
 دکتر سید محمد حسن حسینی – : کاتالیزور و اسلحه آموزشی من!"ی تیمی رقابتییادگیر"

 

1 
 

 

 

  

:«یادگیری تیمی رقابتی»   
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  حسینی محمدحسندکتر سید 

 مترجم: سید علی اصغر حسینی 
  

................................................................................ 

سهیم باشیم باید ترتیبی و مترقی متمدن  ودموکراتیک، شاد  ،ی و توسعه جوامع انسانیریگ شکلدر  میخواه یماگر *** 

 ها رموندر کالس های ما  ،خود کیقیت یادگیری و ارتقای استراتژی ها و دانشعالوه بر کسب  مرزوبوماین  سازان ندهیآدهیم تا 

بارت دیگر، به عکسب نموده و در خود نهادینه کنند.  را نیز ی مورد نیاز زندگی در چنین جوامعیها مهارتو اصول و اسلوب و 

بینش،  نگرش، ،تفکرکیفیت  ها و باید به ارتقای سطوح، سبک -دموکراتیک اداره شوند  صورت به می توانندکه  -ی ما ها کالس

شهروندان باید در طول زندگی آکادمیک خود طور  بینجامند. همیننیز نسل فردا و نیز مهارت های اجتماعی شخصیت  منش،

اجتماعی و سیاسی نیز بار آیند  مسائلاهل رقابت و آگاه به  زمان همو  جو مشارکت ،خالق ،منتقد ،علول یابعلت و م ،استدالل گرا ،متفکر

ی در سرنوشت خود و مؤثرترتا قادر باشند با موفقیت با واقعیات دنیای پیچیده کنونی و دنیای پیچیده تر فردا مواجه شوند و نقش بسیار 

در این و  محیط های تیمی رقابتی در فضایی دموکراتیک تمرکز دارد دربر یادگیری که  جانب اینروش تدریس  ما ایفا نمایند.

  است. شده ارائهدر این راستا طراحی و  ام پرداختهکتاب به آن 

 سید محمدحسن حسینی    -

---------------------------------------------------------------------------------- 
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:«تیمی رقابتییادگیری »   

آموزشدر  روشی متفاوت  

 
  حسینی محمدحسندکتر سید 

 مترجم: سید علی اصغر حسینی  
  

 
................................................................................ 
"Dr Hosseini could be an effective team-leader and facilitator. He could be a valuable asset to 

any institute of higher learning committed to academic excellence and to the cause of nation 

building. He has also the capacity for hard work.                                 

                                                                           -- Prof. D.S.Dasan - PhD Guide, India 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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……………………………..…… 

O' God! You know my revolt against the rule of Bani Umayyah did not stem from any greed for power, 
or for taking revenge. I stood against the tyrant of my time to reveal the genuine image of your divine 
religion, and to make social reforms in order to save the oppressed and pave the way for them to act 
according to your rules. And you people! If you don't support and treat us fairly, tyrants and oppressors 
will dominate you to blow out divine illumination. Surely God Almighty is our strong supporter, upon 
whom we rely, from whom we seek help, and towards whom is our return.  

-- Imam Hossein (AS) 
----------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

……………………………..……  

 آری

ای دست از قلم من بر نخواهم  / لحظه ه دست جاهالن جور پیشهب اگر دستم قلم گردداشد / مسلمانم / مسلمانم ولی پیغمبرم تنها قلم ب

ستایم چون خدای خویشتن / اما او را خرد خواهم کرد اگر نیشش نتازد بر تن و جان  داشت / قلم را دوست دارم بیشتر از جانم / و او را می

روم  باشد / که اشعارش بجز فریاد از جور و جهالت نیست / من اکنون می لیده میوژستمکاران / مسلمانم ولی قران من تنها کتاب شاعری 

کشم دیوان او را گر بیابم مصرعی  ... / اینک در فضای جان من اما / به آتش می پیچد طنین اقرا بسم ربک با شعر او تا اوج تا معراج و می

/ و نون والقلم  ]دار است  و حبل اهلل من بر چوبه[/  باشد م خاک در میخانه میا در مدح سلطانی / نمازم شعر / اذانم نغمه مرغ سحر / سجاده

سر لوحه آیات ایمانم / من اهل خطه سر سبز ایرانم / ولیکن موطن من جای جای عالم هستی است / و در هر جا کسی در زیر شالق ستم 

/ من او را هموطن باشم /  ]چه گاندی یا که ماندال[تبداد بپا خیزد / در هر جا کسی بر ضد استکبار و اس باشد / چه افغانی / چه لبنانی / و

 ور باشم.  مرا موسیقی و شعر است پیشه چون که در آن کم فروشی نیست / و دیگر هیچ بهتر آنکه در گمنامی خود غوطه

استاد علی طلب --     
----------------------------------------------------------------------------------------  
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که در  هستتحت عنوان ذیل  جانب اینبخشی از دهمین کتاب ی ترجمه  درواقعکه بر این کتاب  ای مقدمه

در  . این کتابتوسط انتشارات جنگل جاودانه تهران چاپ شدبعد از اینکه دامادمان را برای ارعاب در من کشتند  0931سال 

توسط وزارت آموزش و نهایتا و  کتاب برتر کشور شد 9یی جشنواره رشد راه پیدا کرد و جزو به مرحله نها 0931 ماه دی

!؟! البته بعد از این جریانات هر کاری کردم تا بتوانم این کتاب و ترجمه پرورش به تمام معلمان و دانشجو معلمان توصیه شد

 ؟!اش را به همکاران معرفی نمایم، اجازه این کار را به من ندادند!
Beyond the Present Methods and Approaches to ELT/Education: 

The Crucial Need for a Radical Reform 

 بر دلسوز را اجرایی مسئوالن برخی کشور آموزش ناکارآمد  نظام در آموزش مهندسی ضعف به نسبت تفاوتی بی ها سال*** 

یس ئر سپهری هشدار دهند. محمدرضا طورجدی به حاضرو شرایط  عصر در روند این ادامه عواقب به نسبت تا است داشته آن

 بیکاری علت ها دانشگاه آموزشی شیوه» عنوان  اختصاصی تحت ای مصاحبه در اجتماعی تأمین و کار پیشین موسسه

 های محیط در ایشان موفقیت عدم نیز و کار در بازار دانشگاهی التحصیالن فارغ جذب عدم علل ترین مهم از «التحصیالن فارغ

  (0 در ها دانشگاهدر  ویژه به سطوح تمامی در کشور آموزشی ناکارآمدی سیستم در را المللی بین و ملی سطوح در کاری

 و ها دانشگاه مسئوالن به باید ما» :افزاید می اند. سپهری کرده ارزیابی   گروهی کار مهارت آموزش( 1 و انگلیسی زبان آموزش

 التحصیالن فارغ در را مهارتی و است نادرست ما کشور در زبان آموزشی که سیستم دهیم هشدار هنگیفر انقالب عالی شورای

  .«کند نمی ایجاد

 در ها آن مخرب تبعات و آموزش فعلی های سیستم ناکارآمدی دالیل نقادانه بررسی ضمن ،در این کتاب جانب این

 پس از که این تر مهم. ام پرداخته( زبان) آموزش ی حوزهیس در تدر های روشو  مسائلآخرین  به ،المللی بینملی و  سطوح

 فرد منحصربهبه معرفی روش تدریس  ،اند بناشده گفتمان و بحث و تعامل مبنای بر که تدریس های روش آخرین وتحلیل تجزیه

دارم از طریق این روش سعی  جانب این. ام پرداخته ام داده ارائهطراحی کرده و  م«سیاسی آموزشیی تئور»پایه  خود که بر

نهادینه کردن اصول نسل فردا و  بیدارسازیو  آگاهبه  ،است گردیده واقع نیز المللی بین مجامع اقبال موردکه  ،تدریس

و  مؤسسات ،بپردازم. کسانی که با این روش تدریس )در مدارس آزاد و آبادجهت ساختن فردایی  ها آندر  دموکراسی

های  مهارت شوند میمسلط  «واقعی های محیطدر  (زباندانش )کاربرد »به  که اینعالوه بر  دبینن می آموزش( ها دانشگاه

 ،«علت و معلول یاب» ،«استدالل گرا» ،«متفکر»داده و  ارتقاءخود را نگرش و منش و شخصیت  ،های تفکر سبک ،اجتماعی

  «سیاسی مسائلآگاه به »و به ویژه  «اجتماعی مسائلآگاه به »و  «اهل رقابت» زمان همو  «جو مشارکت» ،«خالق» ،«منتقد»

در رساله  جانب اینکه  شود می یادآوریایفا نمایند. و ما در سرنوشت خود  مؤثرتریو قادر خواهند بود نقش بسیار  آیند میبار 

ش تدریس تدریس کنونی و نیز رو های روش)ایران( و دکترای )هندوستان( خود از برتری این روش تدریس بر  لیسانس فوق

 مبنایکه این روش تدریس را که بر است . زمان آن فرا رسیده ام نمودهی آمریکا دفاع مینه ستاپروفسور جانسون در دانشگاه 
خود به خدمت  های کالسامروز را در نظر گرفته است در  پیچیدهدنیای  های واقعیتعلمی و عملی بوده و  های یافتهآخرین 

 آموزشیهای ناکارآمد  سیستم در بنیادین تحولی شاهد این کتاب در شده ارائه پیشنهادهای به کردن عمل با که باشد بگیریم.

که  طور همان –باشیم  گر نظارهرا  خواه تمامیتخودکامه / فاشیستی و  های حکومتبوده و نیز انحطاط  سطوح تمامی فعلی در

مایه عبرت کسانی کنند که به جوامع عاری از ظلم و تبعیض و  را ها آنرا در برنامه دارند تا  دگراندیشانآنان انحطاط و زوال 

 http://www.aparat.com/v/i32tK لینک ویدیوی روش تدریس من: -.اندیشند میستم و فساد و ریا و غارت و استبداد 

  

 تماس بگیرید. ابا م خواهید میگلیسی این اثر را ورژن ان که درصورتی 

 حسینی محمدحسن سید                                                                           

 مشهد مقدس  – 0931 شهریور

13019811133  /mhhosseini2020@gmail.com mhhosseini73@yahoo.com/          

.......................................................... 

http://www.aparat.com/v/i32tK
mailto:/mhhosseini2020@gmail.com
mailto:mhhosseini73@yahoo.com
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........................................................................... 

انگلیسی در خارج  زبان آموزشر ( که جهت اخذ درجه دکترای تخصصی د0981تا  0981ماهی ) 93**** نویسنده تنها در 

وحشیانه یک مافیای ایرانی  های کارشکنیروحی و روانی و  های شکنجه)در زیر  کتاب نگاشتمقاله و  31 بیش از ،از کشور بود

در نسل فردا جهت براندازی ینه کردن اصول دموکراسی نهاد های روشبر  ها آنکه در غالب  )قدرتمند و صاحب نفوذ

که در یک دبیرستان کار و دانش  هاست سالمستبد و فاشیستی تمرکز داشته است. دکتر حسینی یت خواه تمام های حکومت

 41ز آپارتمان ساعت ا 4 هرروز که هاست سال. او کند میخیاطی )پسران( تدریس  یها رشتهاول به  زبانمشهد(  1)ناحیه 

فیزیکی » های شکنجهبه دنبال کارگردانی است که  اکنون هم  نا! ایشاست درراه –با اتوبوس  –ا مدرسه ت در حومه شهر شیمتر

 آنان همان کاری را با او آری،بکشد...  تهران!؟ به او دادند به تصویر «تیمارستان! آزادی»در  ویژه بهرا که  «و روحی و روانی

در این کتاب معرفی دکتر حسینی معتقد است که روش تدریس او که  د.با مخالفانش می کن (کردند که پوتین )کمونیست

 شده است گامی است موثر برای براندازی نرم و نامحسوس حکومت های دیکتاتوری و استبداد.

============================== 
  

 
 

 

 

اینجانب، سید علی اصغر حسینی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، در حال حاضر بعنوان 

شغول به خدمت می باشم. الزم به یاد آوری است معلم در مقطع ابتدایی در مانه و سملقان م

که این کتاب ترجمه فصول مهم کتاب جناب آقای دکتر حسینی و نیزز نتیجزه گفتهویزای    

اینجانب با ایشان می باشد. فصول چهاردیم و پانزدیم این کتاب یم دو مقاله آقزای دکتزر   

ر این کتاب آورده شزده  حسینی می باشند که بعنوان نمونه یایی از مقاالت مرتبط ایشان د

 اند.
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 تقدیم به 
در  (معلمان و اساتید فداکارتغییر و توسعه ) یای  ایجنتتمامی 

در اندیشه  کهان ی ایرها دانشگاه و آموزشی مؤسسات ،ها دبیرستان، مدارس، ها مهدکودک

 رهایی دادن مستضعفان و ستم دیدگان از یوغ ستم و استبداد هستند.

 
 

یمین کتاب با ورژن انهلیسی دانشهایی که به خاطر نهارش  011به مسیولین  شود میور تقدیم این کتاب یمینط

مهوری اصالمی یم به این باوریای بزرگان نظام ح درخواست ییات علمی شدن من مخالفت کردند چرا که آنها

 اعتقاد داشتند که 
 ست"!!!های آکادمیک برای نظام سم اسیاسی در محیط  مسائل"هر گونه ارایه  .1

 !"هر گونه تالش برای نهادینه کردن دموکراسی در کشور حکم براندازی نظام را دارد"!! .2

 

رکز و تاکید اینجانب نه تنها در این کتاب بلکه در غالب کتب و مقاالتم بر این دو مورد تم متاسفانه و یا خوشبختانه

 رم بر یمین دو مورد ارزیابی کرده ام.داشته ام چرا که تنها راه نجات ایرانیان را در توجه یمکاران محت

 

الزم به یاد آوری است که علیرغم قرارداد اولیه، انتشارات جنهل تهران حاضر نشد ورژن انهلیسی این کتاب را 

این کتاب را دادند و در جشنواره رشد صرفا جزو سه کتاب ورژن انهلیسی تنها وقتی مجوز چاپ ضمنا توزیع کند. 

به خاطر مطالب )دوره اختناق و خفقان احمدی نژاد و سپاه او(  0831در سال اماد ما را برتر شناخته شد که د

  من معدوم کردند.  ارعابتنبیه و و برای و کتب و مقاالت و صحبت یای دیهرم یمین کتاب 
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 در یک نهاه کتابکلی ای محتو

 

 01.......................پیشهفتار

 11؟!.......................یا کارخانه گوسفند سازی زشیآموسیستم  :اولفصل  

 13بر آن.................... جانب این و روش تدریس تئوری تأثیرانگلیسی و  زبان آموزشچه تاریخ :دومفصل  

 93و ورای آن....................... «بانکی آموزش»روش تدریس  کالبدشکافی فصل  سوم:

 11وهی.......................یادگیری گر فصل  چهارم:

 18یادگیری گروهی....................... های روشانواع  فصل  پنجم:

 33....................... آموزش: روشی متفاوت در «یادگیری تیمی رقابتی» فصل  ششم:

 39....................... «یادگیری تیمی رقابتی» های مکانیسمبرخی فصل  یفتم: 

 011....................... «یادگیری تیمی رقابتی»روش تدریس  تأثیرتسهیل شتم: فصل  ی

 009....................... فراگیران های مسئولیتو ان درسوظایف م ؛«یادگیری تیمی رقابتی»فصل نهم: 

 010.......................«یادگیری تیمی رقابتی»یک تئور های پایهم: فصل  دی

 041.......................«یادگیری تیمی رقابتی»دالیل موفقیت  دیم:یازفصل 

 041.......................تدریس های روشدر مقایسه با سایر  «یادگیری تیمی رقابتی»اهمیت ازدیم: فصل دو

  013.........................اینترنتی یها یتکنولوژو  "یادگیری تیمی رقابتی" فصل سیزدیم:

 033.......................ضرورت و راهکارهای پرداختن به تفکر انتقادی در رژیم آموزشی ایران دیم:فصل چهار

 019.......................لزوم ارتقای بینش سیاسی دانش آموزان و دانشجویان فصل پانزدیم:

 011.......................آموزشامر  متصدیانوالن و ئها به مس پیشنهاد فصل شانزدیم:

 089.......................سخن آخر

 081.......................ایمضم

 آگهی خدمات تخصصی اینجانب

 

===================== 
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 مطالب کتاب

 4.......................مقدمه ای بر کتاب

 01.......................پیشهفتار

 

 21........؟!...............سفند سازییا کارخانه گو آموزشی: سیستم اولفصل  

 11سازمان دهنده....................... سؤاالت 

 10.......................مقدمه

 10هشدار.......................

 10فعلی....................... آموزشیبرخی عیوب سیستم 

 11فعلی مفید هستند؟....................... آموزشیآیا منابع 

  11ایران....................... آموزشی اصلی ناکامی سیستم علت پنج

 11نتیجه.......................

 11برای بحث و گفتگو....................... سؤاالتی 

 

 22..............آن. بر جانب این تئوری و روش تدریس تأثیرانهلیسی و  زبان آموزش: تاریخچه دومفصل  

 11....سازمان دهنده................... سؤاالت

 11مقدمه.......................

 18عصر روش.......................  

 13دوران جنگ....................... های روش  

 91.......................نوآورانه های روش

 90.......................زبان آموزشمفهوم مهارت ارتباطی )معاشرتی( و 

 91انگلیسی....................... بانز آموزشبر  هاساختن گرا ریتأث

 91انگلیسی....................... زبان آموزشبر  «جانب این» سیاسی آموزشینگرش  تأثیر

 94انگلیسی....................... زبان آموزشعصر فناوری اطالعات و 

 94نتیجه.......................

 91.......برای بحث و گفتگو................ سؤاالتی 

 

 82و ورای آن....................... «بانکی آموزش»روش تدریس  کالبدشکافیفصل  سوم: 

 91سازمان دهنده....................... سؤاالت

 91مقدمه......................

 98برشی کوتاه از روش سخنرانی و یا روش بانکی در سطح کالس.......................

 93تدریس .......................جلسه اول:   

 93جلسه دوم: ارزیابی / امتحان.......................  

  41در ایران....................... زبان آموزشعدم موفقیت  تائید

 41اعتراف.......................

 40....................... جانب این سؤاالت

 41( در ایران.......................زبان) آموزش دالیل دیگر برای ناکامی  بزرگ در  

 41....................... ها کالسانگلیسی در ایران: نگاهی تحلیلی به داخل  زبان آموزشبرخی مشکالت دیگر 
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   49در ایران....................... زبان آموزشبرخی دالیل دیگر برای ناکامی 

   41.......................آموزشودن سیستم  فعلی ب «بانکی»کمی بیشتر درباره مفهوم 

 43ایران: مشکلی دیگر ....................... آموزشتست و امتحان و کنکور بر سیستم  تأثیر

 43خطر.......................

 43جامعه: قربانی نهایی.......................

   48.......................المللی بینوش بانکی در سطح ر کارگیری به: پیامدهای شده واقع تأثیردنیای تحت 

 48چه باید کرد؟.......................

هست که جایگزین روش  مؤثرکافی  اندازه به زبان آموزش( در CLT) «ای محاورهمهارت  یارتقا»یا روش تدریس آ 

 43سنتی شود؟ .......................تدریس 

 11.....نتیجه..................

 10برای بحث و گفتگو....................... سؤاالتی 

 

 22فصل  چهارم: یادگیری گرویی.......................

 11سازمان دهنده....................... سؤاالت

 19مقدمه.......................

  19یادگیری بین فردی....................... گذاری هدفانواع 

 19فرادی .......................یادگیری ان

  14یادگیری رقابتی انفرادی.......................

 14گروهی....................... صورت بهیادگیری 

  14تعریف یادگیری گروهی.......................

 11.......................زبان های کالسیادگیری گروهی و 

 11.نتیجه......................

 11برای بحث و گفتگو....................... سؤاالتی 

 

 23یادگیری گرویی....................... یای روشفصل  پنجم: انواع 

 18سازمان دهنده....................... سؤاالت

 13مقدمه.......................

   13تحقیق گروهی.......................

 31.................مشارکتی...... یادگیری

  30....................... 0جیگ سا 

  31.......................1جیگ سا 

 39مخالفت سازنده .......................

 34خواندن و درک مطلب ....................... دوطرفهتدریس 

 34روش ترکیب خواندن و نوشتن در کار گروهی .......................

 31تقسیم بر مبنای موفقیت گروهی .......................روش 

  33....................... تورنومنتو  ها بازی ،ها گروهروش 

  31نتیجه.......................

 38برای بحث و گفتگو....................... سؤاالتی 
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 21....................... آموزش: روشی متفاوت در «یادگیری تیمی رقابتی»فصل  ششم: 

 11سازمان دهنده....................... سؤاالت

 11مقدمه.......................

 11کرد................... «یادگیری تیمی رقابتی»را ترغیب به ابداع  جانب اینآنچه 

 11..........................«یادگیری تیمی رقابتی»

 14در کالس....................... «تیمی رقابتییادگیری »تصویری از            

 11.......................آموزشجلسه   

 18.......................آزمونجلسه   

 13یادگیری تیمی رقابتی....................... «هدف»

 81یادگیری تیمی رقابتی....................... «برنامه»

 81ی رقابتی.......................در یادگیری تیم «انگیزه»اهمیت 

 80در یادگیری تیمی رقابتی....................... «آموزشیمواد »

 80و یادگیری تیمی رقابتی....................... «تکالیف»

 80در یادگیری تیمی رقابتی....................... «کالسی های فعالیت»

 81تی.......................در یادگیری تیمی رقاب «سیستم ارزشیابی»

 88.......................«عاملی انگیزشی» عنوان بهیادگیری تیمی رقابتی  «سیستم ارزشیابی» 

 31پیشنهاد من برای جایگزینی امتحانات و کنکور فعلی......................

 30نتیجه.......................

 31..........برای بحث و گفتگو............. سؤاالتی 

 

 18....................... «یادگیری تیمی رقابتی» یای مکانیسمفصل  یفتم: برخی 

 34سازمان دهنده....................... سؤاالت

 34مقدمه.......................

  31.......................«رقابتی –یادگیری تیمی »در موفقیت روش تدریس  مؤثرفاکتورهای 

 31علم متخصص.......................نقش م

 31....................... دارم تأکیدبر آن  جانب اینکه  یادگیریفرهنگ  

 31سیستم تیم بندی سیستماتیک .......................

 33کالسی ....................... های فعالیتو  آموزشیمواد  ،تکالیف

  011.......................دوطرفهتعامل چهره به چهره 

 011تعاملی ....................... های مهارت

 011تعامل مثبت و سازنده.......................

 های کالسدر  فراگیرانبرای تسهیل تعامل مثبت و سازنده در بین  هایی استراتژی

 010.......................جانب این

 010.......................ساختار تیم  واسطه بهسازنده  مثبت وتعامل 

 010فضای رقابتی....................... واسطه بهسازنده  مثبت وتعامل 

 010سازنده بر مبنای تکالیف ....................... تعامل مثبت و

 010بر مبنای اهداف....................... و سازندهتعامل مثبت 

 010......................امتحانات. واسطه بهتعامل مثبت و سازنده 

 010پاداش....................... واسطه به و سازندهتعامل مثبت 
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 010قوانین کالسی....................... واسطه به و سازندهتعامل مثبت 

 011.......................آموزشیمواد  واسطه بهتعامل مثبت و سازنده 

 011.......................فراگیرانبی بر مبنای ارزیا و سازندهتعامل مثبت 

 011.......................ها تیماعضای  پذیری مسئولیتحس 

 019.......................جانب ایندر روش تدریس  فراگیران پذیری مسئولیتحس  یبرای ارتقا هایی استراتژی

  019مشارکت برابر.......................

 019......................و برابر. زمان همتعامل 

 019تیمی ....................... بررسی کار

 019استمرار تعامل تیمی.......................            

 019وظایف معلمان.......................          

 014نتیجه.......................

 014برای بحث و گفتگو....................... سؤاالتی 

 

 012....................... «یادگیری تیمی رقابتی»روش تدریس  تأثیرفصل  یشتم: تسهیل 

 013سازمان دهنده....................... سؤاالت

 013مقدمه.......................

 013.......................«یادگیری تیمی رقابتی»برای تسهیل موفقیت روش تدریس  هایی تکنیک

 013.......................ای دقیقه هسمرور 

 013مشترک....................... حل راهرسیدن به 

 011بلند فکر کردن.......................

 011.......................ای مرحلهمصاحبه سه 

 011تیمی، جفتی و انفرادی ....................... یادگیری

 011......................تفکر انفرادی و حل جفتی و تیمی.

 018یادگیری انفرادی، جفتی و تیمی.......................

 018.......................مسئلهبه اشتراک گذاشتن یک 

 018.......................0 میزگرد

 018.......................1 میزگرد

 018تاپ کالس....................... فراگیراناستفاده از 

 018.......................ها تیماعضای  گذاری شماره

 013در مدتی محدود....................... سؤالحل 

  013.......................شوند میاداره  جانب اینی که توسط روش تدریس های کالساجتماعی برای  های فعالیتبرخی 

 013یا اینترنتی....................... و یونیتلویز های برنامهو  ها مصاحبه، ها سخنرانیآوازها، 

 013.......................ها المثل ضرب

 001.......................ها بازی

 001مقایسه کردن.......................

 001ارزیابی انتقادی.......................

 001ایفای نقش.......................

 000.......................فراگیرانوظایف 

 000نتیجه.......................
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 001برای بحث و گفتگو....................... سؤاالتی 

  

 008....................... فراگیران یای مسئولیتو ن درساوظایف م ؛«یادگیری تیمی رقابتی»هم: فصل ن

 009سازمان دهنده....................... سؤاالت

 004.................مقدمه......

 004و وظایف مدرسان................................... «یادگیری تیمی رقابتی» 

 001...................................فراگیران های مسئولیتو  «یادگیری تیمی رقابتی»  

 003......................نتیجه

 003.....برای بحث و گفتگو.................. سؤاالتی 

 

 020..............«یادگیری تیمی رقابتی»یک تئور یای پایهفصل  دیم: 

 011.......................سازمان دهنده سؤاالت

 011.......................مقدمه            

 011.......................روش: دیدگاه مربوط به یادگیری

 019....................... (Input Hypothesis) ها دادهفرضیه 

 Output Hypothesis)) .......................014  خروجیفرضیه 

  014....................... (Noticing Hypothesis)  توجهفرضیه 

 011....................... (Affective Filter Hypothesis)فرضیه فیلتر عاطفی و روانی 

 011....................... (Interaction Hypothesis)فرضیه تعامل 

 011.......................موجود کافی نیستند های فرضیه: «خروجی چندگانه -داده»فرضیه 
  (Multiple Input-Output Hypothesis) 

 011....................... (Elaboration Theoryتئوری توضیح دادن )

 018....................... (Speech Theory)تئوری سخنرانی  

 018....................... (Behaviorial Learning Theories)یادگیری رفتارگراها    های تئوری

 013....................... (Motivational Theories)  هانگیزمربوط به  های تئوری

 091.......................(Socio-Linguistic Theory)ی زبان -تئوری اجتماعی

 091.......................(Sociological Theory and Social Learning Theory) شناختی جامعهتئوری 

 091....................... (Engagement Theory) درگیریتئوری 

 090....................... (Andragogy Theory) ساالن بزرگ آموزشتئوری 

 Constructivists’ Theories.......................091ها ساختن گرا  های تئوری

 091....................... (Cognitive Theories)ذهنی   های تئوری

 094....................... (Socio-Cognitive Theories)  اجتماعی ذهنی  های تئوری

 091....................... (Cognitive Socio-Cultural Theories)ذهنی اجتماعی فرهنگی   های تئوری

 091.......................تمییز دیدگاه ویگاتسکی از دیدگاه پیاژه

 093.......................یادگیری تیمی رقابتی زبانذهنی اجتماعی سیاسی: تئوری  زبانتئوری یادگیری 
"Cognitive Socio-Political Language Learning Theory": Theory of Language of CTBL 

 098.......................نتیجه

 093.......................برای بحث و گفتگو سؤاالتی 
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 041.......................«یادگیری تیمی رقابتی»دیم: دالیل موفقیت یازفصل 

 040.......................سازمان دهنده سؤاالت            

 040.......................مقدمه

 041.......................علمی  های یافتهو  «رقابتییادگیری تیمی »

 041.......................دالیل دیگر موفقیت یادگیری تیمی رقابتی

 044.......................«یادگیری تیمی رقابتی»و اهمیت روش تدریس  شدن جهانی

 041.......................نتیجه

 043.......................ای بحث و گفتگوبر سؤاالتی 

 

 041.......................تدریس یای روشدر مقایسه با سایر  «یادگیری تیمی رقابتی»ازدیم: ایمیت فصل دو

 048سازمان دهنده....................... سؤاالت

 048مقدمه.......................

 048.......................زبان آموزش وزهتدریس در ح های روشسایر  سه بادر مقای جانب ایناهمیت روش تدریس 

 011گروهی تمرکز دارند....................... بر کارتدریس که  های روشاز سایر  «یادگیری تیمی رقابتی»تمییز 

 011.............دارند.......... مرکزتدریسی که بر کار گروهی ت های روشمقایسه یادگیری تیمی رقابتی با سایر 

معلم و یا »دارند با توجه به  مرکزتگروهی  بر کارتدریس که  های روشیادگیری تیمی  رقابتی و سایر 

 011.......................«فراگیر محور بودن

تعامل مثبت و »دارند و مرکزگروهی ت بر کارتدریس که  های روشیادگیری تیمی رقابتی و سایر 

 011.......................«سازنده

حس »دارند و  مرکزتتدریس که بر کار گروهی  های روشیادگیری تیمی رقابتی و سایر 

 019.......................«پذیری مسئولیت

نوع تعامل بین »دارند و  مرکزتکه بر کار گروهی  تدریس های روشیادگیری تیمی رقابتی و سایر 

 019.......................«فراگیران

سیستم »دارند و  مرکزتگروهی  بر کارکه  تدریس های روشیمی رقابتی و سایر گیری تیاد

 014.......................«ارزشیابی

تکالیف »دارند و  مرکزتکه بر کار گروهی  تدریس های روشیمی رقابتی و سایر یادگیری ت

 011.......................«فراگیران

درجه راحتی »دارند و  مرکزتتدریس که بر کار گروهی  های روشسایر  یادگیری تیمی رقابتی و

 011.......................«در سطح کالس ها آن کارگیری به

تدریسی که بر کار  های روش، سایر آموزشیادگیری تیمی رقابتی در مقایسه با روش سنتی  فرد منحصربه های ویژگی

 CLT .......................013گروهی تمرکز دارند و 

 018نتیجه .......................

 018برای بحث و گفتگو....................... سؤاالتی 

 

  021ی اینترنتی.........................یا یتکنولوژو  "یادگیری تیمی رقابتی" فصل سیزدیم:

 013سازمان دهنده....................... سؤاالت

 031..مقدمه...........................

 031.............................آکادمیک های محیطاینترنتی در  های تکنولوژی کارگیری بهپایگاه 

 030مرکز کنترل.............................  
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 031مرکز آموزش.............................

 034مرکز آزمون و ارزیابی.............................

 034..........................مرکز لجستیک...   

 034نتیجه.............................  

 034سؤاالتی برای بحث و گفتگو.............................  

 

 022ضرورت و رایکاریای پرداختن به تفکر انتقادی در رژیم آموزشی ایران....................... فصل چهاردیم:

 033..................سازمان دهنده..... سؤاالت

 031......................مقدمه

 038......................های متفکرین منتقد ویژگی

 038......................یا تفکر انتقادی و پیشرفت شغلی و حرفه

 038......................تفکر انتقادی و تمدن

 033......................الق در ایرانملزومات اورژانسی ایجاد و ترویج تفکر انتقادی و خ

 033......................های پرورش تفکر انتقادی برخی روش

 010......................نتیجه

 011برای بحث و گفتگو....................... سؤاالتی 

 

 018.......................لزوم ارتقای بینش سیاسی دانش آموزان و دانشجویان فصل پانزدیم:

 

 011.......................آموزشامر  متصدیانالن و مسئوبه  یا پیشنهاددیم: انزشفصل 

 011سازمان دهنده....................... سؤاالت

 018مقدمه.......................

 013.......................آموزشی گذاران سیاست

 081.......................آموزشیمواد  تولیدکنندگان

 081روش شناسان.......................

 081معلمان و مدرسان.......................

 080.......................ها آزمون برگزارکنندگانطراحان و 

 080محققان.......................

 080نتیجه.......................

 081..برای بحث گفتگو..................... سؤاالتی 

 

 089.......................سخن آخر

 

 081.......................ضمایم

  0ضمیمه 

 083....................... من! های کالسمطالب خارج از درس در برخی 
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 2ضمیمه 

 031.....................به خدمت گیری تکنولوژی اینترنت در محیط های آکادمیک

 8ضمیمه 

 031.....................(ه فانی )وزیر آموزش و پرورشنامه سرگشاده من ب

 4ضمیمه 

دادم اما  ارائه ایران  روستاهایو  شهرهادر و پیام نور  غیرانتفاعی ،آزاد ،دولتیدانشگاه  011که به بیش از  جانب اینمه ورز

 211...................؟!مرا نپذیرفتند! یک هیچ

 

 آگهی خدمات تخصصی اینجانب
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AAbbbbrreevviiaattiioonnss          (( در این کتابدر این کتاب  شدهشده  گرفتهگرفتهبکار بکار   هایهای  مخففمخفف ))  

 

ALM  Audio Lingual Method 

CALLA  Cognitive Academic Language Learning Approach 

CBI   Content-Based Instruction  

CC  Counselling Learning  

CGBL              Cooperative Group-Based Learning 

CI  Complex Instruction  

CIRC  Cooperative Integrated Reading and Composition   

CL   Cooperative Learning  

CLL  Community Language Learning  

CLT   Communicative Language Teaching  

CSPLLT          Cognitive Socio-Political Language Learning Theory  

CTBL              Competitive Team-Based   Learning   

CGBL              Cooperative Group-Based Learning  

CS  Cooperative Structures  

DM  Direct Method  

GI  Group Investigation  

GTM  Grammar Translation Method 

LA   Lexical Approach 

LT  Learning Together  

LTD    Learning Through Discussion  

MI  Multiple Intelligences  

MIOH  Multiple Input-Output Hypothesis  

NA   Natural Approach 

NM   Natural Method  

NP  Neurolinguistic Programming  

PPP                 Presentation Practice Production  

RM  Reading Method  

RTR   Reciprocal Teaching of Reading  

SAC  Structured Academic Controversy  

SLA   Second Language Acquisition  

SLT  Situational Language Teaching  

SO  Suggestopedia  

STAD   Student Teams-Achievement Divisions  

SW  Silent Way  

TAI  Team Accelerated Individualization  

TBLT  Task-Based Language Teaching  

TEFL   Teaching English as a Foreign Language   

TESOL            Teaching of English to Speakers of Other Languages  

TGT   Teams-Games-Tournaments  

TLM  Traditional Lecture Method 

TT  Teams Tournament  

TPR  Total Physical Response 

UG   Universal Grammar  

USA  United States of America 

WLA  Whole Language Approach  

ZPD   Zone of Proximal Development 
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============= 
 پیشهفتار

را در  «سخن آخر»تاب را در صفحه اول و نیز اجازه دهید در همین ابتدا از شما خواهش کنم که سعی کنید خالصه این ک 

را دارد استادتان  / هدیه دادن به یک دوست و یا معلمید تا ببینید آیا این کتاب ارزش خریدن و یا مطالعه بفرمایانتهای کتاب 

 یا نه؟

وقتی دوره کاردانیم داشت  0914شهید بهشتی مشهد شدم و در سال  معلم تربیتوارد  0911 در سال جانب این 

در دانشگاه آزاد مشهد جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی پذیرفته شدم. در ابتدا از این امر خوشحال شدم  شد میتمام 

آمد! بدتر اینکه بعد از  جدیترااد به نظرم یک اما وقتی مشکالت اقتصادیم را مرور کردم این قبول شدن من در دانشگاه آز

باید در یک مدرسه راهنمایی پرت در دل کویر  ،وپرورش آموزشبنا به تعهدم به  ،معلم تربیتشدنم از مرکز  التحصیل فارغ

 91 شامل بیش از هایم کالسبعد از ورودم به آن روستا وقتی متوجه شدم تمام  درهرحال م.شد میبه تدریس مشغول جاجرم 

از تدریس  شدت به که ایند شوکه شدم. ضمن ندبو داشتنی دوست حال درعینو  پرسروصداو بسیار شلوغ  هزبانچند آموز دانش

 موردنیازکه در دنیای امروز بیشتر کاربرد دارد و  دوست داشتم مکالمه درس دهم -متنفر بودم!  زبان «خواندن و درک مطلب»

تصمیم گرفتم به بهترین نحو ممکن خودم و دانشم  را به شاگردانم عرضه کنم. ضمن  درهرصورت. نداشتم ای چارهاما است 

را هم داشته  ام رزمی های کالسبشور و بساب و اداره کردن  ،آشپزی ،خریدعالوه بر تدریس اینکه در آن روستا مجبور بودم 

شده  زبان آموزشوی کارشناسی تازه دانشج  که گفتم طور همان. کردم میی دانشگاه مطالعه باشم و البته باید سخت هم برا

 .( بگیرمچهارساله)و نه  ساله سه! به هر ترتیب شده لیسانسم را  PhD سوی بهدر مسیرم و تصمیم داشتم  بودم

 ازنظر)برای انتقال از آن روستای وحشتناک  ها راه مؤثرترینهمکارانم به من یادآوری کرده بودند که یکی از  

چالش بزرگ بود  یک این! شد میبه دانشگاه این بود که درصد قبولیم باال  تر نزدیکایی با شرایط بهتر و به روست( وآمد رفت

یم بود. در چنین زبان های مهارتتدریس در نزد اساتیدم در دانشگاه و نیز باال بردن  های روشقصد من اثبات اشرافم به  چراکه

و اداره  داری خانهجبران کنم تا بتوانم از عهده  هایم کالسبرای خودم در مجبور بودم به نحوی مشکل کمبود زمان را  شرایطی

یک راهبرد  کارگیریب. بنابراین تصمیم به برآیمدانشگاه و غیره  های کالسرزمی و  های کالسو  آموزشی های کالسکردن 

به نفع خودم. در ذیل به تشریح این انم باشد و هم آموز دانشبه نفع  توانست میگرفتم که هم  ام مدرسه های کالسدر  آموزشی

 : پردازم میبسازم  آموزشیاسلحه  یک آنآن سعی کردم از  های مکانیسمکه بعدها با ارتقای  آموزشیاستراتژی 

تمام  کارگیری بهدقیقه با  11تا  01در  دادم می ارائه دقیقه  31در  بایست میدرس را که یک  هایم کالسدر 

 تارس و حل تمارین مربوطه بپردازند د مرور  به شانکه خود خواستم میان آموز دانشو بعد از  دادم یمارائه  آموزشپتانسیلم در 

چند جلسه از من پیدا  بعد ازانم با توجه به شناختی که آموز دانش! زمپردابودم به مطالعه دروس دانشگاهیم خدر این فرصت 

اتفاقی  طور بهرا  ها آندر هر جلسه من یکی دو نفر از  چراکه کردند یمکردند به این نتیجه رسیدند که باید تمام تالش خود را 

که آیا  گرفتم میتصمیم  گرفتند میکه  ای نمرهو بر مبنای  پرسیدم می ها آناز همان درس از  سؤالو چند  کردم میانتخاب 

خودجوش  صورت بهشاگردانم  مدت کوتاهی متوجه شدم که بعد ازو یا نه؟!  کردند میسال پاس را در آن  زبانباید درس 

. در همین گیرودار بود که من پرداختند میبه پرسش و پاسخ و رفع اشکاالت خود  ها گروهکه در آن  دادند مییی شکل ها گروه

دوم خود را یاد  زبانشما چگونه »این بود:  سؤال. و آن به یاد آوردمان پرسیده بودم آموز دانشرا که جلسه اول از این  سؤالی

 زبانکه  ندرا به همان روشی یاد گرفت دومشان زباندم که گفتند یادآوراشان را به  دهسا ها آن ازنظرو بعد پاسخ  «تید؟گرف

را در معرض  ها آن که نادومشان را در تعامل با خانواده و دوستانش زبان ها آنروشن بود:  ها آن. منظور تندرا یاد گرف شان مادری

خودم را از مزایای تعامل  های کالسگرفته بودند. در این مرحله بود که به ذهن من رسید که یاد  دادند میقرار  زبانآن 

در  تقریباًیی که همه ها گروهدر فرایند یادگیری در  فراگیرانسازم. به نظرم رسید که درگیر شدن  مند بهرهبا یکدیگر  فراگیران

 هایم کالسکمک کند. بنابراین تصمیم گرفتم در  ها آنی زبان های مهارت یخیلی به ارتقا توانست مییک سطح بودند 

با یکدیگر برای یادگیری بهتر خواستم که  ها گروهاتفاقی چند گروه تشکیل دادم و از اعضای  صورت بهیی شکل دهم. ها گروه

که بر کار  در غرب رایج هستند ویژه بهتدریس خاصی  های روشم که اطالع نداشت 0911ل همکاری کنند. در آن زمان در سا

هنوز این  زبان آموزشکه در دوره کاردانی و یکی دو ترم اول کارشناسی در رشته  . دلیل این امر این بودگروهی تمرکز دارند
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 طور به تواند نمیمن  های کالسروش کار گروهی در  مدتی متوجه شدم که بعد از هرحال بهبه ما معرفی نشده بود!  ها روش

. در این مرحله بود که تصمیم گرفتم روش شد می هایم کالسی زیادی در سروصداو  نظمی بیعث با چراکهکامل موفق باشد 

 هم به خدمت بگیرم. ام مدرسه های کالسدر  پرداختم میرزمیم به آن  های کالسکار تیمی را که در 

ضعیف بود تشکیل ، یک متوسط و یک تر قویی ناهمگنی که هریک شامل یک فراگیر ها تیم هایم کالسبنابراین در  

خواستم که  ها آناز  طور همینقوی، متوسط و ضعیف مسئولیتی در قبال تیمشان دادم.  فراگیرانبه هر دسته از  نهایتاًدادم و 

پیشی بگیرند. بعد از  ها آنی دیگر از ها تیمکاری کنند تا بتوانند در رقابت با هم  نایشها تیمدر طول پروسه یادگیری با اعضای 

ند. شد میه درگیر فرایند یادگیری و تبادل آراء هم باتقری چراکهواقع شد  مؤثر واقعاً جه شدم که این استراتژیی متومدت

ی بسیار شاد و پویا و رقابتی و جذاب را برای های محیطنهادم  «یادگیری تیمی رقابتی»همچنین این استراتژی که نام آن را 

و یا همان  ها تیمبرخی  تر قویشدم اعتراض اعضای  رو روبهز چند جلسه با آن . اما مشکلی که بعد اکرد میایجاد  فراگیران

 گفتند می ها کاپیتان. گیرند مییشان خیلی دیر یاد ها تیم تر ضعیفمعتقد بودند که برخی اعضای  ها آنبود.  ها تیم های کاپیتان

 ها آنکنم به  تر دلگرمرا  ها آنبرای اینکه  مناما . دی کار کنندسنتی و یا همان انفرا صورت بهبرای خودشان و  دهند میترجیح 

 ها آن( را به 11از  11باالترین نمره ) ترم پایانیشان پیشرفت مناسبی داشته باشند در ها تیماعضای  که درصورتیوعده دادم 

شاگردانم را برای  ایه مهارتدر سطح دانش و  ها تفاوتشد! من موفق شدم تا  کارسازخواهم داد! خوشبختانه این راهکار من 

مام پتانسیل خود را به کار ت ها کاپیتانچگونه  دیدم میکالس به خدمت بگیرم. خیلی برایم جالب بود وقتی کل موفقیت 

را که  زبانیشان شوند. و در پایان سال تمامی کالس با نمرات باال امتحانات  نهایی ها تیمتا باعث پیشرفت اعضای  گرفتند می

به دانشگاه محل  تر نزدیکو  تر مناسبن موفقیت با انتقال من به روستایی ای  نتیجهدربود پاس کردند و  یسرا سر اتفاقاً

 موافقت شد.تحصیلم 

خر دوره تحصیلم در دوره کارشناسی بود جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ااو که وقتی 0913در سال  مجدداً 

آشنا شوم اما  سؤاالتالبته من در امتحان ارشد شرکت کرده بودم که با ارشد در دانشگاه آزاد گرمسار پذیرفته شدم. 

همان مسائل و  مجدداًتحصیالتم را در آن دانشگاه شروع کردم. اما  0911این فرصت را غنیمت شمردم و در سال  درهرصورت

خرید کنم، آشپزی کنم، بشور هم پیش رو داشتم. مجبور بودم خودم  مرحلهغاز دوره کارشناسی داشتم در مصائبی را که در آ

تدریس هم داشته باشم تا بتوانم از عهده مخارج دانشگاه آزاد برآیم. این بار هم  صدالبتهرزمی و مطالعه و  های کالسو بساب و 

 »خودم و یا همان  آموزشیراهبرد همان  مجدداًبدهم  هایم کالسبرای اینکه به خودم فرصت بیشتری برای مطالعه در 

بودند! هرچند در  دانشگاهی پیشدبیرستانی و  هایم کالسرا به خدمت گرفتم با این تفاوت که این بار  «یمی رقابتییادگیری ت

را  ها تیمبعضی اعضای  دررفتناما این بار اعتراضاتی مبنی بر از زیر کار  ،را به کار گرفتم ام تجربهتمام تالش و  هایم کالساین 

 سوءاستفاده ها کاپیتاناز  ویژه بهاز سایرین  ها وقتو خیلی  کنند نمیعضا احساس مسئولیت این بود که این ا داشتم. باور بر

 آکادمیکیمنبود. در این مرحله از زندگی  ای سادهکار  ها کالسمن در برخی  راهبرد کارگیری بهکه  رسید می . به نظرکنند می

گروهی تمرکز  بر کارتدریسی که  های روشیا عدم موفقیت  گسترده پیرامون چرایی موفقیت و ای مطالعهبود که تصمیم گرفتم 

و  ها تکنیکبسیار گسترده و دارای  تدریس های روشمتوجه شدم این نوع  بعد از مطالعاتی که داشتمداشته باشم.  دارند

ادگیری مشارکتی، ، یمسئلهحل از قبیل روش ی متفاوت های نام با ها روشکه این  متنوع و زیادی هستند. آموختم های استراتژی

یگری که  بعد از مطالعه . نکته دشوند مییادگیری فعال، یادگیری پژوهش محور و یادگیری کنکاشی شناخته  ،یادگیری تجربی

ن ای نتیجهدر درهرحالشت. نکات قوت و ضعف خاص خودش را دا ها آنمتوجه شدم این بود که هریک از  ها روشاین دقیق 

یادگیری تیمی رقابتی( تعریف کنم که مشکالت ی روش تدریس خودم )ی را براهای مکانیسمم موفق شد  اتو تحقیق اتمطالع

فعاالنه درگیر فرایند یادگیری شوند و و شوق  باذوق ها دانشگاهد و باعث شدند که شاگردانم حتی در ندرا برطرف کر ذکرشده

 بزرگ بود. موفقیت علمیکار و برای من یک دستاورد که این 

 یک  عنوان به - روش تدریساین شگرف  تأثیربه خاطر  ،ام پرداختهکه به ارتقای روش تدریسم  ها سالد از و حاال بع 

نگرش و منش و و سبک و سیاق تفکر و ی و اجتماعی زبان های مهارت، یادگیری های استراتژیدانش،  یدر ارتقا -کاتالیزور 

به از زوایای متفاوت دارم بر آن شدم تا در این کتاب  مزایای آنو با توجه به شناخت کاملی که از دیگر  فراگیرانشخصیت 

 کارگیری بهآن بر  تأکید جانب ایندریس روش ت های ویژگییکی از اشاره شد که  طور همان. معرفی جامع آن بپردازم
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 ( بلکه برایزبان های سکالدر  ویژه به)برای موفقیت آکادمیکی  تنها نهکه  باشد میرقابتی  های محیطدر تیمی سیستماتیک کار 

در این  فرد منحصربهبا معرفی این روش تدریس  .ستاالزم و ضروری نیز رقابتی امروز  شدت بهموفقیت در زندگی در دنیای 

کارگروهی و شورایی که در قرآن کریم هم بر آن برای رسیدن به تصمیم جمعی و  های روشنسل فردا را با خواستم کتاب 

با معرفی این روش  طور همینامرهم شورا بینهم(. شده است آشنا نمایم ) تأکیدفات ائل و اختالمسدیپلماتیک  وفصل حل

و  ها ایدهتضاد و اختالف در نظرات و مان های کالسدر جامعه هم همانند که که این واقعیت را هم برسانم  ام کردهتدریس سعی 

نگ و تقابل به خدمت گرفته شوند و نه اینکه به فرسایش و ج جامعهدر جهت پیشرفت و توسعه بیشتر  توانند می ها آیینحتی 

در که باید  طور آنآکادمیک  های محیطاسالمی در  راهبردهایاست که  تأسفمایه انجامند. بی احزابو  ها فرهنگو  ها گروه

ی همین هم هست که و برا غرب در این زمینه از ما پیشی گرفته است متأسفانه .اند نشدهواقع  موردتوجهما  آموزشیسیستم 

برای  د کردن نسل فردا جهت توانمن تواند می جانب اینروش تدریس ختم کالم اینکه . دارند تر سالمو  تر دموکراتیکجوامعی 

  به خدمت گرفته شود. آموزشیدر تمامی سطوح  و آبادآزاد ساختن فردایی 

 باراهنمایی -کارشناسی ارشدم  نامه پایاناز  موفق شدم 0913در سال  جانب ایناست که  یادآوریالزم به  اینجادر 

برتری روش تدریس  نامه پایاندفاع نمایم. در آن  -دانشگاه تربیت مدرس تهران  علمی هیئتمرحوم دکتر میرحسنی عضو 

 طور همینان دبیرستانی ثابت کردم. آموز دانشمهارت خواندن و درک مطلب  یبر روش تدریس سنتی رایج در ارتقاخودم را 

به خاطر دفاع از و روش تدریس انگلیسی  زبان آموزشتخصصی خودم را در  PhDموفق شدم مدرک  0981ر سال د

ی آمریکا اثبات مینه ستاکه در آن برتری روش تدریس خودم را بر روش تدریس پروفسور جانسون در دانشگاه  ام نامه پایان

اینکه این روش تدریس منحصر بفرد خودم را که در این کتاب  یادآوریکرده بودم از دانشگاه میسور هندوستان اخذ نمایم. 

"بی نظیر" سیاسی خودم ارایه داده ام که این کار نه تنها در ایران بلکه در دنیا -معرفی کرده ام بر پایه دو تیوری آموزشی

 مطالعه بفرمایید. یازده همین کتاباطالعات بیشتر در این زمینه را در فصل است. 

کیفیت این اثر در  یسازنده شما عزیزان را برای ارتقاو انتقادات  ها پیشنهادم شد که نظرات، خوشحال خواه 

 بعدی داشته باشم.                                                                             های چاپ

 سید محمدحسن حسینی                                                                                                       

 مشهد مقدس -0934 بهمن                                                                                               

======================= 
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 مقدمه

، گذاری هدفبا نوع  انکارناپذیرباط مستقیم و سرنوشت زمامداران آن نیز ارت ،شکی نیست که عالوه بر تکامل و تعالی هر جامعه

و موفق  روز بهما در ایران  آموزشیسیستم تعلیم و تربیتی آن جامعه دارد. اما آیا سیستم فعلی  های قابلیتکارایی، پویایی و 

به  اصالًن صورت و م به ایدارد؟ چرا این سیست هایشان آرمان سوی بهبوده است؟ آیا این سیستم پتانسیل رساندن ملت ایران را 

متمادی شاهد تغییر  یها دهدر طول  ،المللی بین یها عرصهتحوالت شگرف در  باوجوداست؟! و چرا  شده یطراحچه منظور 

 ؟!ایم بوده 9/9/3و یا  4/9/1 های سیستماز قبیل  فریبانه شاهد تغییرات عوام صرفاًو  میا نبودهدر این سیستم  یمعناداربنیادین و 

 

 یشدار

داشت تا در مقاالت و  آن بر را جانب این  کشور آموزش ناکارآمد  نظام در آموزش مهندسی ضعف به نسبت تفاوتی بی ها سال

 ,Hosseiniهشدار دهم ) طورجدی به حاضرو شرایط  عصر در روند این ادامه عواقب به نسبت انگلیسی( زبانکتب متعدد )به 

 ای مصاحبه در ،اجتماعی تأمین و کار یس پیشین موسسهئر ،سپهری محمدرضاکه  طور همان(. 2000/2006/2012/2014

و  وپرورش آموزش مسئوالن اند کرده تائید «التحصیالن فارغ بیکاری علت ها دانشگاه آموزشی شیوه» تحت عنواناختصاصی 

دانش و  و ل بودهبسیار تردیشنا ما آموزشی فرهنگی باید بدانند که سیستم انقالب عالی شورای و «کنونی»عالی  آموزش

 طور نیکند. هم نمی ایجاد و نسل فردا برای زندگی موفق در دنیای پیچیده فردا التحصیالن فارغ در را توجهی قابلمهارت 

علل معضالت کنونی  ترین اصلییکی از  ما تعلیم و تربیتی باید بدانند که سیستمی آموزش  حوزه مسئوالنو  گذاران استیس

. هستو فرار مغزها بوده و  ماندگی عقبفالکت و  و تبعیض، ظلم و ستم ،طالق، فقر، فساد، کاری بزه، کاری بیجامعه از قبیل 

 نیز و کار در بازار  دانشگاهی التحصیالن فارغ جذب عدم علل ترین مهم  از آموزشیاین رژیم ناکارآمد که اشاره شد  طور همان

 . باشد یمنیز المللی  ینب و ملی سطوح در کاری های محیط در ایشان موفقیت عدم

 

 ایران فعلی آموزشیبرخی عیوب سیستم 

 -را  «تفکر کردن»قدرت  تدریج بهایران  آموزشیفعلی سیستم  دیکته شده توسط طراحان های مکانیسمواقعیت این است که 

و بدون  تفاوت بیو  خیال بی، انگیزه بیو آنان را  نمایند میاز نسل فردا سلب  -که وجه تمایز انسان از نباتات و حیوانات است 

. آورند میواقعی بار  های محیطو تالش کردن در  مسائلو کنکاش برای حل  یادگیریذوق و شوق برای درگیر شدن در فرایند 

 تر مهماست را هم به نسل فردا ندارد.  کار گروهی که از الفبای ورود به دهکده جهانی های مهارت آموزشاین سیستم قابلیت 

اقتصادی، اجتماعی،  های عرصهبرای تعامل و موفقیت در  المللی بین زبانانگلیسی که یک  زبان آموزشاین سیستم در  که این

 ها دانشگاهو وارد  گیرند میدیپلم  بعدازاینکهان ما آموز دانش بوده است. ناکارآمدفرهنگی و سیاسی است بسیار ناموفق و 

چه رسد به ورای  -خطوط را  «بین»که حتی  سؤاالتی سی را پردازش کنند و به متون انگلی ترین سادهقادر نیستند  شوند می

رسمی  های کالسساعت  0111که آنان بیش از  حالی استبا ادله و منطق پاسخ دهند. این در  اند گرفتههدف  -خطوط را 

ارج از کشور شاهد بودم که اکثر در خ جانب اینشده است! حتی  تأکید «خواندن و درک مطلب»بر ها آنکه در  اند داشته زبان

بود واقعی  های محیطدر انگلیسی  زبان «بکار گیری» چالششان ترین مهمکه برای تحصیل در مقطع دکترا آنجا بودند  کسانی

 مؤلفانو  آموزشی گذاران سیاستبرای  تأسف. جای بسی ندکندالرهای زیادی هزینه مجبور بودند که برای نیل به این هدف 

  –گذرانده بودند ی ایران ها دانشگاهدر مدارس و را  زبان آموزش های دورهساعت  9111دارد که این افراد بیش از کتب درسی 

 . برای مردم شریف ایران تصور غیرقابل های هزینهبا 

امتحان  شدت بهما این است که این سیستم  آموزشینواقص سیستم  ترین مهمیکی از همانطور که همه می دانیم 

ی تاپ تر به ها دانشگاهو  ها رشته( به فراگیران) یابی راه آموزشی ریزی برنامهو  پژوهان دانشتمام تالش  تست محور است.زده و 

 ی داشته باشند و یاتر قویکه حافظه  ترند موفقما کسانی  «کنکور». در نوع فعلی باشد یم ای استراتژیهر قیمتی و با هر نوع 

در اینجاست  «خطر»و پردازشگرانه تر دارند. و  تر انتقادی، تر خالقانهه کسانی که قدرت تفکر باشند ن «تر خرخوان» اصطالح به

شایستگی  «کوچک»این افراد  ازآنجاکه. شوند میمملکت بزرگ به وسعت ایران  یک  ناگذار سیاستلین و مسئوکه این افراد 

برای برداشتن افراد متفکر و منتقد  ای توطئهبه هر رذالت و  لمتوسرا ندارند  اند دهیرس ها آنبه  ناحق بهبزرگی که  های موقعیت
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خود و اربابانشان را برای  رؤیاییدنیای  وسیله بدینتا آنان را از سر راه خود بردارند تا شاید  شوند می اند ملت های چشمکه 

و میل به استخدام  اند کردهطراحی را  آموزشییم ژکه این ر -با هدایت اربابانشان  افراد نینمونه اهمیشه حفظ کنند. برای 

و  ها آنو  آورند میو متفکرین فشار  دگراندیشانفاشیستی بر  های روشبا  -دارند گو قربان بلهو  مغز سبکافراد کوچک، 

 «اخراج»و  «کشی نسل»این همان  –تا راهی جز فرار برای آنان باقی نگذارند.  کنند میبه مرگ تهدید حتی عزیزانشان را 

آینده در جهت چپاول و غارت بیشتر و  های نسلبرای مدیریت  شان مادریمنتقدان و دگراندیشان از سرزمین  «وسنامحس»

خود که مجهز به هر نوع امکاناتی هستند  «سری یها گردان»اعمال را با به خدمت گیری  گونه این! آنان باشد می ها آن تر راحت

یکی از دالیلی که این  .دهند میانجام  اند ایجادشدهو عزیزانشان  اندیشانردگو برای مدیریت کردن زندگی، سرنوشت و مرگ 

سیاسی در محیط  مسائلهر گونه ارایه "هستند حضرات و سپاهشان این کارها را با امثال من می کنند این است که معتقد 

ینه کردن دموکراسی در کشور هر گونه تالش برای نهاد"!!؟ آنها همچنین معتقد هستند "های آکادمیک برای نظام سم است

حق با آنها است چرا که اگر فقط همین دو مورد که من بر آنها تمرکز دارم عملیاتی و فراگیر !!؟؟ "را دارد نظام حکم براندازی

 شوند جایی برای این غارتگران در این سرزمین نمی ماند....

توسط معلمان و اساتیدی  شده ارائهمطالب  وریدآیابر حافظه محوری و به  تأکید ها دانشگاهدر مدارس و بنابراین 

فعلی ما  های کالسدر  به عبارت دیگر،تدریس را ندارند.  های روشو  آموزشروز در امر  های مهارتدانش و  غالباًاست که خود 

 های محیطدر زندگی کردن  گوسفندوارتکرار کردن، دوباره گفتن، میمون وار تقلید کردن، و  وار طوطیبر حفظ کردن،  تأکید

 پائولوما بنا به تعریفی که  آموزشیسیستم  .شوند میاکثریت نادیده گرفته  ها آنو تصنعی است که در  سویه یکخشک، رسمی، 

است که در آن مدرسان خود را تنها مالکان بدون  «بانکی سیستم»یک  دهد می ارائه  –یک اندیشمند رادیکال برزیلی  –فره 

تهی از دانش هستند  ها آنخود به شاگردانشان )شهروندان( که به خیال  های کالسکه آن را در  گیرند میرقیب دانش فرض 

عمل کنند  آنچه، که به بینند می ها آنببینند که  طور آنکه دنیا را  شوند میو تربیت  بینند می. شهروندان تعلیم کنند میتزریق 

  ور دارند.با ها آنو به آن باور بیاورند که  خواهند می ها آنکه 

 

 فعلی مفید یستند؟ آموزشیآیا منابع 

و حتی کتبی که در دانشگاه تدریس  کنم میدر دبیرستان تدریس  جانب اینکه ای  آموزشیکتب  ام گفتهکه بارها  طور همان

ه دوم سال قبل مناسب بود و هست و نه برای ده 011تا  11)زمانی که اجازه تدریس در دانشگاه را داشتم( برای  کردم می

نوع  ویژه بهتدریس اکثر معلمان و اساتید و  های روشو تمارین این کتب و حتی  ها پرسشهزاره سوم! نوع متون و نوع 

همیشه مرا به این نتیجه رسانده است که  ناخودآگاهو همه و همه  ها گزینشو پرورشی و  آموزشی های نگرشو  ها مدیریت

شاید   -قصد گوسفند ساختن از مردم  –صد گوسفند ساختن از نسل فردا را دارند ق ناخواستهطراحان این سیستم خواسته یا 

 .شان یچپاول اموال و غارت منابع مل منظور به - ها آن تر راحتاستثمار  وو استعمار  استحمار برای

 

 ایران  آموزشیاصلی ناکامی سیستم  علت پنج

 :ام کردهارزیابی  زیرمورد اصلی  پنجها در  دانشگاهدر مدارس و در ایران را  زبان آموزشعلل اصلی ناکامی سیستم  جانب این

 

 «: ایداف آموزشی» .0

ها و الزامات زندگی در دنیای  عنوان واقعیت هیچ العاده تردیشنال بوده و به گذاران فوق اهداف آموزشی فعلی سیاست

عنوان نمونه هدف از آموزش زبان در  بههای دنیای پیچیده فردا.  چه رسد به واقعیت –اند  امروز را در نظر نگرفته

باشد! که هرگز مناسب برای زندگی و تعامل موفق در  می« خواندن و درک مطلب»های ایران  مدارس و دانشگاه

تمرکز ما  بنابراین دنیای امروز نیست. هدف ما باید آماده کردن نسل فردا برای زندگی در دنیای پیچیده فردا باشد.

