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ت�هاىگى و مهارهم�تنيد تفكر در
نامه�ىگيرى از طريق برياد

شىسى و آموزدر
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مسوگاه مرديد
 آن�چه كه در وهله�ى اول در ديدگاه مرسوم ديده مى�شود، تفاوت نگرش�ها در ارتباط با غلبه�ى

مهارت�ها و محتوا در دوره�هاى ابتدايى و متوسطه است.
 (خواندن، نوشـتـن و٣R، تدريس مهارت�ها غلبه دارد؛ يعنـى تـدريـس  دوره.ى ابتدايـى در

حساب كردن). در حالى كه حوزه�هاى محتوايى چون علوم و مطالعات اجتماعى، به ميزان كمترى
مورد توجه هستند (ساعات كمترى را به خود اختصاص داده�اند ـ مترجم). آمـوزش مـهـارت�هـا

 همه�ى تالش�هاى آموزشى غرق در آن مى�شوند. از اين�رو سمـت وًآن�قدر نافذ است كه تقريبا
سوى متون اساسى خواندنى، درگير كردن دانش�آموزان در مهارت�هاى خواندن و مهارت ادبى
است. مطالعات اجتماعى نيز بر مهارت�هاى نقشه�خوانى تأكيد دارند. گرچه دست�يابى به سطوح
باالى تفكر نيز مورد توجه است، اما جانب�دارى از محتوا چندان مورد تأكيد نيست. زيرا اعتقاد
بر اين است كه از طريق تمركز بر «مهارت�ها»، دانش�آموزان از حجم انبوهـى از مـحـتـوا طـى
سال�هايى كه پيش رو دارند، به�تدريج آگاهى پيدا مى�كنند. طرح�هاى آموزشى در زمينه�ى آموزش

 به صورت تلفيقىًخواندن و مهارت�هاى نوشتن در سراسر برنامه�ى درسى دوره�ى ابتدايى، عموما
هستند.

، محتواى موضوعات درسى غـلـبـه دارد و تـصـور غـالـب آن اسـت كـه دوره.ى متوسـطـه در
 مهارت�هاى پايه را ياد گرفته�اند. براى دانش�آموزانى كه مهارت كافى به�دستًدانش�آموزان تقريبا

 آموزش�هـاىًنياورده�اند، آموزش جبرانى برگزار مـى�شـود. در درس زبـان انـگـلـيـسـى، عـمـدتـا
پيشرفته�تر در خواندن و نوشتن غلبه دارد. در اين درس، دانـش�آمـوزان در خـوانـدن و نـوشـتـن

متون ادبى، تمرين بيشترى مى�كنند تا از سواد ادبى، برخوردار شوند.
 مورد اعتراض قرار مى گيرند،ً برنامه�هاى خواندن و نوشتن در ساير حوزه�هاى درسى، غالبا

زيرا اعتقاد بر اين است كه موجب قربانى شدن محتواى ساير درس�ها مى�شود. تلفيق طرح�هايى
كه دست�يابى به تفكر در سطوح باال را توصيه مى�كنند، به�ويژه در متون درسى كه به�طور طبيعى
از پيچيدگى عقالنى برخوردارند، مانند متون علمى دانشگاهى، ممكـن اسـت كـه از ارزش ايـن

درس�ها به لحاظ آموزش و يادگيرى بكاهد.

د آينده.نگراهبر ر
 در اين مفهوم، «برنامه�ى درسى» در همه�ى كالس�هاى درس دو سطح را شامل مى�شود:

برنامه�ى درسى و فرابرنامه�ى درسى.
 شامل محتواى معين و مفاهيم خاصى است. آگاهى درباره�ى جهان، براىبرنامه.ى درسى 

همه�ى دانش�آموزان امرى حياتى و مهم محسوب مى�شود؛ حتى آن�هايى كـه در كـالس�هـاى
ابتدايى تحصيل مى�كنند. پس به هيچ وجه نمى�توان تحت عنوان مهارت�هاى اساسى آن�ها را

 موضوعات و ايده�هاى مهمى را مطرح مى�كند و آمـوزشًكنار گذاشت. برنامه�ى درسى معموال
آن، امكان تحصيل اين ايده�ها را براى كودكانى فراهم سازد كه در سنين و مراحل متفاوتى از

رشد و درجاتى متفاوت از زمينه�هاى گوناگون دانش هستند.
 صرف�نظر از زمانى كه محور اصلى آموزش «كشw كردن» است، به ادبيات و نه «خواندن»،
به عنوان موضوعى درسى نگاه مى�شود، موضوعات آموزشى درسى گوناگون، با توجه به توانايى

ه.ى ابتدايىدور در
ت.ها تدريس مهار

د غلبه دار
يعنى تدريس
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دانش�آموزان براى بسط تجربه�ى آن�ها، انتخاب مى�شوند. برنامه�ى درسى دوره�ى متوسطه بر
محور محتواى مرسوم تدوين مى�شود و گاه دو يا چند موضوع درسى با يكديگر و به روشى كه در

قسمت قبل بدان اشاره شد، با يكديگر مرتبط مى�شوند.
، شامل مهارت�هاى يادگيرى و راهبردهايى است كه در مـوارد زيـر بـهفرابرنامه.ى درسـى 

دانش�آموزان كمك مى�كند:
 ١. آشنايى با محتواى برنامه�ى درسى كه بايد آموخته شود.

