموزان -

هر جلسه ازيك گروه درسی می . دانش آموزان ضعيف هستند هم قوي   درسی پرسيده شود در هر گروه هم

درس نپرسيده ام درس می پرسم وجلسه بعد از گروه بعدي به اين   پرسم ونمی گويم از جايی كه از شما

 .ابی می شوند ارزشي  ترتيب همه كالس همه ي كتاب را

معرفی می شوند ، البته به دانش آموزان گفته می شود كه  هر ماه برترين ها به مدير مدرسه   در پايان  -

معرفی خواهند شد ولی هر گز اين كار نمی شود اما به صورت خصوصی از اوليا ء آنان دعوت   بدترين ها هم

 . به عمل می آيد

 . دادن جايزه به برترين ها -انش آموزان تشويق توسط د –معرفی سر صبحگاه   - 
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وترغيب كننده است دربين دانش آموزان شور وهيجان ايجاد می كند   بر انگيز خود ارزيابیبسيار  اين روش 

دانش آموزان براي اولين بار اسمشان سر صف خوانده می شود ،جايزه می گيرند اسمشان به  اينكه بسياري از

 .تابلو می رود آموز زرنگ روي  عنوان دانش

 . را تشويق يا در صورت امكان به اردو می بريم  29باالي   - 

 . شما خوب باشد بيشترين تاثير را در نمرات مستمر دارد اگر اين نمره -

انجام می شد واز علت غيبت دانش آموزان مطلع می   قبل از شروع درس هر جلسه حتما حضور وغياب -

شد كه دانش آموزان احساس ارزش كنند وبداند كه   مين كار باعث میشدم واحوالشان را می پرسيدم ه

 . مهم است  ش به اوعالقه مند است وحضورش در كالس برايممعلم

ان مطرح نمودند انجام معلمجلسه شوراي  يكی ديگر از كارهايی كه با توجه به نظر يكی از همكاران كه در  -

نظر درسی ضعيف است كار كند و  ان با دانش آموزي كه ازدادم اين بود كه هر دانش آموز قوي ودرس خو

ضعيف ،دانش آموز قوي را تشويق  وضعيت دانش آموز ضعيف بهتر شود به نسبت بهبود وضعيت دانش آموز

آموز ضعيف كار نموده   دانش آموزان درس خوان داوطلبانه وبه اختيار با يك يا دو دانش. خواهيم كرد

 .وضعيت درسی بهتر ازقبل شد

 خود ارزیابیدر ایجاد  گروهی های فعالیت ضرورت 

 دشواري دو كم دست مشاركتی يادگيري هاي روش از گيري بهره كه كنند می ادعا همكارانش و جانسون

 و هدف بی بيگانگی، خود از گيري، گوشه شدن افزوده و تحصيلی پيشرفت افت: برد می بين از را ممكن

 رفتن باال سبب افزايد، می مدرسه به مثبت نگرش بر است روشی اين و جمعی هاي فعاليت در بودن ناراحت

 .بخشد می بهبود را آموزان دانش بين فردي روابط و شده نفس به اعتماد
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 باشند، داشته ارتباط يكديگر با ها گروه است الزامی يادگيري، هاي گروه گيري گوشه از گريز براي

 .بگيرند الگو و كنند ديدن ديگر يك كارهاي از نياز صورت در و دهند نشان هم به را كارهايشان

 می كمك فرد به ديگران به دادن ياد زيرا بياموزند انتظار حد از بيش كه شود می باعث گروهی هاي فعاليت

 مهارت و شوند می ديگر يك به نسبت متقابل مسئوليت داراي افراد. بفهمد بهتر را خود هاي آموخته تا كند

 .شود می آموخته مستقيم ورتص به اجتماعی هاي

 خود ارزیابیدر   گروهی های فعالیت مزایای

 تحصيلی پيشرفت

 يادگيري جريان در فراگيران تر فعال شركت

 يادگيري براي تر بيش انگيزش

 خويش يادگيري و آموختن براي تر بيش پذيري مسئوليت

 ارتباط برقراري و همكاري هاي مهارت پرورش

 مدرسه و رسد به تر بيش مندي عالقه

 آموزان دانش هاي يادگيري از معلم ارزيابی و مشاهده براي تر بيش هاي فرصت تدارک

 خود قوت نقاط ابراز توانايی كسب

 ديگر هم با فكر چند زدن پيوند فراگيري

 نفس عزت افزايش
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 مديريتی خود هاي مهارت پرورش