باشد  «های واقعی کاربرد زبان در محیط»و قادر ساختن فراگیران به « ای های محاوره رتقای مهارتا»تنها بر  باید نه

و « جو مشارکت» ،«خالق» ،«منتقد» ،«علت و معلول یاب» ،«استدالل گرا» ،«متفکر» بلکه باید سعی کنیم که آنان
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روش تدریس  د.آین بار  « سائل سیاسیآگاه به م»و به ویژه  «آگاه به مسائل اجتماعی»و « اهل رقابت»زمان  هم

اینجانب در این راستا طراحی و ارایه شده است. البته به خاطر همین روش تدریس که در دوره دکترا به آن پرداختم 

دانشگاه ایران  011کتاب و مقاله راجع به آن نوشتم با درخواست هات علمی شدن من در بیش از  11و بیش از 

 پرورش )مشهد( هم که رسمی هستم به من کالس نمی دهند! باید کار اداری کنم! مخالفت شد! در آموزش و
 

 : «منابع انسانی» .1

خود  -که نتیجه رژیم آموزشی فعلی هستند  –ها  کادر آموزشی ما حتی در دانشگاهی از توجه قابلدرصد متأسفانه 

های تدریس و آثار  جذب، روش یها مالکجانب به راحتی با بررسی  فاقد صالحیت علمی الزم هستند. این ادعای این

است که سرشار عدم صالحیت علمی و کاری ایشان هم جامعه علیل و بیمار کنونی  ینا یجه. نتاست یدها قابل تائ آن

فحشا است. تربیت نسل فردا و فساد و و فقر و  یماندگ و طالق و ریا و غارت و عقب یکار و بزه از ظلم و ستم

که اولویت اول خود  و کسانی ها ترین باانگیزه ها و ترین باید به باهوش  –جانب  از نظر این –ان را و شهروند سازان یندهآ

و  یدیاند و از سر ناام جا رانده شده ها که از همه بسپارند و نه به آن زنند یرا در کنکور حرفه مقدس معلمی م

از افراد ر شرایط کنونی شاهد هستیم که د متأسفانه .کنند یاستیصال آخرین گزینه خود را معلمی انتخاب م

. شود میشد استفاده ن ها اشاره به آنباید به همان دالیل که که  طور آنمتخصص، منتقد و خالق و دلسوز جامعه 

آکادمیک  های محیطدر  گو قربان بلهو  ریاکارافراد متملق، چاپلوس،  کارگیری بهبر  تأکیددر سالیان اخیر بیشتر  ویژه به

هم این است که رهبران ناالیق نمی توانند با افراد روشنفکر و شایسته تر از است. علت این سیاست  یتی بودهو مدیر

 خود کار کنند چرا که قادر نیستند آنان را تحت سیطره کامل خود در آورند.

 

 «: مواد آموزشی» .9

 –و درواقع با این کار  پردازند یفراگیران مدیگران به  های یافتهمتأسفانه مواد آموزشی فعلی ما بیشتر به ارائه تفکر و 

طور که توضیح داده شد غالب مواد آموزشی  گیرند. همان ها می فرصت فکر کردن را از آن -خواسته و یا ناخواسته 

، سالیقهای دهکده جهانی و نیز  سال پیش مناسب هستند چراکه نقش تکنولوژی و واقعیت 011تا  11فعلی برای 

آموزشی باید بر تهیه و  گذاران یاستس شده است. ها نادیده گرفته های فراگیران امروزی در آن تهها و خواس عالقه

نیز فراگیران  یرشد تفکر خالق و انتقادو تمرکز داشته باشند که منجر به بسط قدرت فکری  ای یتدوین مواد آموزش

را به دنبال را که جمود فکری  ینینه بازآفر و - یگر ینشویژه تفکر آفر شوند. مواد آموزشی باید اندیشیدن و به می

 کتاب من را که در منابع آمده ببینید.ترویج کنند.  -دارد 
 

 : «تدریس یای روش» .4

این مبحث نیز در  .سازند نمی «گوسفند»تدریس معلم محور و دیکتاتور مابانه فعلی از نسل فردا چیزی جز  های روش

 عنوان یچه های سنتی فعلی و از جمله روش بانکی به روشست. فصل های بعد به تفصیل توضیح داده شده ا

جانب  گرا نیستند. برخالف روش بانکی، روش تدریس این پاسخگوی نیازهای امروز شهروندان و جوامع کمال

 ترتیب ینا تأکید دارد و به بحث و گفتمان یق( بر تبادل افکار و عقاید از طر0930حسینی  –)یادگیری تیمی رقابتی 

 یریکارگ که بر به -جانب باشد. در روش تدریس این دد تشویق و پرورش تـفـکّر انتــقادی و خالقانه میدرص

تشویق تعامل فکری باعث  و تیمی یها ارائه تکالیف  و پروژه -سیستماتیک کار تیمی در محیطی رقابتی تأکید دارد 

تا مطالب و  شوند یمتعدد تشویق م های یسممکان شود. فراگیران از طریق همفکری بین فراگیران می و افزایش تعامل

را برای فراگیران « های فردی استدالل»که  حال ینکار و بحث تیمی درع دهنـد. یحتوض یکدیگرموضوعات را برای 

در روش تدریس  –جانب  آورد. این ها به وجود می را نیز در آن« های رقیب ظرفیت شنیدن استدالل»کند  ممکن می

عنوان جزئی  تفکر باید به های یتعنوان جزئی ضروری در آموزش تلقی کرده و تأکید دارم که فعال را بهتفکر  -خودم 

تـربیتی  یتهای تفکر برای موفقیت هر فعال الینفک از پروسه آموزش و یادگیری در نظر گرفته شوند چراکه مهارت
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و نقد و  یفراگیران شهامت و شجاعت تفکر ورزکه به  کنم ینهایت تالشم را مجانب  این. بنابراین باشند یضروری م

عالوه بر کسب مهارت بکارگیری زبان در محیط های )شبهه( از طریق این روش تدریس فراگیران  انتقاد را بدهم.

اصول رقابت سالم و اصول  یزو ن یری، انتقادپذپذیری یتحل مسئله، مسئول ،گیری یمبا اصول مشارکت در تصمواقعی 

 .شوند آشنا مینیز ق شهروندی و ... دموکراسی و حقو
 

 :«سیستم ارزشیابی» .1

"بکارگیری" زبان در محیط های )شبهه( عالوه بر سنجش مهارت باید ، خود در کالسهای زباندر ارزشیابی 

های آفرینندگی، تفکر  های حل مسئله، تکنیک گستره تفکر، نوآوری تفکر، تفکر آفرینشی، مهارت نوع تفکر،واقعی 

های  د و دیگر روشنارزیابی و سنجش شو نیزی شناختی فرآیندها و های خالق درجات بازفکری، پژوهش، انتقادی

 .ه باشندداشتنپیشرفت تحصیلی و سنجش محفوظات و حافظه فراگیران جایگاهی  یها متداول و سنتی، آزمون

 

 در ها آن مخرب تبعات و آموزش لیفع های سیستم ناکارآمدی دالیل نقادانه بررسی این کتاب ضمن ادامه در  جانب این

 پس از  که این تر مهم. ام پرداخته( زبان) آموزش ی حوزهتدریس در  های روشو  مسائلآخرین  المللی به ملی و بین سطوح

 فرد منحصربهبه معرفی روش تدریس   اند بناشده گفتمان و بحث و تعامل مبنای بر که تدریس های روش آخرین وتحلیل تجزیه

است به  گردیده واقع نیز المللی بین مجامع اقبال موردسعی دارم از طریق این روش تدریس که  جانب این. ام اختهپردخود 

بر تشویق  تأکیدبپردازم. در این روش تدریس   دو آباآزاد جهت ساختن فردایی ل فردا در نسینه کردن اصول دموکراسی نهاد

 باهمدر محیطی شاداب و پویا  هاتیمکه در آن  باشد میتیمی ری/زندگی و کار رایند یادگیبه درگیر شدن در ف فراگیران «همه»

، سازی شفافی از قبیل های فعالیتبر تفکر خالقانه، انتقادی و تحلیلی در  تأکید ها کالسدر این  طور همین. پردازند میبه رقابت 

، توضیح و ها حل راه وتحلیل تجزیهو  ارائه(، راگیرانفکلیدی )توسط  سؤاالتاز طریق طرح  مسئلهو عوامل ایجاد  ها سببارزیابی 

ی )شبهه( واقعی که های محیطدیپلماتیک اختالفات در  وفصل حلو تعمیم دادن و  گویی پیش، بندی جمعادله آوردن، قیاس، 

آرا و  که اینه ضمن ک آموزند می فراگیران ها کالس. در این باشد میبرخوردارند  «برابر های فرصت»از  ها آنشاگردان در  «همه»

حقوق همدیگر را به رسمیت بشناسند و به  کنند میو نظرات یکدیگر را نقد و بررسی  کشند میافکار یکدیگر را به چالش 

 ها آنمنطق و ادله دارند.  ها آنبرای  که مادامیاز باورهای خود دفاع کنند  دارند حقکه  آموزند می ها آنیکدیگر احترام بگذارند. 

در صورت عدم )رهبر کالس( را  جانب این دارند حقکه  آموزند می ها آنکه پیروزی مهم است اما نه به هر قیمتی.  دآموزن می

فعال عالوه بر ایفای نقش در ساختن دانش به ایفای نقش  که آموزند می ها آنو نقد و حتی خلع کنند. صالحیت و شایستگی 

 آموزش( ها دانشگاهو  مؤسساتشد کسانی که با این روش تدریس )در مدارس/  که گفته طور هماندر جوامع خود نیز بپردازند. 

نگرش و  ،های تفکر سبک ،های اجتماعی مهارت شوند میمسلط  «واقعی های محیطدر  زبانکاربرد »به  که اینعالوه بر  بینند می

و  «جو مشارکت»، «خالق»، «منتقد» ،«علت و معلول یاب» ،«استدالل گرا»، «متفکر» داده و ارتقاءخود را منش و شخصیت 

در  مؤثرتریو از گوسفندان متمایز شده و قادر خواهند بود نقش بسیار  آیند میبار   "سیاسی" و «اهل رقابت» زمان هم

 ایفا نمایند.  و ما سرنوشت خود

 ترین خطرناکاور هستم که بر این ب هچراکبار آیند  «سیاسی مسائلبه  آگاه»که شاگردان ما باید  تأکیددارم جانب این    

و شعور به این سطح از درک و فهم  درک سیاسی نداردکه سیاسی  سواد بی . یکسیاسی است سوادی بی، سوادی بینوع 

بنابراین  .باشند یماو در حوزه سیاست  های انتخابو  ها گیری تصمیمنتیجه  بشر های بدبختیتمام مشکالت و که نرسیده است 

به است که سیاسی  مسائلو توجهی به سیاست  فهمد که بی نمیهستند که  مغزی سبک های انسان سواد یب های انساننوع  این

شدن  تر بستهو بر فساد صاحبان قدرت  روز روزبهو  انجامد میریا و استبداد ، غــارت، قتــل جوامع سرشار از ظلم، ستم، فساد،

نه تنها بر خانواده ها و جامعه خود تاثیر گذارند ان و دانشجویان ما آموز دانش که این تر مهم. افزاید می ها آنجوامع تحت سیطره 

و ملت را هم  «ما»سرنوشت خودشان بلکه سرنوشت  تنها نه کنند میانتخاب  ها آنحاکمانی که  :دارندهم دادن  یرأحق بلکه 

است که ما قادر به  «سیاسی»و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی،  مسائلکردن نسل فردا نسبت به  «آگاه»رقم خواهند زد. تنها با 
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نسل فردا و  «نگرش»مان های کالسما باید در بنابراین . دیدگانمند کردن ضعفا و ستم توان –خواهیم بود  ها آنمند کردن توان

باورهای  بر باورهایشان و ها آننگرش  چراکهست که تغییر در نگرش قدرت آور است اینجاکنیم. و نکته  تر واقعیرا  سازان آینده

خواهد بود. تنها در این صورت است که ما به گفته  تأثیرگذاربر سرنوشت خود و جامعه اشان  ها آنبر رفتارشان و رفتار  ها آن

خودکامه، مستبد،  های حکومتبرای براندازی  نامحسوسنرم و  ای اسلحه – ایم ساخته «اسلحه» آموزشنلسون ماندال از 

 و فاشیستی.  خواه تمامیت

 جهنتی

لیت مسئوما نتیجه  زده بحرانناقص و تردیشنال و نتیجه آن جامعه علیل، نارس و  «آموزش»که  شود می یادآوریدر خاتمه 

شیفته جاه »و  «گو قربان بلهو چاپلوس و  ریاکار»، «نظر تنگ»، «کفایت بیو  غیرمتخصص»، «مغز سبککوچک و »دادن به افراد 

 طردشدهو پذیرش افراد متخصص دلسوز  شانهبرانبوده و جز با طرد این افراد و رشته گذ های سالدر طول  «و مقام و ریاست

 نخواهیم برد. جایی بهراه  خواه تمامیتتوسط این گروهک 

 
================================= 

 و گفتهوبرای بحث  سؤاالتی 

 نظر شما درباره آخرین پاراگراف این فصل )پاراگراف باال( چیست؟ .0

 است؟ چرا؟ تر مهمدر ایران برشمردم  زبان آموزشاز چهار عامل اصلی که برای ناکامی  یک کدامشما به نظر  .1

  .نماییدید؟ نظر خود را بیان هست شد موافقالن داده مسئوآیا با هشداری که در این فصل به  .9

===================== 
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 دومفصل 
 تأثیرانهلیسی و  زبان آموزشتاریخچه 

 بر آن جانب این وش تدریسی و رتئور
 

 مطالب

 11....سازمان دهنده................... سؤاالت

 11مقدمه.......................

 18عصر روش.......................  

 13دوران جنگ....................... های روش  

 91.......................نوآورانه های روش

 90.......................زبان آموزشمفهوم مهارت ارتباطی )معاشرتی( و 

 91انگلیسی....................... بانز آموزشبر  هاساختن گرا ریتأث

 91انگلیسی....................... زبان آموزشبر  «جانب این» سیاسی آموزشینگرش  تأثیر

 94انگلیسی....................... زبان آموزشعصر فناوری اطالعات و 

 94نتیجه.......................

 91.......برای بحث و گفتگو................ سؤاالتی 

  

=================== 

 

 سازمان دینده سؤاالت

 را تعریف کنید. (technique)( و تکنیک (method، روش (approach)، رویکرد (methodology) شناسی روش. 0

 چیست؟ ALM. نظر شما درباره 1

 در نظر گرفت؟چرا؟ GTMجایگزینی مناسب برای  عنوان بهرا  DM انتو می. آیا 9
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 ید.توضیح ده CLTرا در ظهور  Halliday. سهم 4

 را شرح دهید. (Communicative Competence)های مختلف مهارت ارتباطی  . جنبه1

 ت؟در دنیای کنونی مناسب اس کارگیری بهآیا این رویکرد برای  ؟چیست CLTنظر شما درباره  .3

 را توضیح دهید. هاساختن گرا یسو به آموزشمتخصصان حوزه دالیل اصلی چرخش  .1

............................................ 

 

 شما آموزش زبان نیست می توانید از خواندن این فصل صرف نظر نمایید.تخصصی توجه: اگر رشته 

 

 مقدمه

های مختلف بوده  هایی در دوره تغییرات و دگرگونی خوش دستواره هم  نزبا آموزشتدریس در  های روشتاریخ رویکردها و 

 کننده منعکسهمچنین  ها آنان در نظر گرفت. آموز زبانپاسخی راهبردی به نیازهای  عنوان بهتوان  است. این تغییرات را می

و  پذیری انطباقباشند. این سطح از  نیز می آموزی زبانو  زبانها درباره ماهیت  و نظریه زبان آموزشها در اهداف  دگرگونی

 .باشد می زبان آموزشاثباتی بر پویایی و خالقیت و تعهد متخصصان  پذیری انعطاف

که یک رویه برجسته   ها روشگذارند که گسترش رویکردها و  این مطلب صحه می (  نیز بر0383و راجرز ) ریچارد  

و مفیدتر برای تدریس  مؤثرترهای  ی از سعی و تالش برای پیدا کردن راهانعکاس باشد میخارجی  زباندوم و یا  زبان آموزشدر 

ارتباطی آشکار یا  ،زبانو یادگیری  زبانهای اساسی  و رویکردها عالوه بر نظریه  ها روش. البته بسیاری از این باشد می زبان

این مطلب  گر بیان زبانو یادگیری  آموزشدارند. مروری بر تاریخ نیز ، روانشناسی و آموزشی شناسی زبانهای  پنهان با سنت

ت جهانی و یادگیری همیشگی است که اهداف آموزشی با جای دادن موضوعاتی همچون فراگیری دانش فراشناختی و تعامال

حرکتی  (ELT)انگلیسی  زبان آموزشدر آغاز قرن بیست و یکم  زمان همتر پیدا کرده است.  ای گسترده عرصه در خود

نقطه  ،است شده دادهنشان   0که در جدول  طور همانز رفتارگرایی به سمت ساختن گرایی تجربه کرده است. را ا جلو روبه

 اولویت دادنبر تولید دانش، از توجه به محصول دانش به  تأکید یسو بهاز تبادل و جابجایی دانش  زبان آموزش حوزهتمرکز در 

های  های متن بنیان به پرسش فعاالنه در موقعیت نفعالنه در یادگیریهای م روند یادگیری و رسیدن به اهداف و از دریافت

به  ELTاست. امروزه  تغییریافتهباشند  ان مسئول یادگیری خودشان میآموز زبانیادگیری مسئله محور جایی که خود 

ی با حاکمیت های روشه از توان در دگرگونی این حرف موج گونه آن را می تأثیرکند و  احساسی یادگیری نیز توجه می های مؤلفه

که البته همواره همراه با  ،ها و یادگیری مشاهده کرد. به این تغییر جهت آموز زبانی با مرکزیت های روشمعلم به سمت 

 های زمانه نگاه کرد. رویکرد بر اساسها  های معاصر به دغدغه پاسخ عنوان بهتوان  اند، می بسیار اتفاق افتاده های بحث

 

 ساختن گرایا رایاغیر ساختن گ

 فراشناختی های مهارت بقا های مهارت

 پرسش فعاالنه دریافت منفعالنه

 تولید دانش جابجایی دانش

 یادگیری مسئله بنیان یادگیری متن بنیان

 و راهبرد متقابل آموز زبانمرکزیت  مرکزیت و حاکمیت معلم

 تدریس فرایند محصول تدریس

 گرایانهن گرایانه و ساخت نیر ساختتفاوت بین رویکردهای غ 0جدول 

 

، (methodology) شناسی روش ازجملههای واژگان مرتبط  قبل از ادامه بحث توجهی کوتاه اما کاربردی به تعریف

( 1110) راجرز نا بر نظربتواند مفید باشد.  می (technique)( و تکنیک (method، روش (approach)رویکرد 

دهد.  ارائه ( زبان) آموزش درزمینههای موجود  های کالسی را  بر مبنای نظریه ها و فعالیت تمرینعلمی است که  شناسی روش
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 طور همانها برای ایجاد چنین ارتباطی در نظر گرفت. بنابراین  نتایج یک سری تالش عنوان بهتوان  رویکردهای متفاوت را می

و  آموزش، زبانکه با ماهیت  باشد مییات و یا باورهایی ای از فرض اند یک رویکرد مجموعه و راجرز نیز گفته ریچارد  که

 , CLT , CBI , WL , MI , NPنمونه  طور بهتواند در موارد گوناگون بکار گرفته شود.  د که میدار سروکاریادگیری 

TBLT , CL موجود  خاص فرضیات و باورهای کارگیری بهشوند. از سوی دیگر روش به یک راه  رویکرد شناخته می عنوان به

 ها آنای هستند که بر مبنای  های بالقوه رویکردها زمینه دیگر بیان بهشود.  می اطالقدر یک رویکرد در محیط واقعی کالس 

درس منظم از پیش  ارائه  های سبکیک دسته اصول و  دربردارندهکنند. پس مفهوم روش  مختلف ظهور می های روش

به این دلیل که دارای تعاریف خاصی برای روند   ها روشستوار هستند. بنابراین باشد که بر یک رویکرد خاص ا می شده طراحی

 ناپذیر انعطافدارند  ها آنهای یادگیری و مفاد تدریس و ترتیب ارائه  ، انواع فعالیتآموز زبان،  نقش معلم و زبانیادگیری 

برای  شده تعیینهای از پیش  یز تکنیکشود. تجو روش یاد می عنوان به  SLT, CC, CLL, SW, SO, TPRباشند. از  می

مربوط به یک راهبرد خاص  «تکنیک»( 0339باشد. به گفته آنتونی ) می ها روشاستفاده در کالس خصوصیت دیگری برای 

توان به استفاده از  مثال میشود. برای  شود که در مسیر تدریس برای رسیدن به یک هدف آموزشی فوری بکار گرفته  می

 تکنیک اشاره کرد. عنوان به ALMدر  ها لیدر

 

 عصر روش

خارجه در دنیای غرب از  های زبان عنوان بهالتین و یونانی  زبانقرن نوزدهم یادگیری  اوایلهای هفدهم و هجدهم و  در قرن

مه ترجمطالعات ادبی و دهی به ی متمرکز بود و دلیل آن نیز کیفیت زبانبر ساختار  زبان آموزشاهمیت زیادی برخوردار بود. 

بود.  GTM زبانی ها کالسدر درس عمومی بود. در این دوره شیوه غالب ارائه  آموزش تأکیدکه در آن زمان مورد  بود

GTM  که در آمریکا به نام روشPrussian مادری  زبانبه  هم آنبه شکل استقرایی  زباندستور  بر ارائهشد  شناخته می

این روش دیگر داشت. تمرکز  تأکیدقوانین دستوری و ترجمه متون باستانی  فهرست کلمات وکردن حفظ نیز ان و آموز زبان

 در ترجمهسطوح باالی کیفیت ان بر دستیابی به آموز زبانتوانا نمودن  باهدف شده گرفتهتدریس بر درستی ساختارهای به کار 

رچند ابتدا پایه تئوریک یا فلسفه بر گوش کردن و صحبت کردن. ه بود و نه ی بر خواندن و نوشتن. در این روش پافشاربود

جدید در  های زبانبرای تدریس  تدریج بهاین روش کالسیک  اما ذکر نشده بود GTM کارگیری بهیادگیری خاصی برای 

تجویزی باشد رایج شده  زبانتواند مربوط به دستور  می GTMدر  زباناین باور که تئوری  اخیراًسراسر جهان بکار گرفته شد. 

نگرد. همچنین  به دید یک دسته قوانین گرامری و کلمات که در اصل در متن جای دارند می زبانکه این دستور به زیرا است 

این نوع روانشناسی پرورش هوش و  است که در شده دادهتئوری یادگیری این روش باستانی به روانشناسی ذهنی نسبت 

و به خاطر  زباندستور  وتحلیل تجزیه درنتیجهرا  (ر نقادانهیه و تفک، استدالل، تجزخاطر سپاریبه از قبیل )های ذهنی  توانایی

 GTMاشکال اصلی  هرحال بهدانند.  می ها آنو کلمات متضاد  و مترادفات ها آنهای طوالنی کلمات و معنی  سپردن فهرست

 کهدارد  ازحد بیش تأکید زبان دبر خوآن توجه کند  کارگیری بهدر  خالقیتو استفاده از  زبانف این است که بجای اینکه به هد

صحبت کنند.  زبانبگذرانند تا اینکه به آن  زبانان زمان کالس را به بحث درباره خود آموز زبانکه  شود میباعث امر این 

هایی از جهان بخصوص  در قسمت شده دادهتغییر  های شکلسنتی دیگر این روش نیز به  های روشهمانند خیلی از  وجود بااین

از ترکیبی از این  غالباً زبان آموزش مؤسساتشود. البته در  استفاده مینیز حتی امروز  - ها دانشگاهدر مدارس و  -ان در ایر

 .شود میتوضیح داده خواهد شد استفاده  بعداًکه   ALMروش و روش 

 درزمینهد افرادی که برقراری ارتباط که تازه میان اروپاییان شروع به رشد کرده بو های فرصتدر اواسط قرن نوزدهم 

خارجی را تحول بخشند و آن  زبان آموزشکردند را بر آن داشت که  فعالیت می L2/FL)دوم ) زبانخارجی و یا  زبان آموزش

 زبانها  یی را که بچهها راهداشت که  بر آنو بهتر کنند. کنجکاوی برخی از کارشناسان بخصوص در اروپا آنان را  مؤثرتررا 

به سمت اهمیت  زبان آموزشآموختند بررسی کنند که خود این موضوع سبب چرخش تمرکز متخصصان  را می شان مادری

این  ازآنجاکهشناخته شد.  «جنبش اصالح»شد. این تحول و حرکت مهم در تدریس  به نام  زباندادن به معنا در یادگیری 

 آموزش، استفاده از مکالمه، کیفونت، تمرین کرد را تشویق به متمرکز شدن بر روی اهمیت گفتار می زبانجنبش معلمان 

گفتار و توجه به مهارت شفاهی در اولویت قرار گرفت. پیشرفت جنبش اصالح با خود تغییر  زبان، مطالعه زباناستقرایی دستور 



 دکتر سید محمد حسن حسینی – : کاتالیزور و اسلحه آموزشی من!"ی تیمی رقابتییادگیر"

 

29 
 

 ها طلب اصالحهای بعضی  خارجی و کالسیک را به دنبال آورد. در آخرین دهه قرن نوزدهم تالش های زبانتدریس  های روشدر 

بر شفاهی کمک کرد. برای مثال گوین  های روش( در ابتدای جریان اصالحات به ظهور تعدادی 0833مانند هنری سوییت )

و کلمات ادعا کرد که  زبانآلمانی با روش حفظ کردن تعداد محدودی قوانین دستور  زبانتجربه خود در مورد یادگیری   اساس

شرایطی  چنین اینبرای ارائه این مفاهیم است. در  زبانبه مفاهیم و سپس استفاده از  ها افتیدرتبدیل  درواقع زبانیادگیری 

از طریق ارائه یک سری جمالت  زبان آموزشبر  تأکیدکرد. در این روش  معرفی زبان آموزشبرای را  Seriesبود که او روش 

مهارت  بهبوددر جهت  تر گرایانه واقعرای روش شده بودند بود. علیرغم این موضوع گسترش تقاضا ب بندی سطحدر متونی که 

ها جلب کرد. نتیجه  توسط بچه زبانهای طبیعی فراگیری  تر راه را به مطالعه دقیق زبانان توجه متخصصان آموز زبانشفاهی 

 فراهم کرد.  از طرف برلیتز مکزی میلیان DMبود که این روش بستر را برای ظهور روش  NMنهایی این مطالعات روش 

 :کند میتوصیف  چنین اینرا  NM(  0381هیلفرتیس )

یادگیری  ،گیرند که چطور صحبت کنند طبیعی قبل از شروع به خواندن کردن یاد می طور بهها  بچه که ازآنجایی

دریافتی )شنیدن  های مهارت . به عبارت دیگر،ادگیری سواد خواندن اتفاق بیفتدمهارت صحبت کردن باید قبل از ی

تولیدی )نوشتن و صحبت کردن( باشند. طرفداران این روش از استفاده کتاب  های مهارتباید قبل از  و خواندن(

غرق شود و به او اجازه داده شود  زباننیز باید در  آموز زبانکردند. مثل یک بچه داخل منزل،  در کالس اجتناب می

گویی توسط معلم  این روش شامل یک سری تکدهد.  ارائه  زبانی خود را با استفاده از ها ایدهو  ها تصمیمکه 

هدف صورت  زبانبه  همه اینشود که  می ردوبدلهایی بین معلم و شاگرد  و جواب ها سؤالباشد که در حین آن  می

 بازتولیدرسد که شروع به  ای می به نقطه درنهایتگیرد. در این نوع صحبت پانتومیم نقش باالیی دارد. فراگیر  می

 باشد. ممنوع می طورجدی بهمادری  زبانکند. در این روش استفاده از  خارجی می زبان عبارات و کلمات

 

 درواقعخود که  روش دربرلیتز شود،  گرفته ادیاول  زبانباید درست همانند  هدفی زباناین فرض که هر  بر اساس  

س تشویق نمود. او اعتقاد به استفاده معلمان را به ایجاد یک فضای یادگیری طبیعی در کال NM کارگیری بهتصمیمی بود بر 

ان و ترجمه آموز زبانمادری  زباناز استفاده از  شدت بهداشت و معلمان را  دوم زبان هدف در کالس یادگیری زبانسیع از و

طی مکالمات و گفتگوها و  کم کم دوم زبانباور بر این بود که  DM روش نمود. در نهی می دوم زبانکردن در حین تدریس 

که از اسم  گونه همان –مستقیم  صورت به اتوصیه به تبادل معن در این روش طور همینشود.  ها فراگرفته می و جواب االتسؤ

شود. برلیتز  ها می  اشیا، پانتومیم و موقعیت ،اعمال باهای کالمی  مربوط ساختن فرم وسیله به -( DM) آید برمیاین روش 

دوم  زباندستوری و ساختارهای نحوی در تعلیم  واژگانقوانین و  وتحلیل تجزیه، بانزبا تدریس صریح دستور  اساساًهمچنین 

رفت که به  انتظار می DM. از روش GTMتالشی بود برای رفع نواقص  درواقعمخالف بود. بنابراین روش او از این لحاظ 

هدف فکر کنند.  زبانبرای فکر کردن به  انش مادری زباناستفاده از  جای بهان کمک کند که هنگام برقراری ارتباط آموز زبان

 شناسی زبانل بودن دانش کند توجهی است که این روش تدریس به کام متمایز می NMکه آن را از  DMیک خصوصیت 

 کند. یش از ارائه دادن شکل نوشتاری میپزیادی بر تلفظ صحیح  تأکیدDM این  برعالوه کند.  می

زحمت زیادی را های علمی کالس درس  که این روش با نادیده گرفتن واقعیت بر این باور بودند DMمنتقدان روش 

 غیرواقعان در حین تدریس کاری آموز زبانمادری  زبانحذف کامل  مثالًاعتقاد داشتند که  ها آنارد. ذگ دوش معلمان می بر

های  و دیگر جنبه زبانتدریس صریح دستور آموزند و نیاز به  نمی مانند کودکان قاًیدقرا  زبان ساالن بزرگ چراکهگرایانه است 

ی بود که این ازحد بیش تأکیدوجود داشت تدریس مسئله سرگردان کننده مهم دیگر که درباره این روش  .دارنددوم  زبان

 گذاشت.  منفی روی صحیح صحبت کردن می تأثیرروش بر روان صحبت کردن داشت که این خود 

 

 دوران جنگ یای روش

بر  تأکیدبود.  تر گرایانه واقع زباندریس ت های روشگ جهانی اول شاهد تقاضاهای بسیار زیادی برای معرفی دوران پس از جن

من گزارش کول بین  این دربرای اهداف دانشگاهی و علمی نیز در این دوره آشکار شد.  درک مطلبخواندن و اهمیت مهارت 

مهارت خواندن و درک مطلب مفید و  ارتقایبه یک راهبرد برای درباره نقش محوری خواندن و درک مطلب در دانشگاه نیاز 
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نگذشته بود که ورود آمریکا به جنگ  RMشد. زمان زیادی از ظهور  RMروش تدریس  خلقمنجر به  نهایتاًکارا را باال برد و 

نیاز را موجب شد. به خاطر شرایط خاص جنگ  زبان آموزشیک تغییر جهت دیگر در عرصه  0341جهانی دوم در 

 اتمختلف کارشناسان را بر آن داشت که تمرکز خود را بر اهمیت ارتباط های زبانبرای صحبت کردن روان  اجتناب غیرقابل

 RMمتخصصان را نسبت به  ینظر منفبلومفیلد   از طرف محققانی همچون RMشفاهی متمرکز کنند. انتقادات شدید از 

زبان هدف دگیری به یا اهمیت برقراری ارتباط بلکهبه  تنها نهرا  زبان وزشآمتوجه متخصصان  دتر کرد. شرایط ویژه جنگشدی

که )  Aural Oral Approachمانند تدریس جدید های  جلب کرد. بنابراین برخی روشنیز  آن را به و تسلط فوری و آنی

دار شدن و رشد شروع به پدی ALM بعدازآنو  (را گرفت -رروش مخب - Army Methodبعدها نام رسمی روش ارتشی 

شود سعی بر درونی کردن تولید خود به  شناخته مینیز  mim-memنام روش  باکه  Audiolingualکردن کردند. روش 

ه استوار این عقید ان از طریق تقلید، حفظ کردن و تکرار مداوم کردن داشت. اساس این روش برآموز زبانخودی جمالت توسط 

مکانیزه و شبه ماشینی تشکیل عادت تلقی گردد. یادگیری از طریق روش  فرایند  یک عنوان بهباید دوم  زبان است که یادگیری

Audiolingual را  شده دادههای  کنترل کامل بر پاسخ ترتیب این بهباشد که  های الگویی می عمل حفظ کردن و تمرین شامل

ر نیست که توضیح داده شوند چون عقیده بر آن است ها قرا ها یا ساختار از تمرین یک هیچنماید. در این روش  امری ضروری می

در این  ضمناًها است.  خود به خودی عادت گیری شکلکند ایجاد مانع در راه  که دانستن قوانین گرامری تنها کاری که می

 د. وش مادری نیز مجاز شمرده نمی زباناول و یا  زبانروش ترجمه یا رجوع به 

 DMاین روش بسیاری از اصول خود را از  چراکهبود  DM شده پاالیشو  هیافت گسترشهمان شکل  ALMدرواقع 

 ریچاردکه  طور همانان  ایجاد کند. آموز زباناول را در  زبانبا این هدف که توانایی صحبت کردن در حد  -استخراج کرده بود 

بر  تأکیدهایی که  از طریق فعالیت) شده بندی سطحو  یافته سازمانهای  داده بینی پیشاند تدارک و  ( گفته1110و راجرز )

 ALMترین دغدغه طرفداران  مهم (داشتند زبانجنبه اولیه فراگیری  عنوان بهها  تداعی معانی، تقلید و تقویت کردن آموخته

 تأکید گونه هیچواکنشی به نبود  عنوان به تا حدودیرا  ALMتوان  که خود پیروان مکتب رفتارگراها بودند، بود. همچنین می

 طور بهکه  زبانتدریس مبتنی بر دستور  (ALMوش )نقص عمده این ر ها اینه هم بادانست.  RMبر مهارت گفتگو در روش 

الزم برای استفاده خالقانه از  توانایی انآموز زبانبود که در این روش قرار گرفت این  مورداستفادهگسترده در سراسر جهان 

یی که به این ها کالسان آموز زبانند. عالوه بر این این روش برای کسب نمی کرداست  ط واقعی نیاز به آنرا که در شرای زبان

 بود.  ناامیدکنندهو  کننده خستهشدند  روش اداره می

کرد بعضی پژوهشگران  در آمریکا برای خود محبوبیت کسب می ALMاست که در همان دوران که  یادآوریالزم به 

 زبان ها آنمتفاوت که در  های موقعیتاهمیت متن و  دربارهلمر در حال مطالعه هورنبی و پا ،ستو   انگلیسی مانند

برای  (وجود دارد ALMیعنی باوری که در )ی زبانمدعی بودند که صرف ساختارهای  ها آنگیرد بودند.  قرار می مورداستفاده

بود را معرفی کردند  DM شده دادهتغییر  ورژن نوعی بهو  تا حدودیکه را  SLT ها آنبنابراین  .دسترسی به معنا کافی نیست

و راجرز یک خصوصیت این روش  ریچارد نا بر نظردر انگلستان افزودند. ب ELTتدریس در حرفه  های روشو آن را به فهرست 

 و (زبانتور مفاد دس)لغات و انتخاب  ن بود که این روش اصولکرد ای مجزا می  DMدیگر مانند  های روشکه آن را از 

 (پیشین 98دهد. ) میارائه را  ها آنارائه  )محتوا( و ندیب سطح

 

 نوآورانه یای روش

گرفت. طلوع  توجهی قابلفاصله  زبانو یادگیری  زبانهای سنتی درباره ماهیت  از دیدگاه زبان آموزشحرفه  0311در دهه 

های خارجی  یی شرطی شده به محرکها تنزل رفتارگراها را که یادگیری را نتیجه پاسخ زبانهای شناختی یادگیری  نظریه

ل به آن اشاره ذی( در 1118که ارسالن ) طور همان. دانستند به دنبال آورد و منجر به ظهور راهبرد قانون شناختی گردید می

 اند که: شناختی بر این عقیده پردازان نظریه، طرفداران است نموده

کند  ان را تشویق میآموز زباناست. این روند  فرد صربهمنح شناسی روانو  شناسی زبانیک پروسه  زبان یکیادگیری 

یک مدل ذهنی  -و نه بر مبنای عادت  – درک قابلمعنادار و  زباندانش شناخت ذاتی و در برخورد با  بر اساسکه 

 عنوان بهاجتناب کنیم بلکه  ها آنعادات بد که ما باید از  عنوان بهروش اشتباهات نه   در اینبسازند.  زباناز سیستم 
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قوانین، عمومیت دادن، جابجایی و  سازی سادهشوند که شامل  یادگیری خالقانه شناخته می درروندنتیجه فرعی 

 (01)صفحه شود  ذهنی می های استراتژیدیگر 

 

کردند که مستلزم  یک پروسه ذهنی پیچیده نگاه می عنوان بهی آموز زبانهای شناختی به  ن سرسخت نظریهاطرفدار

های مجزا  معنا و الگوی دانش فرد خصوصیت ها آنبود. از دیدگاه در پروسه یادگیری  زباناستفاده از  آموز انزبنقش فعال 

دانست ادعا  ( که یادگیری را حل مسئله می0391تئوری الگوی دانش فرد برتلت ) بر اساس ها آنی هستند. آموز زبانکننده 

برای یکی کردن دانش پیشین با اطالعات دریافتی جدید است که اتفاق  فنون شناختی کارگیری بهکردند که یادگیری از طریق 

تقلید » جای به ها آنحمله بردند.  ALM های پایهبه  و طرفدارانشوام چامسکی نافتد.  بر پایه یک چنین اساسی بود که  می

 زبانصریح دستور  آموزشدادند.  پیشنهادرا  «ساخت دستور و قاعده»و  «ی معنادارآموز زبان»ایده  «عادت سازی»و «وار طوطی

 قرار گرفت. تأکیددوره مورد  در اینبار دیگر   در راهبرد چامسکی زبانپایه استفاده خالقانه از  عنوان به

همه جوانب یک این عقیده را مطرح کردند که در موازات رشد و توسعه نظریات شناختی، روانشناسان حسی عاطفی  

کامل و از  طور بهرا  آموز زبانو رویکردهایی که   ها روشو بنابراین خواستار  نظر قرار گیرند باید موردشخص در امر یادگیری 

 تأثیرفقط یک مغز بزرگ )جعبه سیاه( نیست که بتواند بدون  آموز زبان  یک ها آنقرار دهد شدند. به باور  موردتوجههمه جهات 

. تالقی این دو مکتب فکری )طرفداران دیدگاه شناختی و دیدگاه اطالعات را پردازش کندو عاطفی گرفتن از  عوامل احساسی 

باز کرد. اما  TPR, CLL, SW, SO, Super Learningاز قبیل  0331مدرن سال  های روشحسی عاطفی( راه را برای 

برآورده کند و واقعی  های انتظارات را در موقعیت نتوانست نوآورانه اصطالح بهی ها روشین است که نتایج علمی این حقیقت ا

 همانند پیشینیان خود بعد از یک مدت کوتاه محبوبیت به همان گذرگاه افول افتادند. ها روشاین  متعاقباً

 

  Communicative Competence زبان آموزشو یا مفهوم مهارت ارتباطی )معاشرتی( و 

مواجه شد. واقعیت کشورهای نوظهور و  با یک تغییر کلی و بنیادین بازهم زبان آموزشحرفه  0381و  0331بین دو دهه 

یعنی آنچه چامسکی و )ی زبانو مهارت  بر ساختارتوجه محض به تسلط  جای به زبانمستقل اروپایی باعث شد متخصصان 

خود تقاضا را برای  نوبه بهامر متمرکز کنند. این  زبانو معاشرتی  توجه خود را بر جنبه کاربردی (همراهانش حامی آن بودند

های  پیشین که بر مبنای ساختار گرامری و روش مبنی بر موقعیت که نتوانسته بودند نیاز واقعیت های روشجایگزین  های روش

ازجمله نظریات  - زبان  آموزشای یادگیری و  علم اروپا را برطرف سازند باال برد. از طرف دیگر تغییرات اساسی که نظریات پایه

های مفیدتر افزایش داد. دیدگاه نظری جدید   با آن روبرو بودند تقاضاها را برای نوآوری -ی یا نظریات شناخت زبان شناسی جامعه

و معنا  زبانهای کارکردی آن و همچنین رابطه بین  با جنبه زبانبه متن اجتماعی که در آن مرتبط ساختن خصوصیات صوری 

( را بر آن داشت که مفاهیم 0331ای مانند هایمز ) حرفهبود که افراد  ای زمینهداد. یک چنین  می ای ویژهممکن بود، اهمیت 

را در متن اجتماعی  زبان درواقعکنند. نظریه مهارت معاشرتی هایمز  بازتعریفرا  زبانو تدریس  زبانی آموز زبان، زبانسنتی 

کرد. این نظریه کار  کمک میزمانی و مکانی داد و به رشد برنامه درسی برحسب موقعیت  قرار می شود میکه در آن استفاده 

کردند و نتیجه کار بعضی  که بررسی برنامه درسی را برحسب مفهوم کار میاز قبیل ویلکینز، فینوچیارو و برومفیت افرادی 

 شده ارائهراهبرد  ترین محبوبیعنی  CLTپدید آمدن  منجر به نهایتاًکندلین و ویدوسون را گسترش داد و  از قبیلدانشمندان 

کاربردی به تکامل این راهبرد  زبانتاکنون معرفی شده است گردید. البته کمک برداشت هالی دی از  که نزبا آموزشبرای 

 نباید نادیده گرفته شود.

 ند که:هست این باور بر CLTطرفداران 

دستوری درست کافی نیست. شخصی از لحاظ معاشرتی دارای مهارت  نظر ازصرف دانستن روش تولید یک جمله 

های معاشرتی سخنی بیان داشت که از لحاظ اجتماعی  توان در انواع موقعیت که بداند چه طور می و کفایت است

جمله  اندازه بهاز لحاظ ساختاری درست است اما  «روبرا کن مو نیماشهی پسر »و طبیعی باشد. جمله  قبول قابل

 تأثیرگذارارت معاشرتی( مفید و )مه «لطف کنید ماشین منو امروز تعمیر کنید امکانش هست ایخواهم آ عذر می»
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از آن دانش فرهنگی اجتماعی و حساسیت نسبت  تر مهمو  زباندانش دستوری  دربردارندهنیست. مهارت معاشرتی 

 باشد.  های خاص و با در نظر گرفتن نوع رابطه می در موقعیت زبان کارگیری بهبه نوع 

 

باید بر همه جوانب تدریس مهارت و کفایت  تأکید زبان یها کالسدر  CLTاز دیدگاه طرفداران  دیگر بیان به  

ی، مهارت زبانی، مهارت تدبیر زبانی و دستور زبانباید طوری باشند که رشد دهنده مهارت  زبانی ها کالسمعاشرت باشد. یعنی 

واقعیت این  هرحال بهند. ان باشآموز زباندر  زمان هم طور بهی، مهارت اجتماعی فرهنگی و مهارت استفاده از کالم زباناجتماعی 

نیست. درنتیجه  بخش تیرضانیز در دنیای واقعی بخصوص در شرایط جهان کنونی  CLTی ها کالساست که حتی نتایج 

 زبانی ها کالسها و  در دنیا دارد این رویکرد در حال از دست دادن محبوبیت خود در دوره CLTعلیرغم موقعیت کنونی که 

 د.باش در غالب نقاط دنیا می

 

 انهلیسی زبان آموزشساختن گرایا بر  تأثیر

را در شروع هزاره سوم  با یک  ELTحوزه  اخیراًنظریات مربوط به کالم  ،آموزش نهیدرزماز میان تعداد زیاد نظریات مطرح 

درون  چون پیاژه، دیویی، ویگاتسکی و برونر راهشان را بههم  هاگرا ناند. نظرات ساخت گر مواجه ساختهتغییر بزرگ دی

ابزاری  عمالًبوده و  «اجتماعی»پدیده  یک  زبانساختن گراها معتقدند که  ،رفتار گراها برخالف. اند پیداکرده زبان های کالس

نیز به جنبه انسانی یادگیری  ها آناین است که  هاگرااهمیت در دیدگاه ساختن  حائز. نکته باشد میبرای تعامالت اجتماعی 

های  بعالوه جنبه -را در متن فرهنگی اجتماعی آن  فراگیرانچنین وجه احساسی و طبیعت بین فردی هم ها آن. کنند میتوجه 

و دانش برای  ها فرا مهارتاند که باید بر یادگیری  ساختن گراها به این نتیجه رسیدهعالوه بر این گیرند.  می  در نظر -شناختی

نمایند. مسئله  تر پراهمیتو  تر پررنگان برای یادگیری خود را آموز انزب پذیری مسئولیتکنند و  تأکید العمری مادامیادگیری 

افتد باید به خاطر  در آن اتفاق می زبانکه عوامل فرهنگی اجتماعی محیطی که  ساختن گراها اعتقاد دارنداصلی این است که 

متن و محیط یادگیری خوب اهمیت یک  ها آن دیدگاهیک پدیده اجتماعی است مسلم فرض شوند. از  زباناین تصور که 

 خصوص بهمهارت معاشرتی فرد  های جنبهدر این است که این متن به پیشرفت همه  زبانی ها کالسطراحی شده برای 

 چنین ایناین است که دستیابی به  که اشاره شد اعتقاد بر طور همان. کند میی کمک زبانو فرهنگی  شناسی جامعه های مهارت

 یقراردادسنتی و  های روشباشد از طریق  کنونی ضروری می شدن جهانیدر جامعه در حال  مؤثرل می که برای تعاهای مهارت

ی های روشباشد. در چنین شرایطی است که  میسر نمی CLT و حتی TLM, MI, WLL, CBI, CLLAقبلی از قبیل 

 Experiential Learning, Problem Based Learning, Collaborative Learning, Interactiveجدید مانند 

Learning,   وCL  کنند. اعتقاد عمده  می ارائه زبان های کالسبر کار گروهی تمرکز دارند راهکارهایشان را برای  تماماًکه

 باشد.  دوم داشتن تعامل یک اصل اساسی می زبانخارجی یا  زباناین است که برای فراگیری  نوآورانه های روشطرفداران این 

ها نیز مشکالت و  این نوآوری جانب اینواقعیت این است که به باور  نوآورانه های روشم فواید این علیرغ درهرصورت

در یادگیری و  «رقابت»از نقش و اهمیت موضوع  این است که ها آنشکالت اساسی نقایص خاص خودشان را دارند. یکی از م

و کارا برای  مؤثری های مکانیسم ها روشاین  طور همین. اند کردهغفلت  شدت بهموفقیت و پیشرفت در زندگی و در دنیای واقعی 

تدریس قادر به منعکس کردن یک تصویر  های روشاین  که این تر مهمندارند.  فراگیران تک تکدر  پذیری مسئولیتایجاد حس 

ردا را برای زندگی در سطح کالس نیستند و این پتانسیل را ندارند که نسل ف بر آنهای جهان و اصول حاکم  کلی از واقعیت

 شکست هستند. به محکومنیز همانند پیشینیان خود   ها روشفردا آماده کنند. بنابراین این پیچیده موفق در دنیای 

 

 انهلیسی زبان آموزشبر  «جانب این»سیاسی  آموزشینهرش  تأثیر

همان وجه تمایز  درواقعشان ا  کردن و ساختن جهانی آباد و مترقی برای آینده ریزی برنامهبرای  ها انسانتوانایی 

اشان راهی متصور شوند و بدین  آیندهداده شود که برای ساختن  آموزش. باید به مردم باشد میانسان از حیوان 

 پایلو فره    طریق رشد یابند }و به آزادی برسند{. 
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همانند  گرا تعاملو  نوآورانهدهای و رویکر ها روشنتایج عملی و بیشتر نیز توضیح داده خواهد شد که گفته شد  طور همان

Collaborative Learning  که مورد  طور آن توانند میدر دنیای واقعی ن اند شده ارائهگراها  که بر مبنای نظریات ساختن

کلیت دنیای واقعی را منعکس کرده و نسل فردا را برای زندگی در چنین دنیایی آماده کنند. دلیل اصلی این امر  هستانتظار 

یک تدریس   - جانب این ازنظر - درواقعو تدریس نشده است.  آموزشدرستی از منطقی و برداشت  حال تابهم این است که ه

باید به نسل فردا و  ها دانشگاهبر این باور هستم که مدارس و  جانب این .باشد می «سیاسی»پروسه پیچیده اجتماعی 

سهم و  کنند میدر دنیایی که زندگی  هم  ناشوند که آن «هم»واقعیت  کمک کنند که متوجه این مرزوبوماین  سازان آینده

های  مهارتشوند  مسلط می« های واقعی در محیط (زباندانش )کاربرد »که به  عالوه بر اینحقوقی دارند و بنابراین باید 

 ،منتقد ،لت و معلول یابع ،ستدالل گراا ،متفکرداده و  ارتقاءخود را نگرش و منش و شخصیت  ،های تفکر سبک ،اجتماعی

 طور ینهم  ناآن .بار آیندسیاسی  مسائلاجتماعی و به ویژه آگاه به  مسائلو آگاه به زمان اهل رقابت  جو و هم مشارکت ،خالق

اعتبار آحاد جامعه است که مدارج علمی،  دهنده نشانبه همان اندازه  -و خودکامگی  خودراییو نه  -باید بیاموزند که تواضع 

اهل  حال درعینو  جو مشارکتآنان باید بیاموزند که ضمن  که این تر مهم. ها آنشغلی  های مسئولیتاجتماعی و  های یتموقع

ظلم و ستم و فساد و تبعیض و غارت و ریا و  هرگونهبه مبارزه با منابع  ای وسیلهو منصف بودن با هر  پذیر مسئولیتو  رقابت

عوامل سیاسی موجود در  خصوص بهعوامل اقتصادی و  ،بر عوامل اجتماعی فرهنگی استبداد به پا خیزند. بنابراین عالوه

این  چراکهدر نظر گرفته شوند  آموزشباید در پروسه  بینند می آموزشو یا  کنند میان در آن زندگی آموز زبانکه  ای جامعه

و یادگیری و زندگی  ه برای زندگی کردن دارندبلک یادگرفتنبرای  تنها نهان آموز زبانمستقیم بر رغبت و انگیزه  تأثیرعوامل 

 . دهند میقرار  تأثیررا تحت  ها آن

 یک زبانبر این باور هستم که  جانب اینپدیده اجتماعی است  یک  زبانند هست ساختن گراها که معتقد برخالف 

من  باشد میزاری برای تعامل اب زبانند هست تقدساختن گراها که مع برخالف همین طور. باشد می «پدیده اجتماعی سیاسی»

و خودکامه  خواه تمامیت های حکومتبرای براندازی  مؤثر ای اسلحه -. «اسلحه است یک زبان»م که عالوه بر آن هست معتقد

 زبان جانب این ازنظربنابراین   –ببینید(.  01)تیوری اینجانب را در فصل  .شدگان غارتو اغفال و  مستضعفان رهاسازیجهت 

ساختن گراها که معتقدند فراگیر باید در پروسه  برخالف همین طور. باشد میرای هر نوع رفورم و تغییر و انقالب ب یابزار

باید در ساختن جامعه  فراگیرانمعتقد هستم که عالوه بر این  . اینجانبلیت بپذیردمسئویادگیری و ساختن دانش جدید 

این کنم به ارائه  های محیطی که در آن زندگی و کار می واقعیتا کنند. نقش ایففعاالنه لیت بپذیرند و مسئوآرمانی خود هم 

 ه است.کمک بسیاری کرد جانب این زبانسیاسی یادگیری  -اجتماعی –تئوری شناختی 

 نوعی بهکه در عمل  جانب این فرد منحصربهسیاسی  آموزشیبود که منجر به ارائه روش تدریس  چنین نظریاتیو این 

در روش تدریسم بر این باور هستم که معلمان و اساتید در عصر و شرایط حاضر  باید از  جانب اینت شد. یک کاتالیزور اس

، تغییر در نگاه و نگرش و باورها و بیدارسازیهوشمند را برای  های  ایجنتو نقش  درآمدهحالت بی رخوتی و پسیو بودن فعلی 

تبعیض )آپارتاید(،  یها سرچشمهد. ایفای چنین نقشی برای براندازی اجتماعی بر عهده بگیرن نظمی بیرفتارها و حتی ایجاد 

منزلت و کرامت و معیشت و  ارتقای، ظلم،  ستم،  فساد، و غارت و ریا و استبداد در جوامع استعمار شده جهت یعدالت یب

شود:  بازتعریفرهه کنونی باید در ب «آموزش»بر این باور هستم که   جانب این. بنابراین باشد میآزادی مردمان الزم و ضروری 

است که شامل یک پروسه پیچیده  «هنر»در شرایط کنونی یک  «آموزش». هست «علم»چیزی بیشتر از  «و تدریس آموزش»

در نظر گرفته شود. این بدان معنا  «قلب دموکراسی و تمدن» عنوان به تواند میکه  باشد میتعلیمی، تربیتی و اجتماعی سیاسی 

قرار دهیم و به رشد و بالندگی و سعادت مردمان کمک کنیم باید  تأثیردنیای پیرامون خود را تحت  خواهیم یماگر است که 

سیاسی آنان را نیز  های آگاهی ویژه بهاجتماعی و  های مهارت علمی شهروندان، های مهارتبر در طول پروسه تدریس، عالوه 

 ای جامعهبرای یادگیری خود بلکه برای ساختن  تنها نهانمان بخواهیم که باید از شاگرد که اشاره کردم طور همان ارتقا دهیم.

و عملکرد  المللی بیندر سطح  «تفکر آزادانه» آموزشو این نوع . نقش ایفا نمایندفعاالنه و  باشند پذیر مسئولیت آبادو  آزاد

 .  طلبد میدیپلماتیک در سطح کالس را 

که  CLT ازجملهمدرن امروزی  اصطالح بهو رویکردهای   ها روش خالفبرکه در ادامه روشن خواهد شد  طور همان

فقط افزایش توانایی معاشرت و  (CTBL) جانب اینادعای مخالفت با رفتارگراها را دارند هدف اصلی روش تدریس  ظاهر به
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ان آموز زبانرتی و تعاملی های معاش توانایی بهبودو رویکردها هدف نهایی   ها روشتعامل افراد نیست. این مطلب که در این 

انند حیوان در نظر هم  ناآموز زبان درواقع  ها روشاست برای ارائه استدالل عکس این قضیه کافی است که در این 

در به ببینند قا آموزشاگر  همحیوانات  چراکهد دار ها انسانبه  ای تحقیرکنندهنگاه  عملدر   ها روشاند. هدف این  شده گرفته

سودمندتر برای بشریت است. عالوه بر رشد  مراتب بهکند  دنبال می CTBLهستند. هدفی که  مؤثرتراری ارتباط تعامل و برقر

را  ها آنکند تا  دنبال مینیز را  ها آنهای  هدف توانمند کردن ذهن CTBL، فراگیرانهای معاشرتی و تعاملی در  دادن توانایی

 ها آن. تنها در این صورت است که د تبدیل کندرا دارن جهان بری تأثیرگذاردرت یا عواملی که ق تغییردهندهو  آگاهبه نیروهای 

بر این باور  جانب اینشرایط زندگی خودشان را بلکه شرایط زندگی هم نوعان خود را نیز دگرگون سازند.  تنها نه توانند می

 خاص. طور به زبان آموزشو هم  عام طور به آموزشهم  -را اصالح خواهد کرد  آموزشگستره مقوله  CTBLهستم که 

 

 انهلیسی زبان آموزشعصر فناوری اطالعات و 

و  ها ینوآورمحور اتصال  عنوان بههای متصل به اینترنت  ام اهمیت فناوری ( سعی کردهHosseini, 2007) جانب این

 ها پدیدهکه این  توجهی ابلقهرچه بیشتر نشان دهم. منابع قوی و  آموزشرا در بهبود بخشیدن به کیفیت  ها توانمندسازی

و توانمند کردن نسل فردا جهت براندازی  سازی آگاههدفش  ترین مهمکه  CTBLاز طریق  (زبان)جهت بهبود دادن یادگیری 

خود به  زبانی ها کالسها را در  را بر آن داشت که این نوآوری جانب این دهند می ارائه به ما  هست خواه تمامیت های حکومت

بسیار  ناهمگنی مختلط و ها کالسکه برای  پذیر انعطافجذاب و  هایی محیطها با خود  م. عالوه بر این این فناوریخدمت بگیر

به یک تجربه آن را  درنتیجه کنند و می بخش لذتی را هدفمند و آموز زبان طور همین ها آن. آورند میمناسب هستند به همراه 

از  که زبان های کالسراه بردی  تأثیراتبه ارتقای  درنهایتو  کنند میتبدیل  در طول پروسه تدریس یا یادگیری بخش رضایت

 ید(را ببین 09فصل  شوند. ) نجر میم شوند میاداره  جانب اینطریق روش تدریس 

 

 نتیجه

برپا  ای ورهمحا های مهارتارتقای  صرفاًنباید اصل و بنیان خود را بر نوشتار یا ساختارهای گرامری و یا حتی  زبان آموزشروش 

این در عصر پساروش  باشد. عالوه بر زبانکاربردی و متنی محیطی و نیز اجتماعی سیاسی  های بر جنبهباید  تأکیدسازد بلکه 

و ارزیاب  کننده آزمایشو  ها نظریهرا صاحبان  ها آندهند و  ارزش زیادی می انیعنی عصری که به دانش و خالقیت معلم

های حل مسائل  سخت یا بسته های روشیک سری اصول و  عنوان بهنباید  زبان آموزش ناسیش روشدانند  نظریات خود می

پویا و  روند یک عنوان به زبان آموزش شناسی روش دنیا شناخته شود. بلکه باید بهدر همه نقاط  ها موقعیتبه انواع  ارائهبرای 

های فرهنگی و تاریخی و  در ارتباط با واقعیت خصوص هبو  دهد میخالق و کاشفانه که به کاربردی بودن مسائل اهمیت ویژه 

نگریست. عالوه بر این به  باشد میسیاسی داخلی کشورها در دنیای پیچیده و پویای امروزی  ویژه بهاقتصادی و اجتماعی و 

واقعی  طور هبباید اهمیت بیشتری داده شود زیرا این راهبردها هستند که  زبانو تدوین  آموزشراهبردهای انسانی سیاسی 

باشد. نکته بسیار  در دنیای متمدن امروز می آمیز موفقیتکنند و این تنها شرط برای پیشرفت  کلیت جهان امروز را منعکس می

عمل داشته باشند تا از این راه نسل فردا  آزادیبه حاشیه کشاندن معلمان آنان باید  جای بهمهمی که وجود دارد این است که 

 بهره ببرند. ها آن های فایدهاز  آموزشیهای جدید  با ظهور ایدئولوژی زمان همکرده و  روز به شانهای کالسرا در 

شود امروزه  داده می - ام کردهارائه  جانب اینمانند روشی که  - نوآورانه های روشاهمیتی که به  باوجود متأسفانه  

گیرد. این روش   قرار می مورداستفادهای جهان سوم در کشوره ویژه بهپسندند  دیکتاتوری آن را می های سیستمروشی که 

TLM در جهت منافع  ها آنباشد که هدفی جز گوسفند ساختن از نسل فردا و به خدمت در آوردن  یا همان روش بانکی می

ی های روش بانک ص کردن نقصمعرفی و مشخ به این کتاب (سومبعد )فصل ندارد. کاپیتالیسم و امپریالیسم داخلی و خارجی 

 . تجدیدنظر کننداین روش  کارگیری بهتا شاید بدین سیاق تصمیم گیران در  پردازد می

 
================================= 
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 برای بحث و گفتهو سؤاالتی 

 اعتقاد دارید؟ چرا؟ GTMی تئورآیا شما به فلسفه ورای  .0

 .نماییدرا بیان DM  فرد منحصربه های ویژگی .1
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 به چه معناست؟ نگرند میکل و یک انسان  یک  نعنوا بهبه فراگیر  ها روشاینکه بعضی  .4

در این  چیست؟ آیا نظر هایمز Communicative Competenceنظر شما در مورد برداشت چامسکی از  .1

 زمینه جامع است؟

 .نماییدا بیان مشکالت اصلی سی ال تی ر .3

 .نماییدساختن گراها را بیان  تأکیدموارد مورد  .1

 و ساختن گراها رفتار گراهابین رویکردهای  یها تفاوتیک مورد دیگر به حداقل در این فصل  0در جدول شماره  .8

 .نماییداضافه 

===================== 
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هست که جایگزین روش  مؤثرکافی  اندازه به زبان آموزش( در CLT) «ای محاورهمهارت  یارتقا»یا روش تدریس آ 
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 11.....نتیجه..................