 ٢. رشد ظرفيت براى تفكر و يادگيرى مستقل.
 براى دانش�آموزان همه�ى كالس�ها و همه�ى معلمان، صرف�نـظـر ازفرابرنامه.ى درسـى 

حوزه�ى كارى آن�ها، الزم است با برنامه�ى درسى تلفيق مى�شود تا از يك طرف، مهارت�هايى را
كه در برنامه�ى هفتگى انتخاب و آموزش داده مى�شوند، تقويت كند و از سوى ديگر، ارتباطات
موضوعات درسى را براى دانش�آموزان روشن سازد. فرابرنامه�ى درسى، در تلفيق با موضوعات
درسى، شباهت�ها و تفاوت�ها را برجسته كند. براى معلمان دوره�ى متوسطه، فرابرنامه�ى درسى
ابزارى است كه توالى مهارت�هاى يادگيرى با توالى محتوا در هر موضوع درسى را جفت و جور

مى�كند.

سىنامه.ى درابرت.ها در فر مهار
 شايد مهم�ترين سؤال درباره�ى فرابرنـامـه�ى درسـى، سـؤال دربـاره�ى مـحـتـواى آن بـاشـد.
فرابرنامه�ى درسى چه چيزى است كه برنامه�ى درسى از آن غفلت كرده اسـت؟ در ايـن�جـا الزم
است، به سه موضوع مشخص كه به طراحى فرابرنامه�ى درسى كمك مى�كنند، تـوجـه كـنـيـم:
«مهارت.هاى تفكر و مهارت.هاى نمادين»، «مهارت.هاى آشـنـا و خـالق» و «آمـوزش از

طريق تمرين و سازمان دادن».

ت.هاى نمادينت.هاى تفكر و مهارمهار
 براى بيشتر مربيان معاصر، در زمينه�ى رشد دانش�آموزان، موضوع تفكر به عنوان يك دستور
كار مهم مطرح است. مهارت�هاى تفكر، قسمت مهمى از فرابرنامه�ى درسى است و از طـريـق
آن، فرصت�هاى زيادى براى تلفيق مهارت�هايى نظير تصميم�گيرى، حل مسئله و تفكر خـالق

»جشن چاى بوستـوندر تمامى موضوعات درسى فراهم مى�شود. براى مثال، مطـالـعـه�ى «
موقعيتى را براى دانش�آموزان فراهم مى�كند كه خودشان را در تاريخ نشان دهند: ماليات چاى
چه ميزان بود؟ چه اختياراتى مستعمره�نشين�ها در اين خصوص داشتـنـد؟ چـه كـار بـايـد انـجـام
مى�دادند؟ چه انتخاب�هايى وجود داشت؟ يافتن پاسخ چنين پرسش�هايى به معنى كشفياتى است
كه به جوانان كمك مى�كند تا بفهمند، تاريخ يك مسئله�ى جبرى نيست، بلكه حاصل انتخاب�هاى
خود انسان است .و يا در زمينه�ى محيط زيست، آن�ها مى�توانند تصميمات حقوق�دانان را درباره�ى
محافظت از محيط زيست ارزيابى كنند. به اين ترتيب آن�ها مى�توانند راهبردهاى تصميم�گيرى

و ساير مهارت�هاى تفكر را با موضوعات درسى گوناگون تلفيق كنند.
 مهارت�هاى نمادين، گروه مهم ديگرى از مهارت�ها هستند. براى مثال، فعاليت�هاى مربوط

 طراحى روشى بديع براى نمايشًبه تهيه�ى طرح�هاى مفهومى (چارت�هاى مفهوم�نما) كه اساسا

س زباندر در
انگليسى

ش.هاى آموزًعمدتا
فته.ترپيشر

شتناندن و نو در خو
دغلبه دار
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طرح�ها در كمك به فراگيرندگان است، تا ايده�هاى خود را درباره�ى يك موضوع نشان دهند، به
مهارت�هاى نمادين نياز دارند. و يا نوشتن متنى كوتاه كه حاصل تفكر شما درباره�ى يك موضوع
درسى است، نمونه�اى از استفاده�ى مؤثر از مهارت�هاى نمادين براى نمايش تفكر و يادگيـرى
مناسب�تر است. به هر صورت، نظير مهارت�هاى تفكر، مهارت�هاى نمادين نيز در برنامـه�هـاى