 نقاد تفكر پرورش

 يادگيري هاي سبك تفاوت به توجه

 .دهند می افزايش ديگر يك با كار براي را خود توان جمعی شآموز طريق از

 يادگيري هاي بخش از آموزان دانش لذت احساس

 .آموزند می يكديگر از ها گروه اعضاي

 رشد به كه شوند می ترغيب و تشويق گروهی كار در كه است همكاري و مشاركت گروه در كار اصلی مزيت

 .كند می كمك نيز آموز دانش اجتماعی هاي مهارت

 (  2شواهد ) گرد آوری اطالعات

، به   بعداز انجام دادن اين كارها تصميم گرفتم كه دوباره نظر دانش آموزان را نسبت به كالس جويا شوم

 همين دليل برگه هاي نظر خواهی رابين دانش آموزان توزيع نموده واز آنها خواستم نظرات ، انتقادات و

 وروش تدريس بيان كنند ادبيات پيشنهادات خودرا نسبت به درس 

 .صحبت شود   اختصاص نداشته باشد در صورت امكان از مباحث بيشتري  درسفقط به   درسكالس  – 2

شود  استفاده  نت يپاورپوخوانا نيست سعی شود بيشتر از نرم افزار  معلمدر هنگام نوشتن سريع ، خط  -1 

    .شده است تدوين  معلمكه توسط خود 

 درسزيادي به فيلم هاي آموزشی فراهم شده توسط دانش آموزان در مورد موضوعات   هار عالقهاظ -1   

 .داشتند
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ارزنده   معلوماتتدريس   اظهار رضايت اكثر دانش آموزان از نحوه تدريس وشيوه ارزشيابی   در نهايت -1

وضعيت تهيه   هاي براي بهبود،راهكار درساي دارند پرسش نامه اي در باره علل عدم عالقه دانش آموزان به 

 .وبين دانش آموزان توزيع شد 

 .شركت می كردند و اين باعث رضايت بنده می شد درسهمواره دانش آموزان در فعاليت هاي گروهی در -1

آموزان به اين نتيجه رسيدم كه بيشترين تاثير را در عالقه مندي يا عدم عالقه  با توجه به اظهار نظر دانش   

 :  زان به كالس ودرس رادانش آمو

واستفاده از شيوه هاي مختلف تدريس و آشنايی با شيوه هاي  معلمرفتار وبرخورد ونحوه ارزيابی وتدريس  -

 آموزشی   نوين

 استفاده از نرم افزارهاي آموزشی –

 فيلم آموزشی -

 درسنرم افزار  – 

 آزمايشگاه عملی –

 برنامه تلويزيونی- 

 . بر جاي می گذارد معلمتدوين شده توسط  وبالگ– 

بخشيدن به آن است ،يعنی آن را  به طور كلی بزرگترين هدف آموزشی پر كردن ذهن نيست ،بلكه نظم

 .چنان پرورش دهيم كه از قابليت هاي خودش استفاده كند
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 :  كار گروهیراههای عالقه مندی دانش آموزان  

 . هاي گروهی وارائه كنفرانس توسط آنانكالس در بحث  فعال نمودن وشركت دادن دانش آموزان به -

 ايجاد انگيزه در دانش آموز -

 وارزش گذاري به شخصيت دانش آموز ودرک آنها   برخورد محترمانه -

    ريبا استفاده از روش هاي نوين يادگي  در كالس  ايجاد تنوع ونشاط-1آموزش نحوه صحيح مطالعه  -

آنها رغبت درپی فعاليت گروهی سطوح باالتر  ی شود ،زيراهمياري باعث رشد ادراک دانش آموزان م - 

 (  2131،132ووالن ،  اليس)می شوند ( كاربرد ، تجزيه وتحليل و ارزيابی )يادگيري 

ومهارت رهبري آنان   در بحث هاي گروهی همه ي اعضاي گروه فرصت اظهار نظر ورهبري را می يابند -