 10برای بحث و گفتگو....................... سؤاالتی 

 

=================== 

 

 سازمان دینده  تسؤاال

 .نماییدمشکالت روش تدریس سنتی و رایج را بیان  .0

 انگلیسی باید اهمیت بیشتری داده شود؟ زبان آموزشچرا در عصر و شرایط حاضر به  .1

 ( را نام ببرید.زبان) آموزشبرخی دالیل ناکامی  .9

 ( در ایران کیست؟ چرا؟زبان) آموزشبه نظر شما مسبب اصلی ناکامی  .4

 شود؟ تأکیدباید تمرکز و  مسائلیروزی بر چه ام های کالسدر  .1

 سنتی چیست؟ آموزشبودن سیستم  «بانکی»منظور از  .3

............................................ 

 

 مقدمه

انگلیسی در این تعامل و همکاری یک  زباناست. و استفاده از   اجتناب غیرقابلتعامل و همکاری در دنیای متمدن امروز ارزشی 

 ,1111)حسینی  ام گفتهبارها  جانب اینکه  طور همان. باشد می المللی بین در سطوحبرای باال بردن درک متقابل  مؤثر روش

  زبان. این شود میدر آمریکا و یا انگلستان صحبت  صرفاًی نیست که زبانانگلیسی دیگر  زبان( در شرایط کنونی 1111 ,1113

 زبان عنوان به زباندیگر دورانی که این  طور همیندوم در نظر گرفته شود.  زبانیا  خارجی و زبان عنوان بهدیگر حتی نباید 

 زبان آموزشکه هدف از   در ایران آموزشی گذاران سیاست بهانه ای بود برای خود نوبه بهو این  شد میدر نظر گرفته  ها کتابخانه

 نیز گذشت. ان و دانشجویان در نظر بگیرند آموز دانشسطح درک مطلب  را بهبود

دیگر صرفا زبان آمریکایی ها و یا انگلیسی ها نیست که بخواهیم از آن متنفر باشیم و یا از آن انگلیسی  زبانامروزه 

که از پیش نیاز های ورود و تعامل و زندگی موفق در است  المللی بین زبانیک وحشت داشته باشیم! بلکه زبان انگلیسی 

و  تجارتآموزش، در  بخدمت گیری چندمنظوره برای یزبان یزی نیست. زبان انگلیسیدهکده جهانی ای است که از آن گر

اقتصاد، سیاست، علم، زبان است. به عبارت دیگر زبان انگلیسی  المللی بینتعامالت  یارتقاو  در نوردیدن مرزهابرای و مدیریت 

و شناخته  شدن مطرح نیازهای پیشاز  زبانین ا .در دنیای کوچک و در عین حال پیچیده کنونی استو حرکت و موفقیت  بقاء

و بنابراین اگر چیزی برای ارایه داریم باید همانند  ستا المللی بیندر سطوح  ها نااهداف و آرم و ها ویژگیشدن از طریق بیان 

  سایر کشورها از آن استقبال کنیم و نه اینکه از آن وحشت داشته باشیم و مانع گسترش آن شویم!

ب بر این باور هستم که زبان انگلیسی ابزاری برای رها سازی محرومین، مستضعفین و ستم دیده گان از حتی اینجان

یوغ ستم و استبداد می باشد چرا که با فراگیری زبان انگلیسی کیفیت و سطح آگاهی مردم باالتر می رود و در نتیجه آن به 

. بواسطه زبان انگلیسی آنها را به آزادی رهنمون می شود" "حقیقتحقیقت می رسند و آنطور که عیسی مسیح )ع( فرمودند 

است که مردم با فرهنگ ها و ایدیولوژی ها و حاکمان متفاوت بهتر آشنا می شوند و درصدد ارتقای فرهنگ، نگرش و منش 

المللی شدن زبان  خود و حاکمان خود بر می آیند. بنابراین چه بخواهیم و چه نخواهیم هم زمان با پدیده گلوبالیزیشن و بین

انگلیسی مرزها و حصارها در حال فرو ریختن هستند و حکومتهای استبدادی، فاشیستی، ارتجاعی و مربوط به دوران شتر 

سوال این نیست که آیا به زبان انگلیسی در چنین شرایطی  چرانی در حال فرو پاشی. تمام آنچه می خواهم بگویم این است که

ال را فقط کسانی مطرح می کنند که به هر دلیلی از ارتباط و تعامل خود و مردم خود با دنیا هراس بپردازیم یا نه؟! این سو
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به عنوان زبان مشترک  -دارند! در چنین شرایطی سوال این باید باشد که راهکارهای ارتقای کیفیت آموزش زبان انگلیسی 

 در سرزمین ما چیست؟  -بشریت 

نیاز  ها آن چراکهنسل فردا باشد  ای محاوره های مهارت یحداقل ارتقاباید  زبان آموزشهدف از واقعیت این است که 

در دنیای در حال گلوبالیزه شدن کنونی  المللی بینی را برای شرکت در پروسه گفتمان و تعامالت های مهارتدارند که چنین 

نسل فردا نیز  ، منش و شخصیتت تفکر و نگرشکیفی توأم با تمرکز بر بهبودی باید های مهارتکسب نمایند. البته کسب چنین 

فعلی  و سیستم ارزشیابی تدریس های روش ،آموزشی، منابع انسانی، مواد آموزشیواقعیت این است که اهداف  باشد. اما

 پتانسیل تمرکز بر چنان هدفی را ندارند.

ارائه  یهای کالستصویری از  قسمتاین  المللی بین زبان یک  ناعنو بهانگلیسی  زبانبعد از برجسته شدن نقش 

معایب این روش تدریس و نیز اثرات  شود میسعی  طور همین. شوند میبانکی اداره  آموزشتدریس که توسط روش  دهد می

و نیز همکاران  آموزش گذاران سیاستنظر  شود میهم سعی  درنهایتنیز بررسی شود.  المللی بینمخرب آن در سطوح ملی و 

در  فراگیران های مهارتسیاسی خود برای ارتقای سطح   - آموزشیبر مبنای تئوری  جانب اینکه  محترم به روش تدریسی

جلب شود. بنابراین  ام دادهاجتماعی و سیاسی ارائه  های زمینهجامعه در  های آگاهیسطح  یشرایط واقعی و نیز برای ارتقا

کل و در  طور به آموزشضرورت یک تحول بنیادین در  ادآورییبه  ن فصلای  ویژه بهکتاب و از نگارش این  جانب اینهدف اصلی 

 . باشد میاخص  طور بهتدریس  های روش

 

 برشی کوتاه از روش سخنرانی و یا روش بانکی در سطح کالس

مدرس ابتدا  با یک نگاه از  -حتی در سطح دانشگاهی  -در جلسه اول  معموالً شوند میی که به روش سنتی اداره های کالسدر 

انگار تنها دارنده دانش است،  تنها نهکه  کند میطوری خودش را معرفی  معموالًایشان . کند میال به پایین خودش را معرفی با

بلکه گاهی اوقات گویی نماینده خداوند بر روی زمین است! تا ما را به زور هم که شده از جهنم جهل  برهاند!؟ سپس اولین 

به خدمت  مؤدبانهیی خودشان را سروصداو بدون کمترین  یکی یکیکه  خواهد میخود  یرعایاو از  کند میفرمانش را صادر 

تا  گوید میکه همسو با او هستند  رؤیایش رعایایسرزمین و  های ویژگیشان از ای  مرحله بعدازاینحضرت آقا معرفی کنند. 

 ترم طولهم به مطالبی که قرار است در  نگاهی نیماو گوسفندان مشخص کند. ایشان ممکن است  ازنظرخطوط قرمز را برای 

به ارائه  فصل! در ادامه این و به کجا برسند تدریس شود بیندازد و به شاگردان بگوید که قرار است چه چیزی را از او یاد بگیرند

  .پردازم می)بانکی( سنتی تدریس با استفاده از روش  ای دقیقه 41در دو جلسه  زباننوع تدریس یک درس درک مطلب 

 

 دقیقه 41: تدریس: جلسه اول

 دقیقه  1اولیه ...............  های فعالیت .0

 قبل از تدریس مهارت خواندن های فعالیت .1

 دقیقه 01الف( معرفی موضوع و لغات کلیدی ...............

 دقیقه  01ب( معرفی نکات گرامری درس ...............

 و درک مطلبفعالیت مربوط به مهارت خواندن  .9

 دقیقه  08...............توسط معلم و توضیح دادن کلمات  کلیدی واندن بلند متن پ( خ

  و درک مطلب بعد از تدریس مهارت خواندن های فعالیت  .4

 دقیقه  4..............فراگیرانیابی کردن شت( ارز          

 دقیقه  0س( مشخص کردن تکالیف جلسه بعد ...............           

 

 دقیقه  41............... آزمون: ارزیابی / مجلسه دو
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 دقیقه  1اولیه...............  های فعالیت. 0

 دقیقه  99.............. فراگیرانامتحان کتبی دادن انفرادی  .1

 دقیقه  01............... فراگیرانصحیح به  های پاسخ ارائه  .9

 

 جلسه اول: تدریس 

 فراگیرانبرای  غالباً، معلم موضوع متن را که پرسی احوالکردن و  حضوروغیاب،  بعد از یرانفراگدر مرحله قبل از ارائه متن  به 

جهت حفظ  فراگیرانتا  کند میلیست  سیاه تخته. او همچنین  لغات سخت را روی کند میمطرح  باشد می ای کلیشهآشنا و 

که انگار  گیرد میطوری ژست  دهد میتوضیح  فراگیرانی معلم موضوع  را برا که هنگامیکنند.  برداری کپی ها آناز  ها آنکردن 

مکانیکی برای ارائه لغات جدید  های دریلمخاطبان او هیچ اطالعی از آن موضوع و متن ندارند! در ضمن در همین حین او از 

ایشان . شود میدقیقه بعد گرامر مربوطه معرفی  01. در کند میبه تکرار کردن استفاده  ها آنبه شاگردان و ترغیب کردن 

لقمه را  درواقعبا این کار که  دپرداز میچند مثال  ارائه به  و بعد دده میو ساختارهای گرامری را ارائه  ها فرمولاول  معموالً

که  خواهد میتدریس مهارت خواندن، معلم از شاگردان بعد یعنی در مرحله ! در مرحله دگذار می انو به دهان فراگیر دجو می

ایشان مرحله  در اینخط ببرند و او را دنبال کنند.  هایشان کتاباز روی  ها آن خواند میبلند  ها آنمتن را برای حینی که او 

برای پاس کردن امتحان به  ها آنتا  کند می «دیکته»متن به شاگردان  استنباط شخصی خودش را از کلمات و جمالت  و

است نظر شاگردان پرسیده شود که البته این امر خیلی مقطعی  و گاهی هم ممکن ند. البته زبپردا ها آنش و حفظ نگار

و یا همان دیکتاتور که  -. در پنج  دقیقه آخر کالس معلم شود میاین امر باعث بحث و گفتمان ن که یطور به باشد میسطحی 

عین  توانند می ها آنکه آیا  تا  ارزیابی کند پرسد میکلی و سطحی از شاگردان  سؤالچند  معموالً -میل به دیکته کردن دارد 

به این نتیجه برسد که شاگردی قادر به یادآوری یک جمله و یا  ایشان که این محض بهیک جمله یا ایده را بازگو کنند یا نه؟ 

 دستش را برای بازگویی آن جمله و یا ایده  باال برده است قبالًایده خاص  نیست، یا خودش و یا یکی از معدود  شاگردانی که 

 شود میاز شاگردان خواسته  نهایتاًو  شود میتکلیف جلسه بعد مشخص  معموالًکالس هم  پایان. در پردازد میه بازگویی آن ب

 که برای امتحان  حاضر شوند.

 

 جلسه دوم: ارزیابی / امتحان

آماده کرده است  پاسخ دهند.  قبالًرا که او   -!ای چندگزینه غالباً - سؤاالتکه برگه  خواهد میدر این جلسه معلم از شاگردان 

به  صرفاًکلی و غیر تکنیکی هستند که  سؤاالتی  معموالً م درس قبل را پوشش دهند، اماممکن است تما سؤاالتهرچند این 

اطالعات و  وتحلیل تجزیهقیاس و  که  ناو نه خالقیت و قدرت استدالل و تفکر انتقادی شاگرد -ارزیابی قدرت حافظه 

 سؤاالتدقیقه فرصت دارند تا به  91. شاگردان حدود پردازند می - طلبد میرا  ها حل راههیم و ارزیابی کردن مفا کردن جمع

نهایی  در نمره کنند مینمراتی که شاگردان در این امتحانات کسب  معموالًخود را به معلم تحویل دهند.  های برگهپاسخ داده و 

از چند شاگرد داوطلب  درنهایتو  .گیرند میاین امتحانات را جدی ن ها آنین مستقیم نخواهد داشت و برای هم تأثیر ها آن

تا در شب امتحان  کنند می برداری کپیرا  ها پاسخاین کالس بنویسند. شاگردان  سیاه تختهروی  را ها پاسخکه  شود میخواسته 

 بپردازند.  ها آنبه حفظ کردن  -بر ای پاس کردن امتحان  –نهایی 

و شاگردان برای درک  باشد میمعلم محور  کامالًمشخص است سناریوی به تصویر کشیده شده باال  که طور همان

کامل به معلم وابسته هستند. عالوه بر این با پرسیدن  طور بهکالسی و تمارین  های فعالیتلغات و جمالت و متون و انجام 

، معلم و یا طلبند میرا  غیرمفیدسطحی و  های پاسخود خ نوبه بهو گاهی اوقات مبهم که  مؤثرسطحی و کلی و غیر  سؤاالت

او خود و یا چند  که این. بدتر کند میان توهین دشاگر نفس اعتمادبهو  ها مهارتدارد به هوش و  درواقعهمان رهبر کالس 

و اجازه تفکر کردن به با این کار مهلت  درواقعو  پردازند میبه ارائه پاسخ  - سؤالبالفاصله بعد از مطرح کردن  - اش ینورچشم

ی این است که برای شاگردان اهداف مشترک ترسیم نشده است تا های کالس. مشکل دیگر چنین دهند میشاگردان را ن

را ترغیب به بحث و گفتمان و همکاری نمایند و بنابراین شاگردان میلی به تعامل و کار گروهی ندارند و  ها آن وسیله بدین
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تکرار کردن و حفظ  وار طوطیبودن و  غیرفعال به عبارت دیگر،انفرادی به یادگیری بپردازند.  تصور بهکه  دهند میترجیح 

جایی برای  - جانب اینبه نظر  -تا  شود میمحسوس و یا نامحسوس تشویق  طور به ها ایدهکردن مکانیکی لغات و جمالت و 

که مشخص است با استفاده از این استراتژی  طور همانتفکر انتقادی و خالقیت در طول پروسه یادگیری و رشد باقی نماند. 

که تنها خطوط و در برخی  آموزند می «و درک مطلب مهارت خواندن های کالس»یعنی روش تدریس بانکی شاگردان  در 

تفکر و  انهتفکر خالق این روش تدریس جلوگیری از بهبودتنها هدف  درواقعموارد بین خطوط را بخوانند و نه ورای خطوط را. 

و مزدوران آن این رژیم  متصدیانبقای مافیای قدرتی که  وسیله بدینتا  هستگوسفند بار آوردن نسل فردا  درواقعانتقادی و 

ی که با استفاده از روش بانکی اداره های کالسدر  چراکهتضمین شود. این دور از ذهن نیست  اند کردهرا طراحی  آموزشی

 . آیند میو بار ن شوند میر از حیوانات بی رخوت و مطیع محض در نظر گرفته ننسل فردا در عمل چیزی غی شوند می

 

 در ایران  زبان آموزشعدم موفقیت  تائید

روش تدریس  کارگیری بهدر ایران برای بیش از یک قرن است که از  آموزشیاست اما واقعیت این است که رژیم  تأسفمایه 

آکادمیک بدون کیفیت و ناکارآمد  های محیطانگلیسی در غالب  زبان آموزش ویژه هب. برد میرنج  ها کالسبانکی توسط رهبران 

واقعی را بعد از مدتی طوالنی معیار اصلی سنجش یادگیری  های محیطدر  زبان کارگیری به. اگر توانایی شاگردان در باشد می

با نگاهی  جانب این. این ادعای افتد نمیاتفاق  نزبافعلی ما یادگیری واقعی  های کالسگفت که در  توان میدر نظر بگیرم،  مؤثر

از  تأملی قابل. حتی در سطوح دانشگاهی  تعداد بسیار است تائیدقابل  راحتی به فراگیرانارتباطی غالب  های مهارتاجمالی به 

حافظه محور  و  های استراتژیرا با استفاده از  ها دانشگاهی ورودی ها آزمونو  اند شده  التحصیل فارغ ها دبیرستاناز  که فراگیران

ی خود را چه در گفتار و چه در نوشتار ها ایدهافکار و  ترین ابتداییقادر نیستند  اند گذاشتهی خود با موفقیت پشت سر خرخوان

شدن  از  التحصیل فارغتا سطح  ها آنو روان بیان نمایند. این علیرغم این واقعیت است که  مؤثر طور بهانگلیسی  زبانبه 

فت سال تحصیلی در طول ه -تا قبل از ورودشان به دانشگاه  –را  زبانرسمی  های کالسساعت  0111یرستان حداقل دب

  !اند گذاشتهپشت سر 

ی خارج ها دانشگاهحتی اکثر دانشجویان ایرانی که جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و یا حتی دکترا در 

مشکل خود را در برقرار کردن ارتباط کالمی خود با اساتید و  ترین عمده نمایند می منا ثبتی متفاوت ها رشتهاز کشور در 

 ازنظرکه این افراد تعداد لغات زیادی را حفظ هستند و  حالی است. این در دانند میانگلیسی  زبانبه  شهروندان آن کشورها

در  زبانرسمی  های کالسساعت  9111ن بیش از است  اما این گروه از دانشجویا آور حیرتگرامری هم مشکل خاصی ندارند. 

! عدم توانایی حتی اساتید دانشگاه در اند گذاشتهسال تحصیلی پشت سر  09ی ایران را در طول حدود ها دانشگاهو  ها دبیرستان

جی برهان خار های ژورنالو یا در نگارش مقاالت برای  المللی بین های کنفرانسکاران و فرهیختگان خارجی در هم باتعامل 

دریس بانکی و تردیشنال ت های روش کارگیری بهبا  که آنانگلیسی در ایر زبان آموزشدیگری بر این مدعا هستند که  توجه قابل

( و محققینی از قبیل 1113از قبیل میر حسنی و فتحی پور) زبان آموزش. البته متخصصان هستناکارآمد بوده و  باشد می

( این ناکارآمدی 1101 ,1101 ,1111 ,1113 ,1111)حسینی   جانب این طور همین( و 1114اسالمی راسخ و ولی زاده )

تفکر در سطوح  های مهارت یدریس مفیدتر و مدرن  که بر ارتقات های روشو ضرورت روی آوردن به  زبان آموزشسیستم 

در ایران  زبان آموزشفقیت سیستم که این خود  دلیل دیگری بر عدم مو ایم کردهرا یادآوری  تأکیددارندباالتر و خالقیت 

 . کند میتحمیل  آوری سرسام های هزینهکه بر ملت ایران  هست

 

 اعتراف

در  زبان آموزشمعروف برخی از متخصصان  -سال!(  91مقداری دیر )بعد از بیش از  هرچند -در چنین شرایطی است که 

خود  ازقضا که زبان آموزشاعتراف به ناکارآمدی سیستم  جز ای چاره( 0334و بیرجندی ) جعفر پورفرهادی،  از قبیلایران 

در ایران  زبان آموزشبرای نیروی انسانی  آموزشو  کتب درسی تألیفدر  کاره همهطراحان، مدیران و گردانندگان آن و نیز 

اعتراف کنند که سطح که  اند داشتهرا  جرئتدر اتاق فکر! در تهران این  که آناین آقای که همین درهرصورت. اند ندیدههستند 
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: این امر خود نشان  از شهامت کافی استاست  قبول غیرقابلپایین و  -در سطح دانشگاه  -ان ایرانی آموز زبانی زبانمهارت 

 باید از آن استقبال شود.  و - طلبد میتغییر در نگرش را خود که  -است پذیرش یک اشتباه داشتن برای 

 

  جانب این سؤاالت

در رابطه با سهم این افراد  جانب این سؤاالت. اگر از کند میخطور  جانب اینبه ذهن  شماری بی سؤاالتی در چنین شرایط

که  سؤالی، اجتماعی، فرهنگی،  اقتصادی و سیاسی  ملت ایران بگذریم، حداقل آموزشی های ناکامیمتخصص در  اصطالح به

 زبان مؤثران و دانشجویان ایرانی انتظار یادگیری آموز دانشز ایشان ا جرئتیایشان باید پاسخگو باشند این است که با چه 

مثال  یک  ناعنو به.  اند کرده تربیتو  تألیفخود که  هستمدرسانی  و نقص اصلی در کتب که درصورتی اند داشتهانگلیسی را 

)در حال حاضر نیز که  باشم میدر روستاهای پرت  غالباًاول دبیرستان  زباندر حال تدریس  0914از سال  جانب اینملموس،  

کتاب و مقاله تخصصی چاپ  31خود را اخذ کرده و بیش از  انگلیسی زبان آموزشسال است که مدرک دکترای تخصصی در  8

اول دبیرستان  زباندر یک دبیرستان   -مشهد در حومه  و خارج از شهر مشهد  1در ناحیه  0939در سال  -هنوز هم  ام کرده

لیسانس معارف دارد انتظار دارند ناحیه یک مشهد(  آموزشیس ئ)ر ها آنکه یکی از  جانب اینمدیران ارشد  .(کنم میرا تدریس 

که  هستنددال بر این ادعا  عمالًمتونی را تدریس نمایم که  شوم میدر انزوا و فقر کامل فسیل  که اینعالوه بر  جانب اینکه 

انم را آموز دانشباید  جانب اینتا مایه عبرت سایرین گردم. بگذریم!  ام تبعیدشدهنگرش و روش تدریسم  به خاطر  جانب این

 یادآوری –پاسخ دهند.  اند شده طراحیسازی نسل فردا  ذیل را که در راستای گوسفند سؤالشبیه  سؤاالتی تمرین دهم که 

 است:  شده ترجمهذیل از انگلیسی به فارسی  سؤالنمونه  که این

 دارند. )!(  جمله : پرندگان هوا نیاز

 : آیا پرندگان هوا نیاز دارند؟ )!!( سؤال

 دارند. )!!!( تظار و تائید رهبر کالس: بلهجواب مورد ان

 هوا نیاز دارند. )!!!!( ها آنو .... شوند: بله  جمهور رئیسکه قرار است وزیر و  باهوشپاسخ مورد انتظار از افراد 

 

دکتر »شده توسط  تألیفدوم دبیرستان  تهیه و  زباناز کتاب  برگرفته سؤاالت گونه اینکه  شود مییادآوری 

از سال  جانب اینکه  شود مییادآوری  طور همین. می باشند «دکتر محمودی»و  «دکتر نوروزی»،  «دکتر سهیلی»، «بیرجندی

که آیا چنین محتوا این است  سؤال. حال تغییری گونه هیچون بد - ام کردهداشتم همین کتب را تدریس   دیپلم فوقکه  0914

 را دارند؟! در دنیای کنونی -کردن  چه رسد به ارزش تدریس -ارزش در نظر گرفتن  ای مسخره سؤاالتو 

در  ام داشتهاطالع دارم و تجربه تدریس  جانب اینتا جایی که  مؤثرمضحک و غیر  سؤاالتاین نوع متون و  متأسفانه

که توضیح دادم و نیز همان اعتراف که  شوند میجه همان دانشجویانی و نتی شوند مییافت  وفور بهکتب دانشگاهی هم 

که مطرح شد  سؤالیدر ارتباط با نمونه  هرحال بهعمومی دانشجویان ایرانی داشتند!  زباننویسندگان این کتب راجع به ضعف 

چهارمین سالی است که  عدرواقساله هستند و  01تا  03در این سطح  که  ناآموز دانشاین است که از  تأمل قابلنکته 

 های پاسخ سؤاالتی که حتی به چنین  -فعلی  آموزشیتوسط رژیم  - رود میانتظار ن گذرانند میخود را  زبانرسمی  های کالس

پاسخ دهند: نه! این  شده مطرح سؤالکه به  شوند میتشویق ن ها آن مثالًنمونه  عنوان بهبدهند.  تری منطقیو  تر توجه جالب

به بال نیاز دارند تا پرواز کنند  ها آنبال پرواز.  -! ارند! پرندگان به بال نیاز دارندوسفندان هستند که به هوا نیاز دو گ ها کرم

انتخاب قادر  و حقکه یک پرنده بدون بال و آزادی دلیل این امر هم این است ده بدون بال بهتر است بمیرد! یک پرن چراکه

 آزادی را درک کند.  معنی تر مهمز همه نخواهد بود معنی حقیقی زندگی  و ا

این است که چگونه چنین منابع  کند میخطور  جانب اینبه ذهن  اخیر های سال در اتدفع  بهدیگری که  سؤال

به  -نمونه عنوان به - توانند می اند شده تألیفکه توسط چنان سپاهی از متخصصان فاقد صالحیت و خالقیت تهیه و  آموزشی

در  - باشند میکه از اصول پیشرفت و توسعه و تمدن و سعادت جوامع بشری  - تفکر انتقادیو حساسیت و  خالقیتی ارتقا

درباره رابطه بین تفکر انتقادی و  اخیراًبرخی از این افراد  که این تر مضحکبینجامند؟!  مرزوبوماین  سازان آیندهنسل فردا و 

را  جانب این( چنین ادعای عجیبی از طرف این افراد 1101و باقر کاظمی، ! )بیرجندی دهند میموفقیت معلمان در ایران نظر 
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این  جانب اینبرای  هضم غیرقابلتا به یاد صداقت ایشان. علیرغم این موارد یک واقعیت  اندازد میبه یاد شرایط امثال خودم 

مدارک دکترای  ها آن! اند نمودهیل فعلی ما در غرب تحص آموزشیاکثر طراحان سیستم  بینم می کنم میاست که وقتی بررسی 

رابطه  به عبارت دیگر،! این به چه معنا است؟ اند گرفتهغربی  کشورهایی مطرح در آمریکا و سایر ها دانشگاهخود را از برخی 

 در چیست؟! امپریالیسمهم  و یا شایدکاپیتالیسم ما و  آموزشیبین این افراد و رژیم 

 

استحمار و استثمار  و  منظور بهما  ریزی برنامهو  گیری تصمیماصر خودش را در مراکز حساس : امپریالیسم عنجانب اینفرضیه  

به ارائه یک تئوری  جانب ایناین فرضیه رد شود  که این محض بهاستعمار ما و مردم ما تزریق کرده است! باید یادآوری کنم که 

خود امپریالیسم  ها آن اصالً شاید امپریالیسم هستند و یا در خدمت( ما هستند که آموزشی) گذاران سیاست: این پردازم می

ختم  تر بزرگ سؤالی بزرگ که به یک عالمت  «چرا»یک  جانب این یا یتئورهستند. و بالفاصله بعد از مطرح کردن چنین 

این است که این  سؤال؟! و آن  کنم میسنگین را مطرح  سؤالیک  جانب این. در این مرحله است که دهم می ارائه را  شود می

ورای چنین خیانتی  «فلسفه»ماجرا به چه معناست؟! و سپس توجه مدرسان و اندیشمندان و سیاست گذران دلسوز را  به 

 !کنم میجلب 

 

 ( در ایرانزبان) آموزشبرخی دالیل دیهر برای ناکامی  بزرگ در 

  زبان آموزشن این واقعیت است که هدف از انگلیسی در ایرا زبان آموزشیک دلیل عمده دیگر برای شکست سیستم فعلی 

شگرفی که  تأثیراتبه  با توجهدر دنیای پیچیده کنونی  گذاری هدف! این نوع باشد میمهارت خواندن و یا درک متون  بهبود

 زبان آموزششرایط  !رسد میعجیب به نظر اخص داشته است  طور به زبان آموزشکل و  طور به آموزشورود به هزاره سوم بر 

هستند  آموزشیحذف فرهنگ غرب از متون و منابع  درصدد آموزشیفعلی   گذاران سیاستکه  شود می تر وخیمدر ایران وقتی 

سوئی خواهد گذاشت. فواید و مضرات این  تأثیراتفرهنگ غرب بر فرهنگ اسالمی ما  حجمانیبر این باور هستند که  چراکه

به پروسه گلوبالیزه  توجهباید از طریق فرهنگ فارسی و اسالمی تدریس شود با  انگلیسی زباندیدگاه که بر این باور است که 

که پدیده  شوم می یادآور آموزشامر  گذاران سیاستبه  مجدداً. اما گنجد نمیشدن جهان جای بحث دارد که در این مقال 

 زبانانگلیسی یک  زبانباید بدانند که  ورط همین ها آن. باشد می ناپذیر اجتنابو  انکار غیرقابل دنیای کنونی گلوبالیزه شدن

این بدان ! تهدیدکنندهو نه ابزاری است که در خدمت اقتصاد،  سیاست و بقاء و پیشرفت و سعادت بشر است  المللی بین

 هبودفقط ب تنها نهنسل فردا باشد و  ای محاوره های جنبهتمام  یدر خدمت ارتقا حداقلما باید  آموزشی ریزی برنامهمعناست که 

که اکثر  گردد برمیکه اشاره شد به این واقعیت  طور انهم  نادر ایر زبان آموزشی. دلیل دیگر برای ناکامی ها آنمهارت خواندن 

را ندارند و  زبان آموزش  روز به های مهارت  اند گرفته زبان آموزشمدرک  ذکرشدهتحت برنامه متخصصان  که زبانمدرسان 

و  تر واقعیتهاجم فرهنگی راه برد  مسئلهبرای  جانب اینکه  شود می یادآوریدنیای امروز آشنا نیستند.  کافی با واقعیات اندازه به

 (.1101)حسینی  ام دادهرا در کتابم ارائه  تری منطقی

 

  یا کالسانهلیسی در ایران: نهایی تحلیلی به داخل  زبان آموزشبرخی مشکالت دیهر  

سنتی تدریس همانند روش بانکی و یا روش ارتشی مدیریت  های شیوهی ما با استفاده از فعل های کالسکه گفته شد  طور همان

که  طور همان آموزشمعلم نقش سخنران و شاگردان نقش مستمعین  را  دارند. در سیستم فعلی  ها آندر که  شوند میو اداره 

که تمام تالشش تزریق دانش به اذهان  کند میا ایفا معلم نقش نقالی ر کند میپائولو فره  یک اندیشمند  رادیکال برزیلی بیان 

شامل ترجمه کردن،   زبان های کالس. این پروسه در باشد میو تهی از دانش هستند  کننده دریافت صرفاً که  ناشاگرد

 های تواناییبه جهت ضعف  زبانمعلمان  که این. ستاتکرار کردن و حفظ کردن، و به یادآوردن و دوباره گفتن  وار طوطی

 کند می تر وخیمرا در ایران  زبان آموزششرایط  کنند میفارسی تدریس  زبانانگلیسی را با استفاده از  زبانخود  ای محاوره

 پاکستان و هند از قبیلورها است و نه همانند برخی کش شده گرفتهخارجی در نظر  زبان عنوان بهانگلیسی  زبان در ایران چراکه

انگلیسی واقع شدن را دارند که این مخل  زبانشاگردان ما فرصت کمتری برای در معرض  که اینعنی دوم. این ی زبان عنوان به



 دکتر سید محمد حسن حسینی – : کاتالیزور و اسلحه آموزشی من!"ی تیمی رقابتییادگیر"

 

43 
 

چنین شرایطی معلمان قادر نیستند که در طول پروسه تدریس  درنتیجهاست.  زبانو ماندگارتر  تر راحتو  تر سریعیادگیری 

و در  شود میکالس توجه شاگردان به اموری دیگر جلب خود توجه و عالقه  شاگردان  را داشته باشند. کمی بعد از شروع 

گوش دادن  ،تلگرامچت روم هایی از قبیل ورود به . زدن اس ام اس و ای میل،  کنند میانتهای کالس همه احساس خستگی 

با  لباًغا، خمیازه کشیدن و حتی چرت زدن و خوابیدن )رؤیاپردازییکدیگر،  طرف بهبه موزیک و موسیقی،  پرت کردن اشیاء 

 گیرد میخود را به کار  های استراتژی. معلم تمام تالش و باشند می ها کالسرایج در این نوع  های فعالیت  ازجملهچشمان باز( 

و  گوید میهم  بدوبیراه ها آنبه  گاهی گاهکه شاگردان را ترغیب به گوش دادن و درگیر شدن در فرایند یادگیری کند و حتی 

از نگاه معلم و نهادینه شدن  ها نگاهاما چیز خاصی جز بدتر شدن اوضاع و فرار  کند میدر مواردی تنبیه  را تحقیر و حتی ها آن

 . افتد نمیانگلیسی اتفاق  زبانحس نفرت و انزجار از رهبر کالس و از 

رد یکسان برخو طور بهبا تمام شاگردان  ها کالسمعلم محور کنونی این است که در این  های کالسمشکل دیگر 

نادیده گرفته  ها آن و عقبه اجتماعی سیاسی ها نگرشیادگیری و  های استراتژی و ها سبک، ها مهارتیان  ی مها تفاوتو  شود می

 اند آمدههم  همانند روستاها و شهرها گرد متفاوتشجویان از مناطق  جغرافیایی این واقعیت که دان ها دانشگاه. در شود می

فاصله زیادی انداخته  ها آن ای محاوره های تواناییدر  ها آنفرهنگی و اقتصادی  –عقبه اجتماعی  هچراک  کند میشرایط را بدتر 

. شود میتوسط معلمان نفی   ناآگاهانهشرکت فعاالنه شاگردان در پروسه یادگیری آگاهانه و یا  ها کالسدر این  طور همیناست. 

و یا برونگرا  تر قویرا به اشتراک بگذارند این شاگردان  شده ارائهالب حتی اگر به شاگردان فرصتی داده شود تا درک خود از مط

به . نمایند میکالسی را از اکثریت سلب  های فعالیتهستند که فرصت یادگیری و شرکت در  -محدود است هم  تعدادشانکه  -

افراد  شوند میکنترل و اداره  بانهاآو جوامعی که توسط روش سخنرانی کردن و دیکتاتور م ها کالسدر چنین  عبارت دیگر،

که نتیجه آن این است که  شوند میمطرود و منزوی  کیاتومات طور به دهند میاکثریت را تشکیل  اتفاقاًو مظلوم  که  تر ضعیف

 درازمدتدر  طبیعتاًو  دهند میاجتماعی از دست  های فعالیترا برای شرکت در  شان انگیزهعالقه و  تدریج به ها گروهاین 

منزجرتر  حال درعینو  فقیرترو  تر ضعیف روز روزبه، این گروه برعکس گروه اولبنابراین  –. شوند میو محروم  مانده عقب

مطالب  مدت کوتاهی چیزی جز به خاطر سپاری های کالسدر خوش بینانه ترین حالت نتیجه چنین  درهرصورت. شوند می

 های فرصتی است های محیطاء و بحث و گفتگو که نتیجه مستقیم چنین . متوقف شدن تبادل آرباشد میتوسط معلم ن شده ارائه

طبیعی به نفی خالقیت و تفکر  طور و به گیرد میرا و منش ها  ها نگرشاجتماعی  و  های مهارتیادگیری و  های استراتژیتبادل 

منفی  تأثیری تحت آموز زبانو  زبانبه  نگرش شاگردان را درنتیجهخود یادگیری و به یادآوری و  نوبه به. این انجامد میانتقادی 

فعلی دانشجویان ایرانی از  های تدریسنتیجه تدریس توسط روش  رنظر اسالمی راسخ و ولی زاده که د. این دهد میخود قرار 

 . باشد می جانب ایندرس نفرت دارند دال بر این آخرین ادعای  یک  ناعنو بهانگلیسی 

از  ی و در یادگیریانگلیس زباندر  ها آن،  ضعف زبان های کالسدر  ها انشگاهددر ارتباط با سرنوشت دانشجویان 

 ها دانشگاهدر  –. یابد میو یاد بگیرند  ادامه کنند را به اجبار باید انتخاب  زبانو تا دانشگاه  جایی که  شود میمدرسه شروع 

دارید! نتیجه چنین شرایطی این  «حق انتخاب»شما  نندز میفریاد  پرروییو با  دهند میقرار  ها آنیک یا دو گزینه در اختیار 

ند دوباره همان درس هست و مجبور شوند مین زباناز این دانشجویان یا موفق به پاس کردن درس  توجهی قابلاست که تعداد 

سیستم  کارگیری به . این موارد قسمتی از نتایجکنند میاز طریق تقلب درس را پاس  غالباًی نناپلئو صورت بهرا بگذرانند و یا 

 سنتی در ایران است.  آموزشی

 

 در ایران   زبان آموزشبرخی دالیل دیهر برای ناکامی 

هنوز شاگردان و  متأسفانه و مطرح شد، آید میروش تدریس بانکی پیش  کارگیری به درنتیجهعلیرغم مسائل و مشکالتی که 

. این گروه از مدرسان و پسندند مید که این روش تدریس را هستن –چه در مدرسه و چه در دانشگاه  -همکارانی  ویژه به

ان این روش را آموز زبان. پسندند میتعداد بسیار زیادی  هم هستند روش تدریس بانکی را به چندین دلیل  که  ناآموز زبان

خرخوانی دارند و  بر حفظ کردن و تأکیداین روش تدریس   های مکانیسمکه  اند دریافته خوبی به ها آن چراکه پسندند می

این  ها آننمره خوبی را در امتحانات تضمین کرد.  توان میداشتن فعالیت در شب امتحان  صرفاًبنابراین  بدون زحمت زیاد  و 

 که اینرا در کمترین زمان بدون  کردن امتحاناتبرای پاس  ها آن موردنیازتمام اطالعات  چراکهروش تدریس را دوست دارند 
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ند که وقتی از طریق حفظ کردن هست این باور ان برآموز زبان. این دهد میقرار  ها آنخواسته شود در اختیار  ها نآکار زیادی از 

است و انرژی و حوصله  بر زمانپاس کردن خود را تضمین کرد چه ضرورتی دارد که به یادگیری واقعی بپردازیم که  توان می

هنوز این  ها آنان به روش سنتی این واقعیت است که آموز زبانب ورزیدن این . اما دلیل اصلی برای این نوع حخواهد میزیاد 

تجربه کنند. واقعیت دیگر  شوند میتدریس مدرن اداره  های روشی که با های کالسرا در  زبانکه یادگیری  اند داشتهفرصت را ن

ن به اطالعات و دانش جدید و نیز فواید خود پرسیدن و تحقیق کردن برای رسید های کالسان در آموز زباناین است که این 

و  برداری کپیرا  موردنیازکه اطالعات  اند کردهفقط عادت  ها آن. اند کردهدموکراتیک را تجربه ن های محیطبحث و گفتمان  در 

ادگیری واقعی  و رابطه بین ی توانند میت تمییز این موارد را ندارند و نقدر  ناآموز زبانپس دهند. این  وار طوطیحفظ نمایند و 

سنتی  های روشی که به های کالسبفهمند که تفاوت نتایج حاصله در  توانند مین ها آندر زندگی را بفهمند.  جانبه همهموفقیت 

 ها آنکه  اند غافلاز این واقعیت  ها آن که ایناز همه  تر مهمدر چیست.  شوند میمدرن اداره  های روشی که به های کالسو در 

،  به در درازمدت،  هرچند ها آنو نگاه از باال به پایین  اساتیدشانتدریس فعلی از سوی  های روشذیرفتن پ واسطه به

 . کنند میستی کمک یفاش اقتدارگرایاستبدادی و  های حکومت گیری شکل

روش  ریکارگیباز معلمان و اساتید هم هستند که به   شماری بیکه اشاره شد تعداد  طور هماننیست اما  باورکردنی

تدریس مدرن توسط این گروه از مدرسان  تردید ایشان در  های روش کارگیری بههستند. یکی از دالیل عدم  مند عالقهسنتی 

مدرن  های روش. مدرسانی هستند که معتقدند باشد می ها روشو یا حتی تردید ایشان در کارایی این  کارگیری بهمیسر بودن 

 کارگیری بهو توانایی  پتانسیل! اما واقعیت این است که این گروه از مدرسان دهند میجواب ن ما در ایران های کالسامروزی در 

. دلیل اند نشدهخلق  آموزشبرای تدریس و  ها آنشان ندارند تنها به این دلیل ساده که های کالستدریس را در  های روشاین 

مدارک  ها آناغلب  چراکهتدریس را ندارند  های روشو  ها ژیاستراتن است که مدرسان اشراف کافی به ای مسئلهدیگر برای این 

انگلیسی دارند. و این واقعیت که منابع مفید و کارآمد برای استفاده این مدرسان جهت آشنایی  زبان «آموزش»غیر مرتبط با 

وجود ندارد شرایط را  - اند کردهسنتی عادت  های روشبه شاگردانی که به  آموزشبرای  -تدریس نوین  های روشبا این نوع 

 اند نشستهفکر در تهران بر مسند ریاست  های اتاقان متخصصانی هستند که در هم  آن مسببان. این شرایط که کند میبدتر 

که  اند گرفتهاین مدرسان هنوز یاد ن چراکه باشد می آموزشنوین  های شیوهدلیل اصلی برای مدرسان جهت فاصله گرفتن از 

 دهند میسنتی را ترجیح  های روشه و پژوهشگر هم باشند. اما واقعیت  تلخ  دیگر این است که این مدرسان خود باید یادگیرند

مطلبی را  کافی است ها روش! در این طلبند مین کار زیادمطالعه و انرژی و حوصله و دقت و  ها روشاین  کارگیری به چراکه

را حفظ کنند و برای امتحان آماده  ها آنبه تمارین مربوطه بپردازند و بخواهند که  ها آنعین کتاب به شاگردان بگویند و از 

 شوند. 

 -( خود که همان پاس کردن شاگردان است برسندمدت کوتاهست که به هدف )اتنها هدف اکثر این مدرسان این 

مدیران  مندی رضایتتا  ندکن میاین هدف را دنبال  ها آنبار آوردن نسل فردا!  گوسفندوارهرچند به هر قیمتی حتی به قیمت 

اما هنوز یک احتمال  !گی خود با آرامش و آسایش و امنیت ادامه دهندسیاق به زند  تا بدینو روسای خود را کسب نمایند 

ه تحصیالت ورکه مدرسانی که در د رسد میارتشی توسط برخی مدرسان وجود دارد: به نظر  های روش کارگیری بهدیگر برای 

 ازنظر اند شده واقعو حتی مسخره شدن  مهری بیو  توجهی بیو اساتید خود و حتی در جامعه مورد خود توسط معلمان 

کنترل شدیدی که بر  واسطه بهخود  های کالسخود را در  های ناکامیو  ها کاستیخود  نوبه بهتمایل دارند که  شناسی روان

روش بانکی را دوست دارند  ها آن !ستمدیده  خود را آرام کنند و روحدارند جبران نمایند  ها آنشاگردانشان و بر نگرش و رفتار 

فره   پائولوکه  طور همان –در تضاد با تجربیات تلخ خود  - پردازند می آموزشی که با این روش تدریس به های کالسدر  چراکه

 : کند می تأکیدهم 

 . شوند میو شاگردان )شهروندان( درس داده  دهند میدرس  ها آن .0

 . دانند میرا  ن  چیز هیچ شهروندانو  دانند میرا  چیز ههم ها آن .1

 . بینند میرا تعلیم  ها آنو شهروندان افکار  کنند میفکر  ها آن .9

 . دهند میو شهروندان با تواضع گوش  کنند میسخنرانی  ها آن .4

 . شوند میو شهروندان منظم و قانون پذیر  گذارند میو قانون  دهند مینظم  ها آن .1



 دکتر سید محمد حسن حسینی – : کاتالیزور و اسلحه آموزشی من!"ی تیمی رقابتییادگیر"

 

45 
 

 . پذیرند می وچرا چونندان بدون و شهرو کنند میو منتخب خود را به شهروندان تحمیل  کنند میاب انتخ ها آن .3

 و شهروندان توهم یادگیری و زندگی کردن را دارند.  دهند میو دستور  کنند میعمل  ها آن .1

 . دهند میوفق  ها آنو شهروندان خود را با  کنند میو فرهنگ انتخاب  مشی خطمحتوا و قانون و  ها آن .8

 .پذیرند میو شهروندان  دهند میاطالعات و فرهنگ مبهم خود را تحت لوای قدرت خود ارائه  ها آن .3

که قربانی   ها آن رعایایخداوند هستند و شهروندان که خود  در کالس های خودنه نمایندگان خداوند  ها آن .01

 خواهند شد.  ها آن طلبی قدرت

 اضافه کردم! خودمرا  01توجه: شماره 

و  ها ایدهمداوم و پیوسته غالب کردن افکار و  طور بهباید توجه داشته باشند که  اما این گروه از معلمان و اساتید

و  استعدادها ،ها مندی عالقه، ها پتانسیلنه اشان ابآدر روش تدریس دیکتاتور ما طرفه یکی ها سخنرانیدستوراتشان از طریق 

خواهد شد. عالوه بر این،  این مدرسان باید  ها آنو پیشرفت  رشدمانع  درنتیجهو  ه خفه کردهخالقیت  شهروندان را در نطف

نیز  ها آن،  شاگردان دهند میمعلمان و روسای خودشان را بازتاب  های شیوهدارند  ها آنکه  گونه همانتوجه داشته باشند که 

اهند کرد. و خطر در اینجاست که از میان این و رفتارها را الگو قرار خواهند داد و دنبال خو ها منشو  ها نگرشهمین 

  -بخشی از بشریت عنوان به - باهمها و رهبران فردا  سر بر خواهند آورد! و همه ما جمهور رئیسشهروندان سناتورها و وزرا و 

لم و ستم و و مستبد در جوامعی سرشار از فقر و فساد و ظ فکر کوتهاین رهبران  های گیری تصمیمباید تحت قدرت و نفوذ و 

داشتن خود و نه به زندگی کردن خود ادامه دهیم. بنابراین الزم و ضروری است که  «وجود»آپارتاید و ریا و غارت و استبداد به 

این امر برای  همانطور که اشاره شدتدریس خود داشته باشند.  های روشجدی در  تجدیدنظریمدرسان در شرایط کنونی 

 است.  ضرورینیز  باشند میوامعی که مانع پیشرفت و توسعه و آزادی و صلح جهانی هم جلوگیری از خلق  رهبران و ج

 

   در ایران آموزشبودن سیستم  فعلی  «بانکی»کمی بیشتر درباره مفهوم 

دگی شهروندان بانکی را برای یادگیری و حتی برای زن آموزشبودن سیستم  آمیز فاجعهسعی کردم که چگونگی  جانب این

این شهروندان هستند که بازندگان اصلی استفاده  نابجا از  درنهایت که تمام آنچه می خواستم بگویم این است یم. توصیف نما

 آموزشی(  از سیستم 0311فره ) پائولوبه یاد تعریف انتقادی  جانب این. در چنین شرایطی است که باشند می آموزشیاین رژیم 

بانکی را  آموزشیبوده است. فره سیستم  توجه جالب جانب اینهمیشه برای  سنتی افتادم. نظریات اجتماعی و سیاسی فره

 : کند میچنین توصیف 

تبادل  جای به. دار امانتاست و شاگردان  گذار سپردهن معلم آگذاری است که در  سپردهیک عمل  آموزشبنابراین 

و شاگردان صبورانه دریافت  دهد مینت  و دانش، معلم  بخشی از دانش خود را به شاگردان به اما ها اندیشهآراء و 

است که در  آموزش. این مفهوم بانکی بودن دهند میپس  وار طوطیالزم باشد  هرگاهو  کنند میو حفظ  کنند می

. این درست است که در این شود میاولیه  شهروندان را برآورده سازد ارائه  نیازهایآن دانش فقط در حدی که 

پر  ها آن های حساب درنهایتدارند،  اما  کنند میچیزی را که ذخیره  آوری جمعصت شاگردان فر آموزشیسیستم 

جدای از پرسش و تحقیق و جدای از عمل،   چراکه. شود میی، انگیزه،  خالقیت و دانش واقعی مند عالقهاز فقدان 

پرسش و تحقیق  خلق کردن و دوباره خلق کردن و از طریق واسطه بهانسان باشد. دانش فقط  تواند نمیبشر 

 به دستو در کنار هم دارند با امید که بشر در دنیا،  همراه با دنیا   توأمهمراه با صبر و استمرار  ناپذیر خستگی

  .آید می

 

تا دانشی را که برای زندگی کردن به آن نیاز  آیند میسنتی شبیه به یک بانک است.  شهروندان  آموزشیسیستم  بنابراین

که  اند شده گرفتهخالی در نظر  های حسابمردم  آموزشیدر این رژیم  به عبارت دیگر،به امانت بگیرند.  دارند از صندوق آن

 که اینپر شوند. این یعنی  اند کردهسنتی را طراحی  آموزشیی که سیستم گذاران سیاست سرسپردهتوسط عوامل  بایست می

هستند داده شود. در این  تری پستستند به مردم عادی که از نژاد از نژاد برتری ه که  نارهبراست که باید از  ای ودیعهدانش 
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خود را بر مبنای  های مشی خطدانش و باورها و  که اینندارند جز  ای چارههمان گوسفندان،   جانب این ازنظرو یا  ،دیدگاه مردم

 کنند.  گذاری پایهرهبران خود  های مشی خطدانش و باورها و 

 

 ایران: مشکلی دیهر  آموزشنکور بر سیستم تست و امتحان و ک تأثیر

. و باشد میدر ایران این است که این سیستم بر مبنای رقابت انفرادی بین شهروندان  آموزشیواقعیت دیگر در مورد سیستم 

 . تمرکز اصلی شهروندان در این رژیم امتحانشوند میسرشار از رقابت و استرس را سبب  فضاییی چون کنکور این ها آزمون

امتحان حداکثر بهره را  های شبرا بنویسند تا از این جزوات برای  کند میدیکته  ها آنزده بر این است که آنچه دیکتاتور به 

خواسته شد و یا در  ها آناز  هرگاهرا حفظ کنند تا  ها آنتا مطالب دیکته شده به  کنند میحداکثر سعی خود را  ها آنببرند. 

به را پس دهند.  ها آن کنند میرا ارزیابی  زا استرسدر شرایط  ها آنحافظه و نیز توانایی کار کردن قدرت  صرفاًیی که ها آزمون

به  ناپذیری جبرانرا فدای امتحان کرده است که خود خسارات  آموزش درواقعما  آموزشیروح رقابتی در سیستم  عبارت دیگر،

وارد آورده است. واقعیت تلخ دیگر این را در شرایط واقعی  زبان یکارگیر بهتوانایی تفکر کردن و  درنتیجهپروسه یادگیری و 

به دنیای آینده را  ها آننقش یک کلید طالیی برای ورود  آورند می به دستکه شاگردان در چنین  کنکوری  ای نتیجهاست که 

مثل استفاده از داروها و  ای حقهکه هر نوع استراتژی و یا حتی  شوند میدارد. در چنین شرایطی است که شاگردان وسوسه 

رسیدن به  وسیله بدیند تا بکار بگیرنکنکور را  مواد مخدر خاص و یا حتی رشوه دادن به معلمان و اساتید خود و یا طراحان

 ی خود را تضمین نمایند. ا رؤیادنیای 

 

 خطر

در  کنند مینمرات بهتری کسب  و ترفندها ها استراتژیاست که کسانی که در این نوع امتحانات و با آن  اینجاخطر در 

 تر شایستهو در حقیقت جای افراد  رسند میخواه خود مشاغل دل درنتیجهو به مدارک و  شوند میی تاپ تر پذیرفته ها دانشگاه

ساد و تبعیض و فالکت و فقر و ف وبانی باعثکه  پیوندند میو بدین سیاق به جرگه کسانی  گیرند میاجتماعی را  های موقعیتدر 

،  «کوچک»افراد  غالباًکه  –شاهد آن هستم این افراد  جانب اینفعلی که  آموزشیدر این سرزمین هستند. در سیستم  رتغا

شیفته جاه و مقام و »و  «و متملق و چاپلوس گو قربان بلهو  ریاکار»،  «نظر تنگو  مغز سبک»،  «کفایت بیو  غیرمتخصص»

. این افراد روند میتا مدارج عالیه و حتی تا سطح دکترا پیش  راحتی هب ذکرشده های روشان  هم با –هستند  «ریاست

همانند ارتباط نزدیک برقرار کردن با احزاب حاکم و قدرتمند به  تر پیشرفته هایی حقه کارگیری بهمتخصص با  اصطالح به

ن افراد ای نمونه عنوان به. گیرند میو اداره و کنترل مملکت را در دست  یابند میشغلی و مدیریتی دست  های موقعیتباالترین 

استثمار و  منظور به ها آناستعمار اندیشه و باورهای  نهایتاًشستشوی مغزی و  منظور بهتا نسل فردا را  کنند میرا  شان سعیتمام 

ار خود و به  ی به انکهای محیطنسل فردا را در چنین  ها آنآکادمیک  خود جذب نمایند.  های محیط اصطالح بهبه  ها آناستحمار 

را همانند گوسفند در خدمت  ها آنتا بتوانند  دهند میاطاعت کورکورانه از روسای ظالم و ستمگر خود تمرین و عادت 

این است که چنین افرادی که در خدمت ظلم و  آور حیرتخود قرار دهند. نکته  خواه تمامیتروسای  طلبانه قدرت های آرمان

که خداوند ما را بر زمین  تأکیددارندبر این نکته  المللی بینبداد هستند مدام در مجامع ستم و فساد و ریا و غارت و است

 باشیم! مستضعفانمحرومین و  رهاسازیتا در خدمت بشریت و است فرستاده 

 

 جامعه: قربانی نهایی

این  چراکه شود میقربانی  شیآموزچنین رژیم  کارگیری به درنتیجهاست که  این جامعه نهایتاًکه گفته شد  طور همانبنابراین 

ارتقاء سیاسی شهروندان را  های آگاهیاجتماعی و  های مهارت تر مهمعلمی و از همه  های مهارتقادر نیست  آموزشیسیستم 

ندارند  در جامعه ما   اند کردهرا که اشغال  هایی پستنیستند و شایستگی  ای حرفهمسئولین در حرفه خود بیشتر  که ایندهد. 

که   شود میی بر همگان آشکار وقت مسئولیندسته از صیت و نیات این و پتانسیل و ذات و شخ ها توانائیاست!  رایج یک اصل

در حفظ کنند  را رت خود و اربابانشانمسند قد که اینبرای  معموالً لیاقت بیاین افراد گذرد. آغاز به کارشان بی از مدت چند
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روی  صفتی بوقلمونو ریا و نیرنگ و  و تملقخود مثل چاپلوسی  های استراتژیی از بیرونی به بعض های الیهله اول و در مرح

تا مانع رشد و پیشرفت  زنند می. در پوشش این رفتارهای شیطانی این گروه  از افراد )مسئولین( دست به هر کاری آورند می

این افراد در سطح  شدن مطرحکه با  اند یافتهدر خوبی به چراکههستند بشوند  «خطر» ها آنو دیدگاه  ازنظرکه  «افرادی خاص»

که  -رقبا و مخالفین خود   «حذف»این افراد برای  های حربه ازجملهجایگاه و پایگاه خود را از دست خواهند داد.  ها آنجامعه 

و منزوی و  ترور شخصیت و مطرود - باشند سعادتمندی جوامع وبانی باعث با تخصص خود توانند میکه هستند افرادی  درواقع

 مانند میبرای جامعه ناشناخته  باقی  اربابانشان کهبرای بقای تحقیر کردن آنان است. الزم به یادآوری نیست که این افراد 

که جسارت  ردی متفکر و صاحب اندیشهاین افراد شما را ف که این محض بهبنابراین . پردازند میبه این امور  نامحسوس طور به

را دارد و یا کسی که جسارت آشکار کردن فساد در سطوح باالی مدیریتی و  از ستمدیدگانحمایت الم و ر برابر ظایستادن د

بر روی شما تمرکز کرده و شما را وارد لیست سیاهشان ا استبداد را دارد ببینند،  به مبارزه ب ها آنساختن جامعه و تشویق  آگاه

 :نداز هستی و نیستی ساقط نمایطرق ذیل تا به  کنند می

 . گیرند میشما را هدف  ها آن .0

و نقاط ضعف شما را شناسایی کرده و  پردازند میبه تحقیق و تجسس در زندگی شخصی و گذشته شما  ها آن .1

 . کنند میبه شما خیانت  ها آن --. کنند میو توطئه  گذاری سرمایهدر مواردی که شما احتمال لغزش را دارید 

 . کنند میوا و رس اندازند میشما را گیر  ها آن .9

 . کنند میشما را مسخره و تحقیر  ها آن .4

بربریت و توحش  درنهایترا و حتی عزیزان شما شما  نهایتاًو  کنند میید و مطرود و منزوی شما را تبع ها آن .1

  کنند میقربانی 

قبیله خود  رؤیایینیای دکه  -ا همان مالمیک خود مردم و ی تر مهماز همه تا شاید بدین سیاق قدرت، موقعیت، منافع مادی و 

 برای همیشه حفظ کنند.  - اند ساخته ها آنبر گرده را 

........................................................... 

 امام رضا )ع(: *

 ........ دارم میمنافقان شما را بر حذر  های دسیسهاز 

 ...متفاوت به گمراهی کشند ..... های نیرنگشما را با  آنان که

 امید آنان ....... نومیدکننده........ و  اند مردمانفزاینده بالیای  آنان که

 کنند ........ و اگر داوری کنند اصرار ورزند ........ دری پردهاگر مالمت کنند  آنان که

 ....... کنند میحق عمل  برخالفو در عمل  گویند میحق  آنان که

 .... اند کاران زیانید که شیاطین ..  و بدانآتش سوزان . های هزبانو  اند طانشیای مسلمانان بدانید که آنان یاران 

........................................................................ 

و تبعیض نژادی و ظلم و ستم و فساد  عدالتی بیوجود داشته باشد و بدون حصر و حد آری،  تا زمانی که قدرت مطلقه 

 «ها آن»بگویم این است که  خواهم می را که آنچهد دارد. تمام و تخریب  نیز وجو)شخصیت( و غارت و استبداد و ترور  و ریا

چنین  درنتیجهکنترل کردن و استحمار و استعمار و استثمار ملت و یا همان مال االتجاره خود را دوست دارند و بنابراین 

نامحسوس(  طور بهو حتی ) کنند میرا مطرود و منزوی  متفکر و دگراندیش افراد ها آن. کشند میزندگی را  ها آن داشتنی دوست

در  توانند میکه  هستکسانی  کشی نسل. الزم به توضیح  نیست که این خود نوعی دارند نگهتا جامعه را کور و برده  کشند می

 گران است باشند. خدمت صلح و ثبات و تعالی جامعه و اسالم راستین که در تضاد با منافع غارت 

اجتماعی نیز  های فاجعهسنتی کنونی به افزایش برخی  آموزشدر چنین شرایطی است که عالوه بر فاجعه علمی، روش 

ان و دانشجویان آموز دانش% 11،  حداقل کند می( تائید 1101که اقلیما ) گونه آن –در ایران  –نمونه  عنوان بهانجامیده است. 