 مورد غفلت قرار مى�گيرند.ًدرسى مرسوم، غالبا
 الزم نيست گفته شود كه تقابلى بين تفكر و مهارت�هاى نمادين وجود نـدارد. مـهـارت�هـاى
نمادين نيز مبتنى بر تفكر هستند. ما به كمك مفاهيمى نمادين از اشيا، نظير كلمات و تصاوير،
فكر مى�كنيم؛ گاهى به كمك يك مداد و كاغذ و گاهى نيز با مغز خود. البتـه بـيـن ايـن دو نـوع
مهارت تفاوت�هايى نيز وجود دارد كه به نظر مى�رسد تـوجـه بـه آن�هـا بـراى مـقـصـد مـا، يـعـنـى

روشن�سازى معناى فرابرنامه�ى درسى، مفيد است.
 برخى مهارت�ها بيشتر شناخـتـهً در ميان مهارت�هاى تفكر و مهارت�هاى نمـاديـن، ضـرورتـا

شده�اند و آموزش داده مى�شوند، در حالى كه بقيه در تعليم و تربيت چندان شناخـتـه نـشـده�انـد.
براى مثال، مهارت�هاى نمادينى مانند خواندن و نوشتن به ميزان زيادى مورد توجه هستند، اما
برعكس طرح�هاى مفهوم�نما يا «تفكر درباره�ى وقايع روزانه»، حتى اگر با ارزش باشد، جايگاهى

در كالس درس ندارد.
 «طبقه�بندى» و «درك روابط علت و معلولى» دو مهارت فكرى شناخته شده در علوم و تاريخ
هستند و توجه دادن دانش�آموزان به علت و معلول يا طبقه�بندى�ها، چندان غيرمعمول نيسـت،
اما اغلب فعاليت�ها با حفظ كردن و جواب دادن، از طريق درگير كـردن دانـش�آمـوزان در مـتـن

درسى سروكار دارد.
 برعكس، انواع معينى از تفكر به ندرت در مدارس جايگاهى داشته�اند. يك مثال بسيار خوب،
تفكر سيستمى در خانواده، اقتصاد، محيط زيست، موجودات زنده و مواردى از اين قبيل اسـت
كه پيچيدگى، تعامل سيستم�ها (اثرات متقابل) و صفات سيستم را نشان مى�دهند. ارزش�هاى

چنين تفكرى در مطالعه�ى محيط زيست مشخص مى�شود.

مان دادندن و ساز تمرين كر
 براى يادگيرى هر تفكر هدف�دار يا مهارت نمادين، حداقل دو نوع فعاليت ساخـتـارى مـورد
توجه است: تمرين كردن و سازمان دادن. دانش�آموزان به تمرين در استفاده از هر مهـارت بـه
شكلى مؤثر، همراه با ديگر فعاليت�ها، نياز دارند. بيشتر مهارت�ها، فرد را به كوشش براى دوباره
سازمان دادن مفاهيم دعوت مى�كنند. براى مثال، تصميم�گيرى از روى اختيار مى�تواند به صورت
چشم بسته باشد. آدم�ها اغلب فقط به حقايق روشن توجه دارند، بـدون آن�كـه كـوشـشـى بـراى
پاسخ�گويى بهتر و خالق از خود نشان دهند. يك برنامه�ى كارى در تدريس تفكر، مجال دادن
به دانش�آموزان در تصميم�گيرى و سازمان�دهى دوباره�ى به ايده�هاست؛ به گونه�اى كه آن�ها به

نظريات خالق بيشتر توجه كنند.
 همين موضوع را مى�توان براى مهارت�هاى نمادين مطرح كرد. دانش�آموزان به تـمـريـن و
مطالعه�ى زيادى براى توسعه�ى الگوهاى بازتابى نياز دارند كه عبارت است از: شنـاخـت زيـاد از
واژگان، كلمات و عبارات. الگوهاى بازتابى، مفاهيم را رمزگذارى مى�كنند و ذهن دانش�آموزان

ت.هاى از طريق مهار
تفكر

صت.هاى زيادىفر
ت.هايىاى تلفيق مهاربر

نظير تصميم.گيرى
حل مسئله

تفكر خالق
عاتضودر تمامى مو

سىدر
داهم مى.شوفر
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به�طور خودكار اين كار را انجام مى�دهد. ذهن دانش�آموزان در مواجه با جنبه�هاى فكرى سطح
باالى متن، به شيوه�ى آزاد عمل مى�كند. اگرچه در همان زمان، متون خواندنى، دانش�آموزان

را به دوباره سازمان�دهى و به روش ديگرى دعوت مى�كند.
 در ضمن، رويكرد دانش�آموزان،از خواندن كلمه به كلمه�ى هر تكليـw و كـوشـش بـراى بـه
يادسپارى و درك و فهم شروع مى�شود و ادامه مى�يابد. الگوهاى دوباره سازمان�دهى خواندن،
شامل نگاه اجمالى و مقدماتى است. تنظيم سؤاالت و تا حدى خواندن اجمالـى كـل مـتـن نـيـز