 گر را به طور طبيعی تجربه می كنندتقويت می شود ، هم چنين كار كردن بايكدي

 :درسپیشنهاداتی جهت فراگیری بهتر  

تدريس در فرايند ياد دهی ويادگيري كه موجب   ان محترم با انواع روش هاي نوينمعلماستفاده وآشنايی  - 

 . مندي بيشتر دانش آموزان در بحث هاي درسی وعلمی می شود  تنوع وعالقه

 . در كالس معلمدقيقه قبل از تدريس  12  ش آموزانپيش مطالعه درسی توسط دان -

ان ومسئوالن مدرسه ها با دانش آموزانی كه قصد انجام فعاليت هاي خارج معلممشاركت هرچه بيشتر  -

 .مدرسه را دارند  از



.ربای خرید افیل ورد اقبل وریایش هب سایت مراجعه کنید . افیل ربای مشاهده است ین ا  

41 
 

وشركت  درسان معلمافزايش واهميت دادن به دوره هاي تخصصی آموزش ضمن خدمت دانش افزايی  -

          فعال همكاران

   درسمتخصص براي تدريس  ان غيرمعلماستفاده نكردن از - 

 ان معلميادگيري توسط  –مستمر از نحوه تدريس وتهيه چك ليست هاي آموزشی   استفاده از ارزشيابی -

 ومجالت آموزشی اين رشته  درسمجهز كردن كتابخانه هاي مدارس به كتاب هاي  -

 ی مدارس ومناطق آموزش وپرورش وسيستم هوشمند رايانه اي دبياتادر صورت امكان تاسيس وتجهيز اتاق  -

 دانش آموزي  پژوهش هاي ان وجشنواره هاي از معلمبرگزاري جشنواره هاي تدريس  -

 استفاده از سايت تكنولوژي آموزشی وتجهيز مدارس   -

راي هر درس به در صورت امكان براي هر درس كالسی اختصاص داده شود وامكانات الزم مورد نياز ب -

 ودانش آموزان قرارداده شود  معلمتناسب رشته تحصيلی ودرسی كه تدريس می شود در اختيار 

استفاده بيشتر از نرم افزا رهاي آموزشی می تواند در عالقه دانش آموزان موثر باشد به عنوان مثال مطالب  -

اين  درسمانطوري كه بنده در دروس آماده كرده ودر كالس استفاده شود ه  پاورپوينت درسی را به صورت

 .كار را انجام داده ام 

تشكيل وحمايت از انجمن هاي علمی فرهنگيان ودانش آموزان با امكانات وفضاي فراهم  تشكيل بانك  -  

 اطالعاتی در دسترس عموم از موفقيت ها وتجارب گذشته دانش آموزان برتر وفرهنگيان نمونه 

 پژوهشی نه صرفا در قالب گروههاي آموزشی  –كل علمی به ش معلماحياي پژوهشگاه  -
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بعد از چند سال كميت   برنامه ريزي وسرمايه گذاري صبورانه وهدفمند بركيفيت آموزشی كه به تبع -

 . آموزشی مورد نظر را نيز فراهم می كند
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 : نتیجه گیری

 .كنيم تقويت را آنها و اسيمبشن را خود هاي توانايی كه است اين ديگر ارزيابی بردن بين از راه

 در توانايی لحاظ از افراد همه همچنان كنيم شكوفا را آنها و كنيم تقويت را خود هاي توانايی چقدر هر ما اما

 !شود می ديگر ارزيابی ايجاد سبب خود امر همين و نيستند سطح يك

 آن افتد نمی اتفاق اين وقت آن كند حركت هم آنها مسير در و بشناسد را خود هاي توانايی انسانی هر اگر

 ديگر ارزيابی كه اشخاصی  من گمان به. است تر آسان هستی كه صورت همان به خودت پذيرش موقع

 موفقيت گويد می كه كنم می نقل  گوته از اي جمله من. گيرند می ناديده را خود هاي توانايی معموال كنند می