و  ومیل حیفو  ها سرقتپیچیده،  های کاری بزهو  ها جرم. افزایش کنند مید را بگیرند ترک تحصیل مدارک خو که اینقبل از 

 تأثیراتو ادیان جدید و نیز فرار مغزها، قسمتی از  ها ایدئولوژیظهور  تر مهممیلیاردی،  طالق، خودکشی و از همه  های چپاول

به جوامع چالق،   نهایتاًکه   -است شده طراحی گونه اینبه  عمد به نبجا این ازنظرکه  -ناکارآمد است  آموزشیمخرب این رژیم 
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ی و استبداد خواه تمامیتهرچند »( باور دارد 0338فره ) پائولوکه  طور همان. آری، انجامد می ومرج هرج نهایتاًدیکتاتور شیب و 

خودکامه و  های حکومتقاومت در برابر شدن و عدم م ریاکارمنجر  به بی رخوتی، انکار خود، مطیع محض بودن، چاپلوسی و 

که مردم در نقش  شود میباعث  نهایتاًی و استبداد مطلقه خواه تمامیتاما واقعیت این است که   «شود میترس از آزادی 

ی را بر نخواهند تافت. این امر خواه تمامیتو  خودکامگیمحدودیت،   هرگونهاپوزیسیون ظاهر شوند که در آن صورت 

بین کسانی  ای رابطه توان می. بنابراین نانجامد میسیاسی،  اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی  ومرج هرجه گفته شد به ک طور همان

 و جوامع سرزنده و پویا و سالم و خالق و متمدن متصور شد.  گیرند میو بکار  کنند میکه روش تدریس ارتشی را تشویق 

 

   المللی بینبانکی در سطح تدریس روش  ریکارگی به: پیامدیای شده واقع تأثیردنیای تحت 

منحصر به ایران نیست بلکه در برخی دیگر از نقاط  آموزشیبکار گیری این نوع سیستم  ام داشتههم اشاره   قبالًکه  طور همان

یستم ( درباره س1101است. برای تائید این گفته خود به توضیح لویس، اسلویکو و اسلویک ) شده گرفتهجهان نیز به خدمت 

اروپا که از آن به  آموزشیآمریکا همانند سیستم  آموزشیسیستم »: کنم میاط آمریکا و اروپا استناد در برخی نق  آموزشی

،  آموزشیبنا شده است. در هر دو نوع سیستم رقابت بین افراد و اهداف انفرادی ترسیم مبنای  است بر شده گرفتهعاریت 

بر مبنای  آموزشیسیستم امتحانات این سیستم  اخیراً. دارند نگهاز یکدیگر  شاگردان را جدا کنند میمعلمان سعی 

طراحی  سفیدپوستان های آگاهیبر مبنای تجربیات و  سؤاالتاست  و  شده طراحی سفیدپوستان موردپذیرش استانداردهای

 !است ایران آموزشیستم شبیه به سیغربی نیز  کشورهایز انقاط در برخی در برخی  آموزشیبنابراین سیستم  «.شود می

 های سیستم گونه اینهستند که در جهت استحمار و استثمار  و استعمار ملل خود  خواه تمامیتاین سیاستمداران  درهرصورت

 بسازند. رام و مطیع و مقلد گوسفندانی  شهروندان خودتا از  گیرند می ه خدمترا طراحی کرده و ب آموزشی

بانکی است  آموزشیانسانی که مسبب آن سیستم  های ارزشو اصول و قواعد و   اه رمونعدم پایبندی به  درنتیجه

به بشریت وارد شده است. گستره دامنه همان مشکالت و مسائل که در نیز  المللی بیندر سطح  ناپذیری جبران های خسارت

دارد. برای نمونه  نوع مدیریت از  نیز وجود المللی بیندر سطح مناسبات  شود میدر برخی کشورهای دنیا دیده  ها کالسسطح 

به برخورد  -اند شده تربیتبانکی  آموزشیکه توسط سیستم  – کشورهاباال به پایین دنیا توسط برخی سیاستمداران در برخی 

شد که دموکراسی  یادآورجهانی  های قدرتانجامیده است. اما باید به  –به نام دموکراسی  –و حتی مذاهب  ها تمدن، ها فرهنگ

در ارتباطات انسانی مسلط باشند  موردنیاز های مهارتکه بیش از همه انتظار دارد که آزادی خواهان به  هستیک ایدئولوژی 

دموکراسی چالق خواهد بود. عدم توانایی برخی سیاستمداران غربی برای گوش دادن به شرق و  ها آن کارگیری بهبدون  چراکه

 . بشریت در عصر حاضر دامن خواهد زد های بدبختیین به به سایر ها آن تحقیرآمیزو نگاه عجیب 

 

 چه باید کرد؟

این آگاهی بشر »( بر این باور هستند که 0383ور)که اندیشمندان زیادی همچون دولیم شوم می یادآورقبل از ادامه بحث، 

ت که هوشیاری و بیداری ، بلکه برعکس این موجودیت اجتماعی اوسدهد میو شکل  کند مینیست که موجودیت او را تعیین 

که مورد تائید اسالم هم هست،  افراد محصول  ها مارکسیستبنابراین بر طبق این اصل و قاعده کلی  «.شود میاو را سبب 

رژیم را طراحی این  «ها آن»! و هستآن  آموزشیاین است که جامعه محصول سیستم  تأمل قابلجامعه خود هستند. و نکته 

 و پسیو باقی بمانند. تفاوت بیکردن انتقادی مردم نباید  آگاهو  بیدارسازی های  ایجنتدرسان و یا همان . بنابراین ماند کرده

این خرده دزدها و مجرمان  نیستند که باید محاکمه شوند و دستانشان کنند که  یادآوریباید این نکته را به حاکمان  ها آن

فساد و ظلم و ستم و تبعیض و ریا و غارت و استبداد هستند که باید  شوند بلکه این سرانو یا اعدام قطع شود و سنگ سار 

 در جوامع هستند.  ها بدبختیو فسادها و  ها جرممسبب اصلی تمام  ها آن چراکهچنین شوند 

قادر نیست که به واقعیات دنیای واقعی بپردازد  بلکه عامل اصلی  تنها نهما  آموزشیسیستم فعلی   که نتیجه این

. واقعیت وحشتناک این است که این حقه باشد میهست  در عملو آنچه  بود می  باید میدنیای امروز  آنچهصله بین ایجاد فا

ر که این رژیم دبل آموزشی های روشاست و نه یک جایگزین  برای سایر  آموزشیبانکی( نه یک سیستم  آموزشی)سیستم 

و  خیال بیم کردن شهروندان به این منظور که همانند گوسفند عمل یک استراتژی و حتی ابزار روانشناسی برای هیپنوتیز
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با نیرنگ و تزویر و ایجاد  خواه تمامیتاجازه دهد که یک اقلیت  ای جامعه که همین. باشد میزندگی کنند  در جامعه تفاوت بی

. هست ها آند دال بر گوسفند بودن را به یغما ببرن ها آنحکومت کنند و منافع مالی و منابع انسانی  ها آنارعاب بر جو خفقان و 

 های استمرار حکومتبرای تقویت و  موردنیازیک ابزار برای نهادینه کردن فرهنگ  روش تدریس بانکی به عبارت دیگر،

کنترل  ها آندر جهت استعمار ، باورها و رفتار شهروندان ها نگرشآن تفکر،    واسطه بهتا  باشد می خودکامه  و امپریالیستی

و این نیاز . خورد نمیبانکی به درد زندگی هدفمند و سعادتمندانه کردن شهروندان امروزی  آموزشیبنابراین سیستم شوند. 

که هرگز نتوانسته است به یادگیری واقعی و  طلبد میفعلی را  آموزشیدر سیستم  «اساسی و بنیادین تغییر»مبرم به یک 

 بینجامد.  -اسالمی  های ارزشرسد به چه  -انسانی  های ارزشو  ها مهارتنهادینه کردن 

 

یست که جایهزین روش  مؤثرکافی  اندازه به زبان آموزش( در CLT) «ای محاورهارتقاء مهارت »آیا روش تدریس 

 سنتی شود؟ تدریس 

شاگردان جلب شده  ای محاورهبه روش تدریس ارتقاء مهارت  زبان آموزشدر چنین شرایطی است که توجه غالب متخصصان 

موفق نبوده  حال تابهدارد  تأکیدشاگردان  ای محاورهمهارت ی بر ارتقا صرفاًکه ت. اما واقعیت این است که این روش تدریس اس

است. در سطح کالس  شده واقعپرداختن به واقعیات دنیای پیچیده  کنونی مورد غفلت طراحان این روش تدریس  چراکهاست 

( PPP) «و تمرین شاگردان  تکرار و ارائه درس»ر امر تدریس از فرمول ه دیکی از مشکالت این روش تدریس این است ک

و در موفقیت اجتماعی  زباناین قابلیت را ندارد که کار گروهی را که در فراگیری  طور همین. این روش تدریس کند می تیتبع

ریس و نیز نیست به منابع متعدد تد بسیار حائز اهمیت است به خدمت بگیرد و نهادینه کند. این روش تدریس قادرنسل فردا 

ی ها تفاوتدر فرایند یادگیری توجه داشته باشد. این روش تدریس قادر نیست  ها آندرگیر شدن  کیفیتو  فراگیرانانگیزه 

این روش تدریس  های مکانیسمکه  رسد میبه نظر  طور همینرا در نظر بگیرد.  فراگیرانیادگیری  های سبکو  ها استراتژی

 . دهند میکه اکثریت را نیز تشکیل  گرا درونشاگردان متوسط و به نفع تا  باشند می گرا برونو  تر قویبه نفع شاگردان بیشتر 

عاطفی یادگیری مثل روحیه و عواطف شاگردان و نوع محیط  های جنبهمشکل دیگر این روش تدریس این است که 

که  گردد برمی. دلیل این نقایص هم به این مطلب گیرد میر نظر نیادگیری و نیز باورهای اجتماعی و فرهنگی شاگردان را د

روش تدریس است که مهم است و نه این موارد جزئی! عالوه بر این  به نظر  «نوع»طراحان این روش تدریس این  ازنظر

انگلیسی  زبان ها نآکه در  کنند میی زندگی کشورهایانی مفید است که در آموز زبانکه این روش تدریس بیشتر برای  رسد می

ت که این که در ایران است. واقعیت تلخ دیگر این اس طور آنخارجه  زبان عنوان بهو نه  شود میدوم در نظر گرفته  زبان عنوان به

ی و زباناز قبیل سطح گرامری و  ای محاورهشاگردان را در تمام سطوح  ای محاوره های مهارت روش تدریس قابلیت بهبود

این روش تدریس بر  که ایناست  را ندارد.  شده طراحیچنین سطوحی  زمان هم یبرای ارتقا درواقعگی که اجتماعی و فرهن

 . باشد میاست از دیگر مشکالت آن  شده طراحیو نیز بر مبنای یک سیالبس خاص  زبانپایه  یک نظریه خاص در یادگیری 

 آموزشیو سیالبس  آموزشیت که مبنای طراحی منابع اس آناز  تر ناقصاین روش تدریس محدودتر و  زبانتئوری  ضمناً

تمامی  تأکیدمورد  تقریباًمدرن که  اصطالح بهچه شرایط را برای این روش تدریس در دنیای پیچیده  کنونی باشد. آن

خود  این است که این روش تدریس در تئوری یادگیری کند میبدتر    در ایران است ویژه بهدر دنیا و  زبان آموزشمتخصصان 

. از طرف دیگر این روش تدریس پردازد میدر فرایند یادگیری ن مؤثر های مکانیسمشفاف به ماهیت پروسه یادگیری و به  طور به

( 1119که هارمر) طور همان. گیرد میسیاسی را در ایران در نظر ن ویژه بهاقتصادی، تاریخی،  فرهنگی،  اجتماعی  و  های واقعیت

معنوی انتقال و فراگیری دانش  های جنبهکه عمل تدریس باید به  یس غافل از این واقعیت نیز هستروش تدراشاره دارد این 

غافل از این واقعیت است که  که مدرن این است اصطالح بهمشکل این روش تدریس  ترین مهم که این نهایتاًبپردازد. و  هم

مکالمه افکار و عقاید   صرفاًا مشکالت امروزی چیزی ورای ب شدن مواجهزندگی موفق در دنیای پیچیده کنونی و قادر بودن به 

 . طلبد میرا  ها ایدهو 

تدریس در  های روشچون سایر هم( CLT)ن باور هستم که این روش تدریس بر ای جانب اینعالوه بر تمام این نقایص، 

ممکن است قادر باشد که  درنهایتاست. این واقعیت که این روش تدریس  شده طراحیعمل بر مبنای ایدئولوژی رفتارگراها 

در  -شاگردان را افزایش دهد  کافی است که این ایده مطرح شود که این روش تدریس و طراحان آن  ای محاورهتوانایی  صرفاً
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قادر کنیم که صحبت کنند هدف   -آموزشدر  -نسل فردا را  که این. پندارند نمینسل فردا را چیزی بیشتر از حیوانات   -عمل

 مؤثرتربا ما هم ارتباط  حتی آموزشند در صورت هست برخی حیوانات هم قادر چراکه باشد می ها انسانبرای  ای یرکنندهتحق

 ند. نمایبرقرار 

که بر کارگروهی،  یادگیرنده،  پروسه  یتدریس های روشدارند به  زبان آموزشدر چنین شرایطی است که متخصصان 

دیگر بر یادگیری همانند نگرش شاگردان و انتظارات فرهنگی اجتماعی  مؤثر های فهمؤلیادگیری و محیط یادگیری و برخی 

. باور رایج در بین متخصصان باشند مییادگیری گروهی  های روشی،  های روش. در میان چنین آورند میتوجه دارند روی  ها آن

تدریس پتانسیل  های روشاز  گونه این اخص این است که طور به زبان آموزشو متخصصان  طورکلی بهامر تعلیم و تربیت 

ی که بر های تدریساما قبل از ادامه بحث باید یادآوری شود که روش  .تدریس کنونی را دارند های روشیص جبران کردن نقا

ری ی یادگیری،  کار تیمی، یادگیری فعال،  یادگیها گروه ها آن ازجملهمتفاوتی دارند که  های نام باشند میمبنای کار گروهی 

. عنوان هر چه که باشند می مسئلهمشارکتی،  یادگیری گروهی،  یادگیری تعاملی و حتی گاهی اوقات یادگیری بر مبنای حل 

. این باشد میه برنده هستند هم  آنبه وجود آوردن یک محیط مشارکتی شاد و پویا که در  ها روشویژگی تمام این  ظاهراًباشد 

در غالب نقاط کشورهای پیشرفته  همانند  اند گردیدهی آمریکایی و اروپایی طراحی و ارائه ها دانشگاهدر  غالباًکه  ها روش

 . اند شده گرفتهآمریکا،  انگلستان، استرالیا،  کانادا، هلند، مکزیک و اسکاتلند به خدمت 

 کرده و بر مبنای وتحلیل تجزیهتدریس را  های روشتمام این ر این کتاب د جانب اینوری شود که در اینجا باید یادآ

و پتانسیل تدریس فعلی که بر کار گروهی تمرکز دارند قابلیت  های روشهستم که  بر این باور جانب این. ام کردهاستدالل رد 

واقعیات دنیای امروز را انعکاس دهند. در  توانند مین چراکهآماده کردن نسل فردا را برای زندگی در دنیای پیچیده امروز ندارند 

سیاسی  خود طراحی   - آموزشیخود را که بر مبنای  تئوری  فرد منحصربه -روش تدریس جانب اینایطی است که چنین شر

.  این روش تدریس ام دادهاخص ارائه  طور به زبان آموزشکل و در حوزه  طور بهبه متخصصان امر تعلیم و تربیت  ام کرده

 .دباش مینیز  CLTجایگزین بسیار مناسبی برای روش تدریس 

 

 نتیجه 

واقعیت این است که گرایشات برتری جویانه امپریالیسم و کاپیتالیسم در سناریوی کنونی  جهان در حال گلوبالیزه شدن 

سنتی این  طور به. اند گرفتهرا در جهت رسیدن به منافع خویش تحت سیطره خود در آورده  و به خدمت  آموزشی های سیستم

بت انفرادی  که باعث پدید آمدن برنده و بازنده و به طبع آن ایجاد خصومت بین افراد سبب کار و رقا آموزشی های سیستم

قدرت تفکر و نگرش خالقانه و انتقادی   درنهایتو   عمالً چراکه اند شده گرفتهتدریس به خدمت  های روش. این اند شده هست

و  فقیرتر روز روزبهکه در آن فقرا  شوند میایی و باعث خلق و ماندگاری دنی نمایند میرا از نسل فردا و شهروندان سلب 

 های روش کارگیری بهبرای  وتاب تب. علیرغم تمایل و شوند می ثروتمندترو  قدرتمندتر روز روزبهثروتمندان و قدرتمندان 

ستند. کارا و مفید ه آموزشی های روش کارگیری بهاز دنیا که در حال و یا در پی  هایی قسمتتدریس سنتی، وجود دارند 

امر تعلیم و تربیت و شهروندان و شاگردان باید به این نکته توجه بیشتری داشته باشند که مزایای  متصدیاندولتمردان، 

بر آن تمرکز شده  جانب اینتعاملی و گروهی همانند آنچه توسط روش تدریس  های محیطیادگیری و رسیدن به اهداف در 

 مؤثریک روش تدریس  جانب هستند.  روش تدریس این توجه قابلیار چشمگیر و است برای شرایط حاضر در دنیای کنونی بس

 جانب اینی مناسب برای آماده کردن نسل فردا جهت زندگی کردن در دنیای پیچیده  کنونی است. حل راهکه  باشد می و کارا

دن اصول دموکراسی )اسالمی( به نهادینه کر از فصل ششم به بعد معرفی شده استسعی دارم از طریق این روش تدریس که 

بپردازم. کسانی که با این   -جهت ساختن فردایی بهتر و عاری از ظلم و ستم و فساد و ریا و غارت و استبداد   -در نسل فردا 

 های محیطدر  (زباندانش )کاربرد »به  که اینعالوه بر  بینند می آموزش( ها دانشگاهو  مؤسساتروش تدریس )در مدارس/ 

ستدالل ا ،متفکرداده و  ارتقاءخود را نگرش و منش و شخصیت  ،های تفکر سبک ،های اجتماعی مهارت شوند میمسلط  «واقعی

 مسائلاجتماعی و به ویژه آگاه به  مسائلآگاه به و اهل رقابت  زمان همو  جو مشارکت ،خالق ،منتقد ،علت و معلول یاب ،گرا

 ایفا نمایند.و ما در سرنوشت خود  مؤثرتریفندان متمایز شده و نقش بسیار و قادر خواهند بود از گوس آیندمی بار سیاسی 
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، روانشناسی ذهنی و اجتماعی، زبان آموزششناسی کاربردی،  زبانعلمی در  های یافتهبر مبنای آخرین  جانب اینروش تدریس 

مطرح کنم  خواستم می جانب اینآنچه  درنهایتاست.  شده ارائهفلسفه و علوم سیاسی طراحی و  ،شناسی انسان،  شناسی جامعه

نسل فردا را برای مواجه شدن با  خواهیم میدنیایی رو به رشد و متمدن داشته باشیم و اگر  خواهیم میاین  نکته بود که اگر 

م آماده کنیم،  باید سیست ستها فرهنگآراء و  توتتشسرشار از پیچیده،  رقابتی و  شدت بهمشکالت دنیای امروز و فردا که 

 نهایتاًو  آموزشیمدیریت منابع انسانی، تغییر در منابع  در رییتغ  ،گذاری هدفتغییر در  -خود را از بنیان تغییر دهیم  آموزشی

که جز با  طلبد میرا  متصدیانتمام مسئوالن و  های نگرشتدریس. اما الزمه این نوع تغییرات،  تغییر در  های روشتغییر در 

 نیست! میسور  ها آنتغییر خود 
 

================================= 

 برای بحث و گفتهو سؤاالتی 

 چیست؟ فراگیرانمدرسان و برخی تدریس نوین توسط  های روشبرای رد  جانب ایندالیل  دربارهنظر شما  .0

 .نماییدامتحانات نهایی از قبیل کنکور دارید؟ بیان  سؤاالتآیا پیشنهاد خاصی به طراحان  .1

 مبنی بر ناکارآمدی روش تدریس سی ال تی موافقید؟ دلیل دیگری هم دارید؟ جانب یناآیا با دالیل  .9

 ند؟ چرا؟هست مفیدتر زبان آموزشتدریسی که بر کار گروهی تمرکز دارند برای  های روشآیا به نظر شما  .4

 تدریس سنتی وجود دارد؟ چند نمونه ذکر کنید. های روشکردن نقایص  برطرفبه نظر شما امکان  .1

 ؟کند میآن را از روش تدریس سی ال تی متمایز  جانب اینروش تدریس  های ویژگیبق این فصل چه بر ط .3

 در ایران نام ببرید. زبان آموزشچند دلیل دیگر برای ناکامی  .1

 چیست؟ «تهاجم فرهنگی»برای مواجهه با  جانب اینبه نظر شما راهبرد  .8

 ؟انجامد میروش تدریس بانکی چگونه به آپارتاید و دیکتاتورشیپ  .3

 .نماییدنظر خود را بیان  ؟بینید میاپیتالیسم و امپریالیسم دیکتاتورشیپ و ک ،آیا شما هم ارتباطی بین آپارتاید .01

 فعلی نیاز داریم؟ آموزشیچرا به تغییرات بنیادین در سیستم  .00
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 مقدمه

بر اظهارات جانسون و  . بناباشند میجوامع یادگیری  ازجمله ای جامعهعنصر سازنده هر  ترین مهمتعامالت و روابط اجتماعی  

اهمیت  که اینرفتار بقیه واقع شود. برای  تأثیر(،  تعامل اجتماعی وقتی وجود دارد که منافع هر فرد تحت 0383جانسون )

نه هوش،  نه »،  گوید می ساختن گراهای از طرفداران مکتب یک  ناعنو به(،  0333برجسته کند،  ون لیر ) روابط اجتماعی را

در پروسه  ها آنانفرادی و در انزوا کسب شوند و توسعه یابند؛ بلکه  صورت به توانند میمهارت،  نه دانش،  و نه فهم و ادراک ن

اهمیت در اینجاست که اگر تعامالت بین  حائز(. نکته 8)صفحه  «یابند میتعامل افراد با پیرامون خود کسب شده و توسعه 

اد علمی و اجتماعی افر های موفقیت -و نه بانی پیشرفت  -مناسب مهندسی نشوند این پتانسیل را دارند که مانع  طور بهافراد 

قرار  تأثیرمعکوس و منفی مورد  طور به فراگیرانیادگیری  نهایتاًو  ها نگرشو  ها مهارتهوش،  یدر چنین موارد چراکهشوند 

 . گیرد می

متن و محیط  گیرند می خدمتشان به های کالسو در  کنند می اهداف تعاملی که مدرسان طراحینوع بنابراین 

 را تحت فراگیران پیشرفترشد و خود  نوبه بهخود قرار داده که این خود  تأثیریادگیری و نیز نوع تعامل بین شاگردان را تحت 

 اند کرده. در چنین شرایطی است که محققانی از قبیل هامفریس و جانسون و جانسون این نکته را یادآوری دهد میقرار  تأثیر

باشد.  تر مهمروش تدریس هم خود حتی از دارد  ها آنکه بر یادگیری  تأثیری واسطه بهممکن است  فراگیرانکه نوع تعامل بین 

گروهی  تا به این وسیله فضا را برای معرفی یادگیری پردازد مییادگیری بین فردی  ریگذا هدفبه معرفی انواع  فصلاین 

 صورت بهگروهی و نیز یادگیری آن  صورت به زبانی عمده بین یادگیری ها تفاوتبه  فصلاین  ( آماده کند. همچنینزبان)

 .پردازد می هسترایج  های در روشکه  گونه آنانفرادی 

 

 یری بین فردی یادگ گذاری یدفانواع 

طوری طراحی شود که روابط بین افراد خنثی،  تواند می( باور دارد تعامالت بین افراد یک گروه 0388که جکوبس ) طور همان

که سرعت خود را بدون توجه  کنند میشناگران هر یک سعی  که وقتیمنفی و یا مثبت باشد. برای نمونه در یک مسابقه شنا 

تعامل بین فردی خنثی وجود دارد. از طرف دیگر در یک مسابقه تنیس رابطه بین فردی منفی  به دیگران افزایش دهند یک

که طرف  آید می حساب بهاست که یک فرد تنها در صورتی برنده  شده طراحیاین مسابقه طوری  چراکهشده است  گذاری هدف

رد هدف خود دارد: بازیکنان الزم است که به مقابلش بازنده شود. و طبیعت یک بازی بسکتبال رابطه بین فردی مثبت را مو

 .باشد می ها آنقیت گروه موفقیت فمو چراکهموفقیت گروه خود کمک کنند 

شان داشته های کالسدر مورد نوع تعاملی که دوست دارند بین شاگردان خود در  توانند میبه همین ترتیب مدرسان 

انفرادی را تشویق و نهادینه  صورت بهیادگیری  توانند می ها آنی خنثی بین فرد گذاری هدفبر  تأکیدباشند تصمیم بگیرند. با 

 صورت بهباعث به وجود آمدن یادگیری رقابتی ) درواقعکنند  تأکیدیادگیری بین فردی منفی  گذاری هدفبر  ها آنکنند. اگر 

در . گیرند میروهی را به خدمت یادگیری گ درواقعبین فردی مثبت اصرار ورزند  یگذار بر هدف. و اگر شوند میانفرادی( 

بنا بر . شوند میدرس توضیح داده  های کالسدر  فراگیرانایجاد انواع این تعامالت در بین  های روشبعد  های فصلو  ها بخش

 درنتیجهمستقیم تعامل بین شاگردان و  طور به پردازند میشان به آن های کالسکه مدرسان در  گذاری هدفاین واقعیت که نوع 

ابتدا و قبل از معرفی یادگیری گروهی به  جانب این دهد می خود قرار تأثیررا مورد  ها آنرشد شخصیتی  نهایتاًگیری و یاد

 . پردازم می ها کالساع تعامالت بین فردی در معرفی انو

 

 یادگیری انفرادی 

 های کالسبین فردی خنثی در  یادگیری گذاری هدفکه گفته شد یادگیری انفرادی هنگامی است که مدرسان بر  طور همان

عدم تعامالت  نوعی به بیترت نیا بهکه بر تکالیف انفرادی تمرکز داشته باشند و  خواهند می فراگیرانو از  کنند میخود تمرکز 

 به این وسیله موفقیت شاگردان تضمینشاید دارد تا  تأکیدکار انفرادی  تیبر اهم. یادگیری انفرادی کنند میگروهی را تشویق 

که حداقل نمره قبولی را در  سازد میرا قادر  ها آن درازمدتکه در  شود میبه شاگردان تکالیفی داده  ها کالسدر شود. 

که رقابتی پیش آید و  شوند میمقایسه ن باهمدر این حالت شاگردان  که اینضمن امتحانات کسب کنند و ترم را پاس نمایند. 



 دکتر سید محمد حسن حسینی – : کاتالیزور و اسلحه آموزشی من!"ی تیمی رقابتییادگیر"

 

54 
 

طوری است که  ها کالساین  مکانیسم به عبارت دیگر،ی گرفته و ترم را پاس نمایند. این است که نمره قبول همه تالششان بر

انفرادی کار کنند. برای مثال در یک  صورت به دهند میندارند و ترجیح  و یا رقابت شاگردان میلی به مشارکت و کار گروهی

 شده ارائهخودشان متن  کنند میردان سعی ( این نوع کار انفرادی هنگامی است که شاگزبانکالس درک مطلب )در یک کالس 

توجه ما را به اهمیت این نوع  که اینبدون توجه به در نظر گرفتن دیگران. برای  -آن پاسخ دهند  سؤاالترا مطالعه کنند و به 

 : گوید می( که یکی از طرفداران آن است، 0338کالس داری معطوف کند، جکسون )

در آینده موفق  خواهند می ها آننیستند... اگر  واقعاً که درحالیانگار تنها هستند  شاگردان باید طوری رفتار کنند که

 باشند باید بیاموزند که چگونه در یک جمع تنها باشند.

 

شوم که الزم نیست مدرسان به این نوع کالس داری که معایب  یادآورم باید بل از اینکه به موضوع بعد بپردازق 

شاگردانشان یاد دهند که چگونه در یک جمع تنها باشند. برای رسیدن به چنین به د تا به این وسیله بسیار زیادی دارد بپردازن

نیز  که از فصل شش به بعد معرفی شده است  جانب اینهمانند روش تدریس  تر مدرنتدریس  های روشاز  توان میهدفی 

 استفاده کرد.

 

 انفرادی  صورت بهیادگیری رقابتی 

. در دهند مییادگیری بین فردی منفی را سرلوحه کار خود قرار  گذاری هدفسی وقتی است که مدرسان این نوع آرایش کال

تا برتری خود را به دیگران نشان دهند و یا اینکه برنده شوند و عنوان و  کنند میبا یکدیگر رقابت  فراگیرانی های کالسچنین 

درگیر  ها آن درنتیجهکه بقیه بازنده شوند.  شوند میدر صورتی موفق  یرانفراگ ها کالسرا از آن خود کنند. در این  ای جایزهیا 

تا در  کنند میانفرادی کار  صورت به. شاگردان شوند میکه در انتهای آن برندگان و بازندگان مشخص  شوند میفرایندی رقابتی 

برای  جانب اینری  خود را به سایرین نشان دهند. برت انجامد می تر ضعیفامتحانات که نتیجه آن به معرفی افراد برتر و نیز افراد 

 که م هست بر این باورجسته نمایم آکادمیک را بر های محیطاهمیت رقابت در  که این

 میآگاه ساز باشد میرقابتی  شدت بهدنیای پیچیده کنونی که  های واقعیتباید نسل فردا را نسبت به  آموزشما در 

نیل به اهداف مهم و استراتژیک خود در چنین دنیایی آماده کنیم. و  منظور بهخود و آنان را برای رقابت با رقیبان 

 .طلبد میرا  تأکیددارندتمرکز بر رقابت هم  رکه ب آموزشدر  تر مدرن های روش کارگیری بهچنین هدفی 

 

 گرویی صورت بهیادگیری  

با این کار ایجاد تعامل و همکاری را بین  درواقعخود تمرکز کنند  های کالساگر مدرسان بر یادگیری بین فردی مثبت در  

که در  کنند میشرایطی را خلق  ها آنکه مدرسان در  افتد میی اتفاق های کالس. این نوع تعامل در نمایند میتشویق  فراگیران

د تنها در ی یک فرهای کالسدر چنین  به عبارت دیگر،موفقیت یک فراگیر به موفقیت سایرین بستگی داشته باشد.  ها آن

تا برای افزایش  شوند میی شاگردان تشویق های کالسکه سایرین نیز موفق شوند. بنابراین در چنین  شود میصورتی موفق 

که بر چنین  هستندی های روش ازجملهدگیری گروهی یا های روشکاری داشته باشند. هم  نابا دیگرضریب موفقیت خود 

مجیا  –شوند راسینکی و نسینسون  یادآور ها کالسرا در  گذاری هدفیت چنین اهم که این. برای تأکیددارند گذاری هدف

 ها آنتعاملی و اجتماعی شاگردان نیز تمرکز داشته باشند.  های مهارت بهبودر بکه مدارس باید  دهند میپیشنهاد  (0381)

 : فزایند میهمچنین 

 کنند میدر دنیایی زندگی  ها آنواقعیت شوند که کمک کنند که متوجه این  فراگیرانباید به  ها دانشگاهمدارس و 

به همان اندازه  - خودراییو نه  -باشند. تواضع   پذیر مسئولیتکه آن را با دیگران سهیم هستند و بنابراین باید 

  .ها آنجامعه است که مدارج علمی  اعتبار آحاد دهنده نشان
 

 تعریف یادگیری گرویی 



 دکتر سید محمد حسن حسینی – : کاتالیزور و اسلحه آموزشی من!"ی تیمی رقابتییادگیر"

 

55 
 

در که  هایی یادگیریاین است که همه  اما واقعیتگروه. یک  درو با کمک هم  باهمیادگیری یادگیری گروهی یعنی  طورکلی به

عدم درک ما را از کار و  خوبی به( 0333د. کارل اسمیت )نباش یادگیری گروهی استاندارد تواند نمی شود میانجام  ها گروه

 :دارد مییادگیری گروهی بیان 

 یو کارگروه کار کنندگروهی  صورت و بهبنشینند  گرد همکه  ز شاگرداناخواستن  صرفاًی بسیاری بین ها تفاوت

شینند و زمانی نب پشت یک میز کنار هماین نیست که از شاگردان بخواهیم  صرفاًاستاندارد وجود دارد.کار گروهی 

ت که از یک این نیس صرفاًصحبت کنند. کارگروهی  یکدیگر با دهند میانفرادی انجام  صورت بهکه تکالیف خود را 

 از شاگردانبخواهیم که یک گزارش به ما بدهد. کارگروهی این نیست که  دهد میانجام  شاگرد که کار کل گروه را

را زودتر تمام کرد به بقیه کمک  کار خودهرکس  و سپسرا انجام دهند  کار خودانفرادی  صورت بهبخواهیم 

را با یکدیگر به بحث بگذارند و  موردنظرخواهیم مطالب ب از شاگردانکند.کارگروهی خیلی بیشتر از آن است که 

 .14مهم هستند. صفحه  موردنظر وگروهی  در کاراین موارد  تک تکهرچند  – کنند نظر تبادلراجع به آن 

 

یادگیری به  در آنکه  باشد مییادگیری گروهی  یک فعالیت یادگیری جمعی  معتقد هستند که کی گاناولسن و   

که به یادگیری  شود میو تشویق  هستل یادگیری خودش مسئو هر فردجایی که  - در گروهبین فراگیران  تبادل اطالعات

 بستگی دارد. -دیگر اعضا نیز کمک کند 

 

 زبان یای کالسیادگیری گرویی و 

باطی در ارت های مهارت ی(، گامی برای ارتقا1110و راجرز ) چاردیر، بنا به نظر زبان آموزش در حوزهیادگیری گروهی 

 بهبودادامه همان روش تدریس مختص  زبان آموزش در حوزهکه یادگیری گروهی  افزایند می. ایشان باشد می فراگیران

ی تدریسی ها روشمیان  ، یادگیری گروهی درزبان آموزش در حوزهیک روش انسانی  عنوان به. باشد می ای محاوره های مهارت

این روش به تفاوت بین  چراکهو نیز نسبت به فراگیران دارند  زبانت فراگیری نسبت به ماهی است که دیدگاهی واقعی تر

ستند توجه نی زا استرسکه  هایی در محیط ها آنفرهنگی اجتماعی عقبه  و ها آنیادگیری  های سبکسطوح دانش فراگیران، 

 خاصی دارد. 

، فراگیران این فرصت رادارند در کالسرین انفرادی و یا رقابت با سای صورت به کار کردن جای بهدر روش کار گروهی 

به یادگیری  طلبد میکه تعامل و پویایی و بحث و گفتمان را  یطیدر محی یادگیری خود را تشکیل دهند تا فعاالنه ها گروهکه 

سی انگلی زبانفرصت دارند که به سایرین گوش فرا دهند و در محاورات خود از  فراگیرانی های محیط یندر چن بپردازند.

خود را بپرسند تا  سؤاالتاحساس خجالت کنند  که اینخود را به اشتراک بگذارند و بدون  یدو عقااستفاده کنند تا آرا 

در این روش  فراگیرانجبران کنند.  دهد میکه مدرس ارائه  فهم خود از مطالبی را و در درکموجود  خأل صورت ینبد

خود را از طریق  و دانشبا یکدیگر تمرین کنند و به این وسیله فهم   ندا آموختهنابی دارند تا آنچه را که  های فرصت

، دانش و کنند میاستفاده  منابع دانش عنوان بهاز یکدیگر  فراگیرانی های محیط در چنینگروهی افزایش دهند.  های فعالیت

 . برند میاجتماعی لذت  های مهارتو نیز  زبان فراگیری و از گذارند مییادگیری خود را به اشتراک  های مهارت

اطالعات  تر راحتتا  کنند میکمک  فراگیرانبه  ها محیطی این است که این های محیطچنین  های ویژگییکی دیگر از 

در پردازش اطالعات به مغز خود کمک کنند. این امر خود به  به عبارت دیگر، جدید را به اطالعات قدیم خود ارتباط دهند و

 باشد می زبان های کالسدر  ویژه به فراگیران های دغدغهین تر مهماطالعات را که یکی از  یادآوریو  بخشد مییادگیری ژرفا 

 شده ارائهمفاهیم  در مورد ها ایده ، عالوه بر تبادل آرا وشود میکه یادگیری گروهی تشویق  هایی در محیط. کند میتسهیل 

 کنند. یابیارزکدیگر را بلکه فعالیت گروهشان را ی تنها نهرند تا فرصت دا فراگیرانیکدیگر،  یادگیریتوسط مدرس و کمک به 

از هم  فراگیرانتوسعه یابند و نیز  معنادارتا مکالمات  شود میسبب  ها آنتوسط خود  فراگیران ارزیابیاین است که  باور بر

 کمک ها آن به کرده و ا جلبر فراگیرانی توجه های محیطدریافت نمایند. چنین  فهمی قابلمرتبط، فوری و  بازخوردهای

 مؤثر طور به اند گرفتهیاد  ازآنچهعمق ببخشند و  ژرفا و به آن وکنند  وتحلیل تجزیهادگیری خود را رصد و یکه  کنند می

فهم خود قضاوت کنند.  که خود درباره میزان درک و کنند میکمک  فراگیرانی همچنین به های محیطاستفاده نمایند. چنین 
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خود را تشخیص  های ضعفو نیز  ها تواناییو  ها قابلیتتا ابعاد جدیدی از  کنند میکمک  فراگیرانبه  ها محیطاین نها عالوه بر ای

 به استقالل برسند.  تدریج به دهند و

با استفاده از روش کار گروهی بسیار  ها کالسکه اداره  دهند میشود که تحقیقات نشان  یادآوریباید در خاتمه 

در  ها آندرگیر کردن  جای به فراگیرانکه بر سخنرانی کردن معلم و گوش دادن  باشد میاره آن با روش سنتی از اد مؤثرتر

، شوند می دست ازاین هایی و فعالیتی چهره به چهره ها بحثدرگیر  فراگیران که هنگامی -دارد.  تأکیدپروسه یادگیری 

 .شنوند می و دهند میگوش  صرفاًکه  شود میاز زمانی  سه تا پنج برابر بیشتر ها آنیادگیری 

 

و  پردازند میروش کار گروهی به آن  واسطه به فراگیران که وقتیرا  زبانی عمده فراگیری ها تفاوت( 1101ژانگ )

 .کند میزیر معرفی  در جدول پردازند میمعلم محور سنتی به آن ی  ها کالسدر  که وقتی

 

 روش سنتی آنو  زبانمقایسه روش یادگیری گروهی  1 جدول

 یروش تدریس سنت رفاکتو

 

 روش تدریس گرویی

 

  وابستگی مثبت وجود دارد. وابستگی وجود ندارد و یا منفی است. وابستهی

زمان جهت تدریس  کننده کنترلمرکز کالس / معلم یای نقش

نهایی و  گیرنده تصمیمقضاوت کننده و  /

 فراگیرانین منبع دانش و کمک به تر مهم

 کار گروهی / کننده کنترلده و سازمان دهن

 / فراگیرانفرایند گفتمان بین  کننده تسهیل

 اجتماعی های مهارت آموزش

و در فعال در فرایند یادگیری  کننده شرکت غیرفعال اجراکنندهو یا  کننده دریافت فراگیران یای نقش

 کالسی های فعالیت

هیه ترم تو یا  هرسالبنا به هدف  آموزشیمواد  آموزشیمواد 

. یک مجموعه کامل از مواد شوند میو توزیع 

 برای هر فراگیر  آموزشی

بنا به هدف هر درس تهیه و توزیع  آموزشیمواد 

هر گروه یک مجموعه تعلق  به معموالً.  شوند می

 .گیرد می

و مرور دانش، تمرین جمالت در  یادآوریبه  یا فعالیتنوع 

 قالب ارائه الگو، ایفای نقش، ترجمه و گوش

 گفتن و دوبارهکردن 

گروهی جهت درگیر کردن  های فعالیتبیشتر 

و به  و محاورات یادگیریایند در فر فراگیران

 راآ و نظر تبادلاشتراک گذاشتن اطالعات و بحث و 

 است موردنظر

بین معلم و یکی از  معموالًقات برخی او تعامل

 فراگیران

 فراگیرانو نیز معلم و  فراگیرانتعامل بین 

 گاهی گاهو یا  جداگانه های صندلیمیز و  مان کالسچید

 .شود میدو نفره چیده  صورت به

 . کند میچیدمان کالس کار گروهی را تسهیل 

خود هستند و  یادگیریخود مسئول  فراگیران فراگیرانانتظارات 

 . شوند میبرنده و بازنده 

تمام اعضای گروه در جهت موفقیت گروه تالش 

 برنده است. کند میه پیشرفت و گروهی ک کنند می
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 رابطه همکاری و برابر بانهآما دیکتاتوررابطه  رابطه بین معلم و فراگیر

 

 

 نتیجه

ویژگی یادگیری در غالب کار گروهی در این است که این روش بر اهمیت نقش یادگیرنده، پروسه یادگیری، محیط یادگیری و 

دارد. جویس و  تأکید ها آنو انتظارات فرهنگی اجتماعی پیرامون  فراگیرانش فاکتورهای مؤثر دیگر در یادگیری از قبیل نگر

یک حس تفاهم و  شوند میی که توسط این روش تدریس اداره های محیط( بر این باورند که انرژی نهفته در 1119ویل )

به وجود  باشد میهستند نها شان بیشتر از موقعی که تیها گروه( در فراگیران) ها آنن حس که قدرت ای  ویژه بهدوستی و 

ن به دکه برای رسی دهد میاین انگیزه را  ها آنو به  آورد میبه وجود  فراگیرانمثبت بیشتری  در . چنین حسی انرژی آورد می

 ها آن. و رسیدن به اهدافشان به شود می ها آن روزافزونبیشتر تالش کنند که این خود باعث موفقیت  مشترکشاناهداف 

. این دو محقق دهد می شود میاحترام گذاشته  ها آنمحترم هستند و به  ها آنبیشتری همراه با این حس که  فسن اعتمادبه

را سبب  تر باهوشو افکار خالق و نو که خود رشد افرادی  ها ایدهی به خلق های محیطهمچنین بر این باور هستند که چنین 

 .انجامند می شوند می

را ببینید(  فصل شش) جانب اینهمانند روش تدریس  اگر یتدریس های روشه چنین بر این باور هستم ک جانب این

 آموزشتدریس فعلی در  های روش های وکاستی کمسیستماتیک، هدفمند و علمی طراحی شوند این پتانسیل را دارند که 

طات اجتماعی و کار گروهی هم در نقش ارتبا بر اهمیت ها آن چراکهاخص را جبران نمایند  طور به زبان آموزشکل و در  طور به

قرار  آموزشامر  متصدیانی که بر کار گروهی تمرکز دارند نباید مورد غفلت های روش. بنابراین تأکیددارندیادگیری  های محیط

که به متدهای متعددی که بر کار جمعی تمرکز دارند و  باشد میکار گروهی یک اصطالح کلی و عام  درهرصورتگیرند. 

و یا  ها روشبه معرفی این  فصل بعدیداللت دارد.  کنند میبه یادگیری و درگیر در یادگیری  مند عالقها شاگردان ر

 .پردازد میتدریس  های استراتژی

 
================================= 

 برای بحث و گفتهو سؤاالتی 

 چرا؟گروهی؟  رقابتی انفرادی و یا ،است: انفرادی مفیدتربه نظر شما کدام نوع یادگیری   .0

تدریس کار گروهی  های روشکه با ی های کالستوسط خودشان )دوستانشان( را در  فراگیرانمزایا و مضرات ارزیابی   .1

 .نماییدبیان  شوند میاداره 

 .نماییدبیان  شوند میتدریس کار گروهی اداره  های روشی که با های کالسچند بازی برای   .9

یا باید موفق شوند  باهمه هم  فراگیران»باور بر این است که  تأکیددارندر گروهی تدریسی که بر کا های روشدر غالب   .4

 . نظر شما در رابطه با این اصل چیست؟«و یا شکست بخورند

===================== 
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 گرویی یادگیری یای روشانواع 
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 سازمان دینده سؤاالت

 چیست؟ تأکیددارندتدریسی که بر کار گروهی  های روش دربارهنظر شما  .0

 چیست؟ باره نیدرا. نظر شما شوند میخواندن و نوشتن جداگانه تدریس  های مهارت معموالً زبان های کالسدر  .1

 ر کار گروهی تمرکز دارند را بیان کنید.ی که بهای کالسبرخی وظایف معلمان در  .9
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 چیست؟ تأکیددارندی که بر کار گروهی های کالسبه رقابت در  ها گروهترغیب  دربارهنظر شما  .4

............................................ 

 

 مقدمه

تدریس که بر کار گروهی  های روشاز  ای مجموعهکه به  باشد میکه گفته شد یادگیری گروهی یک اسم کلی و عام  طور همان

 زمان همتدریس  های روشاین  اخیراً. شود می اطالق اند گردیده ارائه در کشورهای غربی و آمریکا طراحی و  غالباًو  تأکیددارند

 متفاوتی های نامبه  ها روشگراها در آغاز هزاره سوم در حال فراگیر شدن هستند. این  ساختن های نظریهو  ها ایدهبا ظهور 

یادگیری گروهی  های روشیادگیری گروهی و  های استراتژییادگیری گروهی،  های مدل ها آن ازجملهکه  شوند میشناخته 

را  ها آنانسانی اجتماعی و  ،ارتباطی های مهارتو نیز  فراگیرانسعی دارند که دانش  ها آنهرچه که باشد  ها آن. نام باشند می

تدریس این است  های روشین ا های ویژگی( یکی از بارزترین 0389ند. بنا بر نظر اسلوین )ده ارتقاءو پویا  ی شادهای محیطدر 

  اجتماعی توسعه دهند.  های محیطدر  ها آن آموزشرا با  فراگیران سپاری به خاطرو سعی دارند قوای تفکر و ذهنی  که

کرد  اطالقمتد و یا روش تدریس  عنوان ها روشتکنیکی به این  ازنظر نمی توانکه  است یادآوریدر اینجا الزم به 

هستند  آموزشییا تکنیک  بیشتر استراتژی و ها آن هرچند کنم میرا با عنوان روش تدریس معرفی  ها آن پس نیازا جانب ایناما 

 تأکیددارندکه بر کار گروهی تدریس  های روشاز این بر آن است که به معرفی چند روش تدریس  فصلتا روش تدریس. این 

با  زبانفراگیری  چراکهخارجی استفاده شوند  های زبانتدریس  ویژه بهدر ارائه تدریس هر درسی  توانند می ها روشپردازد. این ب

تدریس بر ایجاد تعامالت و روابط اجتماعی  های روشاجتماعی ارتباط مستقیم دارد و این  های محیطآن در  کارگیری به

تدریس همکاران محترم بتوانند با استفاده از خالقیت خود به  های روشاین  هایم مکانیز. امید است که با مطالعه تأکیددارند

و نقد این  وتحلیل تجزیهدر فصل بعد )فصل ششم( به  جانب این ی بپردازند.های روشارائه و یا ترکیب و یا توسعه چنین 

 .ام کردهمعرفی  خودم را فرد منحصربهو بر این مبنا روش تدریس  ام پرداختهتدریس  های روش

 

 (Group Investigation) تحقیق گرویی  

را طراحی کرده و ارائه دادند. این روش تدریس از تحقیق گروهی روش تدریس  آویو تل( در دانشگاه 0331ران )شاران و شا

ی که با این های کالسدر  فراگیران. دهد می توجهی قابلآزادی  فراگیرانکه به  باشد میتدریس کار گروهی  های روشعدود م

خود را مشخص  های مسئولیتو  ها نقشاین آزادی را دارند که ترکیب گروهی خود را شکل دهند،  شوند میروش تدریس اداره 

 فراگیرانکنند، رفتارهای مناسب مورد انتظار در کالس و در تعامل با یکدیگر را مشخص کنند و اهداف خود را ترسیم نمایند. 

رسیدن به  درنتیجهگروهی خود و  های پروژهتا با یکدیگر در جهت تهیه  دهند مینفره خود را تشکیل  3تا  1ی مطلوب ها گروه

شامل مراحل اهداف مشترک همکاری کنند. بنابراین نقش معلم در این روش تدریس مداخله جویانه نیست. این روش تدریس 

. یکی شود می وگو گفتریق بحث و از ط ها آنتحلیل  و بررسی و تجزیه فراگیراناطالعات توسط  آوری جمعتحقیق گروهی، 

مخالف هر نوع رقابتی بین  جانب اینروش تدریس  برخالفاین روش تدریس این است که  های ویژگیدیگر از بارزترین 

 . هست فراگیران

، از دشون میتدریس کار گروهی اداره  های روشی که بر مبنای های کالسکه در بیشتر  طور هماندر سطح کالس، 

و اسلوب اولیه آن و نیز اهداف  کرس را به شاگردان معرفی  فوایدکه در جلسه اول این روش تدریس و  رود میمدرس انتظار 

ی خود را ها گروهتوضیح دهد. همچنین او باید به شاگردان کمک کند تا  ها آننوع ارزیابی کردن شاگردان به  دربارهنماید و 

غالب در  تواند میتدریس کار گروهی، در این روش تدریس نیز ارائه مطالب جدید  های روشتشکیل دهند. همانند سایر 

فعال شاگردان در طول پروسه تدریس است باشد که برای این منظور ممکن است از اسالید،  کارگیری به سخنرانی که همراه با

که در شکل زیر  گونه آنؤثر روش تدریس خود را ار فاکتور مهم و مچه ناویدئو و یا اینترنت نیز استفاده شود. شاران و شار

 :کنند میترسیم شده است معرفی 
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 تحقیق گروهی فاکتور مهم و مؤثر روش تدریس.چهار 0شکل 

تا از میان موضوعاتی  آیند میابتدا گرد هم  ها گروهاعضای  ها کالسدر این  همانطور که در شکل باال مشخص است

آن  درباره ای پروژهدر طول سال/ترم کار شود یکی را برای تحقیق و بررسی بیشتر و انجام  که در اختیار دارند و قرار است

دنبال چه باشند، چگونه در  موردنظرکه در موضوع  گیرند میو تصمیم  کنند می ریزی برنامهانتخاب نمایند. سپس در هر گروه 

گروه کنند تا بتوانند با موفقیت هر چه بیشتر پروژه  متقسیمشخص و را بین خود  ها مسئولیتپی آن باشند و چگونه کارها و 

و نیز ارزیابی کردن اطالعاتی که از چندین  وتحلیل تجزیهی از قبیل های فعالیتدر  فراگیران ترم در طولرا انجام دهند.  خود

تا به این  پردازند میالعات ارائه اط به تبادل بحث و موردنظرراجع به موضوع  ها آن. کنند میهمکاری  اند کرده آوری جمعمنبع 

و  آیند میاعضای گروه گرد هم  کند میهر گروه کارش را تمام  بعدازاینکهشفاف کنند و توسعه دهند.  خود را های یافتهصورت 

ود و اطالعات نهایی به توافق برسند و برای ارائه گزارش و یا پروژه خ حل راه دربارهتا  گذارند میخود را به اشتراک  های یافته

. باور بر این است که گذارد میی کالس به اشتراک ها گروهخود را با کل  های یافتهشوند. در جلسه نهایی هر گروه  آماده

 است. مؤثر فراگیرانینده آخود در موفقیت  نوبه بهکه این  شود میگروهی باعث ایجاد انگیزه درونی  جمعی دستهموفقیت 

ی ها گروهخود ارزیابی کردن، ارزیابی توسط  های روشدر این روش تدریس  ،فراگیرانیابی کردن شدر رابطه با ارز

داده شود.  ها آنر تجهت موفقیت بیش فراگیراناست تا بازخورد مناسب و کافی به  تأکیددیگر و ارزیابی توسط معلم مورد 

دیگر این فرصت را دارند که در رابطه با  یها گروه پردازد مییک گروه به ارائه گزارش و یا پروژه خود  که هنگامینمونه  عنوان به

یابی نهایی شاگردان بر شقضاوت کنند. ارز سؤالمشاهده و طرح  لهیوس به ها آنبودن ونیز شفافیت گزارش و یا پروژه  ای حرفه

ون و به تعا  ها گروهکه هدف از این نوع ارزیابی تشویق بیشتر اعضای  باشد می ترم طولمبنای کیفیت اجرای گروهشان در 

 . باشد میتر بیشهمکاری 

 

 (Learning Together)  مشارکتی یادگیری

ین تر مهم. یکی از اند دادهرا ارائه  یادگیری مشارکتیی امریکا روش مینه ستا( در دانشگاه 0333جانسون و جانسون )

 ها گروهاعضای خود به سایر که عالوه بر  شوند میی کالس تشویق ها گروهن کل آاین روش تدریس این است که در  های ویژگی

 ها گروهی این اصل پذیرفته شده است که هر گروهی که با اشتیاق بیشتری به سایر های کالسنیز فعاالنه کمک کنند. در چنین 

و چه از طرف معلم. در این روش تدریس  ها گروهچه از طرف سایر  - کند میبیشتری نیز دریافت  و کمککمک کند اطالعات 

کردن  و کمکمنازعات  آمیز مسالمت وفصل حل، اعتمادسازیاجتماعی از قبیل  های مهارتبر تدریس مستقیم  دتأکیهمچنین 

تمرکز بیشتری  تأکیددارندتدریس که بر کار گروهی  های روشاین روش تدریس نسبت به سایر  طورکلی به. باشد میبه یکدیگر 

تدریس از نوع خودش این روش تدریس مراحل خاصی را در  های شروسایر  برخالفکار گروهی دارد. و  های مهارت آموزشبر 

خود عمل کنند.  های کالسکه با توجه به ضروریات و مقتضیات  رود میو از معلمان انتظار  کند میپروسه تدریس توصیه ن

 که پنج فاکتور زیر باید در بکار گیری این روش تدریس لحاظ شوند: تأکیددارندبرادران جانسون اما 

با  تنها نهمعلمان باید هر کاری که الزم است بکنند تا در شاگردان تمایل به تعاون و همکاری بیشتر  بت:مل مثتعا .0

 را به وجود آورند.  ها گروهاعضای گروه خود که با سایر 

و  تحقیق
 بررسی

 درک و فهم تعامل 
انگیزه 
 درونی
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در قبال  فراگیرانبه کار بگیرند که  هایی استراتژی مدرسان باید تربیتی دهند و حس مسئولیت فردی و گروهی: .1

 خود و گروهشان مسئولیت بپذیرند. و موفقیتدگیری یا

تعامل چهره به  راحتی بهتعامل چهره به چهره: میز و صندلی کالس باید طوری چیده شود که شاگردان بتوانند  .9

 چهره داشته باشند.

 برای کار گروهی موفق نیز بپردازند. موردنیاز های مهارت آموزشگروهی: معلمان باید به  های مهارت .4

یابی کردن کار گروهی: معلمان باید در انتهای هر جلسه فرصتی به شاگردان دهند تا به نقاط ضعف و مثبت کار ارز .1

  .برآیندبهبود نقاط ضعف  درصددگروهی خود بپردازند و 

)در جنسیت،  نژاد، هوش، معدل، سطح  ناهمگنی ها گروه غالباً، شوند میی که توسط این روش تدریس اداره های کالسدر 

 طور همان. کنند میی مشترک با یکدیگر کار یادگیررسیدن به اهداف  منظور بهره ی( سه تا شش نفزباندرک مطلب و یا دانش 

 ها آنکه موفقیت  یابند درمیاین مسئله را  خوبی به فراگیراناین روش تدریس طوری است که  شیابیکه گفته شد سیستم ارز

با اعضای گروه خود بلکه با سایر  تنها نهکه  شوند میمجاب  آنانین براتگی دارد. بنانیز بسدر کالس  ها گروهبه موفقیت سایر 

توسط معلم را  شده ارائهتا مطمئن شوند که همه موضوعات  کنند میکمک  گریکدیبه  ها آن. باشندگروها نیز همکاری داشته 

 . اند دادهفهمیده و تمارین و تکالیف مربوط را انجام 

. اعضای هر گروه بنا بر گیرند مییابی در این روش تدریس تمام اعضای گروه یک نمره خاص شتم ارزدر ارتباط با سیس

. این نوع سیستم شوند میارزیابی  یدن به یک هدف مشترکبرای رس ها گروهبا یکدیگر و نیز با سایر  شان همکاری  نامیز

با  ها آن به عبارت دیگر، -سرنوشت مشترک دارند.  ها یک هگروکه در این روش تدریس تمام  رساند مییابی این واقعیت را شارز

که ممکن  است . باید توجه داشت که این امر مهم بدون توجه به این واقعیتشوند میو یا با یکدیگر غرق  کنند مییکدیگر شنا 

این است که این نوع سیستم . باور بر باشد میهستند تر پذیر مسئولیتو  و کاراتر تر باهوشاست افرادی در هر گروه باشند که 

 !شود میافراد کالس  تر نزدیکیابی باعث همکاری شارز

  

 (Jigsaw I)   ( 0جیگ سا )

را ارائه دادند. نکته کلیدی در این  0جیگ سا روش  ی آمریکادر دانشگاه کالیفرنیا 0318در سال  بار اولن ارنسون و همکارا

 خألهاکه این  یا وسوسهو از  آوردبه وجود  فراگیراندر دانش  خألهاییس روش این است که معلم باید در طول پروسه تدری

ی خألهابپردازد. این  ب جدیدالمط ارائهاستفاده کرده و به  کند میبرای کسب دانش و اطالعات جدید ایجاد  فراگیراندر 

 به وجود فراگیراندر بین  آراءتبادل گفتگو و و در فرایند یادگیری  فراگیرانکردن  ریدرگاطالعاتی شرایط ایده الی را برای 

معلمان باید توجه داشته باشند که اطالعات  خألهااست. برای خلق این نوع  مؤثربسیار  زبان های کالسدر  ویژه بهکه  آورند می

مالتی تعاتگو با سایرین شوند. در چنین تشویق به تعامل و گف ها آنکامل را به هیچ فراگیر یا گروهی ندهند تا به این صورت 

 طور همان. کنند میو باهم هم کاری  دهند میبه یکدیگر گوش  دقت بهچون شاگردان احساس نیاز به اطالعات یکدیگر دارند 

 .ا باید پنج مرحله را در بر بگیردکه در شکل زیر مشخص است یک کالس جیگ س

 

 خواندن
بحث در گروه 
 های متخصص

 ارزیابی گروه آزمون گزارش گروه
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 0 : عناصر اصلی جیگ سا 1 شکل

این قسمت ، شوند میمتفاوت تقسیم  های قسمتشوند به  آموختهاست  مواردی که قرار بعدازاینکهکالس، سطح در  

این . سپس شوند میارائه  اند شدهو توسط معلم دسته بندی  باشند میتا چهار نفر  معموالًی اصلی که ها گروهبه اعضای ها 

اعضای  بعدازاینکه. دشو می. هر عضو از گروه مسئول یک قسمت از کل کار شوند میتقسیم  ها گروهاعضای  ینب ها قسمت

ی ها گروهی تخصصی جدا از ها گروه، در شوند میمسلط  آنبه  کنند مییی که روی یک قسمت مشخص از کل کار کار ها گروه

ر مورد شیوه تدریس و نحوه د تبادل نظرلب خاص و نیز به ن مطآ تا به مطالعه و بحث پیرامون آیند میاصلی خود گرد هم 

قسمت الف کل کار را جهت برسی و  ها گروهتمام  0اعضای شماره  مثال عنوان بهبپردازند. صلی خود ی اها گروهدر ن آارائه 

 0و... . بعد اعضای شماره  گیرند میبر عهده  را بخش ب از کل کار ها گروهتمام  1و اعضای شماره  گیرند میمطالعه به عهده 

ن مطلب خاص و آو به بحث پیرامون  آیند میگرد هم  شود می در یک گروه جدید که گروه تخصصی الف نامیده ها گروهتمام 

تمام اعضای  بعدازاینکه. پردازند میی اصلی خود ها گروهبه اعضای  آندر مورد شیوه تدریس و نحوه ارائه  تبادل نظرنیز به 

 آنو  گردند یبرمود ی اولیه خها گروهبه  اند کردهتسلط پیدا  موردنظری تخصصی مطمئن شوند که همگی به مطالب ها گروه

به ارائه سایر دوستانشان اعضای برگشته به گروه های اصلی خود در مرحله بعد . دهند میخود ارائه  یها یگروه هممطالب را به 

و به این صورت است که تمام  رندیفراگتوسط معلم را  شده ارائهکل  مطلب   صورت نیبدتا  دهند میدر گروه خودشان گوش 

جیگ سا و یا همان پازل کامل  درواقعو به این صورت  آموزند میمعلم را  موردنظرگروه اصلی تمام مطالب اعضای گروه در 

. گذارند میمعلم در سطح کالس به بحث و گفتگو  موردنظرو فهم خود را از مطالب  ها افتهیها  گروهمرحله  این از بعد. شود می

 . دهند می شده ارائهمطالب امتحان از  یک فراگیراندر پایان این مرحله تمام 

در امتحاناتی که  شانیاعضاحاصل جمع نمرات  واسطه به ها گروه، 0جیگ سا  یابی روششدر ارتباط با سیستم ارز

این نوع  .شوند میکه بیشترین پیشرفت را نشان دهند نیز برنده اعالم  ییها . گروهشوند میارزیابی  اند دادهانفرادی  صورت به

. اما استراتژی معرفی کردن بهترین دهد میرا افزایش  ها اعضای گروه پذیری مسئولیتکردن بیشتر حس یابی شسیستم ارز

 .  انجامد می ها تعامالت مثبت در بین اعضای گروهاطالعاتی به ارتقای  خألگروه و نیز فلسفه ورای خلق 

 

 (Jigsaw II)      2جیگ سا 

( در دانشگاه یورک در انگلستان طراحی شد. این 0381توسط اسلوین )، شدبا می 0تر جیگ سا  پیشرفتهکه فرم ، 1جیگ سا 

. اما تفاوت در این رندیفراگتا از یکدیگر  شوند میچراکه در این جیگ سا شاگردان ترغیب  هست 0جیگ سا شبیه جیگ سا 

و نه همانند جیگ سا  گیرندفراتوسط معلم را  شده ارائهمطلب  «کل»که   شود میاز شاگردان خواسته  1جیگ سا  است که در

از  دهد میمعلم کل مطلب را ارائه  بعدازاینکه، گیرند میی که جیگ سا دو را به کار های کالسرا. در  ی از آنیک قسمت خاص0

مطالعه کنند. در مرحله بعد همانند جیگ  آنکلی و فهم درک  منظور بهرا آن تا  شود میی اصلی خواسته ها گروهتمام اعضای 

ی تخصصی مربوطه ها گروهدر  شود میخواسته  اند شدهاعضای گروها که مسئول متخصص شدن یک قسمت خاص  از 0سا 

مطالب به  آنارائه  های روشباید به  طور همین ها آن. بپردازندمطالب مربوطه  تر عمیقو  تر دقیقو به مطالعه  ندیآگرد هم 

سعی در 0و همانند جیگ سا  گردند برمیی اصلی خود ها گروهبه  ی اصلی خود نیز بپردازند. سپس این افرادها گروهاعضای 

را  ها آنتا مطالب  دهند میی خود گوش ها گروهبه سایر اعضای آنها . سپس کنند میبه اعضای گروه خود  ها آنتدریس و تفهیم 

این مطالب در  درنهایت معلم را کامل کنند و به عبارتی جیگ سا کامل شود. موردنظرنیز یاد گرفته و درک خود از مطلب 

 داشته باشند.  هم  نامرحله پایانی کالس یک امتح ردممکن است  فراگیران. شوند میسطح کالس به بحث گذاشته 

که در جیگ  گونه آن  ها گروهدر این روش، عالوه بر در نظر گرفتن ارزیابی  فراگیرانیابی شدر ارتباط با سیستم ارز

هر عضو  به عبارت دیگر،دارد.  تأکیدهم  ها گروهاعضای  ش بر ارزیابی بهبود وضعیت دانشروبود، این ( 0)سای اوریجینال 

تفاوت بین آخرین نمره او و نمره  درواقعکه  «نمره جامع»و یک  هستکه همان میانگین نمرات قبلی او  «نمره پایه»گروه یک 

مشخص شده و  راجع به  شان یقبلان با میانگین نمرات . نمره نهایی هر گروه هم با مقایسه آخرین  نمراتشدارد هستپایه او 

به  مثالً -شوند مییی که  بیشترین  پیشرفت را داشته باشند به نحوی تشویق ها گروه. اعضا و شود میقضاوت  ها آنپیشرفت 
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کاری مثبت بیشتر این روش باعث هم تأکیدمورد   های فعالیت هرچندکه  شود می یادآوری. در خاتمه شود میجایزه داده  ها آن

 شده طراحی ها گروهدر اعضاء  پذیری مسئولیتحس  ییابی در جهت ارتقاش، این نوع سیستم ارزشود می ها گروهبین اعضا و 

کتاب اصلی را که این  9در ضمیمه شماره  ام دادهبر مبنای این روش تدریس ارائه  جانب ایننمونه طرح درسی را که است. 