مى�تواند مؤثر باشد.
 تمرين كردن بيشتر مهارت�هاى نمادين آشنا، از موضوعات اساسـى در آمـوزش مـدرسـه�اى
است؛ از جمله تجربه�ى فراوان دانش�آموزان در خواندن، نوشتن و حساب كردن. يعنى مى�توان
ادعا كرد كه «مهارت�هاى پايه» به خوبى جاى خود را در برنامه پيدا كرده است. اما مهارت تفكر
در مقايسه با مهارت�هاى نمادين، كمتر مورد توجه قرار دارد. يا مهارت�هاى بديع در مقايسـه بـا
مهارت�هاى شناخته شده، زودتر به فراموشى سپرده مى�شود؛ براى مثال طراحى «مفهوم�نما»
در مقابل نوشتن انشاى رسمى. در مجموع، در بيشتر آموزش�هاى كاربردى حتى مـهـارت�هـاى
نمادين شناخته شده، نظير خواندن و نوشتن، تمرين را بيشتر برجسته�تر مـى�كـنـنـد تـا كـوشـش

براى ساختارسازى و يا تجديد دوباره�ى ساختارها را.

دجوضع موان وف.دارضع.گيرى طر مو
 ما از يك فرابرنامه�ى درسى غنى مى�توانيم انتظار داشته باشيم كه مربيان با شوق و عالقـه
آن را دنبال كنند. اگر باور ما اين باشد كه بايد هر چيز را از تـجـربـه بـيـامـوزيـم، در ايـن صـورت
پذيرفتن تغييرات برايمان بسيار سخت خواهد بود. تغـيـيـر مـوفـقـيـت�آمـيـز مـنـوط بـه اطـالع از
جريان�هاى موافق و يا مخالw نوآورى است. در بين اين جريانات، يك ص�wبندى از باورهايى
وجود دارد كه از شايستگى وضعيت موجود آموزشى، دفاع مى�كنند، حتى اگـر بـه قـيـمـت ركـود
نظام آموزشى تمام شود. در اين�جا ما چهار تصور نادرست شناخته شده را كه در عمل مانع نوآورى

مى�شوند، بررسى مى�كنيم.

ندا دارت.ها ر اين مهارًالان معموست ١: دانش.آموز تصور نادر
 گاهى مربيان احساس مى�كنند كه نيازى به پرورش مهارت�هاى شناخته شده�ى خاصى، وجود
ندارد؛ براى مثال، تصميم�گيرى يا حل مسئله. اين�گونه مهارت�ها بخشى از زندگى هـسـتـنـد و

خودبه�خود حاصل مى�شوند. چرا بايد آن�ها را آموزش داد؟
 اين طرز تفكر، قابل درك است. ولى با تحقيقاتى كه در مورد تجارب واقعى دانش�آموزان و
بزرگ�ساالن صورت گرفته اسـت، هـم خـوانـى نـدارد. فـرايـنـدهـاى فـكـرى مـعـمـولـى نـظـيـر:

 تصميمات را بدون توجـه بـهً خيلى ضعيw اتخاذ مى�شوند. مردم مـعـمـوالًتصميم�گيرى، غالـبـا
انديشه�هاى خالق اتخاذ مى�كنند. هم�چنين، بدون توجه به تحليل ماهيت موضوع، با مسـائـل

 وجود دارد، يك «راه حل پنهـان» اسـت. اگـرًدرگير مى�شوند. نكته�ى مهم ديگـرى كـه غـالـبـا
 براى رفع نيازهاى خود تصميم�گيرى مى�كنند و يا مهارت�هاى شناخته شدهًدانش�آموزان معموال

را نشان مى�دهند، نبايد تصور كنيم كه در اين خصوص به كمك نياز ندارند.

دن تمرين كر
ت بيشتر مهار

 نمادين
سه.اىش مدردر آموز

است
از جمله تجربه.ى

اندانش.آموز
شتناندن، نودر خو

دنو حساب كر
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ا مطرحت.ها ر اين مهارًسى تقريباعات درضوست ٢: مو تصور نادر
ده.اندكر

 مى�شنويم كه كار به�خصوصى در ارتباط با مهارت�هاى تفكر و مهارت�هاى نمادين نبايدً غالبا
 دانش�آموزان مى�توانند خوب نوشتن را از طريق خواندن سبك�هاى نوشتارىًانجام داد. مطمئنا

بزرگ، در برنامه�ى درسى ياد بگيرند. آيا كتاب�هاى درسى تاريخى نبايد در مورد عـلـل حـوادث
تاريخى بحث كنند و دانش�آموزان را به كشw اين علل تشويق كنند؟ براى آن�هـايـى كـه خـوب

نمى�توانند اين روابط را بفهمند، شما چه كارى مى�توانيد انجام دهيد؟
 شواهدً متأسفانه تبيين مسئله به اين صورتى كه گفته مى�شود، چندان هم روشن نيست. اوال