 لذت آوردي دست به آنچه از كه است آن خوشبختی اما آوري دست به خواهی می كه را آنچه اينكه يعنی

 شكوفا را آنها و باشد شناخته را خود هاي توانايی فردي اگر  من، نظر به هست كه اي  نكته بنابراين. ببري

 .رسد می نفس پذيرش از درجه يك به ناخواه خواه كند،

 است متوسط حد در هايش توانايی ينكها از اما كند شكوفا كامال را هايش توانايی نفر يك كنيد فرض حال

 !كرد خواهد ايجاد ديگر ارزيابی او در نگرش اين قطعا و كند نارضايتی احساس است ممكن

ديگر  ميزان برساند اوج به را خود هاي توانايی و بكند را خود تالش نهايت متوسط هاي توانايی با فردي اگر

 از بيشتر كه شود می ايجاد اشخاصی در ديگر ارزيابی عمدتا ولی. يافت خواهد كاهش شدت به شارزيابي

 زندگی ببينند كه كنند می اين به معطوف بكنند خود هاي توانايی پرورش به معطوف را تالششان اينكه

 اينكه از و بزند را شان خانه در سعادت كه هستند اين منتظر افراد اين. است داشته دستاوردي چه ديگران

 .هستند مند گله هميشه زده ار ديگران خانه در شانس

 ديگر بار يك و كنيم منفك كند می تحميل ما به اجتماع كه هايی آموزه از را ذهنمان مقدار يك بايد

 خودمان آنكه بدون. داريم قرار غريبی و عجيب تبليغاتی بمباران در ما. كنيم تعريف خودمان را هايمان واژه
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. پذيريم می خاصی شكل در فقط را موفقيت شود؛بنابراين می تلقين ما به مختلف ابزارهاي با ها ارزش بدانيم

 وضع از ناخشنودي يك از ناشی ديگر ارزيابی اين كه دريابيم كنيم می ديگر ارزيابی كه وقتی بتوانيم اگر ما

 طبيعتا كنيم تعريف ذهنمان در كند خشنود را ما تواند می كه را آل ايده و مطلوب وضع بعد و است موجود

 .شود می گذاشته ما روي پيش هم راه

 !رسيم نمی آنها به اما كنيم می تعريف خودمان براي را ها آل ايده ما اوقات گاهی نيست، طور اين هميشه اما

 بودند اين دنبال همه ما  دوره در مثال. دهيم قرار بازنگري مورد آل ايده از را هايمان تعريف بايد مرحله اين در

 يك مثال كه باشد اين در فرد يك توانايی همه است ممكن كه است حالی در اين ؛شوند مهندس و دكتر كه

 يكسري فقط ما جامعه در اما دارد را خود جايگاه تخصص هر و حرفه هر صنعتی جوامع در. شود ماهر آشپز

 نهاآ به جامعه كه شود می همان هايشان آل ايده هم اشخاص اين بنابراين، دارند اعتبار خاص هاي پوزيشن

 .است كرده ديكته
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 :منابع قابل استفاده  

آشنايی با يادگيري از طريق همياري ،ترجمه طاهر رستگار ومجيد ملكان،نشرنی ، . اليس ، سوزان ووالن  - 

 2131تهران ،چاپ هفتم ،

بيت ، ترجمه محمد رضا بهرنگی ، نشر كمال تر 1222بروس ، چويس،ويل ،مارشال ،الگوهاي تدريس  -

 .  2132تهران ،چاپ اول ،

 .  2131شعبانی ، حسن ، مهارت هاي آموزشی ، روش ها وفنون تدريس ، انتشارات سمت ، تهران ، -

،  ....حايري زاده ، قاسم خان ، سودابه ، محمد حسين ، يادگيري از طريق همياري ، نشرنی ،تهران ، چاپ  -

2131  . 

تدريس ، يادگيري مشاركتی ، نشر فراانگيزش ، مشهد ،چاپ دوم كرامتی ، محمد رضا ، الگوهاي برتر  -

،2131  . 

،  1يا رفاقت در كالس ، مجله روانشناسی تربيتی ، دانشگاه تهران ، سال سی ويكم ، شماره  خود ارزيابی -

     19.  2132پاييز وزمستان 