 د. ببینی کتاب ترجمه آن است

 

 (Constructive Contraversy)    مخالفت سازنده 

مثبت ایجاد  تأثیرات( این روش تدریس را که تمرکز اصلی آن بر 1111انی همانند جانسون، جانسون و هولوبک )محقق

روش  . واقعیت این است که ایناند داده ارائه  هست فراگیرانهدفمند تضارب در آرا بر موفقیت علمی و تعامالت اجتماعی 

که  هست (Learning Through Discussion) «یادگیری از طریق بحث»روش تدریس   افتهی تکاملتدریس شکل 

خود با توجه  فراگیرانکه  هستموضوعاتی  دربارهشد. این روش تدریس بر پایه  جلسات بحث و گفتگو  ارائه  0398در  بار اول

متفاوت که تفکر انتزاعی را  یها دگاهید لیوتحل هیتجزو راه گشا  و  مؤثر سؤاالت. کنند میرا مطرح  ها آنی خود مند عالقهبه 

ی چیزی بیشتر از حفظ کردن و بیان جمالت های فعالیتو  سؤاالت. چنین باشند میاین روش تدریس  تأکیدمورد  طلبند می

، مفاهیم و اصول و قواعد ها ایدهاط دادن ، تعمیم دادن و ارتبتأثیراتو  ها سببارزیابی   ها آن. خواهند می فراگیرانسطحی را از 

 .شوند میباعث عمق و ژرفا بخشیدن به یادگیری  تماماًکه  طلبند میرا 

 این روش تدریس موارد زیر باید در نظر گرفته شوند:  کارگیری بهدر  

تعاملی که  های مهارتو مراحل کار و بحث گروهی و نیز  ها گروهمقدمه: مقدمه باید شامل معرفی شفاف وظایف  .0

و نیز خالصه کردن  گیرند میی که شاگردان به عهده  های نقشباید در هر مرحله بکار گیرند باشد.  تعریف  فراگیران

 معلمان باشد.  موردتوجهی کلیدی نیز باید در این مرحله ها بحث

 طور همیناشد و ب توجه جالب فراگیرانانتخاب موضوع: معلمان باید توجه داشته باشند که موضوع باید برای  .1

 در مورد آن وجود داشته باشد. دوطرفهاطالعات کافی برای بحث 

: معلمان باید منابعی را در نظر بگیرند که اطالعات الزم برای هر دو طرف بحث در آموزشیفراهم آوردن مواد  .9

 ی کالسی را داشته باشند. ها بحث

دو نفره که  رگروهیزبه دو  ها گروهه و تقسیم کردن ی چهار نفرها گروهآماده کردن شرایط برای بحث: شکل دادن   .4

که سعی کنند تا به  ها گروه، و خواستن این نکته از گیرند میبر عهده  ها بحثمخالف یکدیگر را  در  های نقش

دهند تا بر پایه آن گزارش مورد ارزیابی قرار گیرند همه از  ارائه نتیجه نهایی برسند و گزارش خود را به کالس 

 قرار گیرند.  موردتوجهلی هستند که در این مرحله باید مراح

، بحث درباره موضوع، ها دیدگاه، ارائه دادن ها نقشسازنده: این مرحله شامل مشخص کردن  یها بحثاجرای   .1

 . باشد میمخالف و به نتیجه رسیدن  های نقشتمرین کردن 

 

  ها بحثبرای  موردنیازمیشه با اطالعات و منابع باید ه فراگیرانکه تا حدودی مشخص شد در این روش  طور همان

چالش  حال درعین وشوند. هر جلسه یک موضوع جالب  راهنمایی ها بحثدر طول پروسه باید آنها  طور همینغذیه شوند. ت

. معلم ممکن است در ضمن معرفی موضوع بحث  به ارائه چند لغت کلیدی نیز بپردازد. شود میمعرفی  ای مجادلهآور و 

. پردازند میی چهار نفره به دو نفره تقسیم شده و هر دو نفر یک طرف بحث را انتخاب کرده  و به تمرین آن ها گروهپس س

 از موضوعدانش خود  –موافق و مخالف   صورت به –تا با بحث  پیوندند میهر چهار نفر هر گروه به هم  در مرحله بعد

. در مرحله نهایی هم دهند میشان را عوض کرده و به بحث خود ادامه های شنق ها گروهاعضای  سپس را باال ببرند. موردبحث

این  فراگیران. در این مرحله شود میکالس به بحث گذاشته سطح کل  موضوع در فراگیرانبرای عمق بخشیدن به درک 

به چالش کشیده  ها آنی طرف مقابل خود بپردازند. همچنین در این مرحله ها دیدگاهفرصت را دارند که به نقد اساسی 

، بحث در مورد موضوع موردبحثی خود دفاع کنند. شناسایی نقاط مثبت و نقاط منفی موضوع ها ایدهتا از  شوند می

 .باشند میدر این روش  ها فعالیتاز دیگر   ها بحثو زوایای متفاوت و ارزیابی نوع ارائه  ها کانالاز  موردبحث
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بر مبنای نوع ارائه خود و نیز بر مبنای میانگین نمرات  ها گروه ،تدریس یابی این روششدر ارتباط با سیستم ارز

و و هم تعامالت مثبت  پذیری مسئولیتیابی هم حس ش. باور بر این است که این نوع سیستم ارزشوند میاعضایشان ارزیابی 

 . دهد میبین افراد گروه را افزایش سازنده 

 

 (Reciprocal Teaching of Reading )  خواندن و درک مطلب  دوطرفهتدریس 

( در دانشگاه ایلینویس آمریکا این روش تدریس را برای کمک کردن به 0381و براون ) -در دانشگاه میشیگان -پالینسکار

این روش  های ویژگیخواندن و درک مطلب طراحی کرده و ارائه دادند. یکی از بارزترین  های کالسدر  تر ضعیفشاگردان 

. باشد می کنند میی که کار گروهی را تشویق های محیطیادگیری در  های استراتژیمستقیم  آموزشن بر آ تأکیدتدریس، 

زیر ترغیب  های استراتژیبه تمرین  –خود  ناهمگنی ها گروهدر  -فراگیراندر کالس   شده ارائهدرک بهتر از متون  منظور به

 : شوند می

 کردن  بینی پیش  .0

 خالصه کردن   .1

 پرسیدن   سؤال .9

 کردن  سازی شفاف  .4

 

 فراگیرانکه  گردد برمیخواندن و درک مطلب به این نکته  های کالسدر  ویژه به «کردن بینی پیشاستراتژی »اهمیت 

که با دقت متن را پی گیری  شوند میترغیب  –مربوطه و یا محتوای متن  سؤاالتراجع به پاسخ  –خود  بینی پیشبعد از 

استراتژی »درست بود و یا نه.  ها آن بینی پیشتا ببینند که آیا  شوند می درگیررایند یادگیری ن امر در فای  نتیجه درکنند و 

متنی را خالصه  فراگیران که این. برای نماید میخود  های مهارترا ترغیب  به بکار گیری تمام  فراگیران «خالصه کردن

 اند کردهوش کردن، خواندن و صحبت کردن کسب کنند باید دانش لغوی و نیز دانش گرامری خود را هم که از طریق گ

پاسخ دادن به  صرفاً برخالفهم این است که این استراتژی  «پرسیدن سؤالاستراتژی »بر  تأکیدی راکارگیرند. فلسفه و به

صد قدرت ر «کردن سازی شفافاستراتژی » نهایتاً. و کند می درگیراز تفکر و ذهن شاگردان را  باالتری های الیه ،سؤاالت

 . دهد میرا افزایش  ها آنفرا ذهنی  های تواناییخود  نوبه بهکه این  دهد می فراگیرانشان را به و فهمکردن میزان درک 

معلم اذهان شاگردان را آماده برای موضوع متن  بعدازاینکه –درک مطلب خواندن و در کالس  –در سطح کالس 

چگونه به  ذکرشده های استراتژیبه شاگردان بفهماند که  که این. برای دده می، متن را تدریس کرده و ارائه کند میمربوطه 

طوری که شاگردان  -کند میمعلم خود اولین پاراگراف متن را  خوانده و در حینی که بلند فکر  ،کنند میدرک مطلب کمک 

 کارگیری بهجهت انتقال روش  مدل به عنوان یک درواقعو با این کار  گیرد میمربوطه را بکار  های استراتژی -متوجه شوند

مربوطه آشنا  های استراتژیبا کاربرد  خوبی به فراگیران. بنابراین از طریق تکنیک مدل شدن معلم، کند میعمل  ها استراتژی

 را ها استراتژیی خود کاربرد این ها گروهکه در  شود میخواسته  فراگیرانبعد از در مرحله . گیرند میرا یاد  ها آنو  شوند می

گروه خود  تر باهوشکه افراد  ها کاپیتاناست که در این مرحله ابتدا  اینجادر طول پروسه خواندن خود تمرین کنند. نکته 

گروهشان بهتر با  تر ضعیفتا سعی کنند که اعضای  پردازند میهستند، با تکنیک بلند فکر کردن به پاراگراف بعدی متن 

 کارگیری بهبعدی  و  یها پاراگرافسایر اعضا به ترتیب به مرحله  بعدازاین د.مربوطه آشنا شون های استراتژیکاربرد 

روی لغات، نکات گرامری و نکات مبهم  فراگیران. در ضمن در طول پروسه کار گروهی پردازند می موردنظر های استراتژی

 . پردازند میو به تبادل آراء  کنند میمتن نیز کار 

، تأکیددارندتدریس که بر کار گروهی  های روشغالب  برخالفروش تدریس،  این یابیشدر ارتباط با سیستم ارز

این نوع ارزیابی باور بر این است که . شوند میارزیابی  شود میدر امتحانات مشخص  که  نابر اساس پیشرفت اعضایش ها گروه

 ایند. نسبت به فراگیری خود احساس مسئولیت بیشتری نم ها آنکه  شود میباعث  فراگیرانکردن 

 

 (Cooperative Integrated Reading and Composition)  کیب خواندن و نوشتن در کار گروییروش تر 
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ع کردند. این ( این روش را که یک روش جامع برای تدریس مهارت خواندن و نوشتن است ابدا0381استیون و همکاران ) 

طراحان آن بر این باور هستند که این  دو  چراکهدارد  تأکیدمهارت خواندن  و مهارت نوشتن  زمان هم روش تدریس بر بهبود

 : شود میهستند. در طول پروسه تدریس با این روش مراحل زیر دنبال   ریناپذ ییجدامهارت الزمه یکدیگر و 

 معرفی موضوع و محتوای متنی که قرار است به آن پرداخته شود .0

 ارائه معنی لغات جدید  .1

 انفرادی و با سکوتخواندن  .9

 دونفره  صورت به  یگروه همخواندن با یک   .4

 ی متنزبان یها سازه وتحلیل تجزیه .1

 خالصه کردن متن  .3

  ها آنفراگیری لغات و امالی  .1

 

آن را به دانش قبلی  کند میی خود سعی ها تکنیکو با  کند میمعلم موضوع را معرفی  بعدازاینکهدر سطح کالس، 

بخوانند و لغات  کلیدی را مشخص کنند.  سروصداکه متن را با سکوت و بدون  ارتباط دهد، شاگردان فرصت دارند فراگیران

مربوطه  سؤاالتبه  طور همینبا اعضای گروه خود به لغات و اصطالحات و مفاهیم مبهم پرداخته و  کنند میسعی  ها آنسپس 

دیدگاه خودشان( و نیز به خالصه کردن  ی از قبلی دوباره نوشتن مفاهیم )ازهای فعالیتبه  ها آنمرحله  بعدازاینپاسخ دهند. 

 . پردازند میبه تکرار و تمرین لغات مهم  نهایتاًمتن و 

یک نمره گروهی   صورت به شان که بر مبنای پیشرفت انفرادی فراگیرانیابی این روش تدریس، شدر ارتباط با سیستم ارز

را  پذیری مسئولیتتعامل سازنده و حس  فراگیرانیابی کردن . باور بر این است که این نوع ارزشوند میارزیابی  شود میمحاسبه 

 نهادینه خواهد کرد. فراگیراندر بین 

 

 (Student Teams-Achievement Divisions)  روش تقسیم بر مبنای موفقیت گرویی  

نشگاه جانز تدریس کار گروهی محبوب مدرسان است که توسط اسلوین و همکارانش در دا های روشاین روش تدریس یکی از 

در  فراگیران حدوحصر یبتدریس کارگروهی که بر آزادی  های روشبرخی از  برخالفاست.  شده ارائههاپکینز آمریکا طراحی و 

، گذاری هدفتصمیمات مهم از قبیل  خواهند می، این روش تدریس برای معلمانی که نتأکیددارنددرس  های کالسطول 

 بگذارند مفید و جذاب خواهد بود.  فراگیرانا بر عهده و مشخص کردن تکالیف ر ها گروهتشکیل 

 پنج مرحله زیر باید در طول پروسه تدریس با این روش تدریس رعایت شوند:

 ارائه معلم .0

 کار گروهی .1

 انفرادی صورت بهامتحان دادن  .9

 فراگیرانیابی دانش شارز .4

 از کار خود ها گروهارزیابی  .1

 

که برای  خواهد می ها گروه، از دهد میخود ارائه  موردنظری ها تکنیکطریق  معلم درس را از بعدازاینکهدر سطح کالس، 

ابتدا  ها آن. کنند میدرس و رفع ابهامات  مرور بهبا یکدیگر شروع  ها گروهرسیدن به اهداف مشترک خود با یکدیگر کار کنند. 

به اتمام  ها گروهمطالعه  بعدازاینکه. پردازند می شده ارائهچهار نفره به مطالعه و بررسی درس  صورت بهنفره و سپس  دو صورت به

در مرحله . دهد میقرار   ها آناختیار بپردازند که او در  سؤاالتی انفرادی به حل  صورت بهکه  خواهد میمعلم از اعضا  رسد می

ا ارزیابی نمایند. و در انتها ر شده ارائهاز موضوع خود و فهم تا میزان درک  دهد میقرار  ها آنرا در اختیار  ها پاسخ بعد معلم

. در این مرحله شاگردان بازخورد پردازند میبه بحث و گفتمان درباره موضوع مربوطه و به رفع اشکاالت و ابهامات  فراگیران

 . کنند میمناسبی از درک خود داشته و نقاط ضعف خود را شناسایی و رفع 
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بر مبنای پیشرفتشان نسبت به گذشته )با توجه به  ها گروه یابی این روش تدریس، اعضایشدر ارتباط با سیستم ارز

اعضایشان ارزیابی  اتهم بر مبنای  حاصل جمع نمر ها گروه. شوند مییابی ش( ارزاند دادهانفرادی  صورت بهامتحاناتی که 

باالتر از یک حد  یی کهها گروه. باشد میبر مبنای میزان پیشرفت اعضایشان  ها گروهارزیابی  به عبارت دیگر،. شوند می

 . شوند میشده  نمره کسب کنند تشویق  مشخص

 

 (Teams-Games Tournaments )     تورنومنت و  یا بازی ،یا گروهروش 

. این روش همانند روش اند داده( این روش را ابداع کرده و توسعه 0330( و اسلوین )0314دوریس و ادوارد ) لیاز قبمحققانی 

ها  ورنومنتدر این روش تدریس تبا این تفاوت که  باشد می توضیح داده شددر قسمت قبل وهی که تقسیم بر مبنای کار گر

 فراگیرانسطح دانش  یریگ اندازهجهت  باشند می. این تورنومنت ها که در غالب بازی اند شدهجایگزین تست و امتحان 

این روش را از روش قبلی  کند میایجاد  ها گروهش بین یابی و نیز نوع تعاملی که این روشسیستم ارز طور همین. اند شده طراحی

این روش سعی  گذاشت نمیروش قبلی جایی برای رقابت بین گروهی باقی  که درحالی. سازند میکه توضیح داده شد متمایز 

به عبارت سطح دانش در یک سطح هستند به این امر بپردازد.  ازنظرکه  ی کالسها گروهبا ایجاد رقابت بین اعضای  کند می

نیز رقابت داشته باشد. دادن چنین  ها گروهعضو باهوش گروه اول کالس باید با اعضای باهوش سایر  مثالًدر این روش  دیگر،

 نقش ایفا نمایند.  گروهشانتا به سهم خود بتوانند در موفقیت  کند میکمک  ها آنبه  ها گروهی به تمام اعضای های فرصت

 شامل مراحل زیر است:  شوند میکه توسط این روش تدریس اداره ی های کالسپروسه تدریس در 

 . ارائه درس مربوطه توسط معلم0       

 . مطالعه و کار گروهی1

 . رقابت در غالب تورنومنت 9

چهار نفره شروع به مطالعه و تمرین و بحث و  معموالً ناهمگنی ها گروهدرس توسط معلم،  در سطح کالس، بعد از ارائه

تا بتوانند موفقیت گروه خود را در تورنومنت هایی که  نمایند میو کمک کردن به یکدیگر و امتحان گرفتن از یکدیگر گفتمان 

عالوه بر  تا کنند میسرنوشت مشترکی دارند سعی  ها گروهچون اعضای  ها کالستضمین کنند. در این  باشند میدر غالب بازی 

 خود نیز کمک کنند.  های گروهیتوسط هم  شده ارائهدانش خود به یادگیری مطالب  یارتقا

 : پردازم می شود میبه آن پرداخته  ها کالساز تورنومنت هایی که در این  ای نمونه ارائه در زیر به      

 .کند میسازه( را انتخاب کرده و به کالس ارائه  مثالًمعلم یک موضوع ) .1

 سؤاالتو سپس به تعداد  کند می گذاری شمارهرا  ها آنراجع به موضوع تهیه کرده و  سؤاالتمعلم یک سری  .2

وجود  سؤال 01اگر  مثال عنوان به. گذارد میرا در ظرفی  ها آنرا روی قطعات کوچک کاغذ نوشته و  هایی شماره

 ها گروهرا به  ها شماره. بعد ظرف حاوی نویسد میرا   01تا   0از  هایی شمارهتکه کاغذ  01داشته باشد، او روی 

آن شماره پاسخ مربوط به  سؤالکه باید به  دارد برمیاتفاقی یک شماره را  صورت بهو هر یک از اعضا  دهد می

 دانند میرا که ن سؤالیتا در مرحله بعد پاسخ به هر  خواهد میدر این مرحله معلم از شاگردان  که ایندهد. نکته 

 را دوباره تدریس نماید.  مربوطهرا در یک ظرف دیگر بگذارند تا او در فرصت مناسب مطلب  اش شماره

با انتخاب یک شماره از  خواهد میو از آنان  دهد میقرار  ناهمگنی یک تا پنج نفره ها گروهمعلم شاگردان را در  .3

به یک اندازه باشند.  ها گروهبپردازند. معلم باید توجه داشته باشد که اعضای تمام  موردنظرمطلب  مرور بهظرف 

(. 0گروه آ عضو شماره  مثالً. )کند می گذاری شمارهو اعضای آن را  گذارد میوه یک اسم سپس او بر روی هر گر

پاسخ دهد. اگر عضوی  کند میرا که انتخاب  ای شمارهمربوط به  سؤالدر این مرحله است که هر عضو باید 

پاسخ  سؤالو به آن شماره مربوطه را گرفته  داند میرا پاسخ  دهد عضو دیگری که  پاسخ آن را  سؤالینتواند 

تا بعد  گذارند میرا نداند شماره مربوط به آن را در ظرفی جداگانه  سؤالیپاسخ به  کس هیچ. اما اگر دهد می

مطلب مربوطه را به سایر اعضا تفهیم کند و  کند میمعلم راجع به آن توضیح دهد. در این مرحله هر عضو سعی 

 یا درس دهد. 



 دکتر سید محمد حسن حسینی – : کاتالیزور و اسلحه آموزشی من!"ی تیمی رقابتییادگیر"

 

67 
 

و در بازی قبل که در  آیند میی جدید گرد هم ها گروهی کالس در ها روهگ سطح همدر این مرحله اعضای  .4

یک  دهند میکه درست پاسخ  سؤال. برای هر پردازند می، به رقابت کردند میی پایه خود آن را تمرین ها گروه

 . کنند میامتیاز کسب 

 درنهایتشمارش کرده و  اند کرده و امتیازاتی را که کسب گردند برمیی پایه اشان ها گروهمرحله اعضا به  ایندر  .5

 . کند میگروه برتر را مشخص  ها گروهمعلم با مقایسه 

. در این مرحله شود میدر آن امتحان مشخص  ها آنو معدل  دهند میامتحان  ها یک گروهمرحله پایانی این در  .6

 . دهد میرا  معلم به گروهی که بهترین عملکرد را نسبت به امتحان قبلی داشته باشد بیشترین نمره

 

با توجه به عملکردشان  ها گروهکه مشخص است اعضا  طور همانیابی  این روش تدریس شدر ارتباط با سیستم ارز

. دهد میرا تشکیل  ها گروهنمره  ،. و حاصل جمع نمرات اعضاگیرند میامتیاز  ها گروهدر سایر  سطحشان همنسبت به رقبای 

است تا تعامل مثبت بین اعضا را افزایش دهد، اما این نوع ارزیابی بیشتر حس  یابی بر آنشارز سیستم این نوع هرچند

 . کند میاعضا را تقویت  پذیری مسئولیت

و در این  تأکیددارندرا که بر کار گروهی ی یستدر های روش ( فواید0334) گان کیشوم که  یادآوردر پایان این فصل باید 

 ارزیابی کرده است:یر ز در هفت موردپرداخته شد  ها آنفصل به 

 . شوند میادگیری را ارتقاء داده و باعث موفقیت تحصیلی شاگردان ی ها روشاین  .0

 . دهند میرا افزایش   فراگیرانقدرت به یادآوری  ها روشاین  .1

 . دهند میشاگردان از یادگیری را ارتقاء  مندی رضایتحس  ها روشاین  .9

 . دهند میزایش را اف فراگیران ای محاورهمهارت  ها روشاین  .4

 . دهند میرا افزایش  فراگیراناجتماعی  های مهارت ها روشاین  .1

 .دهند میشاگردان را افزایش  نفس اعتمادبه ها روشاین  .3

 . شوند میباعث بهبود روابط بین نژادی  ها روشاین  .1

 

 نتیجه 

و در غرب  بسیار رایج هستند. هدف از اند  هشد  ارائه ساختن گراها های نظریهبر مبنای  تأکیددارندی که بر کار گروهی های روش

. از باشد میبرای زندگی موفق در دنیای واقعی  موردنیاز های مسئولیتبرای  فراگیرانآماده کردن   ها روشاین  کارگیری به

جانسون . نمایند میبرای کسب دانش، حل مسائل و زندگی موفق را کسب  موردنیاز های استراتژی فراگیران  ها روشطریق این 

. پردازند میبه موفقیت علمی شاگردان ن صرفاً ها آنکه  گردد برمیبه این نکته   ها روش( بر این باور است که اهمیت این 0381)

توانایی نوشتن و خواندن و محاسبه کردن و غیره  الزم است اما اگر فرد نتواند در تعامالت روزمره  صرفاًاو بر این باور است که 

که چگونه شهروندان  آموزند می  ها روشدر این  فراگیرانند. می باشبدون فایده  ها مهارتاین اده کند استف ها آناز 

با دیگران را به دست آورند. جانسون اعتقاد دارد که این موارد از ضروریات  کار کردنو متعهد باشند و توانایی  پذیر مسئولیت

 . باشند می زندگی مشترک موفق و ساختن جوامع پویا و سعادتمند

نباید مورد  دهند میکه گفته شد این واقعیت که شاگردان  امروز به کار گروهی رغبت نشان  طور هماندر خاتمه 

است.  مؤثربسیار  زبانکار گروهی که بحث و گفتمان را در خود دارد در فراگیری  چراکهقرار گیرد  زبانمعلمین  ویژه بهغفلت 

روش تدریس خودم را که روش ضعف روش های تدریس کار گروهی فعلی پرداخته و سپس  به نقاطکه  کنم میدر ادامه سعی 

 جانب اینرای معرفی روش تدریس بعدی اولین گام ب فصلجامع معرفی نمایم.  طور به هست کاراترتدریسی بسیار متفاوت و 

 . هست
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 برای بحث و گفتهو سؤاالتی 

 .نماییدبیان گروهی را که در این فصل معرفی شدند کار  های روشهر یک از ز مزایا و یا مشکالت یکی ا .0

 ؟ چرا؟پسندید میرا بیشتر  ها روشاز این  یک کدام .1

 ؟ چرا؟پسندید میرا ن ها روشاز این  یک کدام .9

 را مقایسه کنید. «ها هگروبازی و ، تورنومنت»و روش  «یادگیری مشارکتی»در روش  فراگیرانعامل انگیزشی برای  .4

 است؟ چرا؟ تر قبول قابلروش ارزشیابی کدام روش معرفی شده در این فصل  .1

 یادگیری تمرکز دارد چیست؟ های استراتژیروشی که بر تدریس مستقیم  دربارهنظر شما  .3

 را بیان کنید. 1و جیگ سا  0ت اصلی جیگ سا تفاو .1

===================== 
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 سازمان دینده التسؤا

 ؟ چرا؟ پسندید می تدریس فعلی را های روشاز  یک کدام .0

 ی هستند؟ های پروژهواقعی و هدفمند چه نوع تکالیف و کالسی  های پروژهبه نظر شما تکالیف و  .1

 درس چیست؟  های کالسسیاسی نسل فردا در  های آگاهی یبه ارائه مطالب سیاسی جهت ارتقا نظر شما راجع .9

یادگیری گروهی اداره  های روشکه با استفاده از کالسی  های محیطبه رقابت در  فراگیرانتشویق  بارهشما درنظر  .4

 چیست؟  شوند می

  چرا؟ ید؟هست برتر موافق فراگیرانآیا با دادن پاداش از قبیل نمره اضافی و غیره به  .1

 چیست؟ فراگیراننظر شما درباره گروهی امتحان دادن  .3

این نظر را  توان میچگونه چیست؟  «یک اسلحه است آموزش» گوید مین ماندال وقتی به نظر شما منظور نلسو .1

 عملیاتی کرد؟

............................................ 

 

 مقدمه

بودنشان غالب  ریپذ انعطافخوشبختانه به دلیل . اما ی خاص خود را دارندها تکنیکقواعد و  آموزشی های روشتمام متدها و  

مناسب  یکار راه تواند می ها روشو  متدهاترکیبی از این  کارگیری به با یکدیگر ترکیب شوند. توانند میو متدها  ها وشراین 

که روش تدریس خودم  ام کردهسعی  در این فصل و در فصول بعد جانب اینباشد.  آموزشبرای پوشش دادن نیازهای امروز امر 

 طور همینمعرفی نمایم.  هست آموزش حوزهدر  ویژه بهدر موضوعات متفاوت ی خودم ها ایدهترکیبی از نگرش و  درواقعرا که 

 .بعد توضیح دهم های فصلدر این فصل و را نیز  ام برگرفته تدریسشان های روشمطالبی را که از دیگر محققان و  ام کردهسعی 

و نیز آکادمیک  های محیطقابت در بعد از ارائه دالیلی برای معرفی روش تدریس خودم، این فصل به اهمیت نقش ر 

آماده شود. این فصل  جانب اینروش تدریس از زمینه برای شناخت بیشتر  صورت بدینتا  پردازد میواقعی  های محیطدر 

گروهی تمرکز  بر کارتدریسی که  های روشبا توجه به سایر  جانب اینبرجسته روش تدریس  های ویژگیهمچنین به معرفی 

هم به تصویر کشیده شود تا  هایم کالسدر یکی از  جانب اینکاربرد روش تدریس  شود میسعی  . همچنینپردازد میرند دا

، آموزشیاهداف، سیالبس، مواد  در این فصل به طور همینهمکاران محترم درک بهتری از این روش تدریس پیدا کنند. 

 . ودش میپرداخته هم  جانب اینروش تدریس  موردنظر های فعالیتتکالیف و 

 

 کرد «یادگیری تیمی رقابتی»را ترغیب به ابداع  جانب اینآنچه 

 باشد.  مؤثربسیار مفید و  زبان های کالسدر  ویژه به آموزشیدر پیشبرد اهداف  تواند می که اشاره شد کار گروهی طور همان 

نیز به  اند شدهارائه و معرفی  گراها نگروهی تمرکز دارند و توسط ساخت تدریس مدرن امروزی که بر کار های روشاهمیت 

مضرات  وتحلیل تجزیه. بعد از اند گذاشتهآکادمیک صحه  های محیطکه بر اهمیت نقش کار گروهی در  گردد برمیهمین نکته 

 های روشدر این بخش به مشکالت عمده  ،مدر فصل سو ،بسیار طرفدار دارد زبان آموزش حوزهکه در  ،CLT تدریس روش

زمینه را برای معرفی روش تدریس خودم که این مشکالت  را رفع  صورت بدینتا  پردازم میمدرن امروزی  اصطالح بهتدریس 

 کرده است مهیا سازم.

. گردد میبر ها آنتدریس کنونی که بر کار گروهی تمرکز دارند به سیستم ارزشیابی  های روشاولین مشکل عمده  

میزان تالش سیستماتیک و بدون در نظر گرفتن  شان گروهیمبنای کار  بر اه روشاین غالب در  فراگیرانواقعیت این است که 

ک فراگیر تنها در صورتی موفق ی ها روشاین غالب در  به عبارت دیگر،. شوند میارزشیابی  شان فردیو پشتکار و استعداد 

از این  چراکهنه نیست منصفا اصالً یابی کردنشاین نوع سیستم ارز جانب این ازنظرکه گروهش موفق شود.  شود میارزیابی 
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ده است. شیک کالس باهم متفاوت است غفلت  در یک گروه و یا در فراگیرانواقعیت که میزان استعداد و تالش و پشتکار 

  ها آنبا بکار گرفتن  چراکه اندازند میرا به خطر  موردبحثتدریس  های روشیت فقارزشیابی مو های سیستم بنابراین چنین

میزان هوش  چراکهمنصفانه نیست  ها آنیابی و قضاوت در مورد شکه ارز رسند میبه این نتیجه  تر قوی فراگیران .0

 با بقیه یکی انگاشته شده است.  ها آنو استعداد و پشتکار 

که به خاطر  شود میداده  این اطمینان ها آنو به  شود میو از زیر کار در رو بازتر  تنبل فراگیرانبرای  فضا  .1

 !ه شده نمره قبولی را خواهند گرفتاد و تالش دوستانشان )در گروه( هم کهوش و استعد

تدریس محققینی از قبیل  های روشارزشیابی این نوع  های سیستممشکالت این در همین راستا و با توجه به  

مرکز دارند سیستم گروهی ت بر کاری که های روشبهتر است در چنین  اصالًکه  اند کرده( این ایده  را مطرح 1111تاپینگ )

 های محیطارزشیابی را در سیستم ها و  بدیل بینقش  تواند نمی کس هیچارزشیابی نداشته باشیم! اما واقعیت این است که 

سیستم ارزشیابی داشته باشیم تدریس  های روشدر این این نیست که  سؤالنادیده بگیرد. بنابراین و حتی در جامعه  آموزشی

 فراگیرانبرتر قانع و نیز تمام  فراگیرانآن  واسطه بهین است که چه نوع سیستم ارزشیابی داشته باشیم که ا سؤالو یا نه؟ بلکه 

پوشش  باال عنوان شد اشکالی را که در دو شماره دو سؤالرسیدن به پاسخ به این شوند.  پذیر مسئولیت تر ضعیفافراد  ازجمله

 خواهد بود.  رگذاریتأثبسیار  ریستد های روش اینموفقیت  در که این خود د دادخواه

رقابت در  مؤثرگروهی تمرکز دارند این است که به نقش  بر کارتدریس فعلی که  های روشمشکل عمده دیگر  

از  تدریس های روشاین  پدیدآورندگان! اند گذاشتهل آن را کنار امک طور به تقریباًمشارکتی هیچ اعتقادی ندارند و  های محیط

 جانبه همهه رشد ب تواند میبلکه کمک کند  فراگیرانبه پیشرفت تحصیلی  تواند می تنها نهکه رقابت   اند کردهت این واقعیت غفل

هاپکینز  در دانشگاه جانزن که توسط اسلوین و همکارا  STADد.نیز بینجام جوامع بشریبه رشد و توسعه آن  تبع بهو  ها آن

توجهی نکرده است. هیچ مشارکتی  های محیطیسی است که به نقش رقابت در تدر های روش ازجملهطراحی و ارائه شد آمریکا 

با  ها گروهبرای  ای رابطهتعامل و  گونه هیچدر این روش  چراکه هست ها گروهر همیاری بین اعضای در این روش تمرکز فقط ب

ی های روش. حتی باشد میش خنثی . درواقع روابط بین گروهی در این رونه همکاری و نه رقابت – یکدیگر تعریف  نشده است

( 0381که توسط اسلوین ) 1در دانشگاه کالیفرنیای آمریکا و نیز جیگ سا  شکه توسط آرنسون و همکاران 0همانند جیگ سا 

 اند کردهتنها سعی  اند شدهمعرفی اسرائیل  آویو تلگاه در دانش شاران که توسط شاران و GIدر دانشگاه یورک انگلستان و روش 

 CGBLرا نیز تشویق نمایند.  ها گروهبین  -و نه رقابت  – «همکاری و همیاری» ،الوه بر همکاری بین اعضای هر گروهکه ع

که  باشد میاست برجسته ترین روش تدریسی  شده ارائهی آمریکا طراحی و مینه ستادانشگاه در  که توسط جانسون و جانسون

. اما یک یا دو روش تدریس هم هستند کند میتشویق  توأمانبا یکدیگر را  اه گروهو  ها گروههمکاری و همیاری  بین اعضای 

 هست TGTنادری  های روشاستفاده نمایند. در میان چنین  ها کالسرقابت در نقش تا حدود محدودی از  اند کردهکه سعی 

که  ها گروهکه تنها با اعضا سایر  شوند میتشویق  ها گروهاست.  در این روش اعضای  شده طراحیاو که توسط ادوارد و همکاران 

ند. نمایرقابت  ها گروهگروه با سایر  به عنوان یکاجازه ندارند که  فراگیرانهستند رقابت کنند. در این روش  ها آن سطح هم

 .شود یم در نظر گرفتهبرای یادگیری  ای انگیزه عنوان به صرفاًرقابت  یهای روشاین است که در چنین  توجه قابلنکته  درهرحال

مشارکتی از نوع نگاه و نگرش طراحان این  های محیطرقابت در  بدیل بیکه این نوع غفلت از نقش  رسد میبه نظر  

این است  کنند می. بحثی را که این محققان مطرح گیرد می نشاءتو حتی به دنیای پیرامون خود  آموزشبه مقوله  ها روشنوع 

را از تمرکز بر اهداف  ها آنو  شود میدیگران  اب ها آنهمیاری  عشده و مان رانفراگینفی در که رقابت باعث رشد نگرش م

 -رقابت  درنتیجه –با به وجود آوردن برنده و بازنده  که چنین بر این باور هستندهم  نا. این محققدارد بازمییادگیری خود 

 تواند مینمایم که رقابت  یادآوریید به این محققین با جانب این. اما رود میاز بین  ها آنو نیز اعضای  ها گروهبین  همبستگی

به  هم  نابا دیگر ها آندر فرایند یادگیری و نیز همکاری کردن  فراگیرانعامل انگیزه آور برای درگیر کردن بیشتر  عنوان به

ند: رقابت یک پدیده دیگر نیز نگاه کن ای زاویهبه مقوله رقابت از  این محققین اینکه الزم است تر مهمشود.  خدمت گرفته

 شدت بهو  و بودهروبر ها فرهنگ تشتوتبا  دنیای پیچیده امروزواقعیت این است که . باشد میدر دنیای واقعی  انکار غیرقابل

یات دنیای واقعی را منعکس واقعباید و  هستندما کسری از جامعه  های کالسکه  بر این باور هستم جانب این. باشد میقابتی ر

 های محیطبرای رقابت هم در  ها آنبه توانایی  ،و مشارکت پذیر بودن نسل فردا جو مشارکتباید عالوه بر براین . بنانمایند
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مربوط به همکاری و مشارکت با سایرین بلکه  های مهارت تنها نهبقا و موفقیت در دنیای کنونی  چراکهتوجه شود  آموزشی

زیادی هستند که مشارکت ما را  های موقعیت و ها محیطکه  طور همان. بدطل میرا نیز  ها آنمربوط به رقابت با  های مهارت

هستند که الزمه موفقیت در  آموزشاقتصاد، سیاست و خود  های عرصهدر  ویژه بهزیادی  های موقعیتو  ها محیط طلبند می

آکادمیک غفلت کرد.  های محیطدر و سازنده رقابت  بدیل بی. بنابراین نباید از نقش باشد میتوانایی رقابت با سایرین  ها آن

برای زندگی در دنیای پیچیده کنونی را در طول زندگی آکادمیک خود در مدارس  موردنیازو انتظارات  ها مهارتباید  فراگیران

در غیر  اکهچرو هرکجا الزم باشد با مهارت به رقابت بپردازند  هر وقتانتظار دارد که  ها آناز  بیاموزند. دنیای امروز ها دانشگاهو 

فردا موفق عمل کنند. ضمن اینکه  تر پیچیدهدر مواجهه با واقعیات دنیای پیچیده امروز و دنیای  توانند میاین صورت ن

گفته شد: حقیقت این است که این  ها آنو باورهای محققینی است که از  ها افتهیدر تضاد با  جانب اینتحقیقات  های یافته

. باشد میو کلیدی مشارکتی برای استفاده حداکثری از نقش رقابت است که مهم  های محیطر د شده گرفتهبه کار  مکانیسم

این است که چگونه باید  سؤالمشارکتی به کار بگیریم یا نه؟ بلکه  های محیطاین نیست که رقابت را در  سؤالبنابراین امروزه 

 ی به کار گرفت؟های محیطرقابت را در چنین 

کارگروهی تمرکز دارند وجود دارد این است که  کارگیری بهتدریسی که بر  های روشدر مشکل عمده دیگری که  

سیاسی دنیای واقعی را در  ویژه بههمانند پیشینیان خود قادر نیستند که واقعیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و   ها روشاین 

قعیت را کتمان کند ما هنوز حتی در قرن بیست و یکم این وا تواند نمی کس هیچبپردازند.  ها آنسطح کالس انعکاس داده و به 

 المللی بینح محلی، ملی و وظلم و ستم و تبعیض و ریا و غارت و فساد و استبداد را در میان خود در سط های  ایجنتمنابع و 

ن آا را به فعلی م آموزش های روش چراکهیم شاهد صلح جهانی و سعادت بشر باشیم توان میداریم. در چنین شرایطی ما ن

. روش باشند میتدریسی نیز محکوم به شکست  های روش بنابراین چنین. کنند نمین راستا آسمت هدایت نکرده و کمکی در 

با توانمند کردن کند بلکه  کمک فراگیرانآکادمیکی به  ازنظر تنها نهتدریس پذیرفته شده و موفق روش تدریسی خواهد بود که 

 اجتناب غیرقابلپدیده  تواند نمی کس هیچوفق به دنیای پیچیده کنونی نیز آماده و مهیا کند. را برای ورود م ها آن ها آن

نسل فردا را برای  خواهیم میناشی از آن را کتمان کند. بنابراین اگر  های پیچیدگیو مسائل و مشکالت و  ه شدن دنیاگلوبالیز

کمک کنیم که هم در عرصه  ها آنبه  خواهیم میکنیم و اگر  ی آمادههای پیچیدگیمواجهه موفق با چنین مسائل و مشکالت و 

در رسیدن به صلح جهانی و امنیت و سعادت بشر  خواهیم میکسب علم و دانش و هم در عرصه زندگی موفق باشند و اگر 

 سهیم باشیم باید در:

 ، آموزشیاهداف  .0

 ، یمواد آموزش  .1

 ویژه بهمنابع انسانی و  .9

  و تدریس های روش .4

  شیابیسیستم ارز .1

 این صورت آمال و آرزوهای ما زودتر از آنکه پشیمان شویم از بین خواهند رفت. ریدر غکنیم.  تجدیدنظرفعلی 

به طراحی و ارائه روش تدریس خودم )یادگیری تیمی رقابتی(  جانب اینبود که  یا یفکرمبنای چنین عقبه  بر

سیاسی و حتی اقتصادی موجود را در حد بضاعت  ویژه بهنگی و ، اجتماعی، فرهآموزشیریشه مشکالت  صورت بدینپرداختم تا 

 بپردازم. ها آنمعلم هدف بگیرم و به اصالح  به عنوان یکخودم 

 

 «یادگیری تیمی رقابتی»

امر تعلیم و تربیت و مدرسان در  متصدیان تأکیددر اروپا و آمریکا بسیار مورد  ویژه بهگروهی در عصر حاضر  صورت بهیادگیری 

در فصل قبل که  طور همان. اند دریافتهفواید علمی اجتماعی آن را  خوبی بهآنان  چراکه باشد می عالی آموزشو  وپرورش آموزش

 ها سبککه البته این متدها و  شود میمتفاوتی اجرا  های سبکیادگیری گروهی متدهای متعددی دارد و با توضیح داده شد 

یادگیری تیمی »روش تدریس  جانب این. دهند میو نیز به دنیای واقعی نشان  آموزشآنان را به  پدیدآورندگانطرز نگرش 

و  ارائه دادم م در ایرانی خود در رساله کارشناسی ارشدسیاس آموزشیی تئوربر مبنای   1111در سال  بار اولخود را  «رقابتی
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زدهم به این موارد دفاع کردم که در فصل یامتفاوت در رساله دکترایم در هند از آن  ای زاویهاز  مجدداً 1113بعدها در سال 

تدریس  های روشعالوه بر برطرف کردن مشکالت رایج در که  ام کردهکه توضیح داده شد سعی  طور همان. پرداخته شده است

 و واقع گرایانه تر بپردازم. تر منطقیروشی  ارائه کنونی که بر کار گروهی تمرکز دارند به 

تدریس فعلی که در غرب رایج هستند و بر کار گروهی تمرکز دارند  های روشاز  جانب نایروش تدریس  وجه تمایز  

و نه ) «رقابتی های محیط »در هم آن (و نه کار انفرادی و یا کار گروهی) «کار تیمی»بر  تأکیداین است که این روش تدریس  

. باشند میموفق در دنیای پیچیده و رقابتی کنونی  از الزامات زندگی جانب این ازنظردارد که  (مشارکتی صرفاً های محیطدر 

و ضروریت  ها واقعیتتدریس سعی در انعکاس  های روشسایر  برخالفکه  باشد میاین روش تدریس یک روش تدریس جامع 

 زبان آموزشو در  طورکلی به آموزشروش تدریس متفاوت در  به عنوان یک. نماید میهای دنیای واقعی در سطح کالس را 

 چراکهو قواعد دنیای واقعی در سطح کالس ارائه دهد  اسلوباز  تر واقعیتصویری  کند میاخص این روش تدریس سعی  طور به

و بنابراین باید واقعیات دنیای واقعی  را در خود  باشند میما کسری از جامعه  های کالسبر این باور هستم که  جانب این

در دنیای واقعی   تر موفقان را به محیط واقعی ارتباط دهند و آنان را برای زندگی انعکاس دهند تا بدین سیاق بتوانند شاگرد

و آنچه  سازد میما از شهروندان  آموزشیم فاصله بین آنچه سیستم فعلی توان میآماده نمایند. تنها در این صورت است  که ما 

دیگر تدریس  های روشکه آن را از  جانب اینوش تدریس انتظار دارد را بکاهیم. ویژگی دیگر ر ها آنواقعیات دنیای امروزی از 

. در این روش تدریس موفقیت و یا گردد برمیدر آن  فراگیرانیابی شبه سیستم ارز کند میمتمایز  تأکیددارندکه بر کار گروهی 

بلکه موفقیت و یا  د.ندارن )در گروه خودش( بستگی % به موفقیت و یا عدم موفقیت سایری011 طور به موفقیت یک فراگیرعدم 

 د. خودش هم بستگی دار پذیری مسئولیتبه میزان استعداد و پشتکار و  توجهی قابلعدم موفقیت هر فرد در هر تیم تا حدود 
و نیز یادگیری  های سبکو  ها استراتژیو  ها منش، ها نگرش، ها نهیشیپشاگردان با  جانب این های کالسدر 

با یکدیگر در فرآیند یادگیری در  کنند میو سعی  دهند مینفره تشکیل   ن چهاری ناهمگها تیممتفاوت اجتماعی  های مهارت

 دو شاگردیک شاگرد قوی،  معموالًدرگیر شوند. در هر تیم  کنند میی شاد و پویا که بحث و گفتمان را تشویق های محیط

 جانب اینی توسط روش تدریس تیمار برای پیشبرد ک شده طراحی های مکانیسممتوسط و یک شاگرد ضعیف  وجود دارند. 

را تشویق به حداکثر  تالش و همکاری در  ها آن زمان همو  کند میرا مسئول فراگیری، رشد و پیشرفت خود  ها تیمهمه اعضای 

ر خود  د سطح هم  ناکه عالوه بر رقابت با رقیب شوند میتشویق  ها تیماعضای  ضمناً. نماید می نیزیشان ها تیمجهت موفقیت  

بر  شود میکه در امتحانات مشخص  ها رقابتدر این نوع  ها آنهم رقابت کنند. میزان پیشرفت  ها تیمسایر با ی دیگر ها تیم

کامل )ذهنی،  طور به ها تیمی تمام اعضای های کالسخواهد بود. در چنین  تأثیرگذارنیز  کند میکسب  ها آنامتیازی که تیم 

را حل کنند و یا کاری را  ای مسئلهگروهی  صورت بهتا بتوانند  شوند مید یادگیری درگیر عاطفی  و هوشی( و فعال در فراین

، در نظر گرفتن ها ایده سازی شفافی از قبیل تبادل آرا، های فعالیتمگر با شرکت کردن در  شود میانجام دهند. این میسر ن

 دیپلماتیک اختالفات.  وفصل حلو  مسئلهی متفاوت برای یک ها حل راه

 ،دهند میانفرادی   صورت بهرا امتحانات نهایی  جانب این های کالسدر  فراگیران که این باوجود که ایننکته دیگر 

امتحان را در  صورت بدین. فلسفه ورای این استراتژی این است که دهند میتیمی  صورت بهرا   ترم میانو  ای دورهامتحانات 

ی را برای انتقال های فرصتشده و  فراگیرانبین  مؤثرترین استراتژی باعث تعامل قرار دهیم. ا آموزشیو اهداف  آموزشخدمت 

. نکته حائز اهمیت این آورد میتفکر به وجود  های سبکو  ها نگرش، ها استراتژی ،، یادگیری و اجتماعی(یزن تست) ها مهارت

را  شده ارائهمطالب  شانیها یمیت همتمام  مطمئن شوند که اینندارند جز  ای چاره ها تیماعضای  ها کالس در ایناست که 

 گرفتنبرای  جانب این سؤاالتکه به  خواهم می ها تیماز یکی از اعضای  برخی  گاهی گاه جانب این چراکه اند گرفتهیاد  خوبی به

بیاورند  هم  نارهخود در برابر کالس دلیل و ب های پاسخباید بتوانند برای  شده انتخابامتیاز تیم خود پاسخ دهد. این اعضای 

 !را نخواهد پذیرفت ها آنکار عمومی وگرنه اف

 با توجه به  -درجه پیشرفتشان  بر مبنای تنها نه ها تیم جانب این های کالسدر  ،فراگیرانشیوه ارزشیابی در مورد   

بر  ها آن، بلکه شوند یمسنجیده  ها تیمدر سایر  سطحشان همو نیز بر مبنای رقابت بین اعضایشان با رقبای  -شان ا گذشته

با  ها تیمبرای بهترین  ای ویژه. عالوه بر این تشویق های شوند میدر کالس  نیز ارزیابی  ها تیمنسبت به سایر  شرفتشانیپمبنای 

 با سایر مؤثرترو نیز رقابت با یکدیگر  تر سازندهرا تشویق به تعامل  ها تیمتا اعضای  شود میبهترین عملکرد در نظر گرفته  
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اعضایشان در  تک تکیی که برتری خود را در سه دوره به اثبات برسانند باالترین نمره را برای ها تیم مثال عنوان بهکرد.  ها تیم

را کسب کرده باشند.  قبول قابلحداقل نمره  که این، البته به شرط شان یواقعبدون توجه به نمرات  – گیرند میامتحان نهایی 

به  –رم را پاس خواهند کرد یی که حداقل نمره  میانگین کالسی را کسب نمایند تها تیمن استرس، کاست منظور به طور همین

این است که  فراگیرانبرای پایین نگه داشتن سطح استرس  جانب اینکه نمرات اعضایشان زیر استاندارد نباشند. دلیل اینشرط 

 جانب اینیابی روش تدریس ش. بنابراین سیستم ارزباشد میر ماندگا یادگیری درنتیجهمغز و  مؤثراسترس زیاد مانع کارایی 

پیشی  ها تیمخود در سایر  سطح همکه فراگیری خود را بهبود ببخشند و از رقبای  کند میرا تشویق  ها تیماعضای  تنها نه

داشته باشند  ها تیم که نهایت همکاری را با اعضای تیم خود جهت پشت سر گذاشتن سایر کند میرا تشویق  ها آنبگیرند بلکه 

اعضا  تک تکتا برتری خود را در کالس به اثبات برسانند و پاداش ویژه که همان کسب  باالترین نمره در امتحان  پایانی برای 

بدون در نظر گرفتن نمره   -نیز در امتحانات باالترین نمره را  ها کاپیتانا ی ها گروهسر طور همینرا دریافت نمایند.  هست

 . اند داشته توجهی قابلنشان دهند که پیشرفت  ها آنکسب خواهند کرد البته اگر اعضای تیم  - انش واقعی

ین و تر قوی تنها نه ها آنکه در  شود میروی برد کالس نصب  همیشه بر  ها تیمنتایج کار  جانب این های کالسدر 

. شوند میمشخص و معرفی  هم  ناالش آورترین شاگردو کوشاترین و نیز چ ترین فعالبلکه  اند شدهمشخص   ها تیمین تر ضعیف

در امر  ها کالسا مرا در ت شوند میانتخاب  جانب اینکاران هم  ناعنو بهنفر برتر کالس )بسته به تعداد کالس(  9تا  1همچنین 

شکلی داشته یشان مها تیمدر  فراگیران هرگاهند. ک نمایکمو ارزشیابی کالس تصحیح اوراق چک کردن تکالیف و  ،تدریس

خواهم بود. نکته حائز اهمیت این است که نتایج هر  حل راهآخرین  جانب این -باشند باید اول به این افراد مراجعه نمایند.  

و حتی خود من! شود. دلیل این کار هم این  ها کاپیتان)در کالس( و نیز  جانب اینامتحان ممکن است منجر به تغییر همکاران 

از همین را  یساالر ستهیشالین و رهبران خود عادت کنند و اصل مسئو عنوان به تر شایستهه پذیرفتن افراد است که نسل فردا ب

ها، گو قربان بلهو نه برای چاپلوسان، متملقان،  هاست ترین شایستهبرای   ها موقعیتباید بپذیرند که بهترین   ها آنبپذیرند. سنین 

 !کالس رانغوغا ساال و ها شارالتانیا و   ریاکاردین فروشان 

 

 کالسسطح در  «یادگیری تیمی رقابتی»تصویری از 

 عنوان بهنگلیسی ا زبان فرد منحصربهدر جلسه اول به معرفی خودم، اهمیت تعلیم و تربیت و نیز نقش  معموالً هایم کالسدر  

 از منظر آکادمیکی و نیزد و اهدافش و قواع اسلوباینکه به معرفی روش تدریس خودم و  تر مهم. پردازم می المللی بین زبان

به ارائه  ،پوشش خواهم داد ترم طولکه در  هایی درسمعرفی اجمالی عناوین  بعد از طور همین. پردازم می سیاسی هم اجتماعی

 های فعالیتو نیز رفتارها و  هایم کالسروش تدریس خودم و معیارها برای قبولی در  کارگیری بهاهداف کرس و نیز فلسفه ورای 

را  نهمصل ادآوری نمایم.) فی ها آنبه  هایم کالسرا هم در  فراگیرانوظایف  کنم می. سعی پردازم میمورد انتظار از شاگردانم 

در قالب یک پوستر بر روی دیوار کالس  ام کردهقاعده  لیست  01م را که در غالب موردنظرببینید(. سپس فرهنگ یادگیری 

در روش تدریس،  های روش(. برخالف سایر مفتهکرده و الگو قرار دهند ) فصل  را مطالعه ها آن فراگیرانتا  کنم مینصب 

و  فراگیرانگرم و صمیمی بین خودم و  ای رابطه کنم میخیلی مهم است. از همان ابتدا سعی  جلسه اول جانب اینتدریس 

و درگیر در  پذیر ریسک درنتیجهمنیت کرده و من احساس ا های کالسدر  ها آن صورت بدینبا یکدیگر ایجاد کنم تا  فراگیران

را بسنجم و بعد بر  ها آنتا سطح دانش  گیرم می فراگیراندر این جلسه یک امتحان جامع از  طور همینفرایند یادگیری شوند. 

 ت را ببینید(.فکنم ) فصل هرا تیم بندی  ها آنمبنای نمراتشان در این امتحان 

و جلسه ارزشیابی(  آموزش)جلسه  ای دقیقه 31 دو جلسههر درس در  معموالًدرک مطلب خواندن و در یک کرس  

 : باشند میذیل  قرار بهکالسی در این دو جلسه  های فعالیت. شود میپوشش داده 

 

 دقیقه(  11) آموزشجلسه 

 دقیقه(  1) پرسی احوالسالم و  .1

 دقیقه(  4مرور درس قبل ) .2

 دقیقه(  4چک کردن تکالیف ) .3
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 دقیقه(  4درس جدید )معرفی اجمالی  .4

 ارائه درس جدید  .5

 قبل از درس   های فعالیت 1.0

 دقیقه( 01درباره درس جدید ) فراگیران. فعال کردن ذهن 1.0الف.  

 دقیقه( 01) ها تیمسازمان دهنده در  سؤاالتبحث  1.0ب.   

  و درک مطلب مربوط به خواندن های فعالیت  1.1 

 دقیقه(  03) ها تیمانفرادی در  صورت بهتمرین و خواندن متن  1.1الف.  

 دقیقه( 01) ها تیمدو نفره در  صورت بهتمرین و خواندن متن  1.1ب.  

 دقیقه(  01کار تیمی ) 1.1پ.   

 بعد از تدریس متن  های فعالیت 1.9

 دقیقه(  01بحث کردن موضوع در سطح کالس ) 1.9الف.  

 دقیقه(  4ارائه خالصه درس ) 1.9ب.  

 دقیقه( 1) فراگیراندن تکالیف به دا 1.9پ.  

 دقیقه(  1معرفی کار جلسه بعد ). 3

 

 دقیقه(  11) آزمونجلسه 

 دقیقه(  1) وبش خوش .0

 دقیقه(  3) فراگیرانچک کردن تکالیف  .1

 دقیقه( 91انفرادی ) صورت بهگرفتن امتحان  .9

 دقیقه(  11)  ها تیمکار و چک کردن دونفره در  .4

 قیقه(د 03کار تیمی و ارزیابی تیمی ) .1

 دقیقه(  01) فراگیرانارائه پاسخ صحیح به  .3

 دقیقه( 3ی اجمالی درس جلسه بعد )معرف .1

 

 .پردازم میدرک مطلب خودم خواندن و  های کالسدر ذیل به انعکاس موارد فوق در یکی از  

  

  آموزش اول:جلسه 

قبل  و یا دروس درس مرور بهست یک موزیک مالیم در حال پخش ا که یدرحالمختصر  وبش خوشدر این جلسه بعد از یک 

. دلیل گیرد میصورت  کند میتعامل و بحث و پرسش و پاسخ را تشویق  حال درعین. این مرور در فضایی آرام که پردازم می

از بین برود و  فراگیراناین است که ترس و اضطراب احتمالی  من های کالسدر  بخش آرامشاستفاده از موزیک مالیم و 

بودن کارایی مغز را هم  بخش آرامشضربان قلب باشد عالوه بر  تمیر همضمن اینکه موزیکی که کنند. شتری بیاحساس امنیت 

به ارائه موضوع درس جدید که قرار  در مرحله بعد. شوند میدر چنین شرایطی هر دو نیم کره مغز فعال  چراکه کند میبیشتر 

برخی را به چالش بکشم و از این طریق  فراگیرانباالتری از تفکر  ایه الیهکه  کنم میو سعی  پردازم میاست پوشش داده شود 

ارتباط دهم. خود ارتباط دادن مطالب جدید به مطالب قبلی به معنادار شدن مطالب  ها آنمطالب درس جدید را به دانش قبلی 

است.  شده مطرحهم متا تئوری کمک زیادی خواهد کرد. البته این موضوع در اسکدر مراحل بعد  ها آن جدید و یادگیری بهتر

فرایند یادگیری در این مرحله از قبیل اینترنت  ییها یتکنولوژ کارگیری به واز قبیل بارش ذهنی  هایی تکنیکپرسش و پاسخ و 

مستقیم و یا  طور به فراگیرانکلمات کلیدی و نیز نکات گرامری را به  کنم می. در همین حین سعی کند میرا تسهیل 

باال باشد لغات کلیدی و نکات گرامری را  هوش و استعداد و حوصله کالسسطح توان و اگر  معموالًعرفی نمایم. م غیرمستقیم

سازمان دهنده مطرح  سؤالمرحله چند  بعدازاین. کنم میو از طریق مثال و شعر و داستان و غیره معرفی  میرمستقیغ صورت به
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 سؤاالتاین  های ویژگیرا بحث کنند. از  سؤاالتاحتمالی به آن  های سخپادر پنج دقیقه  خواهم می فراگیرانو از  کنم می

دانش قبلی خود را در آن  شوند میو باعث  کنند میرا بیشتر درگیر یادگیری و متمرکزتر  فراگیرانسازمان دهنده این است که 

بگیرند. ضمن اینکه این تکنیک بهتر به یاد بیاورند و با گفتمان آن دانش را جهت کسب دانش جدید به خدمت  ها نهیزم

 ها آندانش درک و سطح  ارتر کرده که این خود باعث بهبودمعناد فراگیرانکه گفته شد مطالب جدید را برای  طور همان

 .شود می

دقیقه مطالعه نمایند و  8انفرادی و با سرعت در مدت  صورت بهکه متن مربوطه را  شوند میتشویق  فراگیران سپس  

 فراگیرانکه  شود میسازمان دهنده درست بود و یا نه؟ ضمن اینکه این فعالیت باعث  سؤاالتشان به های پاسخیا ببینند که آ

کل  تر روانتصویر کلی از درس جدید به دست بیاورند که این خود به کمک مراحل بعدی آمده و باعث فراگیری بهتر و  یک

کرده و در  یگذار عالمتکه مطالب مشکل و یا مبهم را  شود میخواسته  فراگیراندر این مرحله از  طور همیندرس خواهد شد. 