فراوانى وجود دارند كه نشان مى�دهند، فراگيرندگان به�طور هم�زمان نمى�توانند همه�ى آن�چـه
را كه انتظار مى�رود، ياد بگيرند. اين موضوع نيز درست نيست كه هرگاه در دانش�آموزان انگيزه�ى
الزم به�وجود آيد، به�طور خودكار با تمام ظرفيت خود مى�توانند همه چيز را ياد بگيرند. بسيارى از
مثال�هاى مهارت�هاى فكرى و مهارت�هاى نمادين كه دانش�آموزان در كتاب�هاى درسى خـود
مى�يابند، نمونه�هاى ضمنى هستند. تحقيقات نشان مى�دهند كه اغلب دانـش�آمـوزان اهـمـيـت

مدل�ها را درك نمى�كنند، اما با كمك مستقيم معلم، مى�توانند از عهده�ى اين كار برآيند.
 فكر مى�كنيم ساده است، بيشتر مـهـارت�هـايـى را كـه مـاً به�عالوه، محتوايى را كه مـعـمـوال

 به عنوانًمى�خواهيم در دانش�آموزان پرورش دهيم، دربرنمى�گيرد. براى مثال، درس تاريخ نوعا
داستانى كه اتفاق افتاده است، آموزش داده مى�شود و نه به عنوان زنجيره�اى

از تصميم�هاى انسانى و يا تبيينى از سيستم�هاى تعاملى پيچيده. مادامى
كه دانش�آموزان با داستان�گـويـى و سـاخـتـارهـاى تـوصـيـفـى مـواجـه
مى�شوند، از درگير در بحث�ها و يا شكل�هاى نمايش�هـاى نـمـاديـن،

نظير طرح�هاى مفهوم�نما، محروم خواهند بود.

انمادامى كه دانش.آموز
با داستان.گويى و

صيفىهاى توساختار
نداجه مى.شومو

گير در بحث.هااز در
و يا شكل.هاى

نمايش.هاى نمادين
داهند بوم خو محرو
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ش.هاى ابتدايى است واى آموزت.ها برست ٣. مهار تصور نادر 
سطهش متواى آموزا برمحتو

 بازتاب تجربـهً شايد اين تصور با توجه به وضع موجود چندان هم بدفهمى نباشد و مـطـمـئـنـا
 يكًاست. به�طور ساده، نوجوانان ظرفيت وسيعى براى يادگيرى محتوا دارند، اما جوانان غالبا

wاساسى را در مهارت�هاى سطح باال از خود نشان مى�دهند. مرز اين دو به قـدرى ظـريـ wضع
است كه مى�توان گفت تفاوت بين آن�ها بسيار ناچيز است.

سى ونامه.ى درا بين برمان و محتوقابت زست ٤: ر  تصور نادر
سىنامه.ى درابرفر

 معلم از خود مى�پرسد: چگونه مى�توانم فعاليت�هايى نظير تصميم�گيرى و طرح�هاى مفهوم�نما
 او با زمانى مشخصًرا، با توجه به محدوديت زمان براى تدريس كتاب درسى، ارائه كنم؟ قطعا

و محتوايى از پيش�تعيين�شده مواجه است.
 مايل به انجام آن باشد. او نمى�تواندً دشوار خواهد بود، حتى اگر معلم واقعاً انجام اين كار عمال

آموزش مهارت�هايى مانند تصميم�گيرى يا طراحى نقشه�هاى مفهومى را خيلى دور از مفـاهـيـم
كتاب�هاى درسى دنبال كند.

 مفاهيم و متون بايد از برنامه�ى درسى گرفته شود. بدون شـك ايـن امـكـان وجـود دارد كـه
نوعى عدم تعادل بين مهارت و محتوا به�وجود آيد. اما جواب اساسى به اين نگـرانـى، طـراحـى
خوب و هماهنگى فرابرنامه�ى درسى با برنامه�ى درسى است. تا كنون تالش�هاى زيادى براى
غنى�سازى برنامه�ى درسى با مهارت�هاى تفكر و ديگر عملكردهاى فرابرنامه�ى درسى صـورت
گرفته�اند. برخى تحقيقات نشان داده�اند، مزيت در مـحـتـوامـحـورى اسـت. در بـرخـى ديـگـر از
تحقيقات، تفاوت معنى�دارى با گروه كنترل وجود نداشته است. اما يادگيرى كمتر مـحـتـوا، در

 به يادگيرىًگروه�هاى خالق به ندرت ديده شده است. به عبارت ديگر، فرابرنامه�ى درسى غالبا
محتوا كمك مى�كند و كمتر به آن آسيب مى�رساند.

 يك توهم اسـت.ً اين�كه تأكيد بر مهارت�ها موجب توجه كمترى به محتوا مى�شـود، دقـيـقـا
شايد صفحات كمترى مطالعه شود، اما دانش به�دست آمده همان دانشى است كه موردنظر بوده
است و يا بهتر از آن حاصل مى�شود. البته آن�چه كه از طريق رويكرد خـالق بـه�دسـت مـى�آيـد،

خيلى بيشتر از آن است كه از روش مرسوم به دست مى�آيد.