در این مرحله باید بدون سروصدا و فقط با چشم مطالعه کنند که این تکنیک  فراگیرانتوجه کنند.  ها آنمراحل بعد بیشتر به 

خواهد داد. تکنیک نوت برداری به آن عادت کنند سرعت خواندن و درک مطلبشان را افزایش  که درصورتیو  درازمدتخود در 

 .  شود میهم در این مرحله تشویق 

در دو نفره  صورت بهیشان ها تیمشان در دوستانخودشان را با  های یافتهه ک شود میخواسته  فراگیراناز  در مرحله بعد  

و درک خود از  ها پاسخی ها تتفاوکه به  شود میخواسته  فراگیراندقیقه به اشتراک و بحث بگذارند. در این مرحله از  1مدت 

معنی لغات و جمالت مشکل را به هم  شود میخواسته  ها آناز  طور همینشان توجه ویژه کنند. انو درک دوست ها پاسخمتن با 

 فراگیراناز  سپسز متن به دست آورند. درک بهتری ا فراگیراناست که  نیمرحله ایادآوری نمایند. هدف اولیه از این 

 موردنظرو چهره به چهره نشسته و به رفع نهایی ابهامات در لغات و متن  یا رهیدا صورت بهیشان ها تیمبا اعضای که  خواهم می

اینکه از  تر مهمدشوار و یا پیچیده متن به دست آورند.  احتماالًسعی کنند درک کلی و روانی از جمالت  باید ها آنند. بپرداز

و دنیای واقعی ارتباط دهند. این تکنیک  شان شخصی های تجربهمطالب متن را به  که تا حد امکان شود میخواسته  فراگیران

 های محیطدر  ها آن وشنود گفتبوده و نیز در مهارت  مؤثردرس بسیار  مؤثرتربرای فراگیری و درک  زبان های کالسدر  ویژه به

ی در این مرحله انجام دهند این است که باید سعی تیم صورت بهباید  فراگیران. کار دیگری که گذارد میبه سزایی  تأثیرواقعی 

قادر خواهند بود که درک و دانش  فراگیرانی اصلی متن تهیه نمایند. در این مرحله ها ایدهیا لیست از  کنند یک اوت الین و

و  ها روشبا  ها نآخود را ارزیابی نمایند. همچنین در این مرحله  درواقعیشان مقایسه کرده و ها تیمخود را با سایر اعضای 

و حتی و دانش  ها استراتژیآشنا شده و بدین سیاق سایر اعضای تیم خود در طول فرایند بحث و گفتمان  مؤثرتر های استراتژی

فرصت بیشتری برای تفکر و  فراگیرانکه مشخص شد در این مرحله  طور همان. دهند میخود را ارتقاء اجتماعی  های مهارت

 شان برای ورود به مرحله بعدی که بحث کالسی است دارند.نفس اعتمادبه یان و نیز ارتقاشهای مهارتبسیج کردن 

 مرحله. در این شود میدوباره معرفی  فراگیرانبرای بحث کالسی به  شده دادهدر پنج دقیقه آخر کالس موضوع ارائه   

با مقایسه کردن  مثال عنوان به -در متن آمده است  ازآنچهبا پرداختن به اطالعاتی فراتر  کنم میمعلم سعی  عنوان به جانب این 

را به  فراگیرانانتقادی تفکر  ویژه بهباالتری از تفکر  های الیه -و نظرات نویسنده با واقعیات دنیای پیرامون خودمان  ها ایده

ی ها ایدهظرات و همانند تکنیک بارش ذهنی نقطه ن هایی تکنیک کارگیری بهاز طریق  کنم میچالش بگیرم. همچنین سعی 

 فراگیرانرا مطرح کنند. ضمن اینکه در این مرحله از  ها آنرا تشویق نمایم که  ها آنو  خلق نموده فراگیرانجدیدی در اذهان 

که با  کنم میکنند. خودم هم سعی  وتحلیل تجزیهخود من را نقد و  ازجملهی دیگران و ها ایدهکه آزادانه نظرات و  خواهم می

را  ها بحثشرکت نموده و این  ها بحثفعاالنه در این  ها ایده سازی شفافو نیز درخواست برای  ها آنب کردن تشویق و ترغی

 به خاطرکه معدود دانش و یا مهارت ناقص خود را اصالح کرده و به  کند میکمک  فراگیرانتسهیل نمایم. این مرحله به 

که تالش کنند به یک درک واحد از  شود میخواسته  ها تیمرحله از سپاری عمیق مطالب در ذهن خود بپردازند. در آخر این م

بحث  بندی جمعو به  ادهارائه د فراگیرانحث کالس را به چکیده بو یا یکی از داوطلبان خودم  نهایتاًبرسند.  شده ارائهمتن 

 . میپرداز یم

که  دهد می جانب اینفرصت را به  ن مرحله آخر و یا همان بحث کالسی اینای  ویژه بهالزم به یادآوری است که 

را ارزیابی نمایم که این  فراگیران تک تککالسی  های فعالیتنامحسوس درک و هوش و استعداد و میزان شرکت در  صورت به



 دکتر سید محمد حسن حسینی – : کاتالیزور و اسلحه آموزشی من!"ی تیمی رقابتییادگیر"

 

77 
 

که  افتد میموقعی اتفاق  فراگیرانقسمتی از ارزشیابی  به عبارت دیگر،. شود می فراگیرانخود باعث کاهش استرس و اضطراب 

دیگران  سؤاالتپرسیدن، پاسخ دادن به  سؤال، نقد کردن دیگران، توضیح دادن، ها ایدهکردن  سازی شفافدر حال بحث،  ها آن

  و مقایسه سطح دانش خود با سطح دانش دیگران هستند.

درس را ، درس سؤاالتضمن پاسخ دادن به برای جلسه بعد که  شود میخواسته  فراگیراندر پایان این جلسه از 

طراحی و آماده نمایند. قعیات دنیای واقعی در درس و وا شده ارائهی مطالب ها تفاوتراجع به  سؤالکرده و تا پنج  خالصه

گرفته خواهد شد. همچنین آدرس چند  شده ارائهجامع از درس  آزمونکه جلسه بعد یک  شود میادآوری ی ها آنبه  طور همین

که خود  شود میخواسته  ها آنداده خواهد شد و یا از  فراگیراندارند به  هشد ارائهکه مطالبی در ارتباط با درس  سایت وب

 سؤاالتکرده و  تر عمیقاز جهات متفاوت  شده ارائهمطالبی مرتبط در فضای مجازی پیدا کرده تا بتوانند درک خود را از متن 

ی خود را ها بحثم استفاده کنند و آزادانه که از مودل و ویکی کالس ه خواهم می فراگیراناز  ضمناًطراحی نمایند.  تری جامع

 در آنجا ادامه دهند. 

در این پروسه که در این بخش توصیف شد  ها تیمیا همان رهبران  و ها کاپیتاندر خاتمه باید یادآوری نمایم که 

یشان ها تیمت نهایت تالش را برای موفقی ها آنکه گفته شد  طور همان. نمایند میدر موفقیت کالس ایفا  یا عمدهنقش 

زمینه بخش مربوط  در این)برای توضیح بیشتر  که این زحماتشان نادیده گرفته نخواهد شد دانند می خوبی به چراکه نمایند می

 ید(.مطالعه کندر همین فصل را  جانب اینبه سیستم ارزشیابی روش تدریس 

 . دهد می شانن جانب این های کالسرا در  آموزشدر مرحله  تأکیدشکل زیر مراحل مورد 
 

 
 «تیمی رقابتی یادگیری»تدریس در روش  آموزشمربوط به مرحله  های فعالیت: 9ل شک 

 

پنج  آموزشدر جلسه  جانب اینکه در توضیحات و همچنین در نمودار باال مشخص است در روش تدریس  طور همان

این فرصت را دارند که  فراگیران، دهم میارائه ره غیاز طریق اینترنت، ویدئو و درس را  جانب اینکه بعدازاین: مرحله داریم

فرصت دارند که درک خود را از آن مطلب با یکی از دوستانشان در تیم  ها آنسپس ذهنی و انفرادی به آن بپردازند.  صورت به

اک گذاشته و در در مرحله بعد این فرصت را دارند که درک و فهم خود را با اعضای تیمشان به اشتر خود به اشتراک بگذارند.

و باالخره در  در درس ژرفای بیشتری ببخشند. شده ارائهخود را از مطالب  و فهمدارند درک  باهمضمن بحث و گفتمانی که 

این  های ویژگی. از دیگر پردازند میمرحله نهایی شاگردان ادراک و آراء و نظرات خود را به بحث گذاشته و به نقد و قضاوت 

 ها آنبپردازند.  ها آنبه  تر عمیق طور بهخود را به یاد بیاورند و  فراگرفتهمطالب  شوند میاگردان تشویق مرحله  این است که ش

این دو مرحله از  خود نمایند. یها یمیت همبه  ها آننیز سعی در تفهیم خود دلیل بیاورند و  های یافتهباید برای دفاع از درک و 

 نفس اعتمادبهکاهش یافته و با  باشد میبرای مرحله نهایی  که بحث کالسی   اه آنکه استرس  شود میپروسه تدریس باعث 

این فرصت را دارند که درک و فهم خود را در معرض قضاوت  فراگیرانبنابراین در مرحله آخر  و  بیشتری وارد آن شوند.

 شده  گرفتهاین شرایط باید به اطالعات فرادر  ها آنو نظرات دیگران را به چالش بکشند. همچنین  ها ایدهدیگران بگذارند و نیز 

را در شرایط ) شبهه( واقعی به کار بگیرند که این خود در ماندگارتر کردن مطالب در  ها آنخود در مرحله قبلی مراجعه کرده و 

دگیری ژرفا و معنا به یا که این تر مهمو  کند میفرایند یادگیری را تسهیل   ها فعالیتتمام این  .کند میکمک زیادی  ها آنذهن 

 تدریس معلم

 کار انفرادی

 کار دو نفره

 کار تیمی
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 فراگیرانپایان کالس از . در شود می یتر یطوالنمطالب بعد از مدت  یادآوریبه  تر راحتخود باعث  نوبه بهو این  بخشند می

 برای امتحان حاضر شوند.نیز کلیدی از درس طراحی کنند و  سؤالچند  کالیف مربوطه را انجام دهند وکه ت شود میخواسته 

 

 ان جلسه دوم: امتح 

تکالیف چند تن از  شود میهمانند مرحله تدریس موزیک مالیمی پخش  که اینضمن  پرسی احوالبعد از سالم و  جلسهاین در 

همکاران و یا  درواقعیا همان افراد برتر کالس که  من های کالس والبته گاهی هم از کامپیوتر. کنم مین  را چک شاگردا

که در  سؤاالتی انفرادی به  صورت بهکه  خواهم می کالس از سپس کار را انجام دهند.که این  خواهم مینمایندگان من هستند 

اتفاقی انتخاب  صورت بهرا  ها آنو چند عدد از  کنم می آوری جمعرا  ها برگهپاسخ دهند. در آخر  دهم میاختیارشان قرار 

ها را  برگهبخواهم کل  هرگاهالبته . نمایمارزیابی  بلدر جلسه ق شده ارائهمطالب آن شاگردان را از  درک و فهمتا میزان  کنم می

که  شود میباعث  ها ارزیابی. این نوع نمایم میارزیابی  ام دادهلیت مسئوو  ام کردهاعتماد  ها آنمن ها که به با کمک کامپیوتر

 شده ارائه به مطالبری بیشتدقت  اب کنند میو از جلسه بعد سعی  هستندنتیجه برسند که امتحانات مهم به این  فراگیران

که همان  خواهم میدوباره از شاگردان  ها برگه آوری جمعبالفاصله بعد از  را در امتحانات کسب نمایند. بهتریبپردازند تا نمره 

که  خواهم می ها آنپاسخ دهند. بعد از  حدود ده دقیقه از یشان ها تیمدو نفره در  صورت به دوستانشانرا با  سؤاالت

شان را های پاسخکنند و اگر الزم شد  نظر تبادل  ها آنیشان به اشتراک گذاشته و راجع به ها تیمان را با تمام اعضای شهای پاسخ

که  شوند میتشویق  ها آنمشترکی برسند.  های پاسخبه  سؤاالتباید سعی کنند برای تمام  ها آندر این مرحله اصالح نمایند. 

از هر تیم فقط  درنهایت کامل شود. تر ضعیفدانش افراد  صورت بدیناسخ هم بپردازند تا به بحث در مورد دالیل خود برای هر پ

به تصحیح شود.  شکل اعضای تیمصاحب آن پاسخنامه و نیز تا برای ارزیابی  شود میاتفاقی انتخاب  صورت به نامه پاسخیک 

در اینجا ممکن است از  !کند میرا هم مشخص  نمره تیماست اتفاقی انتخاب شده  صورت بهعضوی که  های پاسخ عبارت دیگر،

خاص دلیل و برهان  سؤاالتبرای پاسخش به که بخواهم است یابی خود و تیمش انتخاب شده شبرای ارز اش برگهشاگردی که 

نند و و با انگیزه بیشتری در فرایند یادگیری شرکت ک تر فعالکه تمام اعضای هر تیم  شود میاین استراتژی باعث  بیاورد.نیز 

در اختیار  صحیح های پاسخ نهایتاً احساس مسئولیت کنند. هم  تیمشانبرای یادگیری خود بلکه برای یادگیری اعضای  تنها نه

را برای رفع اشکاالت خود تا هنوز شوق و اشتیاق تا در مورد درک و فهم خود به قضاوت بنشینند و  گیرد میشاگردان قرار 

در آخر  ماندگارتر شود.و  تر عمیق شان یادگیری درنتیجه بپردازند و ها آننش خود هستند به دا خألدارند و آماده پر کردن 

قبلی و آمادگی  نهیزم شیپدر جلسه بعد با یک  فراگیران صورت بدینتا  کنم میمعرفی  فراگیرانجلسه موضوع جلسه بعد را به 

تقادات و ان ،و انجام تکالیف مربوطه و ارائه نظرات حث کالسکه برای  پیگیری مبا خواهم می ها آناز  ضمناً. وارد کالس شوند

 مراجعه نمایند.  جانب این الگبه وب هایشان پیشنهاد

 توالی خاصی داشتند.( آزمون) در این جلسه  ها فعالیت کنید میمشاهده  4که در شکل  طور همان 

 
  «ییادگیری تیمی رقابت» های کالسدر  آزموندر جلسه  ها فعالیت  4ل شک

 

 کار انفرادی
ارزیابی توسط 

 معلم
ارزیابی توسط 

 اعضای تیم
 کار تیمی

ارزیابی 
 عملکرد تیم
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امتحان دادن انفرادی : باشد میپنج مرحله شامل  آموزشهمانند جلسه هم  آزموندر جلسه  ها فعالیت بنابراین  

. کار تیمی و ارزیابی تیمی ، کار و ارزشیابی دو نفره،شوند میاتفاقی انتخاب  صورت بهکه  چند فراگیر های برگه، ارزیابی فراگیران

فرصت دهم  ها آنیا تیمی امتحان دهند این است که به  دو نفره و صورت بهتا  دهم میاجازه  انفراگیربه  جانب اینفلسفه اینکه 

اجتماعی را  های مهارتو  ها نگرشتفکر،  های سبکو  ها روشو نیز  مسئلهحل کردن و حل  سؤالو  زنی تست های استراتژیتا 

و یا توضیح  پردازند میدوستانشان دارند به پاسخی  مثال نوانع بهکه  افتند میهنگامی اتفاق  مورز یکدیگر یاد بگیرند. این اا

را افزایش داده و سبب  فراگیرانو نیز دانش  ها آگاهی. بنابراین این تکنیک سطح فکر و کنند میبلند فکر  درواقعو  دهند می

 فراگیراناصلی  های انگیزهاز  . یکیشود می - غیرمستقیممستقیم و یا  طور به - ها آنیادگیری و اجتماعی  های مهارت یارتقا

. باشد می ها تیمبه سایر  شان برتریدانش خود و اثبات  یی ارتقاهای محیطیشان در چنین ها تیمبرای مشارکت با اعضای 

فرایند یادگیری و  صورت بدینتا  هست آموزش امتحان در خدمت جانب این های کالسدر  درواقعکه مشاهده شد  طور همان

در  -انفرادی امتحان دهند  صورت بهکه باید  – فراگیران. البته ارزشیابی نهایی تسهیل و تسریع شود آموزشی رسیدن به اهداف

 .پردازم میکه در همین فصل به معرفی آن  باشد میبسیار دقیق و  شود میمرتبه انجام  دویک و یا و یا سال  هر ترمطول 

 ببینید. مربوط به آن شکل زیر را آزمون و جلسهک درس مربوط به ارائه ی های فعالیتدر خاتمه برای مرور  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . شوند میاداره  «یادگیری تیمی رقابتی» تدریس ی که با روشهای کالسدر ارائه یک درس در  آزمونو  آموزش. مراحل 1شکل 

ر نظر گرفتن هر خاصی است که بدون د های مکانیسمتابع  جانب اینبا روش  آموزشکه مشاهده کردید  طور همان

بسیار سیستماتیک،  ها مکانیسماین است.  شده گرفتهبه کار  جانب اینتدریس ادعا کرد که روش  توان مین ها آنیک از 

هر درس در دو جلسه و هر جلسه در پنج مرحله  به عبارت دیگر،. اند شده طراحیبر مبنای اصول علمی و استراتژیک و هدفمند 

و پرسش را به همراه دارد باعث تعامل و بحث و  سؤالدر محیطی که شک و تردید و تحقیق و  سمیمکانی. چنین شود میارائه 

به رشد و بالندگی  نهایتاًکه  شود میمتنوعی  های استراتژیو نظرات و تفکرات و راهبردها و  ها ایدهگفتمان و خلق و ارائه 

( را یک امر عادی و ساده که با گوش کردن و زبانه یادگیری )تدریس رایج ک های روش. بنابراین برخالف انجامند می فراگیران

یادگیری  جانب اینروش تدریس  پندارند می افتد میتصنعی اتفاق  های محیطحفظ کردن و تکرار کردن و بازگویی کردن در 

بر این باور  جانب نای. همچنین طلبد می( را یک پروسه پیچیده در نظر گرفته است که نظم و برنامه و تالش و پشتکار زبان)

که همانند آنچه در باشند و نه این فراگیرانی، خالقیت و تفکر انتقادی پذیر ریسکیادگیری باید مشوق  های محیطهستم که 

را در اذهان به صلیب  ها اندیشهپادگانی اداره شوند که خالقیت و تفکر انتقادی و  های روشست به رایج اسنتی  های روش

 زباناین باور هستم که  گفتگو نیز مهم است. ضمن اینکه بر زبانمعنادار بودن محیط و  جانب این ایه کالس. در کشند می

را  01)فصل  رهایی ستم دیدگان نهایتاًو  ابزاری هست برای تفکر و بحث و گفتمان برای پیشرفت تحصیلی و رشد و تکامل

 ببینید(.

  

 یادگیری تیمی رقابتی «یدف»

 روش تدریساین  باشد می تر باهوش فراگیرانمطلوب  رسد میکه به نظر  جانب اینروش تدریس  های مکانیسمظاهر  رغم علی

انگیزه و تالش گروه  و وحقوق حقکه توضیح داده شد  طور هماناست. البته  شده طراحی تر ضعیفبرای رشد و تعالی شهروندان 
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تا حدود زیادی در خدمت  تر باهوشفراد و نبوغ ا ها توانایی به عبارت دیگر،. نادیده گرفته نشده استبه هیچ عنوان نیز اول 

ست ادر عمل در خدمت توانمند ساختن ضعفا  جانب اینبنابراین روش تدریس . است شده دادهقرار  تر ضعیفبهبود شرایط گروه 

  .مون ماپیراامعه در دنیای و چه در ج ها کالسچه در  - شوند میاکثریت هستند اما نادیده گرفته  غالباًکه 

ی مهارتی دیگر و ها تکنیکتوانایی خواندن و نوشتن و یا توانایی انجام بر این باور هستم که  جانب اینضمن اینکه  

 اما باشد میری در تعامالت روزمره الزم و ضرو -سنتی هستند  های روش تأکیدکه مورد  – ها آنحتی توانایی به کار بردن 

با اکثریت مغلوب و یا همان مظلومان و ستم دیدگان را ندارند  -چه رسد به گفتمان کردن -وقتی اقلیت حاکم میلی به شنیدن

 پذیر مسئولیتاجتماعی از قبیل درست گوش دادن و  های مهارت آموزشحتی چندان مثمر ثمر نخواهند بود.  ها تکنیکاین 

 -مدرن امروزی هستند  های روش تأکیدکه مورد  -به نسل فردا  ها آنبودن در قبال دیگران و تعامل مثبت و سازنده داشتن با 

و فساد و غارت و ریا زندگی  عدالتی بیاز ظلم و ستم و  در دنیایی پر ها آنالزم و ضروری است اما واقعیت این است که اگر 

ست که این نی صرفاً جانب اینهدف روش تدریس  مر نخواهد بود. بنابراینی هم خیلی مثمر ثهای مهارتکنند تدریس چنین 

را ارتقاء دهد بلکه  ها آنارتباطی و تعاملی  و اجتماعی  های مهارت صرفاًیا  کمک کند و فراگیرانآکادمیکی و علمی به  ازنظر

است که  شده طراحی یا گونه به جانب اینروش تدریس  :ین موارد هدف مهم دیگری نیز داردعالوه بر ا جانب اینروش تدریس 

و  دهد میارتقاء  فراگیرانو شرایط پیرامون را نیز در  ها ایدهمسائل و  وتحلیل تجزیهو قدرت  (انتقادی)تفکر  و کیفیت ها توانایی

کردن نسل فردا نسبت به مسائل  آگاهبیدار و  جانب اینروش تدریس دیگر هدف اصلی  .آورد میبار  ستیز ظلمرا  ها آن زمان هم

و  بخش آگاهیبه عوامل  ها آنتبدیل  نهایتاًو  ها آنکردن  نیز توانمندد و اجتماعی سیاسی پیرامون خو مسائل ویژه بهمتفاوت و 

و نکته اینجاست  که توانمند .  این ادعا باید کل این کتاب را مطالعه بفرمایید( تائید)برای  باشد میانتقادی مردمان  بیدارسازی

مستبد و  رهبرانخود به معنی به زیر آوردن  نوبه بهمنجر خواهد شد که  ها آنبه آزادی  نهایتاًن ضعفا کرد آگاهساختن و 

سعی دارد  جانب اینروش تدریس بنابراین  .اند گرفتهخود در نظر  التجاره مال عنوان بهرا  مستضعفانو ریاکار است که  خودکامه

 صورت بدینیل کند تا ی در دنیای پیرامون خود را دارند تبدتأثیرگذارنسل فردا را به عوامل تغییر و توسعه و کسانی که قدرت 

به  ها کالسجهان سوم در  کشورهایدر  ویژه بهروش تدریس باید این  شرایط زندگی خود و هم نوعان خود را بهبود بخشند.

 .باشد مین امستضعف رهاسازی در عمل راهبردی استراتژیک برایش تدریس این رو چراکهخدمت گرفته شود  

 

 یادگیری تیمی رقابتی «برنامه» 

یا خواندن و ترجمه  به تدریس گرامر و لغت و صرفاً شود مین زبان آموزشباور بر این است که در  جانب اینوش تدریس ردر  

 ویژه به، اجتماعی، فرهنگی و ای محاوره های جنبه آموزشباید به  ها مهارتعالوه بر این  زبان آموزشکردن پرداخت. در 

متفکر، خالق، منتقد، متمدن و  هایی انسانما  های کالس های خروجی رتصو بدیننیز پرداخت تا  زبانسیاسی  های جنبه

قرار دهند. برای درک  تأثیرخود دنیای پیرامون خود را درک کنند و در صورت لزوم تحت  نوبه بهسیاسی بار آیند تا بتوانند 

ک روش تدریس یادگیری تیمی تئوری های پایهکه به معرفی را  دهمل فص جانب اینتئوریک روش تدریس  چهارچوببهتر از 

 مطالعه بفرمایید. پردازد می جانب اینسیاسی  آموزشیتئوری به معرفی  ویژه بهرقابتی و 

 

 یادگیری تیمی رقابتیدر  «انهیزه»ایمیت  

در  انفراگیر. نداشتن انگیزه در بین اند کردهتمرکز  فراگیرانبر اهمیت نقش انگیزه در پیشرفت تحصیلی  اخیراًمحققان زیادی  

دوم  زباننه  و باشد میخارجی  زبان عنوان به)انگلیسی(  زبان ها آندر  که  ناهمانند ایر در کشورهایی ویژه به زبان های کالس

که  شود میمشخص  ازآنجا. اهمیت نقش انگیزه باشد می( زبان) آموزشناکامی  درواقعو  فراگیرانعلت اصلی عدم موفقیت 

در میزان  یا کننده نییتعو فراگیری آن و نیز عامل  زبانبه  فراگیراننگرش  یده شکلین عوامل در تر مهمیکی از انگیزه بدانیم 

( و رسیدن زباندر فراگیری ) ها ضعفانگیزه موتور محرک غلبه بر  در واقع .باشد میدر فرایند یادگیری  فراگیراندرگیر شدن 

و  بود که محیط متنها در صورتی موفق خواه هایم کالسدر  هاین است ک جانب این فرض شیپ. باشد می( آموزشیبه اهداف )

 ام کردهسعی  جانب اینی است که فرض پیشد. بر مبنای چنین نبده فراگیرانبه را انگیزه کافی  آموزشی های مکانیسمشرایط و 
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و  ها فعالیت، تکالیف، موزشیآمواد  مثال عنوان بهانگیزه کافی برای یادگیری ایجاد نمایم.  فراگیرانمتفاوت در  های کانالاز 

 .نمایند میایجاد  فراگیران درکه انگیزه کافی را  اند شده طراحیسیستم ارزشیابی من همه و همه طوری 

 

 یادگیری تیمی رقابتیدر  «آموزشیمواد »

احساس نکنند  یرانفراگدر یادگیری دارد اما واقعیت این است که تا  ای کننده تعیینکه توضیح داده شد انگیزه نقش  طور همان

را در فرایند یادگیری دارند انگیزه کافی را نخواهند داشت.  ها آنپتانسیل درگیر کردن  آموزشیمواد  ازجملهکه عوامل متعدد 

 شوند میبکار گرفته  شوند میاداره  جانب اینی که با روش تدریس های کالساز قبیل کتب مرجعی که در  آموزشیبنابراین مواد 

را افزایش   ها تیمقدرت کار تیمی و  ویژه بهتمرینی و  زبانانسیل را داشته باشند که کمیت، کیفیت، توالی و تنوع باید این پت

باشد.  آموزشیاین مواد  های ویژگیکالسی باید از دیگر  های فعالیتدر فرایند یادگیری و  فراگیراندهند. درگیر کردن فعاالنه 

آن کیفیت یادگیری را بهبود  تبع بهیادگیری و  های استراتژیی و زبان های رتمهاپروسه فراگیری  آموزشیچنین مواد 

انگیزه  و مندعی، محرک گفتمان، تعاملی، هدفباید جالب، متنوع، واق جانب این های کالسدر  آموزشی. بنابراین مواد بخشند می

کالسی و سیستم ارزشیابی مناسب در  های لیتفعاباید با تکالیف و  آموزشیآور باشند. نکته مهم این است که این نوع مواد 

ساپورت و حمایت شوند تا بتوانیم  کنند میرا تشویق ( 1)فصل  جانب اینبه اصول یادگیری  فراگیرانی که پایبندی های محیط

 ببریم. «یادگیری تیمی رقابتی»روش  کارگیری بهرا از  حداکثر بهره
 

 یادگیری تیمی رقابتیو  «تکالیف»

تیمی  صورت بهکه  گیرند میرا هنگامی یاد  زبانتا حدود زیادی  جانب این های کالسدر  فراگیرانر این است که واقعیت دیگ 

. باشند میو حیاتی بسیار مهم  دهم می ها آنکه به  یهای پروژهتکالیف و نوع  نقش . بنابراینپردازند میبه انجام تکالیفی 

را بیشتر  ها آن صورت بدینرا نیز منعکس کنند و   فراگیرانت زندگی روزمره تکالیف باید طوری باشند که واقعیا طورکلی به

قدرت باید  ها آنمتعدد را پذیرا باشند. ضمن اینکه  های واکنشو  ها پاسخباشند که  ای گونه به باید ها آننمایند.  مند عالقه

 تک تکتوان  از تر مشکلباید چالش آور و کمی  ها نآاینکه  تر مهمرا هم داشته باشند.  فراگیرانو درگیر کردن کامل  توجه جلب

 باشد مییتکار  ها آنباشند که الزمه انجام و یا حل و پاسخ به  یبه صورتباید  ها پروژهو تکالیف  به عبارت دیگر،باشند.  فراگیران

باید  ها پروژهتکالیف و  خالصه طور بهشوند.  ها تیمایش کارایی کار تیمی و بحث و گفتمان را تشویق نمایند و سبب افز تا بتوانند

 پتانسیل این را داشته باشند که 

 را افزایش دهند. فراگیرانانگیزه   .0

 آورند.  به وجودشرایط واقعی و ایده آلی برای یادگیری  .1

 آورند.  به وجودرا  ها تیمبه همکاری در بین اعضای  نیاز  .9

  شوند. فراگیرانسطح خالقیت و تفکر انتقادی  موجب بهبود  .4

 شوند. و ها تیممشوق تالش و پشتکار و رقابت بین   .1

 کیفیت یادگیری را افزایش داده و سبب ماندگاری بیشتر آن شوند.  .3

 

 شدت بهانفرادی انجام دهند  صورت به توانند می فراگیرانبکار گرفتن تکالیفی که  جانب این های کالسبنابراین در  

 عنوان به. کنند میبلکه مختل هم  کنند نمی لیتسهتشویق و  تنها نهکار تیمی را  ها پروژهاین نوع تکالیف و  چراکه شود مینفی 

 جانب اینکه  ندتکالیفی هست ازجمله ها فیلمدر مجالت و  ها مصاحبه یا نقد و بررسیسخنرانی و یا نوشته یک نقاد و نمونه نقد 

 .پردازم می ها آنبه  ام پیشرفته زبان های کالسدر 

 

 یادگیری تیمی رقابتیدر  «السیک یای فعالیت» 

 تأثیرگذاربسیار مهم و  جانب این های کالسکالسی هم در  های فعالیتنقش  ها پروژهو تکالیف و  آموزشیهمانند نقش مواد  

مورد  اند شده طراحی فراگیران نیازهایو  ها مندی عالقهتیمی که با توجه به  های فعالیت جانب این های کالس. در باشند می
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و ی، بررسی علل پذیر ریسکمفاهیم،  سازی شفاف، و نظراتطبیعی تبادل آراء  صورت بهی های فعالیت. چنین باشند می یدتأک

یا عدم  جمعی، حل مسائل و اختالفات و قضاوت کردن درباره موفقیت و گیری تصمیم، ها فرض پیش، تست کردن ها سبب

، ها بازیشامل توصیف کردن تصاویر،  ها فعالیت. برخی از این کنند میانفرادی و تیمی را تشویق  صورت به فراگیرانموفقیت 

 کنیم میکه در آن زندگی  ای جامعهی کالسی، نقد نقاط مثبت و منفی معلم، رهبر، ها بحثایفای نقش، تورنومنت های تیمی، 

 ها تیمتمام اعضای . باشد می هستندی که انعکاس دهنده مسائل دنیای واقعی مثل خرید کردن و سخنرانی کردن های فعالیتو 

از قبیل حل  آموزشیرسیدن به اهداف  منظور بهی های فعالیتکه در چنین  شوند میی خاص تشویق های مکانیسم واسطه به

 و غیره درگیر شوند. ها پروژهکردن مسائل و تمارین و انجام 

 

اعی سیاسـی شـاگردانم را   دهـد سـعی مـی کـنم آگـاهی هـای اجتمـ       ضمنا در کالسـهایم هـر گـاه فرصـتی دسـت          

رابطـه بـین دموکراسـی، دیکتاتورشـیپ و اسـالم و یـا رابطـه بـین انتخابـات ایـران            بـرای نمونـه مـا دربـاره    هم افزایش دهم. 

 دنیاپرسـت و دربـاری و بـدبختیها و فالکتهـای ملـت بـه       ن و یـا دربـاره رابطـه بـین آخونـدها و دیـن فروشـان       و گزینه هابسو

% جوانـان ایرانـی از اسـالم فاصـله گرفتـه انـد و یـا اینکـه         31ر راجـع بـه اینکـه چـرا بـیش از      پـردازیم. همـین طـو    می بحث

چرا در ایران فقرا روز به روز فقیرتـر و ثروتمنـدان روز بـه روز ثروتمنـدتر مـی شـوند و یـا حتـی راجـع بـه اینکـه چـرا افـراد              

 پردازیم.   می ظرشوند به بحث و تبادل ن ی حذف میمنتقد و دگراندیش مطرود و منزوی و حت

و  ها و پروژه، تکالیف آموزشیاز چنین مواد  یریگ بهرهکه اینترنت اقیانوسی غنی برای  شوم یادآورباید در خاتمه  

ی های کالس خواهیم میم باید بگویم که اگر ی سه قسمت قبل را خالصه نمایها بحثم در اینجا اگر بخواه .هستی های فعالیت

را داشته  پتانسیلاین باید  ها فعالیتو  ها و پروژه، تکالیف آموزشیموفق باشند مواد  شوند میاداره  جانب اینکه با روش تدریس 

 باشند که 

 را افزایش دهند. فراگیرانانگیزه  .0

 دهند.ارتقاء فرایند کار تیمی را  .1

ئله و و حل مس زنی تستیادگیری و  مؤثر های استراتژی کارگیری بهبه وجود آورند که  یا یریادگیمحیط  .9

 را تشویق نمایند. و اجتماعی گفتاری  ،نوشتاری های مهارت

 را تشویق به تفکر و بحث و گفتمان نمایند.  فراگیران .4

 کامل بفهمند.  طور به دهد میکنند که آنچه را معلم ارائه  کمک فراگیرانبه  .1

 . کارگیرند بهرا  فراگیرانباالتری از سطح تفکر  های الیه .3

 باشند. المللی بیندر سطح محلی و یا ملی بلکه در سطح  تنها نهنیای واقعی بازتابی از واقعیات د .1

ی که های ویژگیبا  جانب این های کالسدر  ها فعالیتو  ها پروژه، تکالیف و آموزشیاست که مواد  یادآوریالزم به  

بلکه به رشد  انجامند می فراگیرانگیری یاد های استراتژیو  ای محاوره های مهارتدانش و  یبه ارتقا تنها نهذکر شد  ها آنبرای 

 .کنند میهم کمک  ها آناجتماعی و نگرش و منش و شخصیت  های مهارت

 

 یادگیری تیمی رقابتیدر  «سیستم ارزشیابی» 

امتحان و کنکور محور است. این یعنی اینکه به  –در عمل  –آموزش و سیستم آموزشی ما  همانطور که بارها تاکید کرده ام 

فراگیران هم نکه امتحانات و کنکور در خدمت آموزش باشند این آموزش هست که در خدمت امتحانات و کنکور هست! جای ای

در که  می دانند که کسانی ها آننقش تعیین کننده ای که نتایج این امتحانات و کنکور بر سرنوشت آنها دارد را پذیرفته اند. 

و به  آورند ها و درنتیجه منزلت اجتماعی بهتری به دست می ها و شغل قعیتمو امتحانات و کنکور فعلی موفق عمل می کنند

کاری از جمله  فراگیران و خانواده ها و والدین آنها دست به هر خیلی از بنابر همین حساسیت موضوع سعادت می رسند!

برای اطالعات بیشتر راجع به ند. کنکور موفق شوفروختن فرش زیر پایشان می زنند تا فرزندانشان در امتحانات و به ویژه در 

اینکه سیستم آموزشی ناکار آمد ما و نیز کنکور چه خسارات جبران ناپذیری به جامعه و پیشرفت ما زده و می زند مقاالت 
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کنکور "و  "سیستم تعلیم و تربیت یا کارخانه گوسفند سازی"، "کالبدشکافی آموزش در ایران"تحت عناوین جانب  اینمرتبط 

 بخوانید. وبالگمرا در  "برای غارت مردمابزاری 

 

 :جانب برای حذف امتحانات )در مدارس و دانشگاه ها( و کنکور فعلی رژیم آموزشی ایران برخی دیگر از دالیل این

 

خودم شخصا وقتی برخی سواالت امتحانات و نمونه سواالت کنکور را مطالعه می کنم به راحتی متوجه غیر  .0

( و یا هر دوی (validity( و یا ولدیتی (reliabilityی شوم چرا که غالبا ریالیبلیتی  استاندارد بودن آنها م

 این موارد را به اندازه کافی و قابل قبول ندارند. 

 

همانطور که اشاره شد این امتحانات و کنکور غیر استاندارد محور آموزش و سیستم آموزشی ما شده اند و ما را  .1

یکی از دالیلی ضمن اینکه دور کرده اند. به معنای واقعی آن داشته باشد آموزش ای که باید از اهداف واقعی 

هم که دانش آموزان ما چیزی یاد نمی گیرند و از نظر علمی رشد نمی کنند و خود ریشه بسیاری از مشکالت و 

رس . استمی باشند به شدت استرس زا هستندکه  معضالت جامعه می شوند همین امتحانات و کنکور فعلی

کیفیت و ماندگاری یادگیری و حتی رفتار های اجتماعی دانش آموزان و خانواده های آنها و به تبع آن جامعه را 

 تحت تاثیر منفی خود قرار می دهد.
 

اگر برگزاری امتحانات و کنکور به شکل فعلی جز اسراف بیت المال و به بیراهه بردن جامعه چیز دیگری نیست.  .9

استفاده شود و امتحانات و کنکور بعنوان جایگزین جانب که در ادامه معرفی می کنم  نایاز سیستم ارزشیابی 

فرصت آموزش معلمان برای ارتقای دانش و فرهنگ و  "دو ماه"امتحانات و کنکور فعلی حذف شوند حداقل 

چرا که  داقتصاد مملکت هم کمک شایانی می کنبه این کار ضمن اینکه  .بینش شهروندان فردا بیشتر می شود

ی یک میلیون معلم که در فصل امتحانات عمال کالس ندارند از بیت المال حقوقبیش از دولت مجبور نیست به 

در مصرف  -!  دهد که نه تنها نتیجه ای مفید و قابل توجهی ندارد بلکه همانطور که اشاره شد ضرر هم دارد

 های کشور. بز و جنگلکاغذ هم بسیار صرفه جویی می شود که این یعنی بهبود فضای س

 

لو میروند و یا حتی سواالت امتحانات و حتی کنکور قبل از برگزاری آنها خیلی خیلی وقت ها خیلی جاها  .4

می  "تقلب"در جلسات امتحان فروخته می شوند. ضمن اینکه در خیلی مدارس هم خیلی از دانش آموزان 

 کنند.
 

رها نتیجه بهتری از آنها می گیرند چرا که آنها که مرفه تر شرایط امتحانات و کنکور فعلی طوری هست که پولدا .1

 استفاده کنند. خود و یا موسسات آموزشیاساتید معلمان و های خصوصی و گروهی  هستند می توانند از کالس

 

خاص.  مند و صاحب نفوذتوسط مافیاهایی قدرت –امتحانات و به ویژه کنکور ابزاری شده اند برای غارت مردم  .3

 را سرچ و مطالعه کنید. "مردمو چپاول کنکور ابزاری برای غارت "تحت عنوان جانب  ینامقاله 

 

رقم می خورد هولناک است.  بر مبنای این نوع امتحانات و کنکوراینکه سرنوشت افراد و در واقع سرنوشت جامعه  

علیل و  جامعه بار دیگر تکرار می کنم کهدر اینجا یک  امروز خودمان می بینیم.اشتباه فاحش را در آشفتگی جامعه  نتیجه این

بحران زده کنونی ما نتیجه بی تدبیری های مسیوالن و سیاست گذاران آموزشی بی سواد و سبک مغز ما می باشد. در چنین 

 و نیز با در نظر گرفتن نقش بسیار منفی و مخرب امتحانات و کنکور فعلی، کننده نمرات نقش تعیین ا در نظر گرفتنبشرایطی 

سیستم  -اگر در خدمت به مردم صداقت دارند  –امیدوار هستم که مسیوالن و سیاست گذاران آموزش و پرورش جانب  این



 دکتر سید محمد حسن حسینی – : کاتالیزور و اسلحه آموزشی من!"ی تیمی رقابتییادگیر"

 

84 
 

جایگزین برای امتحانات و  "بهترین"بعنوان  ام ارائه داده جانب به عنوان یک فرد متخصص حوزه آموزش اینکه ی را اارزشیابی 

 .می کنند در نظر بگیرندکرده اند و به آموزش و به تبع آن به جامعه وارد  کنکور فعلی که خسارات جبران ناپذیری را

 

 

 شود(یم جانب )که می تواند جایهزین امتحانات و کنکور فعلی  سیستم ارزشیابی این

و  جانب بجای امتحانات باید یادآور شوم که الزمه بکارگیری سیستم ارزشیابی اینخودم  ز پرداختن به سیستم ارزشیابیقبل ا

 جانب در تمام کالس ها در سطح ملی می باشد.  کنکور سراسری فعلی به خدمت گیری روش تدریس این

جانب در کالس هایم دو نوع روش سیستمانیک و هدفمند را برای  همانطور که در ویدیوی باال متوجه شدید این

 ارزشیابی دانش آموزانم بکار می گیرم:

 

 غیر رسمی  ارزشیابی روش .0

 تررسمی  شیابیارز سیستم .2

 

 

 غیر رسمی  ارزشیابی روش

تا میزان درگیر کنم م استفاده می "در جلسات تدریس"است به دفعات  که فالبداهه و غیر رسمی ارزشیابی را روشنوع این 

یم. ضمن شدن دانش آموزانم را در فرایند یادگیری و نیز درک و فهم آنها از آنچه آموزش مید هم را ارتقا و همزمان ارزیابی نما

جانب که بر کار تیمی در محیط  در کالس های ایناعضای تیم ها که همه شود  باعث می اینکه مکانیزم این روش ارزشیابی

بعد از اینکه مطلبی را تدریس می ری بیشتری با یکدیگر داشته باشند. در این روش ارزشیابی همکاهای رقابتی تاکید دارند 

را به صورت اتفاقی انتخاب می کنم و از او می خواهم که برای کسب نمره خودش و تیمش  اعضای یکی از تیم هایکی از کنم 

تواند از طریق گرفتن معدل  مینیز یک تیم ره نهایی نم جانب را )غالبا به صورت شفاهی( بدهد. سوال و یا سواالت اینپاسخ 

محاسبه شود. به عبارت دیگر، در   نار آخرین امتحصورت اتفاقی انتخاب شده  و میانگین  نمره سه عضو دیگر د نمره عضو به

شان  که میانگین 11و 31و  11)از صد( و نمرات سه نفر دیگر به ترتیب  81نفره اگر نمره  عضو انتخاب شده  4یک تیم 

در نظر  همتواند برای تیم  . این نمره می81و  31یعنی معدل  -خواهد بود  11باشد نمره نهایی عضو انتخاب شده  31شود  می

سازنده بین مثبت و د کمبود تأکید بر تعامل می شوگرفته  به کارتدریس هر جلسه در که  ارزشیابی  گرفته شود. این روش

ند. برای آشنایی ک جبران میکه در پایین معرفی شده است  جانب روش تدریس ایناصلی ها را در سیستم ارزشیابی  اعضای تیم

ها فصل  پذیری در بین اعضای تیم و ماندگار کردن تعامل مثبت و سازنده و نیز حس مسئولیتهای بیشتر برای ایجاد  با تکنیک

 ید.مطالعه بفرمایرا  (تفهبعد )
 

 

 رسمی تر ارزشیابی سیستم

پرسی ضمن  بعد از سالم و احوال، یکی دو و یا چند جلسه آموزش برگزار می شود آزمون رسمی که معموال بعد از زمان در

البته گاهی هم از . کنم شود تکالیف چند تن از شاگردان را چک می د مرحله تدریس موزیک مالیمی پخش میکه همانن این

خواهم که این کار  هستند میجانب  ایننمایندگان همکاران و یا یا همان افراد برتر کالس که درواقع  کامپیوترمن های کالس و

دهم پاسخ دهند. در آخر  نفرادی به سؤاالتی  که در اختیارشان قرار میصورت ا خواهم که به می کالس از سپس را انجام دهند.

آن شاگردان را از کنم تا میزان درک و فهم  صورت اتفاقی انتخاب می ها را به کنم و چند عدد از آن آوری می ها را جمع برگه

ها اعتماد  ا کمک کامپیوترمن ها که به آنها را ب . البته هرگاه بخواهم کل برگهنمایمارزیابی  در جلسه قبل شده مطالب ارائه

شود که فراگیران به این نتیجه برسند که امتحانات  ها باعث می نمایم. این نوع ارزیابی ام ارزیابی می ام و مسئولیت داده کرده
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متحانات کسب را در ا بهتریشده بپردازند تا نمره  به مطالب ارائهبیشتری دقت  اکنند ب و از جلسه بعد سعی می هستندمهم 

  نمایند.

 

صورت دو نفره  خواهم که همان سؤاالت را با دوستانشان به ها دوباره از شاگردان می آوری برگه بالفاصله بعد از جمع 

هایشان به اشتراک  هایشان را با تمام اعضای تیم خواهم که پاسخ ها می هایشان پاسخ دهند. بعد از  حدود ده دقیقه از آن در تیم

ها باید سعی کنند برای  هایشان را اصالح نمایند. در این مرحله آن نظر کنند و اگر الزم شد پاسخ ها  تبادل راجع به آن گذاشته و

شوند که به بحث در مورد دالیل خود برای هر پاسخ هم بپردازند  ها تشویق می های مشترکی برسند. آن تمام سؤاالت به پاسخ

شود تا برای  صورت اتفاقی انتخاب می نامه به درنهایت از هر تیم فقط یک پاسخ امل شود.تر ک صورت دانش افراد ضعیف تا بدین

صورت اتفاقی  های عضوی که به تصحیح شود. به عبارت دیگر، پاسخ شکل اعضای تیمصاحب آن پاسخنامه و نیز ارزیابی 

و  شیابی خودشاش برای ارز ه برگهدر اینجا ممکن است از شاگردی ک کند! نمره تیم را هم مشخص میاست انتخاب شده 

شود  بیاورد. این استراتژی باعث مینیز ش به سؤاالت خاص دلیل و برهان های برای پاسخکه بخواهم است تیمش انتخاب شده 

تنها برای یادگیری خود بلکه برای  تر و با انگیزه بیشتری در فرایند یادگیری شرکت کنند و نه که تمام اعضای هر تیم فعال

 هم احساس مسئولیت کنند.   شان گیری اعضای تیمیاد

 

تا در مورد درک و فهم خود به قضاوت بنشینند و خود گیرد تا  در اختیار شاگردان قرار می صحیح های نهایتاً پاسخ

یجه درنت ها بپردازند و دارند و آماده پر کردن خأل دانش خود هستند به آنرا برای رفع اشکاالت خود هنوز شوق و اشتیاق 

صورت فراگیران  کنم تا بدین ماندگارتر شود. در آخر جلسه موضوع جلسه بعد را به فراگیران معرفی میتر و  عمیقشان  یادگیری

خواهم که برای  پیگیری مباحث کالس و  ها می از آن. ضمناً وارد کالس شوندقبلی و آمادگی  نهیزم شیدر جلسه بعد با یک پ

 جانب مراجعه نمایند.  این الگهایشان به وب نظرات، انتقادات و پیشنهاد انجام تکالیف مربوطه و ارائه

 

 توالی خاصی داشتند.)آزمون(  ها در این جلسه  کنید فعالیت مشاهده می 4طور که در شکل  همان 

 
  «یادگیری تیمی رقابتی» های کالسدر  آزموندر جلسه  ها فعالیت  4ل شک

 

: باشد میپنج مرحله شامل همانند جلسه آموزش هم  آزموندر جلسه  ها لیتفعاهمانطور که مالحظه فرمودید   

، کار و ارزشیابی دو نفره، کار شوند میاتفاقی انتخاب  صورت بهکه  چند فراگیر های برگه، ارزیابی فراگیرانامتحان دادن انفرادی 

یا تیمی امتحان دهند این است  دو نفره و صورت بهتا  دهم میاجازه  فراگیرانبه  جانب اینتیمی و ارزیابی تیمی. فلسفه اینکه 

و  ها نگرشتفکر،  های سبکو  ها روشو نیز  مسئلهحل کردن و حل  سؤالو  زنی تست های استراتژیتا فرصت دهم  ها آنکه به 

دارند به پاسخی  دوستانشان مثال عنوان بهکه  افتند میهنگامی اتفاق  مورز یکدیگر یاد بگیرند. این ااجتماعی را ا های مهارت

و بینش و نیز دانش  ها آگاهی. بنابراین این تکنیک سطح فکر و کنند میبلند فکر  درواقعو  دهند میو یا توضیح  پردازند می

در . شود می - غیرمستقیممستقیم و یا  طور به - ها آنیادگیری و اجتماعی  های مهارت یفراگیران را افزایش داده و سبب ارتقا

 کار انفرادی
ارزیابی توسط 

 معلم
ارزیابی توسط 

 اعضای تیم
 کار تیمی

ارزیابی 
 عملکرد تیم
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دانش خود و  یهایی ارتقا محیطیشان در چنین ها تیمبرای مشارکت با اعضای  فراگیراناصلی  های انگیزهاز یکی هر صورت 

  . باشد می ها تیمبه سایر  شان برتریاثبات 

 

 

 شیوه نمره دادن به تیم یا و اعضای شان در کالس یای من

بار به  دو "حداقل"اند در هر ترم یا سال تحصیلی می توجانب که در این قسمت به آن می پردازم  این سیستم ارزشیابی این

 خدمت گرفته شود. 

 

استرس زا هستند و مانع یادگیری موثر و بلند مدت دانش آموزان می  "بسیار"بر خالف امتحانات و کنکور فعلی که 

و انگیزه آور برای درگیر  زیگان جانیاز نمرات برای ایجاد فضایی شاد و پویا و هکه ام  سعی کردهسیستم ارزشیابی این شوند، در 

م تا بدین ترتیب نیل به اهداف کناستفاده  گریکدیها با  آنو سازنده کردن کامل فراگیران در فرایند یادگیری و تعامل فعال 

ارزشیابی است در محیط های رقابتی که تمرکز بر کار تیمی جانب  های این در کالس آموزشی خود را تسهیل و تسریع نمایم.

 به فراگیران معرفی شوند: و یا سال ذیل است که البته باید در اول هر ترم  یها اسیها بر مبنای مق هریک از اعضای تیم نهایی

 

در اول ترم/سال، نمره امتحان در آخرین امتحانی که داده است.  اوبا توجه به نمره نمره نهایی فراگیر  % 41  .0

 ترم/سال قبلش مالک خواهد بود.

)میانگین نمرات  اش هیتفاوت آخرین نمره او با نمره پادرواقع که  اوبا توجه به پیشرفت  ی فراگیرنمره نهای % 01 .1

 . باشد می( اش یقبل

سطحش( در  اش )هم رده با معدل نمرات رقبای هم اونمره آخرین با توجه به مقایسه  نمره نهایی فراگیر 11% .9

 های دیگر.  تیم

 معدل نمرات اعضای تیم در آخرین امتحان.با توجه به  نمره نهایی فراگیر % 91 .4

 

بگیرد  31امتیاز  011تر و یا همان کاپیتان از  عنوان عضو قوی نفره( محمد به 4، اگر در یک تیم متوسط )لبرای مثا 

را کسب نماید روش محاسبه  91تر نمره  عنوان عضو ضعیف بگیرند و میالد به 31و  11عنوان اعضای متوسط  و علی و رضا به

 استاین  فرض بر ذیل یازبندیدر امت . البته قبل از آن باید یادآوری نمایم که قرار زیر خواهد بود ترم علی به مره نهایی و پایانن

، 41ها و میانگین نمرات اعضای تیمش در آخرین امتحان به ترتیب  او در سایر تیم یها رده که نمره پایه علی، میانگین نمره هم

 .باشد می 39.11و  41

 (. 11% ×41= 18اش ) امتیاز برای نمره ورقه 18 .0

 (. 11 -41= 11و  11% × 01=1.1) اش گذشتهنسبت به امتیاز برای پیشرفتش  1.1  .1

 (. 11-41=  91و  91% ×11= 3های دیگر )  در تیم شیها رده امتیاز برای میزان پیشرفتش نسبت به هم 3  .9

 (.39.11% × 91=  03.01امتیاز برای عملکردش در آخرین امتحان ) 03.01  .4

 

ند والبته برای اینکه این نمره ر که (18+  1.1+  3+  03.01= 11.31خواهد بود ) 11.31بنابراین نمره نهایی علی  

داده خواهد شد. نمره نهایی تیم علی هم میانگین و یا معدل نمرات اعضایش خواهد بود که همانند نمره  13شود به او نمره 

طور که  . هماناست ریپذ ها امکان های آن های کالس با مقایسه معدل تیم یبند رده طور همینشد. علی مصاحبه خواهند 

 هایشان در یک راستا بوده و همبستگی دارند. ها با ارزشیابی تیم شود ارزشیابی هر یک از اعضای تیم مشاهده می

 

پذیری و  ن شد بر ایجاد حس مسئولیتی که عنواقیاساول از چهار م مقیاسشوید که دو  اگر دقت کنید متوجه می

پذیری و نیز ایجاد تعامل سازنده بین  حس مسئولیت جادیسوم هم بر ا قیاسدرگیر کردن تمام اعضای هر تیم تمرکز دارند. م
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را  میشود که تمام اعضای هر ت سازنده میمثبت و جهت باعث به وجود آمدن تعامل  ازآن 9 قیاساعضای هر تیم تمرکز دارد. م

ها پشت سر  رده خود را در سایر تیم شان برای اینکه رقبای هم رساند که اگر به یکدیگر کمک کنند شانس این نتیجه می به

ها  به موفقیت آن هم شان میموفقیت ت که البتهشود که این خود به موفقیت تیم هم کمک خواهد کرد  بگذارند بیشتر می

سطحشان  بینند چراکه رقابت کردن با کسانی که هم توجه می سوم را جالب قیاستر این م ویژه فراگیران ضعیف کند. به کمک می

و ماندگاری تعامل مثبت و سازنده تمرکز دارد.  جادیهم بر ا -از چهار مقیاس باال  –چهارم  قیاسبینند. م هستند را ممکن می

های  ها و مهارت دانش و استراتژی یی ارتقادهد تا نهایت تالش خود را برا تر می انگیزه خوبی به فراگیران قوی قیاساین م

 شان بکنند. اعضای تیم

 

% موفقیت هر عضو از هر تیم به میزان 11جانب  طور که مشاهده کردید در سیستم ارزشیابی روش تدریس این همان 

خوبی  ها به ای تیم% از آن به میزان کارایی اعضای تیمش بستگی دارد. در این شرایط اعض91تالش و پشتکار و اراده خودش و 

شود  اگر از زیر کار شانه خالی کنند اولین نفری که متضرر شود خودشان هستند. این خود باعث می که رسند به این نتیجه می

های تدریس دیگری که بر  روشدر که برای یادگیری و پیشرفت خود احساس مسئولیت کنند. این در حالی است که 

% به موفقیت و پشتکار 011طور  موفقیت هر عضو تقریباً بهپا و غرب محبوب و رایج هستند و در اروکارگروهی تمرکز دارند 

های تدریس  کنند که این خود باعث ناکامی این روش ها احساس مسئولیت نمی سایرین بستگی دارد و بنابراین غالباً اعضای تیم

 .شده است

 

که  مقیاسچهار  مبنای آن نهایی یک عضو را که بر توان نمره  میبرای ساده تر کردن ارزشیابی دانش آموزان 

 ادشدهیبرای خود تیم نیز در نظر گرفت. در این صورت عضو  حتید برای تمام اعضای تیم و می آیتوضیح داده شد به دست 

شود که  ث میباعکار این  !دهد تواند عضوی انتخاب شود که تن به کار و همکاری نمی صورت اتفاقی انتخاب شود و یا می باید به

 کدیگر به کار ببرند.شان را برای موفقیت ی شان را جمع کنند و نهایت تالش حواساعضای تیم همه 

 

ایجاد جانب  اینهای  در کالسجانب  بواسطه سیستم ارزشیابی اینهای شاد و انگیزه آوری که  بنابراین در محیط

مبنای مقایسه  است و نیز بر CIRCهایی مثل  گونه که در روش آنمبنای پیشرفت انفرادی اعضایشان  تنها بر ها نه تیم شود می

شان در مقایسه با  مبنای پیشرفت تیم ها بر شوند بلکه آن است ارزیابی می TGTسطحشان همانند آنچه در  ها با رقبای هم آن

ها به همکاری بیشتر  ی تیممنظور تشویق اعضا جانب به های این شوند. همچنین در کالس های کالس نیز ارزیابی می سایر تیم

به بهترین تیم کالس  –یا ترم  ترم و مثالً در پایان هر میان –ها به رقابت شدیدتر با یکدیگر گاهی اوقات  ونیز تشویق تیم

بدون توجه به نمره واقعی  –دهم  را می 011نمره، نمره  011از تیم مثال به کل اعضای آن  عنوان شود: به ای ویژه داده می هدیه

 .را گرفته باشند 11شرط اینکه حداقل  ها البته به آن

 

تر به اعضای  بیشتر و صادقانهکردن ها برای کمک  یا همان رهبران تیم ها و طور برای انگیزه دادن به کاپیتان همین

نم. ضمناً ک گیرم و اعمال می ها هم نمره تشویقی در نظر می آنشان برای  هایشان در صورت پیشرفت مناسب اعضای تیم تیم

یا ترم بر روی  تابلوی اعالنات  ترم و ترین فراگیران کالس در پایان هر میانچالش آورنیز و  نیها و نیز نام کوشاتر تیم یبند رده

عنوان  یا سه فراگیر برتر به در هر دوره دو و یبند شود. بر مبنای همین رتبه ها نصب می کالس جهت آگاهی کالس و تیم

تصحیح  شوند که در کالس در امر تدریس و چک کردن تکالیف و و یا کامپیوتر من انتخاب میجانب  این اننمایندگان / همکار

وقتی اعضای همانطور که در ویدیوی باال مالحظه فرمودید،  –مثال  عنوان را یاری خواهند نمود. بهجانب  اینامتحان  یها ورقه

ها برنیامدند باید به یکی از این دو و  ها از عهده آن مراجعه کنند و اگر کاپیتانها  یا مشکلی دارند باید به کاپیتان ها سؤال و تیم

ها و  مهم این است که کاپیتان رحل خواهم بود. نکته بسیا عنوان معلم آخرین راه بهجانب  این - یا سه نفر مراجعه نمایند

تر جایگزین  ممکن است تغییر کنند و افراد شایسته توجه به نتیجه امتحان گیرم با کامپیوتر من ها در هر دوره که امتحان می

 ها شوند.  آن
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و یادگیری برای اینکه سطح استرس و اضطراب فراگیران را هم کم کنم و درنتیجه فرایند یادگیری را تسهیل 

ا کسب نمایند شرط اینکه اعضایشان هم حداقل نمره ر هایی که حداقل رنک را کسب نمایند به نمایم تیمفراگیران را عمیق تر 

ها برای این  ها و مشوق . تمام این تکنیکباشد میها مبنای چنین تصمیمی  کرس را پاس خواهند کرد. معدل نمرات اعضای تیم

برد برای همه به وجود آورم تا بدین سیاق همه احساس امنیت نموده و صرفاً به امر یادگیری -فضایی بردتا حد امکان است که 

 تر باشد. هم برای یادگیری بهتر و عمیق  نات شبپردازند و حتی رقاب

  

 

 «عاملی انهیزشی»عنوان  به (یادگیری تیمی رقابتیجانب ) روش تدریس این« سیستم ارزشیابی»

برای اینکه به بدیل انگیزه را در موفقیت فراگیران کتمان نماید.  تواند نقش بی کس نمی هیچ طور که توضیح داده شد همان 

ها ایجاد کنیم که این پتانسیل را داشته  را در آن یا ها الزم است که نیاز و یا میل و خواسته ه دهیم خیلی وقتفراگیران انگیز

بدیل انگیزه در موفقیت  کند. با توجه به نقش بیخود تر از آن ادامه تالش  ها را مصمم و تشویق به تالش و مهم باشد که آن

های متعددی سعی در ایجاد و  طور از کانال های متفاوتی و همین ها و استراتژی کجانب در روش تدریسم با تکنی فراگیران این

ها، حمایت از فراگیران در طول فرایند  های چالش آور برای تیم ام. ارائه تکالیف و پروژه کرده فراگیرانماندگاری انگیزه در 

توجه برای فراگیران و تشویق  آموزشی جذاب و جالبها و مواد  هایی شاداب و پویا، طراحی و ارائه فعالیت یادگیری در محیط

کردن فراگیران  مند زهیازجمله این راهبردها برای انگ ها بیشتر با سایر تیمو رقابت شان  با اعضای تیمها به همکاری  کردن آن

جانب برای  راهبرد اینترین  مهم یادگیری تیمی رقابتیای در سیستم ارزشیابی  صورت مرحله باشند. اما خلق کردن اهداف به می

 جانب  سیستم ارزشیابی این باشد. میایجاد و حفظ انگیزه در فراگیران 

امتحانات نمراتش در را نسبت به  اش نمرهدهد که در هر امتحان سعی کند  تک اعضای هر تیم انگیزه می به تک  .0

 قبلی باال ببرد. 

 ها رقابت کند.  ح خود در سایر تیمسط دهد که با رقبای هم ها انگیزه می تک اعضای تیم به تک  .1

 ها به اثبات برسانند.  دهد  که برتری خود را نسبت به سایر تیم ها انگیزه می به تیم  .9

 عنوان بهترین تیم کالس شناخته شوند.  دهد که سعی کنند به ها انگیزه می به تیم  .4

عنوان  سبت به سایرین نشان دهند تا بهدهد که سعی کنند برتری خود را ن تک فراگیران این انگیزه را می به تک  .1

 کاپیتان و کامپیوترمن انتخاب شوند.

 

 تمام این موارد 

کند که نهایت تالش خود را  ها را تشویق می تر فراگیران در فرایند یادگیری شده و نیز آن سبب درگیر شدن جامع  .0

 بکنند. جهت ژرفا بخشیدن به یادگیری خود 

 اشتیاق و هدفمند به یکدیگر کمک کنند. و ها با  شود اعضای تیم سبب می .1

 دانش خود را قبل از اینکه توسط معلم ارزیابی شوند خود بسنجند. سعی کنند سطحشوند فراگیران  سبب می  .9

 

 

  جانب کمی بیشتر راجع به ورای سیستم ارزشیابی این

 ،گیزه برای کار بیشتر را از فراگیران سلب نمایداین باور هستم که رسیدن به اهداف ممکن است ان جانب بر اینبا توجه به اینکه 

تنها برای  این بود تا نهاز این کار نمایم. قصدم و تعریف کانی طراحی ه صورت پل ام برای فراگیران اهداف متعدد و به سعی کرده

این انگیزه باعث فعال و درگیر طور که گفتم  حفظ نمایم. همان/ سال ترم  کنم بلکه این انگیزه را تا پایان جادیا زهیفراگیران انگ

 کند. ها ژرفا بخشیده و آن را ماندگارتر می شدن فراگیران در فرایند یادگیری شده که این خود به یادگیری آن
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گردد که در این سیستم برخالف  جانب به این واقعیت برمی های سیستم ارزشیابی این یکی دیگر از ویژگی 

امر گیرند چراکه این  س کارگروهی دیگر همه اعضای یک تیم یک نمره مشترک نمیهای تدری های ارزشیابی روش سیستم

جانب استعداد و  شود فراگیران انگیزه خود را برای کارگروهی و یا رقابت تیمی از دست بدهند. سیستم ارزشیابی این باعث می

گیرد و فضا را برای کسانی  در نظر میطور سیستماتیک  بهتک اعضای هر تیم را  پذیری تک تالش و پشتکار و حس مسئولیت

کند. بنابراین نکته حائز اهمیت این است که در سیستم  که میل دارند از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند محدود می

پذیری  های دیگر نمرات با توجه به استعداد و تالش و پشتکار و  خالقیت و حس مسئولیت جانب برخالف روش ارزشیابی این

های دیگر  که همانند برخی روش معتقد هستم درصورتیاینجانب چراکه  ناعادالنهصورت  شود و نه به ها داده می اد به آنافر

ها ازنظر  تدریج ممکن است که به این نتیجه برسند که آن داده شوند فراگیران به ناعادالنهو  رهوشمندیصورت غ نمرات به

 تابع نظم و قانون و معیار خاصی نیست.جانب  ایننمره دادن ارزشیابی و اکه با حیوانات هیچ فرقی ندارند چرجانب  این

 

صرفاً نقش یک انگیزه بیرونی را دارد اما واقعیت این است ظاهراً یادآور شوم که نمره این نکته مهم را در خاتمه باید 

ها  را نسبت به مقوله  موفقیت نگرش آن کنند و خود این تر عمل می کنند در امتحانات موفق که کسانی که برای نمره کار می

. انجامد ها می برای موفقیت بیشتر در آنانگیزه درونی  به ایجاد و ارتقایتدریج  کند. و این نگرش مثبت به تر می یادگیری مثبت

یی کسب ها باید نمرات باال درواقع اهدافی دارند که برای رسیدن به آن خوانند یضمن اینکه کسانی که برای نمره درس م

این است که سیستم امتحانات و کنکور فعلی جانب  اینمنتهی بحث  ها از قبل انگیزه درونی را دارند. نمایند. به عبارت دیگر، آن

و بنابراین سیستم ارزشیابی  نه تنها به هیچ عنوان استاندارد و در جهت اهداف آموزشی نیستند بلکه خسارت زا هم هستند

  .گیری آزمون در جهت نیل به اهداف آموزشی متعالی تاکید دارد باید جایگزین آتها شودجانب که بر به خدمت  این
 

 یکی از دالیل اصلی موفقیت روش تدریس منجانب بعنوان  اینسیستم ارزشیابی 

یکی از عوامل مهم جانب  اینیابی شسیستم ارزهمانطور که در فصل یازدهم آمده است که  یادآوری این نکته هم مهم هست

بوده است که تا کنون راجع به موثر بودن آن دهها کتاب و مقاله و پایان نامه نوشته شده جانب  اینموفقیت روش تدریس 

ها  گیرند به آن یاد میدر تعامل با افراد قوی تر در تیم هایشان تر  که افراد ضعیف یا یریادگیهای  مثال استراتژی عنوان بهاست. 

تا بتوانند  یاد بگیرند تر اینکه بهتر به حافظه بسپارند و را بهتر بفهمند و مهم جانب اینه توسط شد کند که مطلب ارائه کمک می

عالوه جانب  یابی روش تدریس اینشهای تعریف شده برای سیستم ارز این، مکانیسم . عالوه برها را بکار بگیرند در مواقع لزوم آن

شان تمام تالششان یها تنها برای موفقیت خود بلکه برای موفقیت تیم ند که نهک تر را نیز تشویق می افراد ضعیفبر افراد قوی تر 

جانب به فراگیران  یابی اینشنمایند. این نوع انگیزه بیرونی که توسط سیستم ارزبخود  یها سطح دانش و مهارت یرا برای ارتقا

طور  نماید. به گیر فعال شدن در فرایند یادگیری میتشویق به در  –تر را  و نه صرفاً افراد قوی  –ها را  شود تمام آن داده می

جانب انگیزه، اهداف، تمرکز، تعامل، درگیر شدن در فرایند یادگیری و درنتیجه یادگیری فراگیران  خالصه سیستم ارزشیابی این

 دهد. شدت تحت تأثیر خود قرار می را به

 

های تدریس فعلی که بر کار گروهی  وشبرخالف رجانب این است که  دلیل دیگر موفقیت روش تدریس این 

عنوان عاملی مؤثر  به« رقابت»از عامل ایجاد  جانب اروپا رایج هستند روش تدریس ایندر آمریکا، کانادا، اسکاتلند و و  دارند هیتک

که ای  یادگیریطور محیط  همین. دیجو یمدد م ها در جهت رسیدن به اهداف مشترک در ایجاد تعامل کاراتر بین اعضای تیم

آورند نیز در موفقیت این  ابی آن به وجود میشیفرهنگ یادگیری و سیستم ارز ژهیو جانب و به های روش تدریس این مکانیسم

تنها  کنند نه هایی که درگیر شدن تمام افراد را در فرایند یادگیری تشویق می روش تدریس مؤثر هستند. چنین محیط

فراگیران فرصت هایی  در چنین محیطهستند.  یو شاد ایو پو آور جانیهحال  درعینو زا نیستند بلکه بسیار دوستانه  استرس

کنند ببینند.  هایی که بحث و گفتمان را تشویق می های خود را در محیط ها و ایده حل بازخورد راه نیز فکر کنند وکه دارند 

آنچه بپردازند که قرار است به اعضای تیم خود شود به تمرین  که موزیک مالیمی پخش می ها همچنین فرصت دارند درحالی آن
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 رندی( را بگ11جانب اگر حداقل نمره )یعنی  های این که در کالس دانند یو سپس به کالس ارائه دهند. فراگیران این را نیز م

شود  میها معلم به عنوان یک دوست ظاهر  ویژه در آن هایی که به درس زبان را پاس خواهند کرد. بنابراین چنین محیط

گراتر  و درون تر یتر، خجالت ویژه به نفع فراگیران ضعیف هایی به برند. چنین محیط می نیاسترس و اضطراب فراگیران را از ب

طور فعال  توانند به واسطه ترس و استرسی که دارند نمی به و معموالًدهند  باشند که ازقضا اکثریت کالس را نیز تشکیل می می

 شرکت کرده و از تمام پتانسیل خود برای یادگیری و موفقیت استفاده کنند.های کالسی  در فعالیت

 

های یادگیری، مواد  تر فراگیران نسبت به محیط جانب باعث نگرش مثبت های این یادگیری در کالس های  محیط 

عث موفقیت روش تدریس خود با ها نیبرای یادگیری افزایش داده که ا ها را آنآموزشی و معلم نیز شده و درنتیجه انگیزه 

ها شده که این  اند که نگرش مثبت و انگیزه فراگیران باعث افزایش تمرکز آن اذعان داشته یشوند. محققین زیاد جانب می این

دهد. و درگیر شدن در فرایند یادگیری کلید یادگیری مؤثر و به  ها در فرایند یادگیری را ارتقاء می خود کیفیت درگیر شدن آن

ند که هست ( بر این باور0331. در همین راستا محققینی همچون آکسفورد )باشد میمطالب  و به یادآوری موثرتر یرخاطر سپا

های مؤثر یادگیری دارند که این  به بکار گیری استراتژی یادتریتر و انگیزه بیشتری دارند تمایل ز فراگیرانی که نگرش مثبت

تر و  را مثبت ها آننوبه خود نگرش  کند. و موفقیت آکادمیک فراگیران به یها کمک شایانی م خود به موفقیت آکادمیک آن

ها را در فرایند یادگیری شده و درنتیجه یادگیری  باعث درگیر شدن مؤثرتر آن ها نیکند که ا ها را دوچندان می انگیزه آن

 به تصویر کشیده شده است. 01ها را در پی دارد. این پروسه در شکل  مؤثرتر آن

 

 
یادگیری »هایی که با روش  در کالس مؤثردرگیری در فرایند یادگیری و یادگیری ، توجه، انگیزه، . رابطه بین نگرش01شکل 

 شوند اداره می «تیمی رقابتی

 

 

 

 جانب  پیشنهاد نهایی و مد نظر این

ارائه یک درس در  جانب اینریس مورد تاکید در روش تدهای  فعالیت قبل از یادآوری پیشنهاد نهایی خودم بهتر است مروری بر

 ید.داشته باششکل زیر که در ویدیوی باال ارایه شد در قالب مربوط به آن  آزمون جلسهنیز و 
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 شوند.  اداره می« یادگیری تیمی رقابتی» تدریس هایی که با روش . مراحل آموزش و آزمون در ارائه یک درس در کالس1شکل 

 

های خاصی است که بدون در نظر گرفتن هر یک از  جانب تابع مکانیسم آموزش این می فرمایید همانطور که مالحظه

ها بسیار سیستماتیک، استراتژیک و  شده است. این مکانیسم جانب به کار گرفته اینتدریس توان ادعا کرد که روش  ها نمی آن

درس در دو جلسه و هر جلسه در پنج مرحله ارائه اند. به عبارت دیگر، هر  شده طراحیو بر مبنای اصول علمی هدفمند 

و شود. چنین مکانیسمی در محیطی که شک و تردید و تحقیق و سؤال و پرسش را به همراه دارد باعث تعامل و بحث  می

ی فراگیران شود که نهایتاً به رشد و بالندگ های متنوعی می راهبردها و استراتژی ،تفکرات ت،نظرا ،ها گفتمان و خلق و ارائه ایده

تکرار  ،مر عادی و ساده که با گوش کردنهای تدریس رایج که یادگیری )زبان( را یک ا انجامند. بنابراین برخالف روش می

 ،پندارند افتد می اتفاق میکه اکثریت در آنها نادیده گرفته می شوند های تصنعی  و بازگویی کردن در محیط ، حفظ کردنکردن

 طلبد.  رنامه و تالش و پشتکار مییری )زبان( را یک پروسه پیچیده در نظر گرفته است که نظم و بجانب یادگ روش تدریس این

 

اصرار بر بکارگیری روش های سنتی تدریس توسط دست اندرکاران آموزش و پرورش و همانطور که اشاره شد 

ما است. بعد از اینکه کتاب من راجع به  معلمان و اساتید باعث و بانی اصلی مشکالت و معضالت و گرفتاری های جامعه کنونی

شما هم به این نتیجه می رسید که بکارگیری  "قطعا"و مطالعه بفرمایید  دریسم را از وب سایتم دانلودمعرفی جامع روش ت

رهایی جامعه از مشکالت و معظالت و گرفتاری هایش می  "کلید"جانب در محیط های آکادمیک در ایران  روش تدریس این

  باشد.

 

همکاران ملزم به این است که  جانب برای حذف امتحانات و کنکور فعلی خسارت زا در ایران دیگر اینپیشنهاد 

جانب اداره می شود شوند. در آن صورت  جانب در کالس هایشان که با روش تدریس این بکارگیری سیستم ارزشیابی این

جانب بدست می آید(  ه واسطه بکارگیری سیستم ارزشیابی این)که بنمرات دانش آموزان در طول ترم/سال تحصیلی  "معدل"

 –در دوره دوم  –بویژه در مقطع دبیرستان  "معدل نمرات چند سال تحصیل دانش آموزان"مالک ارزشیابی پایانی آنها باشد. و 

 مالک ارزشیابی آنها برای ورود به دانشگا هها و رشته های متفاوت باشد.

 

 شوند میاداره  «یادگیری تیمی رقابتی»ی که با روش یای کالسدر  انفراگیروظایف معلمان و  

 ید.کنرا مطالعه  نهمفصل  جانب این های کالسدر  فراگیرانبرای آگاهی از نقش و وظایف معلمان و 

 

 نتیجه

ادگیری، بر نقش فراگیر، فرایند ی تأکیدکه  باشد میروش تدریسی جامع، سیستماتیک و هدفمند  «یادگیری تیمی رقابتی»

و انتظارات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  فراگیراندیگر در فرایند یادگیری همچون نگرش  مؤثرمحیط یادگیری و فاکتورهای 

، انگیزه آور جانیهجذاب، جالب،  زبانپیشنهاد شده است تا فراگیری  زبانبه معلمان  ویژه بهمحیطی دارد. این روش تدریس 

برد برای همه  -یس پیشنهاد شده است تا فرایند یادگیری در یک محیط شاداب و پویا و بردآور و هدفمند شود. این روش تدر

ی برای تشویق های فرصتخالق  را دارد. او همینطور فرایند یادگیری کننده تسهیلتسهیل شود. در این روش معلم نقش 

برای رشد و موفقیت برای این روش تدریس  شده فیتعر یها سمیمکان . تمامیباشد مینه و انتقادی به تفکر خالقا فراگیران

گوش کردن و تکرار کردن و حفظ  صرفاًشامل  جانب این های کالسدر  زبان. بنابراین فراگیری باشند می فراگیران جانبه همه
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ت بلکه یادگیری شامل شرک اند شده گرفتهاکثریت نادیده  ها آنکه در  باشد میتصنعی ن های محیطکردن و دوباره گفتن در 

، ها کردن، مقایسه ها دادن، تعمیم ها دادن، توضیح ها لیوتحل هیتجز، ها یساز شفاف، ها بحثفعاالنه و هدفمند در کار تیمی و 

قعی به تجربیات شخصی و دنیای وا شده گرفته ادیو ربط دادن مطالب  ها آوردن، دلیل و برهان ها کردن، نقد ها کردن بینی پیش

 ها آنبار بنویسند از  بخواهم از روی یک درس و لغات آن چند فراگیراناینکه از  جای به هایم سکالدر  جانب این. باشد می

و دیدگاه خودشان  زباناز ) ند و یا آن را پارافریس کننداز نکات مهم نوت برداری کنند، درس را خالصه کن خواهم می

امن که مشوق  های محیطدر  ها فعالیت. تمام این بپردازند ی نویسندهها ایدهنظرات و  وتحلیل تجزیهو به  (کنند یسینو دوباره

دانش و  به بهبود تنها نهی های محیط. چنین افتند میاتفاق  هستدر تفکر( ی )پذیر ریسکی و بحث و گفتمان و کار تیم

 ،علت و معلول یاب ،استدالل گرارا متفکر،  فراگیرانبلکه  انجامند می فراگیرانعی اجتما های مهارتیادگیری و  های استراتژی

و  3 های فصل ویژه بهاین ادعا باید کل این کتاب  تائید)برای  آورند میمشارکت پذیر بار  حال درعینی و خالق، منتقد و سیاس

 . را مطالعه بفرمایید( 4تا  0 یها مهیضمو  01

برای تالش و تعامل و  زیادی های فرصت تنها نهآن  های مکانیسماست که  شده طراحییادگیری تیمی رقابتی طوری 

 .کنند میبرابر دارند ایجاد  های فرصتی که همه های محیطبلکه نیاز به این کارها را هم در  کنند میتیمی ایجاد  های فعالیت

با  درواقع فراگیرانبلکه  شود می تأکید فراگیرانتفکر خالقانه و انتقادی  یبر ارتقا تنها نه جانب این های کالسدر ضمن اینکه 

به عنوان . را ببینید( 1)برای نمونه فصل  پردازند می ها آندر عمل آشنا شده و به تمرین دموکراسی  اسلوبول و قواعد و اص

این قابلیت را دارد که نسل فردا را از طریق  جانب اینروش تدریس  ،استراتژیک حال درعینو  گرا واقعروش منطقی و  یک

 تر موفق، زندگی کردن، برنده شدن و حتی باختن در قالب کار تیمی برای زندگی نکار کردی مثل های فعالیتتمرین دادن در 

 جانب اینیم از کاربرد روش تدریس توان میرقابتی است آماده کند. بنابراین نتایجی که ما  شدت بهدر دنیای پیچیده کنونی که 

 های وکاستی کمکه این روش تدریس نقایص و  بر این باور هستم جانب ایند بود. نخواه دوارکنندهیامداشته باشیم بسیار 

و صلح جهانی رهنمون  تر متمدنجوامع  گیری شکلما را به  تواند می مؤثرترتدریس کنونی را جبران کرده و بسیار  های روش

 شود. 

جه به این نتی جانب اینبا روش تدریس  تر جامعمطالعه کل این کتاب و آشنایی  بعد ازامیدوارم شما هم در پایان 

که  طور همان. هستای زندگی کردن هم نیست بلکه روشی بر آموزشیک روش ی هاتن «یادگیری تیمی رقابتی»برسید که 

دنیای واقعی را نیز در پی  در ها آنبلکه موفقیت  انجامد می فراگیرانبه موفقیت علمی  تنها نهاین روش تدریس اشاره کردم 

 دارد.
 ================================= 

 و گفتهو برای بحث سؤاالتی 

بپردازم  «یادگیری تیمی رقابتی»تدریس روش  ارائه و را مجاب کرد که به طراحی  جانب اینسه دلیل اصلی را که  .0

 توضیح دهید. 

 چیست؟ زبان های کالسدر  ویژه به فراگیرانی خالصه کردن یک درس یا یک متن برای ها ایدهبه نظر شما ف  .1

 را توضیح دهید. فراگیرانتمالی دادن پاسخنامه در آخر هر امتحان به و مضرات اح ها ایدهف .9

 ؟ چرا؟ پسندید میبرای کالس های خود روش ارزشیابی را که توضیح داده شد  9از  یک کدامشما   .4

 چیست؟  جانب اینکردن اهداف در سیستم ارزشیابی  یبند سطحنظر شما راجع به فلسفه ورای   .1

 فراگیران هبخود را  آموزشیاهداف در آغاز ترم یا سال  تا شود میاز معلمان خواسته  بجان اینچرا در روش تدریس  .3

 ند؟ اطالع ده

 فراگیرانبه نفع تمام  جانب اینروش تدریس  ،است تر قوی فراگیرانبه نفع  CLTروش  که درحالی رسد میبه نظر  .1

 . نظر شما چیست؟ باشد می

 است؟ چرا؟ شده واقعمورد غفلت  فراگیرانیجاد انگیزه درونی در ا جانب اینبه نظر شما آیا در روش تدریس   .8

 روش تدریس سنتی مقایسه کنید؟  آموزشیرا با اهداف  جانب اینروش تدریس  آموزشیاهداف  .3

===================== 
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 سازمان دینده  سؤاالت

 هنر است. نظر شما چیست؟  آموزشچیزی بیشتر از علم است:  آموزش .0

 م و گروه وجود دارد؟آیا تفاوتی بین تی .1

ی که های کالسیشان در ها گروهبه همکاری و تعاون در  فراگیرانآیا شما استراتژی خاصی برای ترغیب کردن  .9

 .نماییددارید؟ بیان  کنند میگروهی کار  صورت به

 کنند میگروهی کار  صورت بهی که های کالسرا در  ها گروهاعضای  پذیری مسئولیتحس  توان میی های روشبه چه   .4

 اد؟ارتقاء د

شما  حل راهد نام ببرید؟ نپدید آی توانند می کنند میگروهی کار  صورت بهی که های کالسچند مشکل را که در  .1

 چیست؟

ملزم به در نظر داشتن آن باشند چیست؟ آن  فراگیراننظر شما درباره داشتن یک فرهنگ یادگیری خاص که   .3

 داشته باشد؟ تواند میفرهنگ چه اصولی 

ی که بر کار گروهی تمرکز دارند دارید؟ مزایای و مضرات احتمالی های کالسدر  ها تیما ایده خاصی برای تشکیل آی  .1

 روش تشکیل تیم شما چیست؟

............................................ 

 

 مقدمه

ار گروهی ک های روشث شکست انواع روش کار گروهی باع مؤثر کارگیری به در و اساتیدایی تعداد زیادی از معلمان عدم توان

یکی از  اجرای کار گروهی  آمیز موفقیتم عد است. در سرتاسر دنیا شده  -از ابتدایی تا دانشگاه  –درس  های کالسمدرن در 

کار گروهی که بحث و گفتمان را در خود دارد در موفقیت یادگیری  چراکه هست هم  زبان آموزشدالیل اصلی عدم موفقیت 

با  کریدروپی بی ها گروهبخواهیم کنار هم بنشینند و در  فراگیرانکه گفته شد اینکه فقط از  طور هماناست.  مؤثریار بس زبان

کار  کارگیری بهصورت مشکالت متعددی پیش خواهد آمد.  در اینیکدیگر کار کنند و تکالیفشان را انجام دهند کافی نیست. 
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تدریس مدرن  های روشرا از  جانب اینروش تدریس  آنچه .طلبد می یستراتژو ادانش، تکنیک  و هدفمندگروهی قانونمند 

: نوع کنترل ام داشتهتمرکزی هست که در این روش به فاکتورهایی خاص برای موفقیت کار تیمی  کند میامروزی متمایز 

و پروسه  کند میقش ، نوع فرهنگ  یادگیری حاکم بر کالس، روشی که معلم در کالس ایفای نها تیمکالس، روش تشکیل 

همه و همه تعامل  دست ازاین مسائلیکالسی و  های فعالیتو  نیو تمار، تکالیف آموزشی، نوع مواد نماید مییادگیری را تسهیل 

. اند شدهسبب  جانب این های کالسیادگیری در  ندیدر فرارا  - تر باهوشو نه فقط افراد  - فراگیرانسازنده و درگیر شدن تمام 

که با روش  هایم کالسبر نقش متفاوت معلم در  جانب نیا ژهیوو البته توجه  ادشدهی مؤثر فاکتورهایبر روی  جانب نایتمرکز 

 باشند. موفق العاده فوق ها کالساین باعث شده است که  شود میتدریس خودم اداره 

از  تری واضحین صورت تصویر تا به ا پردازم می یادگیری تیمی رقابتیروش تدریس  مؤثر های ویژگیبه در این بخش 

 این روش تدریس ارائه شود.

 

  «رقابتی –یادگیری تیمی »در موفقیت روش تدریس  مؤثرفاکتوریای 

 های فعالیتکه در  شوند میسیستماتیک تشویق   ای گونه بهچهار نفره  معموالًی مختلط ها تیم جانب ایندر روش تدریس 

 شوند میتشویق  ها آناستاندارد هستند با یکدیگر کار کنند.  کالسی های فعالیتو  آموزشیتکالیف، مواد بر محور  کهکالسی 

را متفاوت  جانب این های کالسآنچه روش تدریس و  رقابت کنند. ها تیمسایر  رسیدن به اهداف تیمی خود با منظور بهکه 

 :باشد میبر فاکتورهای ذیل من  تمرکز کند می

 نقش معلم متخصص .0

 خاص  ادگیرییتبعیت از فرهنگ  .1

 سیستم تیم بندی سیستماتیک  .9

 کالسی  های فعالیتو  آموزشیتکالیف، مواد  .4

  دوطرفهتعامل چهره به چهره  .1

 تعاملی  های مهارت .3

 انفرادی  پذیری مسئولیتحس  .1

 تعامل مثبت و سازنده  .8

 مشارکت برابر  .3

 و برابر زمان همتعامل  .01

 بررسی کارتیمی   .00

 استمرار تعامل تیمی   .01

 عیو تسریل تسه شود میاداره  جانب اینی که توسط روش تدریس های کالسدر  یژگیوبر این دوازده تمرکز  برآیند

( و جانسون و 0334توسط متخصصان کار گروهی نظیر کوهن ) ها ویژگیاینکه برخی از این  یادآوری. باشد می مؤثریادگیری 

شود این است که هیچ روش  یادآورینکته  دیگری که باید . اند گرفتهقرار  تائید( نیز مورد 0334) گان کی( و 0331جانسون )

ندارد که این امر خود یکی از  تأکیداین دوازده ویژگی  زمان بر هم طور به جانب اینکار گروهی دیگری همانند روش تدریس 

 .باشد می «یادگیری تیمی رقابتی»و یا همان روش  جانب اینروش تدریس  فرد منحصربه های ویژگی

  

 لم متخصصنقش مع

 است. شده دادهبه تفصیل توضیح  «نهمفصل »این بخش در  اشاره شدکه  طور همان

 

 تأکیددارمبر آن  جانب اینکه فرینگ یادگیری / زندگی 

که  جانب اینرقابتی ایجاد شده توسط روش تدریس  های محیطکه اشاره شد یادگیری و پیشرفت پویا در  طور همان

. کار کردن و یادگیری و زندگی افتد نمیاتفاق  کیاتوماتطبیعی و  صورت به دهد مینیز بازتاب دنیای واقعی را  های واقعیت
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یک نگرش متفاوت را  و البته ها مهارتو قواعد،  اسلوبی یک هنر است که دانش، های محیطکردن با یکدیگر در چنین 

. گردد میبر دهد میایبند بودن به فرهنگ یادگیری به اهمیتی که برای پ «یادگیری تیمی رقابتی» های ویژگی. یکی از طلبد می

به پایبندی  گردد برمی جانب اینفاکتورها در موفق بودن روش تدریس  مؤثرتریناین است که یکی از  امر همدلیل این 

 جانب اینکه  ی رااسلوبکه اصول و  شود میتوصیه  فراگیران. بنابراین به تأکیددارمان به فرهنگ یادگیری که من بر آن آموز زبان

در نظر  شرفتیو پشوند برای یادگیری واقعی و موفقیت و رشد  فراگرفتهمحتوایی که باید  عنوان به تأکیددارم ها آنبر رعایت 

 یشان بازنده خواهند بود.ها تیم و خودشانو قواعد توجه نکنند  اسلوبو  به این فرهنگ ها آنبگیرند. در غیر این صورت اگر 

و من جهت مرور  های کالسهمیشه بر روی دیوارهای ذیل اصل  01در فرم  تأکیددارمبر آن  جانب اینکه قسمتی از فرهنگی 

 : شوند میشاگردانم نصب به خاطر سپاری 

ما همگی انسان هستیم و بنابراین مسئول در  مان یاسیسعقبه اجتماعی، اقتصادی و  و و نژادعلیرغم تفاوت در سن  .0

 قبال یکدیگر.

، بقیه را تشویق به مشارکت و میده یمدر اختیار آنان قرار  ییرو گشادهدوستانمان را با  موردنیازعات ما تمام اطال  .1

که انتظار  ییها شنهادیپو  ها ایدهبرای  یا متقاعدکنندهکه دالیل  خواهیم می ها آنو از  کنیم می ها بحثشرکت در 

 دارند ما بپذیریم ارائه دهند. 

قبل از  هم  نا. خودممینه یمبیشتر ما منجر شوند ارج  پیشرفتیی که به یادگیری و رشد و انتقادهای سازنده را تا جا .9

 باشیم.  طرف یبکه منصف  و  کنیم میاینکه دیگران را نقد کنیم سعی 

مان را های مهارتتا به دانش و فهم خود از پیرامون خود ژرفا ببخشیم و  کنیم میکاری هم  نایمها تیمما با اعضای  .4

 بهبود بخشیم.  –چه در تعامل با دیگران و چه در انزوا –ار وزندگی موفق برای ک

دارند. کسانی که برتری خود را  شانیها یتوانمندبرابر برای ابراز وجود و اثبات کردن  های فرصتدر کالس ما همه   .1

 هستند.  ها نیبهتردر چنین محیطی به اثبات برسانند شایسته 

ی و تالش پذیر ریسک عالئمنتیجه طبیعی یادگیری / زندگی هستند بلکه  تنها نه ها آنهستند.  ریناپذ اجتنابخطاها  .3

 به دستیی برای ها راهآخر راه نیستند بلکه  خطاهاو پشتکار در طول پروسه یادگیری و زندگی هستند. بنابراین 

 . می باشندرفت رشد و پیش آوردن عقل و خرد و

نژاد و سن و امکانات  واسطه به گاه چیو ه میگذار یمعلمی( احترام  ازنظررتر )و ب تر شایستهبه افراد  کالسمانما در  .1

 . کنیم مین یاحترام یبو  میفروش ینمفخر  ها آنخودمان به 

. بنابراین ما تالش باشد می اجتناب غیرقابلهمانند برنده شدن، بازنده شدن هم برخی اوقات و در برخی شرایط  .8

. باختن انگیزه میآموز یمکه از بردهای خودمان چیزی  طور همانیاد بگیریم  هم  ناکه از باخت های خودم کنیم می

 برنده شدن از طریق باختن.  – دهد میما را برای بردن افزایش 

نه به قیمت پایمال کردن اخالقیات و حقوق بشر و آزادی و کرامات  –برنده شدن مهم است اما نه به هر قیمتی  .3

 .افراد انسانی

توانایی و شایستگی  ،قابلیت ،استعداد ،که ایشان هوش میگذار یماحترام  خودو نیز معلم رهبر تیم به امی ما ماد .01

 رهبری بر ما را داشته باشند. 

و این کار صبر و تکنیک  هرچندست نی رممکنیغشهروندان به رعایت این اصول در تعامالت خود  /فراگیرانتشویق کردن 

این توضیح  عالوه بر .باشد می ها تکنیکاین   ی یکی ازاسلوبدر ارائه چنین  فراگیرانیدن . به مشارکت طلبطلبد می هوشمندی

دیگری  مؤثرتکنیک  تواند می هم  فراگیرانبین فردی برای  در تعامالتی اسلوب اصول و رعایت کردن چنین فوایددادن درباره 

بین فردی از قبیل خرد جمعی،  های مهارت یر ارتقاب ها آنتمرکز  چراکهخواهند پذیرفت  را اسلوباین  فراگیرانباشد. 

در روابط اجتماعی، رسیدن به توافق، اعتمادسازی، تحمل دیگرانی که از ما متفاوت هستند و تالش و پشتکار  ها بحرانمدیریت 

بلکه  دهد میافزایش  را ها آنروابط بین فردی  تنها نهی اسلوبباید بدانند که احترام گذاشتن به چنین قواعد و  فراگیران. هست

 .دهد می ارتقانیز  در کالس شده ارائهمطالب  بیشتر از وری بهرهرا برای  ها آن های قابلیت
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قواعد و  بامنافاتی  تنها نه دهند میدموکراتیک راهم ارائه  اسلوبو  ها رمونشوم که چنین قواعدی که  یادآورباید  در اینجا 

این  بر از مقاالتمکه دریکی  هستبر فهم شخصی خودم از اسالم واقعی  دارند. بنا اسالمی ندارند بلکه همخوانی هم اسلوب

و حق  در تفکربر نظر اسالم تمام مردم آزادی  به ارمغان آورد. بنا مابرای  ی راکه اسالم واقعی آزاد ام کرده تأکیدنکته 

 – نماید مسلمان نیست سلب ها آناز یه بشر را و هر کس بخواهد این حقوق اول ، انتخاب و زندگی کردن را دارندیریگ میتصم

 .که باشد یمنصبدر هر لباس و 

 

 سیستم تیم بندی سیستماتیک

. دلیل این تمرکز هم به این باشد می در کالس ها تیمتمرکز آن بر نوع ترکیب  جانب اینروش تدریس  های ویژگی از یکی دیگر

و در فرایند یادگیری  ها آنشدن  و نیز بر میزان درگیر ها آنین اعضای ب بر روابط ها تیمکه نوع ترکیب  گردد برمیواقعیت 

ی که بر کار گروهی های کالسدر  یبند گروهمتعددی برای  های روش دارد. میمستق تأثیر ها آنموفقیت  زانیبر م جهیدرنت

 :باشند میزیر  قرار به  ها روشپیشنهاد شده است. این  تأکیددارند

 فاقی، ات صورت به یبند گروه .0

 ، همگن و کنواختی یبند گروه .1

 و  فراگیرانعالیق  بر اساس یبند گروه .9

 مختلط. بندی گروه .4

فرایند  توانند میهمگن  بندی گروهو یا  فراگیراناتفاقی و یا بر مبنای عالیق  صورت به بندی گروهدرست است که 

  ها بندی گروهاست که این  واقعیت اینورند اما به همراه بیامدیریت کالس را تسهیل کنند و حس عادالنه بودن را با خود 

 ( 1فراگیر به فراگیر  آموزش های فرصتمحدودیت در ( 0همراه خواهند آورد. ازجمله این مشکالت  به زینرا  ای عدیدهمشکالت 

 ی بازنده خواهد بود. ها تیم (9و  ها تیمنامتقارن بودن 

در یک حد از  ها گروهدر این ن مشکل این است که تمام اعضای گروه در ارتباط با مشکالت ناشی از گروهای همگن، اولی

در که  گردد برمیبرای بحث و تبادل آرا نخواهند داشت. مشکل بعدی به این واقعیت  ای انگیزهی( هستند و بنابراین زباندانش )

متن  تر عمیق بر درکباهوش  فراگیراندریک کالس درس درک مطلب زمانی که یک گروه با  مثال عنوان بههمگن  یها گروه

. کنند میپیدا کردن معنای برخی لغات و یا فهم برخی نکات گرامری تمرکز  بر تر ضعیف فراگیرانتمرکز دارند گروه دیگر با 

ی ها گروهبرخی  بندی گروهدر این نوع  به عبارت دیگر،. گردد میی همگن برها گروهدر  ها گروهعمل  سرعت بهمشکل دیگر 

 فراگیران. بنا بر همین مشکالت است که دهند میپایان  تر ضعیفی ها گروهز برخی اخود را تکلیف  تر سریعلی خی تر باهوش

کالسی از دست  های فعالیتشدن در  درگیربرای  و دیر یا زود انگیزه خود را شوند می تر ضعیفی همگن ها گروهضعیف در 

بیشتر  روز روزبه تر ضعیف فراگیرانو  تر قوی فراگیراناصله بین طبیعی است که بنا بر این مشکالت ف طور همین. دهند می

 . تأکیددارندهمگن  بندی گروهتدریس کار گروهی هستند که بر  های روشهمه یکی از دالیل اصلی شکست  ها نیا. شود می

و یا به  شوند میم یی تقسیها گروهاتفاقی به  صورت به فراگیران ها آندر تدریس مدرن امروزی که  های روشدر تضاد با 

برای   ها روشبر ترکیبی از این  جانب اینیشان را شکل دهند در روش تدریس ها گروهکه خودشان  شود میاجازه داده  ها آن

 جانب این های کالسببریم. در  ها تیم. دلیل این کار هم این است که حداکثر بهره را از نوع آرایش شود می تأکیدتیم بندی 

 های سبکی، زباناین معیارها دانش  ازجمله. گیرند میشکل  دهند میرا بازتاب  ها کالسمعیارهایی که واقعیات بر اساس  ها تیم

. این نوع تیم بندی باشند مییادگیری، جنسیت، پشتکار، موفقیت تحصیلی، شخصیت، نژاد، طبقه اجتماعی، مذهب و سن 

کمک  به رشد و موفقیت اعضای مختلط بهتر ها تیمت که بر این اس جانب اینمتفاوتی مفید است. فرض  از جهاتکردن 

اجتماعی و ارتقای  های مهارتیادگیری و  های استراتژیزیادی برای یادگیری  های فرصت ها تیمدر این نوع  چراکه کنند می

که  گونه آن و موفق نیست. مؤثر. اما مدرسان باید توجه داشته باشند که هر تیم مختلطی آید میپیش  ها نشیبو  ها نگرش

 های فرصتنشوند که همه اعضا از  یده سازمانبا افراد قوی، متوسط و ضعیف چنانچه طوری  ها تیم ام کردهمشاهده  جانب این

متضرر خواهند شد چراکه در  تر ضعیفکالسی برخوردار باشند افراد  های فعالیتبرابری برای شنیدن و گفتن و شرکت در 

یی را پیشنهاد ها تیم جانب اینمورد غفلت واقع خواهند شد. در چنین شرایطی است که  تدریج به تر ضعیفیی افراد ها تیمچنین 
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هم تعامل  باه چهار نفربه صورت و سپس کل اعضای تیم دو نفره  صورت به سطح هم باتقریابتدا اعضای  ها آنکه در  ام داده

 . شکل زیر را ببینید.دارند
  

 

 

 

 

 

 

 

 شوند میی که با روش یادگیری تیمی رقابتی اداره های کالسدر  یا دومرحلهو تعامل  . ساختن تیم مختلط3شکل 

 

گن هم بندی گروهدر  تأکیددارمر آن ب جانب اینکه  ینوع تیم بندی برخالفهمانطور که اشاره شد که این یادآوری 

 چراکهدانش خود دارند  یگذار تراکاشاشکالی که وجود دارد این است که اعضای تیم تمایل کمتری به بحث و گفتمان و به 

ی چهار نفره در یک کالس ها تیمبرای شکل دادن  در کالس های اینجانب. باشند میدر یک سطح  ها آن های مهارتدانش و 

مشخص است  1همانطور که در شکل  بعدازآن .شود میگرفته  فراگیراننفره درک مطلب ابتدا یک تست درک مطلب از  91

 8 که یطور به شود میقسمت تبدیل  9و این لیست به  شوند میر آن تست از باال به پایین به ترتیب لیست د فراگیراننمرات 

. سپس شوند میضعیف در نظر گرفته  فراگیراننفر آخر جزو  8نفر وسط جزو افراد متوسط و  03قوی،  فراگیراننفر اول جزو 

 1قوی، فراگیر در هر تیم یک  که یطور بهودشان را شکل دهند ی خها تیمکه خودشان  شود میاین فرصت داده  فراگیرانبه 

یک  که طوری به نندیبنشهم  یروبرو دو دوبهکه  شود میخواسته  ها تیماز اعضای  یک ضعیف وجود داشته باشد. متوسط  و

 آموزشورود به کالسی الفبای  شیآرااین نوع شکل دهند.  باهمرا  هایی جفتمتوسط با یک ضعیف  کیو قوی با یک متوسط  

 جانب این های کالساین نوع تیم بندی به این معنی است که در  به عبارت دیگر، .باشد میو فراگیری لیبرال و دموکراتیک 

 خواهند بود.  برخوردار کالسی های فعالیتبرابر برای بحث و گفتمان و  های فرصتتوانمندان و ضعفا از 
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کالس فراگیرانلیست   
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 «یادگیری تیمی رقابتی»: فرایند تشکیل تیم در روش 1شکل 
 

جفت دو نفره  1نفره هشت تیم چهار نفره که هر تیم از  91بنابراین در این کالس 

نادیده گرفته شوند. عالوه بر این  ها آنبزرگ نیستند که برخی اعضا در  قدر آنیی ها تیم. چنین شود میتشکیل  گیرد میشکل 

اعضا در معرض  ها تیمهستند. بنا به ماهیت این  برخورداربرابر  های رصتفهمه اعضا از  ها تیمدر این که گفته شد  طور همان

 شوند می. در چنین شرایطی اذهان اعضا بیشتر فعال و درگیر فرایند یادگیری گیرند میقرار  تر متنوعی ها حل راهو  ها ایدهآراء و 

فیت تفکر اعضا نیز شده و فرایند کی . چنین شرایطی سبب بهبودشود میتشویق  فراگیراندوطرفه در بین  آموزشو 

( و زبانیادگیری ) ،بخشند میی تفکر انتقادی و خالقانه را ارتقاء های محیطچنین  چون. کند میجمعی را تسهیل  گیری تصمیم

را  تر کوچکی ها تیم جانب اینکه مشخص شد  طور همان. کنند میرا نیز تسهیل  شده داده آموزش طالبم بلندمدتحفظ 

برابر برای تمام اعضا را در پروسه بحث و گفتمان  های فرصتاین پتانسیل را ندارند که  تر بزرگی ها تیم چراکه همد میترجیح 

 ها تیمدر اختیار آنان بگذارند که این خود یادگیری را مختل خواهد کرد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت نوع چیدمان 

روبروی هم قرار گیرند و فضای مناسبی نیز  ها تیمیدمان باید طوری باشد که اعضای . نوع چباشد میدر کالس  ها تیماعضای  و

 خود و معلم در اختیار داشته باشند.  وآمد رفتجهت 

 

 کالسی یای فعالیتو   آموزشیتکالیف، مواد 

 . ششم را مطالعه بفرماییدرد فصل ابرای آشنایی با این مو
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 دوطرفهتعامل چهره به چهره 

. این نوع تعامل وقتی است که اعضای باشد میآن بر تعامل چهره به چهره دوطرفه  تأکید جانب اینر روش تدریس ویژگی دیگ 

تا به این  ندیآ یبرمیکدیگر ی ها حل راهو  ها ایدهنقد بررسی و  درصددو  گذارند میی خود را به اشتراک ها حل راهو  ها ایده ها تیم

همانطور که به عنوان مثال از روش تیم بندی کالس  توسط معلم بیشتر کنند. شده ائهارخود را از مطالب  درک و فهمصورت 

 تر دقیقتعامالت چهره به چهره  جانب اینتدریس دیگر، در روش تدریس  های روشدر مقایسه با  های اینجانب مشخص است،

 های فرصت ها تیمعامالتی بین اعضای . چنین تشوند میتوسط معلم هدایت  تر فعال صورت بهو  اند شده طراحی هدفمندترو 

در  فراگیرانه . بازخورد فوری کدهد می ها آنرا به  هایشان تیمی همدر دانش خود و  خألهاجهت رصد نقاط ضعف و  بیشتری

. کنند مینیز کمک  ها آناستداللی و استنباطی  های مهارت یبه ارتقا کنند مییادگیری از سایرین دریافت  های محیطاین 

سایرین و نیز برخی  مؤثریادگیری  های استراتژیاین فرصت را دارند که  فراگیران زنده و پویا های محیطدر چنین  طور همین

 ی فردی یکدیگر احترام بگذارند.ها تفاوترا کسب کنند و نیز بیاموزند که باید به  ها آناجتماعی  های مهارت

 

 تعاملی یای مهارت

 های مهارتی که فراگیرانکه  دهد می. تحقیقات زیادی نشان باشند مید به دنیای کنونی تعاملی از الفبای ورو های مهارت

(. و واقعیت این است که افرادی که در زندگی 1101سینی قیت آکادمیکی ضعیفی هم دارند ) حتعاملی ضعیفی دارند موف

تعاملی و نیز  های مهارتین نسل فردا باید اباشند. بنابر هم حتی مضر برای جامعه توانند می اند نبودهآکادمیکی خود موفق 

فعلی  های روشاست که در تضاد با  ن دلیلبه همیبیاموزند.  ی خودآکادمیک زندگیزندگی موفق را در  اسلوب وو اصول  ها رمون

از انسانی اجتماعی و  های مهارت یبر ارتقا جانب اینتمرکز دارند روش تدریس  فراگیرانبه موفقیت آکادمیک  صرفاًتدریس که 

 تنها نه اجتماعی  های مهارتیت دادن به بر این باور هستم که اهم جانب اینهم تمرکز دارد.  ها آنبین  تعاملطریق مهندسی 

این  ازجمله. باشند می یو ضرورو حتی موفقیت در زندگی هم مهم  ها تیمبرای موفقیت تحصیلی بلکه برای موفقیت کار 

، چک از دیگران کمک خواستن ودادن کالسی، توضیح  های فعالیتویق دیگران به شرکت در نوبت، تشکردن رعایت  ها مهارت

مسئولیت  حساس، اکردن ، به رقابت و چالش کشیدن افراد، نقد سازندهبه فهمیدن ما هست یا نه آیا طرف ما قادر که اینکردن 

از هر فرصتی برای  هایم کالسدر  جانب ایناین بنابر. باشند می  در طول  پروسه بحث و گفتمان ها بحرانو مدیریت  کردن

 .کنم میاستفاده  ها مهارتاین  غیرمستقیم و یامستقیم  آموزش

 

 تعامل مثبت و سازنده

تعامل مثبت و  ها آنگاه . از دیداند دهینامادگیری گروهی قلب ی عنوان بهسازنده را  ( تعامل مثبت و0331جانسون و جانسون )

به در کالس بستگی داشته باشد.  ها گروهکه موفقیت یک گروه در یک کالس به موفقیت سایر  دآی میسازنده وقتی پیش 

به این ایده در  شخصاً جانب این! اما «شوند میغرق  باهمو یا همه  کنند میشنا  باهمیا همه »باور بر این است که  عبارت دیگر،

گروه یا تیم اعضای مستعدتر و کوشاتر و فداکارتر باید حداقل  بر این باور هستم که در یک چراکهکار گروهی اعتقادی ندارم 

که موفقیت یک عضو از  آید میتعامل مثبت و سازنده وقتی به وجود  جانب ایننمره باالتری بگیرند. بنابراین درروش تدریس 

 - ها تیمتمام اعضای  بجان این های کالس. در کند میبه موفقیت سایر اعضای همان تیم ارتباط پیدا  «تا حدودی»یک تیم 

 های فعالیتدر که به اعضایی که نیازمند کمک و همراهی هستند  شوند میتشویق  -یابی من شسیستم ارز واسطه به ویژه به

 که این یادآوریبه اهداف مشترک خود برسند.  تر راحتکالسی و در انجام تکالیف کمک کنند تا به این صورت بتوانند 

بلکه  ها گروهبین اعضای  تنها نهبر تعامل مثبت و سازنده  تأکیددارندی که بر کار و یادگیری گروهی فعل های روش که درحالی

و  هست ها تیمبر تعامل مثبت و سازنده بین اعضای  تأکیدتنها  جانب این، در روش تدریس تأکیددارندهم  ها گروهبین خود 

 .بپردازندبت رقابه  ها تیمکه با سایر  شوند میتشویق  ها تیم زمان هم
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 جانب این یای کالسدر  فراگیرانبرای تسهیل تعامل مثبت و سازنده در بین  یایی استراتژی

در طول پروسه دنبال  ها تیمسازنده بین اعضای  متعددی برای به وجود آوردن و تسهیل کردن تعامل مثبت و های استراتژی 

 فراگیران چراکه ندهست مؤثر ها استراتژینی به معلمان بکنند. این کمک شایا توانند میکردن اهداف مشترکشان وجود دارد که 

و باعث پیوستگی   کنند میرا ترغیب به هم یاری با دیگران  تر قوی فراگیرانحتی  ها آن. کنند میرا درگیر فرایند یادگیری 

در ذیل توضیح داده  ها ستراتژیا. برخی از این انجامد می فراگیرانهمگی به موفقیت آکادمیک  ها نیاکه  شوند می ها تیم

 :وندش می

 

 ساختار تیم  واسطه بهمثبت و سازنده تعامل ایجاد  .0

خاصی از قبیل رهبر، گزارشگر، خالصه کننده و ارزیاب  های نقش ها آندر  فراگیرانکه  شده طراحیی مختلط و هدفمند ها تیم 

سازنده مثبت و نقش بسزایی در خلق و تسهیل تعامل  نندک مینقش خود را عوض  بار کیوقت  هرچندو  گیرند می بر عهدهرا 

 دارند.

 فضای رقابتی واسطه بهمثبت و سازنده تعامل ایجاد  .2

ای رسیدن به اهداف مشترک تشویق شوند بر ها آنکه  شود میایجاد و تقویت  ها تیمتعامل مثبت و سازنده موقعی بین اعضای 

 کنند.  و سبقت از سایر تیم ها با هم همکاری

 بر مبنای تکالیف  و سازندهتعامل مثبت ایجاد  .8

بخواهند که با پرداختن به تکالیف خود محصوالت مشترک  ها تیماز اعضای  و سازندهتعامل مثبت برای ایجاد  توانند میمعلمان 

 . شوند  زیابیار فشانیتکالبر روی  شان یمیتبر مبنای کار  باید ها تیمموارد اعضای  گونه نیاارائه دهند. ضمن اینکه در 

 بر مبنای ایداف و سازندهتعامل مثبت  ایجاد .4

به خلق و تسهیل  اند دادهتیمی ارائه  صورت به که  فراگیرانو اوراق امتحانی  ها گزارشبا ارزیابی کردن مقاالت،  توانند میمعلمان 

 تعامل مثبت و سازنده کمک کنند. 

 امتحانات واسطه بهتعامل مثبت و سازنده  ایجاد .2

کیفیت  بلکه برای بهبود و سازندهبرای خلق و تسهیل تعامل مثبت  تنها نهق فراگیران به امتحان دادن به صورت تیمی تشوی

 . نیز موثر است یادگیری

 پاداش واسطه به و سازندهتعامل مثبت  ایجاد .2

 1.باشد می شان تیمیبرای کار  اه آندادن پاداش به  فراگیرانبین  و سازندهتعامل مثبت  لیو تسهایجاد  یها راهیکی دیگر از  

 بر اساس معیارهای ذیل پاداش بگیرند:  توانند می ها تیم

 .  ها تیمالف( معدل نمرات اعضای 

 . گیرند مینمره خاص بیشتر  کیاز ب( مجموع افرادی که 

 . ها تیمپ( میزان پیشرفت 

 قوانین کالسی واسطه به و سازندهتعامل مثبت ایجاد  .1

 مثال عنوان بهکمک کرد.  ها تیمسازنده در بین اعضای  به ایجاد و تسهیل تعامل مثبت و توان میخاص با ایجاد قوانینی 

نمره قبولی بگیرند مگر اینکه تمام اعضای تیم برای  توانند میاز اعضای تیم ن یک هیچیم این قانون را داشته باشیم که توان می

که اعضای تیم پاسخی را  شود میمانع آن  طور همینباشند. این استراتژی  داشته ای کننده قانعمعلم دالیل  سؤالپاسخ خود به 

 دهند.  ارائه حفظ کنند و به معلم  صرفاً

 آموزشیمواد  واسطه بهتعامل مثبت و سازنده  ایجاد .3

و به ایجاد  تصور بدینه باشند تا توابس و اطالعات یکدیگر آموزشیابع به من ها تیمترتیبی دهند که اعضای  توانند میمعلمان  

چون فعالیت جیگ سا قسمتی از کل منابع را به هر عضو هم  توان می مثال عنوان بهکمک کنند.  و سازندهتعامل مثبت  لیتسه
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جیگ سا و یا  صورت بدینو دانش خود را با دیگران به اشتراک بگذارند تا  ها داشتهخود قسمت داد تا تمام اعضا پس از مطالعه 

 یک موضوع کامل شود. همان دانش اعضا از 

 فراگیرانبر مبنای ارزیابی  و سازندهتعامل مثبت ایجاد  .1

بستگی دارد  تیمشانبه موفقیت سایرین در  -هرچند تا حدودی  - ها آنبه این نتیجه برسند که موفقیت  ها تیماینکه اعضای  

 .شود می ها تیمبین اعضای  و سازندهتعامل مثبت  و تسهیلخود باعث ایجاد 
 

 یا تیماعضای  پذیری مسئولیتحس 

بسیار متمایز  تأکیددارندتدریس دیگر که بر کار گروهی  های روشاز  آن راکه  جانب اینویژگی برجسته دیگر روش تدریس 

 تک تک پذیری مسئولیتحس وجود دارد.  ها تیماعضای  تک تکدر  پذیری مسئولیتاست که بر ایجاد حس  تأکیدی کند می

به  پذیری مسئولیتبوده است. اهمیت ایجاد حس  جانب اینین عوامل موفقیت روش تدریس تر مهمز کی ای ها تیماعضای 

در بین اعضای  پذیری مسئولیتغفلت از ایجاد حس  چراکه هستاز آن  تر مهم بسا چهو  و سازندهاهمیت ایجاد تعامل مثبت 

بر اهمیت این  . بنابراین بناباشد میهستند در غرب رایج که  کار گروهی فعلی های روشعوامل ناکامی  ترین اصلیکی از ی ها تیم

خود را مسئول یادگیری خود  تنها نه فراگیراناست تا تمام  شده طراحی جانب اینخاصی در روش تدریس  های مکانیسمفاکتور 

که  دانند می ها تیمتمام اعضای در کالس های من ی خود نیز بدانند. ها تیمبلکه مسئول یادگیری و موفقیت دیگر اعضای 

در فرایند یادگیری تیمی بپردازند. یکی دیگر از  مؤثرباید در فرایند یادگیری درگیر شده و به ایفای نقشی  ها آنهریک از 

دیگران نخواهد بود. بنابراین مشکالتی  یانگار سهلو یا  یکار کممعترض  کس هیچاست که  این یهای محیطچنین  های ویژگی

دیگر رایج است در روش  های روشکه در کاپیتان ها و تن به کار ندادن فراگیران غیر عالقه مند  دررفتناز قبیل از زیر کار 

 وجود ندارد. جانب اینتدریس 

 

 جانب این یای کالسدر  فراگیران پذیری مسئولیتحس  یبرای ارتقا یایی استراتژی

حس  یبر ارتقا شدت بهو  است شده طراحی جانب ایندرروش تدریس  که فراگیرانیابی کردن شعالوه بر نوع سیستم ارز

 : شوند میذیل معرفی د که در تمرکز دارد چند استراتژی هم برای این منظور وجود دار ها تیمدر اعضای  پذیری مسئولیت

 . ها تیمخودشان در سایر  یها رده با همبه رقابت  ها تیمتشویق اعضای  .0

 انفرادی قبل از کار تیمی انجام دهند.  تصور بهباید  ها تیمارائه تکالیفی که اعضای  .1

 .لآن محصو واسطه بهضای آن تیم نمره دادن به کل اع اتفاقی و صورت بهیک عضو از یک تیم کار انتخاب محصول   .9

 . ای دوره صورت به ها تیمو وظایف خاص و متمایز به هریک از اعضای  ها نقشدادن   .4

 . دهند میانفرادی  صورت بهمبنای امتحاناتی که  بر نفراگیرانهایی در نظر گرفتن قسمتی از نمره   .1

کار از تیم حتی شده برای مدتی کوتاه. این  کنند مییی که از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی ها گروهاخراج سر  .3

 اجازه خیانت به مجموعه تحت امر خود را هم ندارند مفید است. که نارهبرفهماندن این نکته به  یبرا

 مشوق همیاری اعضا با تیم باشد. که ینحو بهدادن پاداش  .1

 

 مشارکت برابر 

برای  ها تیمبرابر برای تمام اعضای  های فرصتبه پتانسیل آن برای ایجاد  جانب ایندیگر در روش تدریس  زکنندهیمتماویژگی 

یکی دیگر از دالیل ناکامی  باشد می رگذاریتأثبسیار  فراگیران. این امر در موفقیت گردد میمشارکت در فرایند یادگیری بر

ی که با این های کالسدر  که طوری بهاست  موضوععدم پرداختن به همین  تأکیددارندتدریس فعلی که بر کار گروهی  های روش

و بنابراین  در  گیرند میرا از اعضای تیم خود   ها فرصتتمام  تر قوینفر  یا دوو یک  معموالً شوند میتدریس اداره  های روش

برای ایجاد  ها استراتژی. برخی شوند می تر ضعیف روز روزبه تر ضعیفو افراد  تر قوی روز روزبه ها یقوی های محیطچنین 

 از:  اند عبارت ها تیمبرابر برای تمام اعضای  های فرصت
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 . تأکیددارندبین اعضا  ها نقشی کوچک که بر چرخش ها تیم. تشکیل 0

 های مهارتبه چند مهارت نیاز دارد طوری که اعضای تیم مجبور شوند از  ها آن. استفاده از تکالیفی که انجام 1

 استفاده کنند.  ها آنیکدیگر برای انجام 

 د.نرا بطلب ها تیم یمختلف یادگیری و دانش تمام اعضا های الیهی که های فعالیت. بکار گیری تکالیف و 9

 

 و برابر زمان یمتعامل 

فعلی و سنتی تمام  های روش برخالفاین است که این پتانسیل را دارد که  جانب اینروش تدریس  های ویژگییکی دیگر از 

که  طور همانکالسی نماید.  های فعالیتو برابر در هر لحظه درگیر فرایند یادگیری و  زمان هم طور بهرا  ها تیماعضای تمام 

تنها چند فراگیر درگیر  نهایتاًیر درگیر است و یا معلم با یک یا چند فراگ لحظه کیدر  معموالًفعلی  های کالسدر  دانیم می

هر یک از  اند شدهبه ده تیم تقسیم  فراگیراندر یک کالس که  مثال عنوان بهاین در حالی است که فرایند یادگیری هستند. 