ات - محتوگى مهارهم.تنيد جانب.دارى عملى از در
 در اين قسمت ما آن�چه را كه مهارت�هاى «درهـم�تـنـيـدگـى» نـام دارد، مـورد بـررسـى قـرار
مى�دهيم. سادگى انديشه�ى درهم�تنيدگى «مهارت - محـتـوا»، پـرسـش�هـاى مـتـعـددى را در

 بايد سازمان�دهى كـرد، مـطـرحًخصوص اين�كه چگونه برنامه�ى درسـى و آمـوزش آن را عـمـال
مى�كند. الزم است تصميم گرفته شود، كدام مهارت�ها بايد به چه كسانى (معلمان موضوعـات
درسى و پايه�هاى كالسى) آموزش داده شود. از همه مهم�تر، چگونه مـهـارت�هـاى تـدريـس بـا
محتوايى كه دانش�آموزان الزم است ياد بگيرند، بايد مرتبط شود. در ادامه برخى از شقوق اصلى

اين زمينه را به�طور مختصر شناسايى و تحليل مى�كنيم.

سىنامه.ى درابرفر
گيرى به يادًغالبا

امحتو
كمك مى.كند و كمتر

ساندبه آن آسيب مى.ر
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ش داد؟ان آموزا مى.توت.ها رسى مهارعات درضو  در كدام مو
 چنين تفسير مى�شود: آيا مهارت�ها را مى�توان در دوره�ى ابـتـدايـى، هـم درً اين سؤال غالبـا

درس مهارت�هاى زبانى (بخش خواندن) و در كالس زبان انگليسى، و هم در ساير حـوزه�هـاى
درسى آموزش داد؟ از جهاتى، برنامه�ى خواندن در درس انگليسى كانون و مركز اصلى توجه در
دانش�آموزان اين مهارت است. اما براى ساير درس�ها، خواندن جنبـه�ى فـرعـى دارد. نـگـرش
يكسان به درس�ها چنين خواهـد بـود كـه هـر درس مـسـئـولـيـت آمـوزش يـك مـهـارت اصـل از
مهارت�هاى تفكر و يادگيرى را برعهده گيرد و ساير مهارت�ها را تقويت كند و يـا بـه كـار بـبـرد.
براى مثال، زمانى كه معلم زبان انگليسى مسئوليت اصلى در آموزش خواندن و نوشتن را برعهده
دارد، معلم علوم همان درجه�ى مسئوليت را براى انجام تحقيق تجربى، معلم مطالعات اجتماعى
و يا بهداشت براى مهارت�هاى تصميم�گيرى و معلمان رياضى در برابر رويكرد حل مسئله برعهده
مى�گيرند. تفاوت تنها در اين خواهد بود كه يك درس به يك مهارت مى�پردازد و اطمينان دارد

»چند وجهىكه ساير مهارت�ها در بقيه�ى درس�ها تقويت مى�شوند. مى�توان اين رويكرد را «
ناميد.

 يك شكل ديگر و خيلى ساده اين خواهد بود كه مواد درسى و مهارت�هـايـى را كـه در طـول
سال�ها بايد آموزش داده شوند در نظر بگيريم، بدون آن�كه تعيين كنيم، هـر مـاده�ى درسـى بـه

آموزش كدام مهارت�ها بايد بپردازد و يا كدام مهارت�ها را تقويت كند.

گيرى وت.هاى يادديكى بين مهارتباط نزان ارنه مى.تو چگو
د؟ا ايجاد كرگيرى محتوياد

 مهارت�ها و محتوا را مى�توان به شكـل ظـريـفـى بـاهـم جـفـت�وجـور كـرد. در ايـن مـدل، بـه
دانش�آموزان مهارت�هاى يادگيرى محتوا آموزش داده مى�شود. اما طرحى براى ارتبـاط دادن
تدريس مهارت�ها با فعاليت�هاى محتواى خاصى وجود ندارد. برنامه�ى درسى ممكن است شامل
يك توالى آموزشى در طرحى كلى باشد. براى مثال، در زمينه�هايى كه به�طور كلى براى مطالعه

 الزم نيست دانش�آموزان از اين طرح يادگيـرى مـحـتـواى دروسًمناسب هستند. امـا ضـرورتـا
استفاده كنند. محتواى جارى برنامه�ى درسى دوره�ى ابـتـدايـى در كـشـور مـا، بـه�طـور كـلـى بـر
مجموعه�اى از مهارت�ها كه به شكل ظريفى با تعداد محدودى از محتواى دروس علوم تجربى

و مطالعات اجتماعى جفت�وجور شده، متمركز است.
 به منظور اين�كه تدريس مهارت و محتوا به شكل محكمى باهم جفت�وجور شوند، الزم است

معلمان به پرسش�هاى زير پاسخ دهند:
 ١. كدام موضوع يا محتوا را دانش�آموزان بايد ياد بگيرند؟

 ٢. كدام فعاليت�ها و تكلي�wها را دانش�آموزان بايد انجام دهند؟
 ٣. دانش�آموزان به كدام مهارت�ها براى انجام فعاليت�ها و تكاليw نياز دارند؟

 در ادامه، بايد يك توالى از مهارت�هاى آموزشى منتخب، همراه با راهنمايى�هايى براى بهبود
عملكرد دانش�آموزان در يادگيرى محتوا، به منظور كمك به دانش�آموزان تدارك ديد.

 ويژه انجام داد. براى مثال،ً جفت�وجور كردن مهارت�ها و محتوا را ممكن است به�طور كامال
معلم درس «علم زندگى»، براى توضيح سيستم چرخشى مى تواند از جريان عبور و مرور در يك

ت.هاىانتخاب مهار
اصلى

بايد از قبل
شو در طول آموز

دت گيرصور
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شبكه از شاهراه�ها كمك بگيرد تا ايده�اى كلى در ذهن دانش�آموزان به وجود آورد. در مطالعات
اجتماعى، ما با مشكالت دانش�آموزان كالس هفتم كه درگير شبيه�سازى شرايط قبل از جنـگ
داخلى آمريكا هستند، آشنا هستيم (قرارداد سياسى كه به دنبال حل مجدد مسئله�ى تجزيه اياالت
بود و در نهايت مى�بينيم كه بروز جنگ داخلى را اجتناب�ناپذير كرد). جفت�وجـورى مـنـاسـبـى از
توالى آموزش مهارت�هاى تصميم�گيرى، دانش�آموزان را با ابزارهاى مفيد در فعاليت شبيه�سازى

(و هم�چنين براى ساير موضوعات درسى و تصميم�گيرى در خارج از مدرسه) آشنا مى�كند.

ا ياد داد؟ا رتبط با محتوت.هاى مران مهارقع مى.تو چه مو
كي زا ىشخب سيردت .دـريگ تروص شزومآ لوط رد و لبق زا دياب ىلصا ىـاه�تراهم باختنا 

ىلاـوتم ىريگداي ىاه�تيلاـعف ىارب نازومآ�شناد ىزاس�هدامآ روظنم هب زـاغآ رد ناوت�ىم ار تراهم
ناونع تحت مشش سالك نازومآ�شناد ىارب هك تسا ىا�همانرب ،لاثم ىارب .ديد كرادت ،اوتحم
ى�همانرب كي رد و ىرادرب�تشادداي تراهم ى�هعسوت اب ،تسا هدش هديد كرادت »سكاو ى.هزوم«
ىصخش دروم رد ىا�هناخ�باتك قيقحت كي ماجنا ىوس هب نازومآ�شناد سپس .دوش�ىم زاغآ ىلك
والدينشان و اه�ىسالك�مه اب نازومآ�شناد ،رت�عيسو ىسايقم رد ماجنارس .دنوش�ىم تياده روهشم

از موزه�ى واكس بازديد مى�كنند و در مورد آن با يكديگر به گفت�وگو مى�پردازند.
 به�عالوه، به منظور كمك به رشد مهارت�ها، در نيمه يا در طول آمـوزش مـحـتـوا، مـى�تـوان
ارزش�يابى از مهارت�ها را تدارك ديد. ارزش�يابى بايد به دنبال توسعه�ى هم�زمان مهارت�هـاى
يادگيرى و دانش محتوايى باشد. آموزش مهارت را مى�توان از قبل طراحى كرد و يا فى�البداهه
به عنوان يك نياز تشخيص داد. حتى در جايى كه مهارت�ها و محتوا به يكديگر گره نمى�خورند،
معلم ملزم به انتخاب و توسعه�ى مهارت�ها و درهم�تنيده كردن آموزش و تمرين آن�ها به شكلى
متوازن با محتواست؛ به جاى آن�كه برنامه�ى درسى را به قطعاتى مجزا از يكديگر تبديل كند.

؟درك ىهد.نامزاس دياب ار ىسرد ى.همانرب رد اه.تراهم قيفلت هنوگچ 
 مهارت�ها و محتوا را مى�توان هم در يـك مـوضـوع درسـى و هـم در كـل بـرنـامـه�ى درسـى،
درهم�تنيده كرد. البته تلفيق اين دو، به برنامه�ريزى و هماهنگى نياز دارد. تشخيص مهارت�هاى
تفكر و يادگيرى براى دو يا چند موضوع درسى از اهميت زيادى برخوردار است. بـراى نـيـل بـه
اثربخشى بيشتر، بايد زبان آموزشى يكسانى به كار گرفته شود. به اين تـرتـيـب، دانـش�آمـوزان
اصطالحاتى را مى�شنوند كه در درس�هاى متفاوت به كار گرفته مى�شوند. براى مـثـال، مـعـلـم
ابتدايى و يا تيمى از معلمان مدارس راهنمايى مى�تواند تصميم بگيرند، مهارتـى مـثـل مـهـارت
«مقايسه كردن» را به شكلى مفيد و به صورت متوالى در چند موضوع درسى ارائه كنند. هم�چنين،
گروهى از معلمان دبيرستان ممكن است بر مهارت�هايى مانند درك روابط عـلـت و مـعـلـولـى و

استدالل كردن، توافق كنند.
 كار بعدى آن�ها همكارى در تلفيق اين مهارت�ها با موضوعات درسـى اسـت. ايـن شـكـل از

مكبث در زبان انگليسى، انـقـالبارائه�ى محتوا ممكن است بسيار مفيد باشـد؛ بـراى مـثـال 
آمريكا در مطالعات اجتماعى، واكنش.هاى اكسايش ـ كاهش در شيمى و يا اثـبـات.هـاى
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ان انتظار داشت؟ا مى.تو چه نتايجى ر
 با اين برداشت از درهم�تنيدگى برنامه�ى درسى و فرابرنامه�ى درسى كه شرح آن رفت، طبيعى
است كه پرسيده شود، چه فوايدى ممكن است حاصل شود. پاسخ دادن به اين پـرسـش آسـان
نيست، زيرا راه�هاى زيادى براى نيل به چنين برنامه�هايى وجود دارد. به هر حال مى�توان فوايدى

به اين شرح را بر آن مترتب دانست:
 آشكارترين فايده�ى چيرگى دانش�آموزان در فرابرنامه�ى درسى، بهبود مهارت�هاى يادگيرى

 دانش�آموزان مقدارى از آن�چه را كه به آن�ها آموخته شده�اند، يادًو تفكر در آن�هاست. معموال
مى�گيرند. به�عالوه در بيشتر موارد، آن�چه را كه ما به عنوان فرابرنامه�ى درسى مشخص مى�كنيم،
به همه آموزش نمى�دهند. بدين�ترتيب، حداقل بهره�ى توجـه سـيـسـتـمـى يـادگـيـرى بـرخـى از

 مهم�تر از چيرگـى دانـش�آمـوزان درًمهارت�هاى با ارزش و فكرى سطح بـاالسـت كـه احـتـمـاال
محتواى موضوعات درسى است. ما مى�توانيم درك و فهم عميق�تر از موضوع درسى و بهـبـود
حل مسئله را، به�ويژه در مسائلى كه از دانش�آموزان مى�خواهند، دانش را در شرايط جديدى به

كار گيرند، انتظار داشته باشيم.
 فراتر از مهارت�هاى فكرى باالتر و چيرگى عميق�تر در محتوا، ما مى�توانيم پيشرفـت�هـاى
ًدانش�آموزان را در توصيw موشكافانه�تر و وسيع�تر، انتظار داشته باشيم. دانش�آموزان احتماال
ًبه عنوان فراگيرندگان و متفكرانى مستقل و حرفه�اى عمل خواهند كرد. آن�ها هم�چنين احتماال
آمادگى بيشترى در برقرارى ارتباط بين مضامينى كه در وهله�ى اول مجزا به نظر مى�رسد، خواهند

 سايـر مـوضـوعـات درسـى را از ديـدگـاهًداشت. براى مـثـال، تـصـور كـنـيـد دانـش�آمـوزان قـبـال
تصميم�گيرى، طراحى نقشه�ى مفهوم�نما و ساير مهارت�هاى فكرى باالتر بررسى كرده�اند. حال
تصور كنيد كه عنوان گزارش روزنامه�هاى روز، بمباران تبليغاتى عليه يك كلينيك سقط جنيـن
است و مردم به اعتراض اعالميه�هايى را در اين خصوص منتشر كرده�اند. اگر برنامه�ى درسـى
درهم�تنيده به اين موضوع بپردازد، دانش�آموزان چنين كالسى از نظر مهارتى به خوبى تجهيز و

به راستى مايل هستند كه اين رخداد را در چشم�انداز وسيع�ترى ببينند.
 آن�ها ممكن است كه سؤاالتى از اين قبيل را مطرح كنند: شـبـاهـت�هـا و تـفـاوت�هـاى ايـن

 بررسى كرده�اند، چيست؟ نتـايـجًاعتراضات با اعالميه�هاى اعتراض مردم در مواردى كه قـبـال
اين اعالميه�هاى اعتراضى چه مى�تواند باشد؟ نظريات كسانى كه چنين اعالميه�هايى را صـادر

مى�كنند، چيست؟ اگر به�جاى آن�ها بودند چه مى�كردند؟
 پرسش�هايى از اين دست روشن مى�كنند كه نمى�توان يك موضوع درسى يا اجتماعى را به
تنهايى در دست�يابى به مهارت مطلوبى كه موردنظر است، كافى دانست. بايد دانش�آموزان را با
پرسش�هايى كاوشگرانه مواجه كرد كه در آن�ها، ارتباط�هايى با اصول و ساير مفاهيم موردنظر
وجود داشته باشد. دانش�آموزان به فن و روشى خالق نياز دارند كـه بـه كـمـك آن، ارتـبـاطـات

موسيقيايى اشيا را دريابند.
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