ر چه بیشتر هبرای تسهیل   مهماستراتژی دو  سنتی فرصت برای صحبت کردن دارند. های کالسبیشتر از برابر  01 فراگیران

 :باشند میذیل  قرار به جانب این های کالسدر  فراگیرانو برابر تمام  زمان همتعامل 

تعامل و شرکت در فرایند  های فرصت توانند میچهار نفره هستند معلمان  معموالًکه  ها تیمچیدن اعضای  دو دوبهبا  .0

 دو برابر نمایند. حداقلرا  ها تیماعضای  تک تک یادگیری

یا نوشتن گزارش فرصت درگیر شدن  یسینو خالصهنوشتن از قبیل نوت برداری و  های مهارتبا تمرکز بر  توان می  .1

 را در یک لحظه مهیا کرد. ها تیمتمام اعضای 

 

 و حستعامل مثبت و سازنده  که برای بهبود هایی استراتژیید در توان میرا  ها استراتژیبرخی دیگر از چنین 

 م بیابید.برابر برشمرد و مشارکت پذیری مسئولیت

 

 بررسی کار تیمی

بر آن  جانب اینی است که در روش تدریس های ویژگیجهت بررسی عملکرد کاری خود از دیگر  ها تیمفراهم کردن فرصت برای 

زان روی مسائلی از قبیل می ها تیمی اعضای های فرصتتیمی را ارتقاء دهیم. در چنین  کیفیت کار صورت بدینتا  شود می تأکید

تصمیم  ها آن. پردازند می نظر تبادلو به بحث  ها آنو راهکارهایی برای برطرف کردن  ها ضعفیشان و نیز نقاط ها تیمموفقیت 

عالوه بر این در چنین  کنند.تکرار نرا  ها آنمه دهند و چه نوع از را ادا هایی استراتژیو رفتار و  ها نگرشکه چه نوع  گیرند می

 .پردازند می ها آنبه تمرین  عمالًو  شوند میی دیگر از تفکر انتقادی و خالقانه آشنا های الیه با فراگیرانشرایطی 

 

 استمرار تعامل تیمی 

و نه  بلندمدتبر کار تیمی  تأکید جانب ایندر روش تدریس  تمرکز دارندتدریس فعلی که بر کار گروهی  های روش برخالف

کار کنند  باهمو سال  ترم طولدر  ها تیممعتقد هستم که اگر اعضای  جانب این دیگر،به عبارت . باشد می ای جلسهو  مدت کوتاه

به  ها تیماعضای  مدت یطوالندر کارهای تیمی  چراکهو هر جلسه و یا هر هفته عوض نشوند منافع بیشتری خواهند برد 

اشته باشند. در حقیقت با تمرکز بر کار د یتر سازنده یها رابطهتعامالت و  توانند میو  رسند میشناخت بهتری از یکدیگر 

 درنتیجهاعضا احساس آشنایی و  ها تیم. در چنین شرایطی در میرس یمما از کار گروهی به کار تیمی  بلندمدتمشارکتی 

ه ک پردازند میکالسی  های فعالیتدر  به مشارکت با یکدیگری و آرامش بیشتر نفس اعتمادبهبا  امنیت بیشتری دارند و بنابراین

 است. مؤثرمطالب  یخاطر سپاربه  طور همینکیفیت یادگیری و  یاین خود در ارتقا

 

 و اساتید وظایف معلمانو  «یادگیری تیمی رقابتی»

 است. شده دادهتوضیح  لیتفص به «نهم فصل»این بخش در 
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 نتیجه

 بخواهیم که فراگیران از رفاًصاین است که چیزی بیشتر از  جانب اینکه تا حدودی متوجه شدید روش تدریس  طور همان

تدریس که بر کار گروهی تمرکز  های روشسایر  برخالف. خود را به اشتراک بگذارند یها دانستهگروهی کار کنند و  صورت به

سیستماتیک مورد هدف  صورت به ها تیمپیوستگی اعضای  ها آنکه در  طلبد میی را های محیط جانب ایندارند روش تدریس 

اعضای تیم احساس موفقیت دارند. و وقتی  ی همه گیرد میوقتی یکی از اعضای تیمی چیزی یاد  جانب این های کالساست. در 

این احساس را ندارد که تالش و همکاریش توسط  کس هیچو  گویند میهمه اعضا به یکدیگر تبریک  شود میتیمی موفق 

فراهم کردن  درصددهمواره  کنند میاستفاده  جانب نایاست. معلمانی که از روش تدریس  شده واقعسایرین مورد غفلت 

خود را در  یادگیریکنند و فرایند  ریزی برنامهاجازه داده شود برای خود  ها آنهستند که به  فراگیرانی برای های فرصت

ادگیری مشارکت یکه فعاالنه در فرایند  شوند میتشویق  فراگیرانی های محیطی امن رصد و ارزیابی نمایند. در چنین های محیط

بفهمند، در  خوبی بهباشند، تالش کنند مطالب را  پذیر مسئولیتکه  پذیرند می فراگیران جانب این های کالسدر داشته باشند. 

کار تیمی برای رسیدن به اهداف  العاده فوقحل مسائل سخت جدیت و همکاری بیشتری به خرج دهند و پی به اهمیت 

 مشترک ببرند.

 جانب اینکه روش تدریس  گردد میبرای دنیای کنونی به این واقعیت بر جانب اینوش تدریس اهمیت و ویژگی ر

. دهد می آموزشبرای تعامالت انسانی  موردنیاز های مهارترا در  ها آنبلکه  پردازد میبه موفقیت آکادمیکی نسل فردا  تنها نه

، متفکر، استدالل و خالق جو مشارکت، مهربان، پذیر ئولیتمسکه شهروندانی  سازد مینسل فردا را قادر  جانب اینروش تدریس 

در موفق اولیه دموکراسی که الزمه تعامل و کار و زندگی  اسلوبرا با اصول و  ها آنو منتقد بار آیند و  گرا، علت و معلول یاب

درصدد توانمند  جانب نایگفت که روش تدریس  توان میخالصه  طور به. بنابراین کند میدنیای متمدن کنونی هستند آشنا 

از  جانب اینروش تدریس  موردنظراهداف  بنابراین .باشد میدر دنیای رقابتی کنونی  جانبه همهکردن نسل فردا برای موفقیت 

خواهند بود که در کار تیمی و مدیریت کردن تضادها و  تر موفقآنجا مهم هستند که در دنیای پیچیده کنونی شهروندانی 

 مهارت داشته باشند. پیشرفترقابتی برای درک متقابل و بقا و رشد و  های محیطجمعی در  گیری تصمیمر نیز داختالفات و 

 
================================= 

 برای بحث و گفتهو سؤاالتی 

 چیست؟ نقاط قوت و ضعف احتمالی آن چیست؟  تأکیددارمبر آن  جانب ایننظر شما درباره فرهنگ یادگیری که  .0

 یک اصل دیگر به آن اضافه نمایید.با مشارکت برابر چیست؟  زمان همتعامل تفاوت  .1

 چرا؟ ؟ پسندید میخود  برای کالس تعامل مثبت و سازندهاستراتژی را برای ارتقای کدام  .9

، مشارکت پذیری مسئولیتتعامل مثبت و سازنده، حس  یبه ارتقا زمان هم طور بهچند استراتژی را نام ببرید که  .4

 . انجامد می زمان همتعامل برابر و 

 چیست؟ جانب ایننظر شما راجع به روش و نوع تیم بندی   .1

به  نهایتاً تواند میدر صورت نهادینه شدن در نسل فردا که  جانب اینمواردی را در فرهنگ یادگیری روش تدریس  .3

 .بیان نمایید کمک کنند رژیم های استبدادیبراندازی 

===================== 
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 یشتم فصل
 روش تدریس تأثیرتسهیل 

 «یادگیری تیمی رقابتی» 
 

 

 مطالب           

 013سازمان دهنده....................... سؤاالت

 013مقدمه.......................

 013.......................«یادگیری تیمی رقابتی»برای تسهیل موفقیت روش تدریس  هایی تکنیک

 013.......................ای دقیقه هسمرور 

 013مشترک....................... حل راهرسیدن به 

 011بلند فکر کردن.......................

 011.......................ای مرحلهمصاحبه سه 

 011تیمی، جفتی و انفرادی ....................... یادگیری

 011......................تفکر انفرادی و حل جفتی و تیمی.

 018یادگیری انفرادی، جفتی و تیمی.......................

 018.......................مسئلهبه اشتراک گذاشتن یک 

 018.......................0 میزگرد

 018.......................1 میزگرد

 018تاپ کالس....................... فراگیراناستفاده از 

 018.......................ها تیماعضای  گذاری شماره

 013در مدتی محدود....................... سؤالحل 

  013.......................شوند میاداره  جانب اینی که توسط روش تدریس های کالساجتماعی برای  های فعالیتبرخی 

 013یا اینترنتی....................... و یونیتلویز های برنامهو  ها مصاحبه، ها سخنرانیآوازها، 

 013.......................ها المثل ضرب
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 001.......................ها بازی

 001مقایسه کردن.......................

 001ارزیابی انتقادی.......................

 001ایفای نقش.......................

 000.......................فراگیرانوظایف 

 000نتیجه.......................

 001برای بحث و گفتگو....................... سؤاالتی 

 ===================  

 

 سازمان دینده سؤاالت

 را معرفی نمایید. شوند میاداره  جانب اینی که با روش تدریس های کالسدر  کارگیری بهبرای  آموزشییک تکنیک  .0

 پیشنهاد دهید.  را باشد می جانب اینروش تدریس  آموزشیکه در راستای اهداف کالسی  فعالیت یک  .1

 آن چیست؟ و معایب دانشگاهی هم استفاده کرد؟ مزایا های کالسدر  ها بازیاز  توان میآیا  .9

............................................ 

 

 مقدمه

 های روشبرای موفقیت هرچه بیشتر را ( تعداد زیادی تکنیک 0331) کیگان( و آلسن و 0331محققان معروفی از قبیل کسلر )

به یادگیری  فراگیرانی که مشوق های محیطدر  ها تکنیک. این اند کردهتدریسی که بر کار گروهی تمرکز دارند طراحی و ارائه 

کالسی  های فعالیتاینکه کاربرد  . ضمنباشند می مؤثرخود هستند بسیار  های استراتژیدانش و  گذاری اشتراکگروهی و به 

باشد. دلیل  فیدبسیار م تواند می زبان های کالسدر  ویژه بههستند نیز  ها تکنیکدر راستای اهداف این  ها آنخاص که اهداف 

کالسی تمرکز  های فعالیتدر  فراگیراندرگیر کردن  زمان بر هم طور به ها فعالیتو  ها تکنیکاین امر هم این است که این 

. در این فصل به ارائه کنند میکمک  ها آنپیشرفت به  درنتیجه و دهند میوش دادن و صحبت کردن فرصت گ ها آنداشته و به 

 .پردازم می ها فعالیتو  ها تکنیک نیاز اچند نمونه 

 

 «یادگیری تیمی رقابتی»برای تسهیل موفقیت روش تدریس  یایی تکنیک

 مرحله به مرحلهکه  کنند میکمک  ها آنرا بهبود داده و به  فراگیرانکه تعامل بین  مپرداز می هایی تکنیکبه معرفی  در ذیل

به تمرین و  ها آندر  توانند می فراگیرانکه  آورند می به وجودشرایطی را  ها تکنیککیفیت یادگیری خود را افزایش دهند. این 

اجتماعی خود را به اشتراک گذاشته و  های مهارتگیری و یاد های استراتژیکاربرد هرچه بیشتر دانش خود بپردازند و دانش و 

 نهادینه کنند.

 

 ای دقیقه سهمرور تکنیک 

 دهم میسه تا پنج دقیقه فرصت  ها آنبه چنین فرصتی نیاز دارند به  فراگیراندر طول پروسه تدریس هرگاه احساس کنم که 

یکدیگر  سؤاالتیشان به پاسخ ها تیممن بپرسند و یا خودشان در  خود را از سؤاالتیا ، مرور کنند ام دادهتا آنچه را من ارائه 

 بپردازند.

 

 مشترک حل راهرسیدن به  تکنیک

یا تمرین  مسئلهدو  به عبارت دیگر،. کند میو یا تمرین دریافت  مسئلههر تیم چهار نفره چهار  آموزشیبر طبق این تکنیک 

و یا تمرین کار  مسئلهمرحله هر جفت باید در یک زمان روی یک  دازاینبع. شود می ارائه  برای هر جفت دو نفره در هر تیم
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ببیند دوستش درست  کند میو عضو دیگر از هر جفت چک  پردازد می حل راهیک عضو به توضیح پاسخ و یا  که طوری بهکند 

و یا تمرین بعدی  مسئلهاختن به برای پرد ها جفت های نقش شود میو یا تمرین تمام  مسئلهکه اولین بعدازاینو یا نه.  گوید می

تا  آیند مینفر( گرد هم  4دو جفت تیم ) شوند میدو مسئله و یا تمرین به همین نحو کامل  موقعی که هر. شود میعوض 

تمارین  خود مشترک هستند و یا نه. اگر باهم موافق باشند مراحل فوق را برای پرداختن به مسائل و های پاسخببینند آیا در 

تا  پردازند میخود به تبادل  آرا  های پاسخو  ها حل راه یبر رو قدر آنمتفاوت باشند  ها آن های پاسخاگر  و دهند میامه بعدی اد

 یا تمرین برسند. و مسئلهبرای هر  قبول قابل حل راههمگی به یک پاسخ و 

 

 بلند فکر کردنتکنیک 

 ها تیماعضای  کنم میمطرح  را ای مسئله جانب اینکه ینبعدازا. باشد میاین تکنیک هم تا حدودی همانند تکنیک قبلی 

 عنوان بهو یک عضو  «مسئلهحالل » عنوان بهبپردازند. در این تکنیک یک عضو  مسئلهبه حل  کنند میدو نفره سعی  صورت به

تمام  که طوری هب پردازد مییا تمرین  و مسئلهبه حل  مسئلهحالل  مسئله. در طول فرایند حل کنند میعمل  «شنونده فعال»

ذهنی و نیز  یها حلکه دوست او در جریان را ه  معناست. این بدان نماید میبلند بیان  کند میفکر  پروسهرا در این  آنچه

. در طی این فرایند کسی که نقش شنونده گیرد میرا یاد  ها آن طبیعتاًو  گیرد میقرار  برد مییادگیری که او بکار  های استراتژی

و یا تمرین را دارد فعاالنه کمک فکری  مسئلهتا به دوست خود که نقش حالل  کند میاز هر فرصتی استفاده  کند میرا ایفا 

. در پایان شوند میعوض  ها نقشو یا تمرین بعدی این  مسئلهاست که همانند تکنیک قبلی برای حل  یادآورینماید. الزم به 

 بپردازند. نظر تبادلرا در معرض قضاوت یکدیگر قرار داده و به بحث و  ی خودها حل راه توانند می ها تیمکالس هم اعضای 

 

 ای مرحلهمصاحبه سه تکنیک 

. در باشد میازآنچه معلم ارائه داده است  تر عمیقبا یکدیگر جهت درک بهتر و  ها تیممبنای این تکنیک بر مصاحبه اعضای 

می مصاحبه  با یکدیگر بهدو نفره  صورت به ها تیماعضای  دهم میارائه مطلبی را  جانب نیاکه بعدازایناز این مصاحبه مرحله اول 

این  . درشود میعوض  ها نقش. در مرحله بعد شوند می شونده مصاحبهو یک نفر  کننده مصاحبهیک نفر  که طوری به ندپرداز

درک  کنند میزایش دهند بلکه سعی دانش خود را در زمینه مورد مصاحبه اف خأل کنند میسعی  تنها نه ها کننده مصاحبهفرایند 

درباره مطالبی  نظر تبادلرا نیز در این زمینه افزایش دهند. در مرحله سوم تمام اعضای هر تیم به بحث و  شونده مصاحبهو فهم 

کالس در سطح  نظر و تبادلمرحله به بحث   بعدازاین توان می. البته اگر فرصت کالس اجازه دهد پردازند می اند کردهکه مرور 

 نیز پرداخت.

 

 تیمی، دو نفره و انفرادی  یادگیریتکنیک  

تیمی روی آن مطلب کار کنند.  صورت بهکه  شوند میتشویق  فراگیران دهد میکه معلم مطلبی را ارائه بعدازایندر این تکنیک 

از  درنهایتکار کنند. و  روی همان مطلببر جفتی )دو نفره( و با تمرکز بیشتر  صورت بهکه  شود میخواسته  ها آنسپس از 

آن بپردازند تا بتوانند درک و فهم  مرور بهرا در نظر بگیرند و  موردنظرانفرادی مطلب  صورت بهکه  شود میخواسته  فراگیران

 افزایش دهند. مطلب خود را از آن

 

 تفکر انفرادی و حل جفتی و تیمی تکنیک 

انفرادی و در  صورت بهکه  خواهم می فراگیراناز  دهم میرا ارائه  ای همسئلمطلبی و یا  جانب این بعدازاینکهدر این تکنیک 

به تبادل  جفتی صورت بهیشان ها تیمنمایند و سپس با کمک دوستانشان در  «فکر» مسئلهزمانی محدود روی آن مطلب و یا 

راک به اشت تیمشانبا تمام اعضای خود را  های پاسخکه درک و فهم و یا  شود میخواسته  ها آنبپردازند. سپس از و حل آن آرا 

 بپردازند.ی بیشتر گذاشته و به بحث و تبادل آرا
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 یادگیری انفرادی، جفتی و تیمیتکنیک 

 ها تیماز اعضای  کند میرا مطرح  ای مسئلهکه معلم بعدازایناین تکنیک همانند تکنیک قبل است با این تفاوت که در اینجا  

روی آن فکر کنند. بعد همانند  صرفاًنمایند و نه اینکه مثل تکنیک قبل  «حل»را  مسئلهانفرادی آن  صورت بهکه  خواهد می

ذاشته و به تبادل آرا خود را به اشتراک گ های پاسخجفتی و دو نفره  صورت بهکه  شود میخواسته  ها آنتکنیک قبلی از 

 ه تبادل آرا بپردازند.یشان بها تیمکه با کل اعضای  شود میخواسته  ها آناز  درنهایت بپردازند.

 

 مسئلهبه اشتراک گذاشتن یک تکنیک 

 که طوری بهمتنوع و خاص خود را بدهند.  های پاسخ مسئلهیا چند و که به یک  شوند میی کالس تشویق ها تیمدر این تکنیک 

به  سؤالبعد همان  بر روی کاغذی بنویسند. سؤالخود را به آن  های پاسخو اعضا باید  شود میبه تیم اول داده  سؤالیک 

تا همان کاری را بکنند که تیم اول کرد. اما تیم آخر که باید بهترین  شود میخواسته  ها آنو از  شود میی بعدی داده ها تیم

و با کالس به اشتراک  نمایند میرا اصالح  ها آنو اگر الزم باشد  کنند میرا انتخاب  ها پاسختیم کالس هم باشد بهترین 

 .گذارند می

 

 0 میزگردتکنیک 

شفاهی به  طور بهخود را با یکدیگر  های پاسخبه ترتیب  ها تیماعضای  کند میرا مطرح  ای مسئلهکه معلم بعدازایندر این تکنیک 

 داشته باشند. یادگیریبرابر برای  های فرصت. در این تکنیک همه باید نوبت یکدیگر را رعایت کنند تا همه گذارند میاشتراک 

 

 2 گردمیزتکنیک 

خود را روی کاغذ بنویسند.  های پاسخباید  ها تیمبا این تفاوت که در اینجا اعضای  باشد میاین تکنیک همانند تکنیک قبلی 

 .شوند میانتخاب  ها پاسخین تر خالقانهو  ترین صحیحهم  درنهایت

 

 تاپ کالس فراگیراناستفاده از تکنیک 

مسلط  اند گرفتهعهده  که بر هایی قسمتتا به  کنم میهار فراگیر برتر تقسیم درس جلسه بعد را بین چ جانب اینگاهی اوقات 

و هر برتر بروند  فراگیرانکه به نزد این  خواهم می ها تیمدر جلسه بعد از اعضای بنابراین شوند و جلسه بعد به ارائه آن بپردازند. 

که نباید بیش از یک  کنم می یادآوری ها تیمبه اعضای  اًضمنبپردازند.  دهد می ارائه که آن عضو برتر یک به فراگیری قسمتی 

و  برگردندی خود ها تیمکه به  خواهم می ها تیمنفر از اعضای یک تیم به یک فراگیر برتر مراجعه کند. در پایان از اعضای 

 رند.تدریس نمایند و به اشتراک بگذا تیمشانبه اعضای  اند آموختهبرتر کالس  فراگیرانمطالبی را که از 

 

 یا تیماعضای  گذاری شمارهتکنیک 

اعضای هر  تک تکو اعضایشان بکار رود. در این تکنیک  ها تیمو یا ارزیابی  شده ارائه یها درسبرای مرور  تواند میاین تکنیک 

. کاربرد وندش می گذاری شماره –نفره باشد  4تیم  که درصورتی – 4تا  0از شماره  ها کاپیتانو یا همان  ها سرگروهتوسط تیم 

 خواهم می ها آنو از  دهم میبه هر تیم  سؤالیک یا چند  جانب ایندر پایان هر درس  مثالًاین تکنیک به این صورت است که 

اتفاقی  صورت به مجدداًو  کنم میاتفاقی انتخاب  صورت بهتیم را  یک  ،ناکار کنند. بعد از اتمام زم ها آندر زمان معینی روی 

برای ارزیابی خودش بلکه برای  تنها نهمن  سؤاالتکه فراگیر با آن شماره در تیم باید بلند شود و به  کنم میم یک شماره را اعال

خود  های پاسخباید بتواند برای پاسخ و یا  شده انتخابعضو  نیمرحله ادر این  ضمناًهم پاسخ دهد.  شیها یمیت همارزیابی 

را درک هم کرده  ها آنبلکه است حفظ نکرده  وار طوطی صرفاًرا  ها پاسخم که بیاورد تا همه متوجه شوی هم  نادلیل و بره

انگیزه کافی برای کمک کردن به یکدیگر را در طول فرایند یادگیری  ها تیمکه تمام اعضای  شود میاست. این تکنیک باعث 

کتبی روی  صورت بهخود را  های پاسخخواست که  ها تیماز اعضای  توان میتیمی داشته باشند. در این تکنیک همچنین 
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اتفاقی  صورت بهبرای ارزیابی فرد انتخاب شده و اعضای تیمش  تواند می ها پاسخیکی از  در این صورت ی بنویسند کههای برگه

 انتخاب شود.

 

 در مدتی محدود سؤالحل تکنیک 

 مثالًبپردازند.  مسئلهه حل یک و یا چند در محدوده زمانی مشخصی ب ها تیمکه بخواهم  شود میاین تکنیک در موقعی استفاده 

بخواهم که آن را در ده دقیقه حل کنند. این  ها تیم( بدهم و از سؤالی 11تست بیست آیتمی ) کی ها آنممکن است به 

 ی استاندارد از قبیل کنکور نیز باشد.ها آزمونتمرینی برای ورود به  تواند می

 

  شوند میاداره  جانب اینکه توسط روش تدریس  ییای کالساجتماعی برای  یای فعالیتبرخی 

 های فعالیت عنوان بهزیادی هستند که اگر کالسی  های فعالیتکه در قسمت قبل توضیح داده شدند  هایی تکنیکعالوه بر 

بر ی که یها فعالیت ها فعالیتند. از میان این شایانی نمایکمک  فراگیران مؤثرتربه یادگیری  توانند میمکمل خوب اجرا شوند 

دلیل این توجه هم این . هستند جانب این موردتوجه تأکیددارندمتعدد  های واکنشو یا  ها پاسخو  ها حل راهو عقاید و  تبادل آرا

در این تمرکز دارند.  -و نه بر محصول یادگیری  -کیفیت یادگیری  بهبودبر پویایی کار تیمی و  ها فعالیتاست که این نوع 

 : پردازم می ها فعالیتنوع از این  قسمت به معرفی چند

 

 اینترنتی و یا تلویزیونی یای برنامهو  یا مصاحبه، یا رانی سخنآوازیا، 

د. برای مثال نو اینترنتی طراحی شو تلویزیونی های برنامهیا  بر مبنای آواز، سخنرانی، مصاحبه و توانند میزیادی  های فعالیت

یا اینترنتی خاصی گوش  تلویزیونیکه به آواز و یا سخنرانی و یا مصاحبه و یا برنامه  همخوا می ها تیمبرخی اوقات از  جانب این

مهارت شنیداری  خواهم مینمونه وقتی  عنوان به. دهم می ها آنکنند و یا آن را ببینند و سپس تستی در همان رابطه به 

 که:  خواهم می ها آنرا ارزیابی نمایم از  فراگیران

 کنند. یسینو دوباره ام دادهقرار  ها آنکه در همان زمینه در اختیار را  یمتن لغات جا افتاده در .0

 پاسخ دهند. دهم میقرار  ها آنکه در اختیار  سؤاالتی به  .1

 عناوین مورد درس و یا بحث را لیست نمایند. .9

 از درک و فهم خود را ارائه دهند. یا خالصه  .4

 نکه ای تر مهمو شبهات خود را مطرح کنند. و  سؤاالت  .1

 ارتباط دهند. -با نگاهی انتقادی  -را به مسائل پیرامون و زندگی خود  شده ارائهسعی کنند مطالب   .3

 تیمی که بیشترین امتیاز را بگیرد برنده خواهد بود.در این فعالیت 

 

 یا المثل ضرب

نمونه وقتی  عنوان بههستند.  گیرانفراانتقادی  تفکرمهارت  و نیز ای محاورهمهارت  یمنابع مفیدی برای ارتقا ها المثل ضرب 

 : معموالًرا به خدمت بگیرم  ها آناستفاده کنم و  هایم کالسدر  ها المثل ضرباز پتانسیل  خواهم میمن 

 .دهم میانگلیسی(  زبان)به  المثل ضرب 01به هر تیم  .0

 ی خاص هستند. والمثل ضربکه حاکی از  کنم مییی را نقل ها ناداست .1

 نیز ترجمه کنند. شان مادری زبانسپس آن را به و مربوطه را حدس بزنند  المثل ضربکه  همخوا می ها تیماز   .9

 فراگیران. البته برخی اوقات نیز از گیرد میامتیاز مربوطه را  دهد می اولین تیمی که پاسخ  صحیح فعالیتین در ا

را با توجه به  المثل ضربآن  توان می اصالًی خاص نگاه کنند و ببینند المثل ضربانتقادی به  صورت بهکه  خواهم می

 واقعیات دنیای امروز پذیرفت یا نه؟!
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 یا بازی

یکی از نمونه  عنوان بهنماید.  را کتمان فراگیرانبتدایی در یادگیری در سطوح ا ویژه بهنقش و اهمیت بازی  تواند نمی کس هیچ

برای  توان می رای مثالهای متفاوت باشد. ب صورت به واندت می. اجرای این بازی باشد می «غریبه بیرون»بازی  ها بازیاین 

 ها آنداد و از  فراگیرانچندین لغت به  توان میاز این بازی استفاده کرد. در این بازی  فراگیرانافزایش و یا ارزیابی دامنه لغات 

 با بقیه متفاوت است:  «ت»زینه زیر گ ای چهارگزینهخواست که لغت متفاوت و متمایز را تشخیص دهند. برای نمونه در آیتم 

  دموکراسیت:        ارعابپ:       خفقانب:       استبدادالف: 

انگلیسی در کالس  زبان در آموزشدر یک کرس تخصصی  مثال عنوان به. باشد می «سؤالی 11بازی»بازی دیگر  

. سپس از کنم میفکر  زبان آموزش وزهحکه دارم به یک پروفسور شناخته شده در  میگو یم فراگیراندانشگاهی خودم به 

ن است ممک ها آننمونه  عنوان بهبرسند.  موردنظربه فرد  سؤال 11از طریق پرسیدن  حداکثرسعی کنند  خواهم می فراگیران

 های پایهاست؟ و اگر من جواب مثبت دهم ممکن است بپرسند که آیا آن فرد  شناس زبانیک  موردنظربپرسند که آیا فرد 

 ( را ببینید.1101ی دیگر حسینی )ها بازیبرای  .را هدف قرار داد و... اختن گراهاستئوری 

 

 مقایسه کردن

مقایسه کردن مفاهیم و موضوعات و غیره  جانب این های کالسدر  فراگیرانیک فعالیت مناسب دیگر برای اوقات فراغت  

وایت برد(  و یا) سیاه تختهذاب را  در یک شهر روی توریستی و ج های مکانممکن است اسم  جانب نینمونه ا. برای باشد می

 و یابخواهم که نام آن مکان را بگویند  فراگیرانانگلیسی( بدهم و از  زبان) به  ها آنبنویسم و بعد اطالعاتی راجع به یکی از 

در این از من بپرسند. متفاوتی راجع به آن مکان  سؤاالت خواهم می فراگیرانحدس بزنند. عالوه بر این در این فعالیت از 

 بیشتر و متمایزتری بپرسد. سؤاالتبود که  خواهد یمیتبرنده فعالیت 

 

 ارزیابی انتقادی 

تدریس  های روش و یانقطه نظرات  و یامضرات مفاهیم  و یامزایا  شود میخواسته  فراگیراناست که از  مؤثراین فعالیت وقتی  

 سیاه تختهتا این مزایا و مضرات را روی  شود میخواسته  فراگیرانین صورت از حتی رهبران خاص را مقایسه کنند. در ا و یا

که مزایا و مضرات  خواهم می فراگیراناز  جانب ایندر یک کرس روش تدریس در دانشگاه  مثال عنوان بهکالس لیست نمایند. 

و روش تدریس  جانب اینروش تدریس  خواهم می ها آنیادگیری را بررسی نمایند. و یا از  های فرصتروش تدریس مختلط و 

از  خواهم می ها آنرا لیست کردند از هر یک از این موارد مزایا و مضرات  فراگیرانکه بعدازاینسی ال تی را مقایسه نمایند. 

بخواهم که  فراگیرانممکن است از  ؟ حتیاست و چرا مفیدتربهتر و  یک کدامکنند که  یریگ جهینتطریق بحث و گفتمان 

که یک دیکتاتور در خاورمیانه را با  خواهم می ها آنمقایسه نمایند. برای نمونه از  باهمرهبران برخی کشورها را ن و یا المسئو

و آزادی خواهان مقایسه کنند. اما  دگراندیشان  و  فکران روشنشان برای شکنجه کردن های روشهیتلر در رابطه با  و یااستالین 

انگ دیوانه زدن به مخالف، او را روانه تیمارستان کردن و شک الکتریکی  ازجمله ها آن های روشقبل از این فعالیت به برخی 

 . کنم میساقط کردن عزیزان او اشاره و نیستی کردن او و تهدید و از هستی  یو منزودادن به او، مطرود 

 .شوند میارزیابی  اطالعاتشانسطح بر اساس مهارت و  ها تیمیت در این فعال

 

 ای نقشایف 

متفاوتی را در این  های نقش توانند می ها تیممتفاوتی بکار گرفته شود. اعضای  هایبرای منظور تواند میفعالیت ایفای نقش  

یم از این توان می مثال عنوان بهبپردازند.  جانب اینتوسط  شده ارائهمطالب  مؤثرترعهده بگیرند تا از این طریق به درک  رفعالیت ب

که  هست ها فعالیتیکی از این  «مالقات با دکتر». نماییماستفاده  باهمعه لغات مرتبط ریس یک مجموفعالیت جهت تد

صورت از  در ایناستفاده شود.  یخواب یبو  درد دل، تب، کبد چرب، فشارخونبرای تدریس لغاتی از قبیل سردرد،  تواند می
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و راه  ذکرشدهعلمی ایفا نمایند و به صحبت راجع به موارد  تا نقش دکترها را دریک کنفرانس شود میخواسته  ها تیماعضای 

 عالج هریک بپردازند. 

از یک تیم خواست که نقش چامسکی و  توان میدر یک کرس روش تدریس در دانشگاه  مثالًدیگر  ای نمونهبرای 

نقش برادران جانسون  توانند مییگر و تئوری چامسکی را با کالس به بحث بگذارند. تیم د ها ایدههمکارانش را بر عهده بگیرند و 

کار  عنوان به تواند مییک تیم  طور همینکار گروهی ایشان به کالس بر عهده بگیرند.  های روشهمکارانشان را برای معرفی  و

 ورانش را بر عهدهنقش یک دیکتاتور و مشا تواند مییک تیم هم  نهایتاًبپردازند. و  جانب اینگروهی به معرفی روش تدریس 

به ایفای نقش خود بپردازند که انگار یک سرو گردن از کل مردم و  ای گونه به ها آنشود که  تأکیدباید  ن مورد آخربگیرد. در ای

تاتور به سایرین تفهیم شود برجسته یک دیک های ویژگیرا بکنند تا  خود باید تمام تالش ها آنهستند.  باالترحاکمان دنیا 

 در هیبت یک میش هم بر مردم ظاهر شود. تواند می صفت گرگکه یک دیکتاتور بفهمند  طوری که تمام کالس

 

 :پردازم میدر این قسمت  شده یمعرف های فعالیتو  ها تکنیکدیگر  های ویژگیدر انتهای این قسمت به برخی از   

 و جذاب شود.  کننده سرگرمیادگیری که  شوند میباعث  ها آن .0

 ند.بکار گرفته شوتوسط معلم  شده ارائهمطالب رور جهت تمرین و م توانند می ها آن  .1

 . دهند میکیفیت یادگیری را ارتقاء  درنتیجهرا در فرایند یادگیری درگیر کرده و  فراگیران ها آن .9

 قرار گرفته شود. فراگیراناطالعات کافی  در اختیار تمام  شوند میباعث  ها آن  .4

 .دهند میرا افزایش  فراگیرانیری مانیتورینگ و رصد کیفیت یادگ های مهارت ها آن  .1

 تمرکز کنند.  برند میی که به کار زبانبر کیفیت  فراگیران شوند میباعث  ها آن  .3

 ی خود را به اشتراک بگذارند. ها حل راهو  ها ایدهکه  کنند میرا ترغیب  فراگیران ها آن .1

 . ندیفزایبو بر یادگیری و دانش خود که از اشتباهات خود استفاده کرده  کنند میرا ترغیب  فراگیران  ها آن  .8

 که به تجربیات و دانش خود و سایرین واکنش نشان دهند.  کنند میرا ترغیب  فراگیران  ها آن .3

 خود بسپارند.  بلندمدتبهتر بفهمند و به حافظه  اند آموختهآنچه را از معلم  کنند میکمک  فراگیرانبه  ها آن  .01

 . شوند میآکادمیک  های محیط(، معلم و زبانبه یادگیری ) یرانفراگباعث افزایش نگرش مثبت  ها آن  .00

 . کنند میغیب تر  انتقادیتفکر خالقانه و  ویژه بهرا به تفکر  فراگیران ها آن .01

 . وکنند مینسل فردا را با واقعیات دنیای پیرامون خود آشنا  ها آن .09

 .آورند می به وجودسی شاداب و پویا را رقابتی شده و کال های محیطباعث افزایش کیفیت کار تیمی در  ها آن .04

 

 فراگیرانوظایف و  «یادگیری تیمی رقابتی»

 در فصل بعد به این مبحث پرداخته شده است.

 

 نتیجه 

  ها آنو نیز به اهمیت  روند میر به کا جانب این های کالسی که در های فعالیتو  ها تکنیکدر این فصل به معرفی برخی 

رابطه بین اعضای  بهبوددر  ها آنپتانسیل  ها فعالیتو  ها تکنیکاین  های ویژگیه مشخص شد یکی از ک طور همانپرداخته شد. 

را از طریق فراهم کردن شرایطی برای درک بهتر  فراگیرانکیفیت رابطه بین  ها آن. باشد میکردن این رابطه  معنادارترو  ها تیم

و باعث کاهش تعصبات بیجا و افزایش تحمل و صبر و نیز احترام  بخشند می ءارتقای متفاوت ها ایدهو  ها فرهنگمتقابل افراد با 

 ها آن. آورند میفراهم  ها آن دربارهنابی را برای تبادل اطالعات و فکر کردن  های فرصتی های محیط. چنین شوند میمتقابل 

گیری دایو رصد کردن فرایند  ها آناسخ به و قضاوت در مورد پ هدفمندتر سؤاالتهمچنین شرایط مناسبی را برای پرسیدن 

در فرایند یادگیری، درک بهتر مطالب و نهادینه شدن دانش یاد  فراگیرانباعث درگیر شدن بیشتر  ها آن. آورند میفراهم 

. درگیر شدن در فرایند یادگیری به تنهایی شوند می اجتماعی های مهارتیادگیری و  های استراتژی یارتقا نیز و شده گرفته
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ژرفا بخشیدن به یادگیری و بهبود فرایند به  درنتیجهو  زبانکردن یادگیری و باال رفتن کیفیت بکار گیری  معنادار باعث

ی همچنین باعث کم های فعالیتو  ها تکنیک. چنین شود میاست  زبانمطالب که یکی از مسائل عمده در فراگیری  یادآوری

. شوند می فراگیرانبین  تر مثبت، احترام و درک متقابل و رابطه ها تیمای ، پیوستگی بیشتر اعضفراگیرانکردن ترس و استرس 

و تضادها و اعتمادسازی بیشتر و تا انتها پای کار ایستادن را به دنبال دارند. در کل  ها کدورتهمچنین خرد جمعی و رفع  ها آن

در  ها تیمل و قواعد دموکراتیک در بین اعضای و شرایطی باعث بهتر نهادینه شدن اصو ها محیطو  ها فعالیتو  ها تکنیکچنین 

خواهید  تائیدکه بعد از مطالعه کل این کتاب آن را  جانب اینروش تدریس  های ویژگی. از دیگر شوند می جانب این های کالس

 شود میا انتقادی نسل فرد بیدارسازیو نیز  پذیری مسئولیتباعث ایجاد حس  تنها نه جانب اینکرد این است که روش تدریس 

خود قرار دهند تا بدین سیاق  تأثیرکه حتی سعی کنند دنیای پیرامون خود را هم تحت  دهد میاین انگیزه را  ها آنبلکه به 

 زندگی کنند. معنادارهدفمند و  توانند میخود را متقاعد کنند که 

 
================================= 

 برای بحث و گفتهو سؤاالتی 

در تمامی سطوح از  ها کالسبرای  توانند میی که در این فصل معرفی شد های فعالیتو  ها تکنیکد که آیا باور داری .0

 ابتدایی تا دانشگاه استفاده شوند؟ 

 به بهترین نحو بعد از ارائه مطلب توسط معلم بکار گرفته شود؟  تواند میکدام تکنیک و یا فعالیت  .1

؟  چرا دهد می فراگیرانرا به توسط معلم  شده ارائهپردازش مطالب جهت  ا فعالیت فرصت بیشتریکدام تکنیک و ی  .9

 دادن چنین فرصتی مهم است؟ 

امتحان را در خدمت یادگیری قرار  خواهیم میدر جلسات امتحان زمانی که  تواند میکدام تکنیک و یا فعالیت  .4

 دهیم استفاده شود؟

 تواند می مسئلهو یا  سؤالنشان دهیم که یک  اگیرانفربه  خواهیم میبرای زمانی که و یا فعالیت کدام تکنیک   .1

 متعددی داشته باشد استفاده شود؟  های پاسخ

 است؟  مؤثرتر فراگیرانیادگیری بین  های مهارتت برای انتقال فعالیکدام تکنیک و یا   .3

 است؟  مؤثرتر بلندمدتبه حافظه  مدت کوتاهاز حافظه  شده ارائهت برای انتقال مطالب فعالیکدام تکنیک و یا  .1

 چیست؟ ای مرحلهگروهی با تکنیک مصاحبه سه  -جفتی-تفاوت بین تکنیک حل کردن انفرادی .8

 مؤثرتر فراگیرانمتعدد در ذهن  های پاسخکدام تکنیک و یا فعالیت برای بارش ذهنی و یا همان تداعی شدن  .3

 است؟ 

 چیست؟  ها تیماعضای  گذاری شمارهتکنیک  های ویژگی .01

 ؟ چرا؟ دیده یممعرفی شده در این فصل شما کدام را ترجیح  های فعالیتو یا  ها تکنیکاز مجموع  .00

 ؟ چرا؟ پسندید میمعرفی شده در این فصل شما کدام را ن های فعالیتو یا  ها تکنیکاز مجموع  .01

 ارائه دهید. جانب این های کالسیک تکنیک و یا فعالیت دیگر برای بکار گیری در  .09

پیوستگی نیز اجتماعی و  های مهارت معرفی شده در این فصل سبب بهبود های فعالیتو  ها تکنیکیی را که ها راه .04

 بیان کنید.  شوند میاجتماعی 

و فرهنگ رایج در جامعه خود و حتی رهبران  ها رمونداده شوند که  آموزشنسل فردا باید  که ایننظر شما راجع به  .01

 خود را بدون منطق و تحلیل نپذیرند چیست؟  

===================== 
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 منه فصل
  ؛«تیمی رقابتییادگیری »

 مدرسان ووظایف 

 فراگیران یای مسئولیت 
 

 مطالب

 009سازمان دهنده....................... سؤاالت

 004.................مقدمه......

 004و وظایف مدرسان................................... «یادگیری تیمی رقابتی» 

 001...................................فراگیران های مسئولیتو  «یادگیری تیمی رقابتی»  

 003......................نتیجه

 003.....برای بحث و گفتگو.................. سؤاالتی 

 

=================== 

 

 

 

 سازمان دینده سؤاالت

 شما به چه معنا است؟ ازنظر «آموزش» .0

 ید.شوند را بیان نمای جانب اداره می اینی که با روش تدریس های کالسدر  معلمانبرخی وظایف  .1

 ید.شوند را بیان نمای جانب اداره می اینی که با روش تدریس های کالسدر  فراگیرانبرخی وظایف  .9

ی متصور شوید؟ برخ شوند میاداره  جانب اینی که با روش تدریس های کالسخاصی را برای  «فرهنگ»ید توان میآیا  .4

 اصول آن را نام ببرید.

............................................ 
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 مقدمه

 به این نتایج رسید که:  توان میبا نگاهی اجمالی به رژیم تعلیم و تربیت فعلی ایران 

خشک و تصنعی که  های محیطو دیکته کردن آراء و نظرات از یک سطح باالتر در  طرفه یکروش سخنرانی کردن  .0

در تضاد کامل  با  شوند میو مانع  بحث و تبادل آراء شهروندان )شاگردان(  اند شده گرفتهاکثریت نادیده   ها آندر 

کنند و آراء و نظرات دیگران را به  اظهارنظرآزادانه  توانند میشهروندان  ها آنشبه( واقعی است که در ) های محیط

 ند. تصمیم بگیر ها آنچالش بکشند و نقد کنند و راجع به 

پاس کردن امتحانات و اخذ  مدرک برای رسیدن به  منظور بهی خرخوانحفظ کردن و  وار یطوطیادگیری از طریق  .1

تکرار کردن و به  وار طوطیدر تضاد با یادگیری و فهم واقعی، کاربردی و مفید و سودمند است.  رؤیاییی ها شغل

نیتورینگ ذهنی و تفکر خالقانه و منتقدانه  است که ما های مهارتدن و سفسطه کردن در تضاد با کاربرد  یادآور

 . شوند میمستضعفان و ستمدیدگان  رهاسازی نهایتاًباعث شکوفایی و خالقیت ذهنی و 

، کاپیتالیسم و خواه تمامیت های حکومت های آرماندر عمل در خدمت  که طوری بهبار آوردن نسل فردا  گوسفندوار .9

 . باشد میو قواعد دموکراتیک و اسالمی   اسلوبل و اصوامپریالیسم باشند در تضاد با 

فعلی در تضاد با  تیفیک یبو مدیریتی تردیشنال و  آموزشیاصرار و پافشاری بر اهداف و منابع و مواد و نیروی  .4

 . دانند میی است که خود را در خدمت اسالم و مردم گذاران سیاستدرستی ادعای  

دنیای پیچیده فردا  های واقعیتدر تضاد با ساختن آن بر مبنای   رضف شیپساختن فردا بر مبنای تئوری  و  .1

 . باشد می

با بقا و  ها آنو آزار و اذیت  کردن روحی و روانی کالس دگراندیشان تحت کنترل گرفتن زندگی و هستی و نیستی  .3

 در تضاد است.  جمعی دستهتعالی 

برای بقای خود و منافع قبیله خود در کالس اندیشان  معدوم کردن منتقدان و دگر نهایتاًمطرود و منزوی کردن و  .1

 اسالمی.  های ارزشانسانی است چه رسد به  های ارزشتضاد با 

 

 و وظایف مدرسان «یادگیری تیمی رقابتی»

، ها فرهنگآراء  و  تشتوتبا  شدت بهجهانی که  –در سناریوی فعلی جهان در حال گلوبالیزه شدن در عصر و شرایط حاضر و  

بررسی  تر منطقیو  تر جامع انداز چشممدرسان و اساتید الزم است وظایف خود را از یک   –و رقابت روبروست  یدگیپیچ

. طلبد میو اجتماعی سیاسی و وظایف را در حرفه مقدس معلمی  آموزشیاز اهداف  تر عمیقخود فهمی  نوبه بهنمایند. این امر 

سطوح باالتر در تفکر، ادله و  آموزشو دانش فرا ذهنی،  ها مهارت آموزشه در حال پوشش دادن ب آموزشیاهداف  که درحالی

هستند انتظارات چالش  تر موفقیادگیری ماندگارتر و تعامل، و کار و زندگی  منظور بهکاراتر برای حل مسائل  های روشمنطق و 

باید به موفقیت علمی نسل  تنها نهمروزی . مدرسان ارود میدر شرایط کنونی  ویژه بهآورتری از مدرسان و اساتید عصر حاضر 

بنمایند. و این امر مستلزم تغییر در نیز  تر متمدنو  تر یانسانفردا بیندیشند بلکه باید تمام تالش خود را برای ساختن  جوامعی 

 .باشد میو الگوهای روش تدریس  ها مدیریت، باورها، ها نگرش

 فرد منحصربهاما ویژگی  اند شده ارائهدر غرب   ویژه بهها برخی کشور متنوع و زیادی توسط اساتید در دریست های روش

بر  تنها نهاین است که این روش تدریس  ام دادهسیاسی خود ارائه  -آموزشیی تئوربر مبنای  جانب اینروش تدریسی که 

موفق در دنیای پیچیده  برای زندگی موردنیاز یها ضرورتو  ها مهارت آموزشعلمی و آکادمیک بلکه بر  های مهارت آموزش

انسانی تعامل، همکاری و حتی رقابت و زندگی را نیز  های روش جانب این های کالسنسل فردا در بنابراین دارد.  تأکیدنیز امروز 

، خالق، منتقد، بلکه متفکر شوند میمسلط  «واقعی های محیطدر  زبانکاربرد »به  تنها نه ها آن به عبارت دیگر،. آموزند می

ود و ما ایفا در سرنوشت خ مؤثرتریو قادر خواهند بود نقش بسیار  آیند میاهل رقابت و سیاسی  بار  زمان همو  جو کتمشار

 آموزشزیادی را برای  های فرصت گیرند میخود به خدمت  های کالسرا در  جانب اینمدرسانی که روش تدریس  .نمایند
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ارتباطی که از  های مهارته نسل فردا دارند. برخی انسانی اسالمی ب های شنگردموکراسی و  اسلوب، معنویات و اصول و ها ارزش

 از:  اند عبارت باشند می هایم کالسدر  جانب این  تأکیدزندگی موفق در دنیای پیچیده  امروز است و مورد  های ضرورت

 مقابل. طرف بهتوانایی گوش دادن  .0

 طرفانه بیر که قادر باشیم هر شخص، ایده و ایدئولوژی را بودن در تفکر کردن به این منظو پذیر انعطافتوانایی  .1

 خود و قضاوت دیگران واقع نشویم.  های فرض پیش تأثیرقضاوت کنیم و مورد 

 . مسئلهی متفاوت برای حل یک ها حل راهتوانایی در نظر گرفتن  .9

 ر برگرفته است. و معتبر از اقیانوس اطالعاتی که ما را د مؤثر، روز بهاطالعات  آوری جمعتوانایی  .4

قادر ساختن خود برای  منظور به مؤثرمنطقی، راهبردی و  حال درعینتوانایی تفکر آزادانه، خالقانه و منتقدانه  اما  .1

 ی کذب و غیر واقعی.ها ایدهو  از نظراتتشخیص حقیقت از میان انبوهی 

 داشتن.  مؤثرتوانایی  گفتمان و بحث دقیق و  .3

 ردن.ریسک کردن در تفکر کتوانایی  .1

 انتقاد کردن بر پایه برهان، ادله و منطق.توانایی  .8

 توانایی مسئول بودن در قبال رفتار خود و دیگران.  .3

 . جمعی دسته های گیری تصمیمدر آراء  و در  تضادهاو دیپلماتیک منازعات و  آمیز صلحکردن  وفصل حلتوانایی  .01

 ط.غل های قضاوتو  ها گیری نتیجهتوانایی نپذیرفتن و رد کردن  .00

 و ظلم و ستم و فساد و استبداد.   عدالتی بیتبعیض و  های سرچشمهتوانایی  و شهامت ایستادگی و مبارزه کردن  با  .01

که حضرت  گونه همان چراکهاین امر بسیار حائز اهمیت است  -توانایی رساندن  و فهماندن حقایق به دیگران.  .09

 . سازند میزادی رهنمون آ سوی بهعیسی )ع( فرمودند این حقایق هستند که ما را 

 

 ازنظرو بنابراین فراهم کردن محیطی که  بخشد میبر این باور هستم که محیط به محتوا معنی  جانب ایندر سطح کالس، 

روانشناسی و اجتماعی امن و ایمن باشد و در آن صبر و پذیرش و احترام و اعتماد متقابل تشویق شود  بسیار مهم است. چنین 

مدرسانی که  بنابراینانتقادی را شکوفا خواهند کرد.  تفکر خالقانه  و طور همینکردن در تفکر کردن و  ی ریسکهای محیط

، اجتماعی و آموزشیاین روش تدریس و اهداف  دربارهدر ابتدای هر دوره باید  گیرند میرا به خدمت  جانب اینروش تدریس 

ا کسب ی رهای مهارتقرار است چه  های علمی عالوه بر مهارت نمایند که یادآوریسیاسی آن توضیح  دهند و به نسل فردا 

یشان و دالیل ها گروهارزیابی کردن آنان و  های روشباید فرهنگ و رفتار مورد انتظار از شاگردان و  ها آنند. عالوه بر این نمای

انتخاب منابع  طور همینخود و  های سکالو چیدمان  بندی گروهنمایند. مدرسان باید در نوع  یادآوری ها کالسدر این نیز آن را 

 پذیری مسئولیتو نیز حس  ها تیمهمبستگی و تعامل اعضای  ها آن که طوری بهکالسی نیز دقت کنند  های فعالیتو  آموزشی

 ها آنمدرسان باید بپذیرند که  طور همیندر یک  محیط شاد و پویا تقویت کنند.  تیمشانرا برای موفقیت خود و اعضای  ها آن

تزریق دانش به  شان فهینیستند که وظاست تنها منابع دانش  شده گرفتهتردیشنال فعلی فرض  های کالسمانند آنچه در ه

نقش  صرفاً ها آنمدرن امروزی هست   اصطالح به های کالسکسانی است که تهی از آن هستند! از طرف دیگر همانند آنچه در 

باید نقش  ها آنفوق  های نقشو ارتباطی را ندارند. بلکه عالوه بر  ای حاورهم های مدلفرایند یادگیری و یا   کننده تسهیل

را نیز در نظر   ها آندوست سالیق و عالیق  عنوان بهروحی و روانی شاگردان  های خواستهروانشناسانی را ایفا نمایند که عالوه بر 

 گرا تحولمنتقد، خالق و علت و معلول یاب،  ،از افراد متفکر ییها مدل عنوان بهاز همه اینکه مدرسان باید خود را  تر مهمبگیرند. 

البته  –ترسیم نمایند.  ها آنرا برای  تر متمدنو  تر پیشرفتهو  اتریپو، تر امن یا ندهیآبه شاگردانشان ارائه دهند تا بدین سیاق 

 وم کند! معد نهایتاًمعلمان و اساتید را مطرود و منزوی و مخفی و  گونه نیاحکومت هم نباید 

، سودجوو احزاب  ها گروهتوسط  ها آنمدرسان باید قادر باشند که اذهان نسل فردا را از عقاید و خرافات دیکته شده به 

انتقادی بیدار کنند و نسبت به مسائل  صورت بهرا  ها آنخارج نمایند و  ها آنو از استعمار  یساز پاک خواه تمامیتو  طلب سلطه

و نیز  استعدادهای ناب برای شاگردان جهت شکوفایی های فرصت  کننده هماهنگباید خالق و  ها آن مانز همنمایند.  آگاهروز 

ی کالسی را در ها تیمشاگردان خود و  های موفقیتباید فعاالنه رفتارها و  ها آنباشند.  ها آنو تعالی شخصیتی  مؤثرتریادگیری 
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باید مطمئن شوند که  ها کالسرهبران  عنوان بهمدرسان هیل نمایند. نظر بگیرند و هر جا الزم باشد پروسه یادگیری را تس

فکر کنند، بحث کنند، نقد  راحتی بهیشان( وجود دارد تا  بتوانند ها تیمبرابر در اختیار تمام شهروندان و احزابشان ) های فرصت

ه اهداف مشترک بپردازند. منظور تیمی به حل مسائل و مشکالت جهت رسیدن ب صورت بهشرکت کنند و  ها فعالیتکنند، در 

ی نو و تازه و چالش آور در اذهان ها ایدهباید به خلق افکار و  ها آناز کمک کردن مدرسان به شاگردان این است که  جانب این

ش را گستر ها ایدهرا تشویق کنند که فعاالنه و خالقانه این  فراگیرانشاگردان کمک کنند و این فرآیند را تسهیل نمایند و 

 دهند و در معرض قضاوت دیگران قرار دهند. 

بر هم بزنند  مؤثر سؤاالتو  ها ایدهارائه دادن  ان را با طرح کردن  ودثبات ذهنی شاگر مدرسان باید بتواننداز طرف دیگر 

طرح ایده و  رفاًصبحث و گفتمان را تشویق و تسهیل نمایند. اما مدرسان باید بدانند که  درنتیجهتردید و تضاد و  صورت نیبدتا 

را طرح و مطرح  سؤاالتی و  ها ایدهباید  ها آناست  که حائز اهمیت است.   سؤالایده و  «نوع»کافی نیست بلکه این   سؤال

است   سؤاالتی و  ها ایدهچنین ترغیب نمایند. خطوط قرمز  دنیدرنوردو کنند که نسل  فردا را به  ریسک کردن در تفکر کردن 

خود به  نوبه بهرا در پروسه یادگیری در پی دارند  که این  فراگیراندرگیر کردن   درنتیجهافکار واقعی و که بحث و تبادل 

و پیشرفت را به همراه خواهد  شده یمیتو باعث شکوفایی و خالقیت ذهنی و نوآوری در کار  بخشد مییادگیری ژرفا و عمق 

تشویق کردن شهروندان  به واکنش نشان دادن و پاسخ دادن  صرفاًکه داشت. عالوه بر این مدرسان باید در نظر داشته باشند 

 سؤاالتو  ها ایدهکافی نیست. شهروندان باید تعلیم  ببینند  که خود نیز به طرح و ارائه  چنین   سؤاالتو  ها ایده گونه اینبه 

  تأثیرقرار دهند  و بر سرنوشت خود  أثیرتجهان پیرامون خود را  تحت   خواهند میالبته  اگر  -کلیدی و راهبردی بپردازند. 

را متفکر  و منتقد بار  ها آنو   کند میکمک  0فراگیران تفکر خالقانه و انتقادیرشد به  خود نوبه بهداشته باشند. این تمرین  

 برسند.  یتر نابو  تر واقعیو دانش  ها ایدهبه  نهایتاً شود میو باعث  آورد می

استفاده نمایند که دنیای واقعی را انعکاس  آموزشی های فعالیتمدرسان باید از مواد و اینکه  تر توجه قابلنکته 

ما کسری از جامعه و دنیای واقعی هستند و باید نسل فردا را برای زندگی  های کالسکه اشاره شد  طور همان چراکه دهند می

  های مهارت»و  «یادگیری های استراتژی» آموزشاز  آموزشیمواد  آموزشنباید در کنار  مدرساندر دنیای واقعی آماده کنند. 

باید یاد بگیرند که چگونه به آراء و نظرات  مخالف  احترام بگذارند،  مرزوبوماین  سازان آیندهغفلت نمایند.  «اجتماعی سیاسی

با چه  تر مهم از همه شوند  که چه کسانی، با چه اهدافی و آگاهباید  ها آنچگونه رقابت کنند، و حتی چگونه شکست بخورند. 

و رشد   توانمندسازیآگاهی،  منظور بهکه شاگردان   کند میکمک  ها فعالیت. تمام این کنند میحکومت   ها آننیاتی بر 

 ذهنی، عاطفی و هوشی در فرایند یادگیری درگیر شوند.   های کانالاز  تر موفقخود برای نیل به یک زندگی  جانبه همه

خود  تشخیص  های کالسد قادر باشند که مسائل  و موانع عاطفی، ذهنی و محیطی را در مدرسان  بای طور همین

باید بدانند که چگونه با شهروندان  ها آننمونه   عنوان به. برآیند ها آنرفع موفق  درصددکنند و  بینی پیشدهند و حتی 

را کنترل   ها تفاوتو   تضادها تنها نهاید قادر باشند که ب ها آنو طغیانگر با استراتژی و دوستانه برخورد نمایند.  کنترل غیرقابل

اساتید دانشگاه باید در نظر داشته  ویژه بهرا برای رسیدن به اهداف مشترک به خدمت بگیرند. مورد دیگری که  ها آنکنند بلکه 

  فراگیرانه خالئی که در دانش ب ها دبیرستاندر سطوح اولیه در مدارس و  آموزشدر  ها وکاستی کمباشند این است که به خاطر 

را نسبت به فراگیری دانش و جهان پیرامون  فراگیرانباید نگرش  ها آناینکه  تر مهمبپردازند. است در این سطوح پیش آمده 

بپردازند که اگر چنین نشود  ها آنغلط یادگیری و اجتماعی  های استراتژیسیاسی ارتقاء بخشند و به اصالح  مسائلخود و 

 جامعه مورد تهدید واقع خواهد شد. و تعالی پیشرفت آن  تبع بهو  ها آنو تعالی  پیشرفت

با  جانب ایندر ارتباط مستقیم با نوع رابطه و تعاملی است که  جانب ایناز دالیل موفقیت روش تدریس دیگر یکی 

 جانب اینمبنای اصول روش تدریس  ی که برهای کالسبر این باور هستم که رهبران  جانب این. کنم می برقرارشهروندان خود 

رهبرانی که دیکتاتور مآبانه  چراکهداشته باشند.   سویه یکآبانه و اتر و نه دیکتاتور مـ همدارانِمردم  های نقشباید  شوند میاداره 

 گیرند می استهزاء را مورد غفلت قرار داده و حتی به ها آنقضاوت  تر مهمسالیق، عالیق و از همه  پردازند میبه اداره شهروندان 

 ناآگاهانهشهروندان حیواناتی بیش نیستند! این گروه از مدرسان آگاهانه و یا  ها آن ازنظرکه  رسانند یمرا مفهوم این   درواقعو 

کمک به ظهور یک حکومت دیکتاتوری که  درازمدتبلکه در  شوند میمانع رشد و شکوفایی استعدادهای نسل فردا   تنها نه

 پائولوکه  طور همان. دلیل این موضوع هم واضح است. کنند می شود میدی، اجتماعی و سیاسی منتج اقتصا ومرج رجهبه  نهایتاً
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ی و استبداد منجر  به بی رخوتی، انکار خود، مطیع خواه تمامیتهرچند »باور دارد  -یک اندیشمند رادیکال برزیلی  –فره 

اما واقعیت این   «شود میخودکامه و ترس از آزادی  های حکومتر برابر شدن و عدم مقاومت د ریاکارمحض بودن، چاپلوسی و 

که مردم در نقش اپوزیسیون ظاهر شوند که در آن صورت  شود میباعث  نهایتاًی و استبداد مطلقه خواه تمامیتاست که 

و مردمی  پذیر انعطافکه ی را بر نخواهند تافت. اما از طرف دیگر  مدرسانی خواه تمامیتو  خودکامگیمحدودیت،   هرگونه

را بفهمند و درک  ها آنو عالیق  شهروندان خود  و سالیق کنند میهستند نگرش و کنش و رفتار بزرگوارانه  دارند و سعی 

احترام  بگذارند  و برای  ها آنقادر هستند که با صبر  و حوصله به مردم خود گوش فرا دهند، به عقاید و باورهای   ها آنند. نمای

ماندگاری و بقای خود کمک  طبعاًو  ها آنبه رشد و شکوفایی  درنتیجهشوند و  قائلارزش  ها آن های قضاوتو نظرات و   آراء

براین در شنیدن آراء و نظرات و عقاید دوراز تعصب فکر کنند و بنا بهکنند. این گروه از مدرسان قادر هستند که آزادانه و 

 تر مهمهستند.  طلبند میی که احترام متقابل  های محیطو گفتمان و خرد جمعی در اهل بحث   ها آنمخالف مشکلی ندارند. 

خود بنا به خواسته و میل شهروندان در یک محیط  یدار مملکتتدریس و  های روشهمیشه آمادگی دارند که در  ها آناینکه 

 کنند.  تجدیدنظردموکراتیک و پویا 

در  رونده شیپنرم و  «ایجاد اصالح و تغییر»برای  جانب نایکه تا حدودی مشخص شد روش تدریس  طور همان

بتدا باید این روش تدریس را دارند ا کارگیریبجامعه پیشنهاد شده است. اما این بدان معنا است که همکارانی که تمایل به 

، جانب اینتدریس  در خود ایجاد کنند. یک فهم عمیق  و دقیق از روش نماییمدر جامعه  ایجاد  خواهند میتغییری را که 

خواهد آورد که خود را از  به وجوددر خلق آن و اهداف آن این تمایل و شهامت را در همکاران محترم  مؤثرعوامل و شرایط 

اجتماعی و  نظمی بی، تغییر در نگاه و نگرش و ایجاد بیدارسازیهوشمند برای  های  ایجنتفعلی به  غیرفعالحالت پسیو و 

تفکر،  های روشاز تغییر تغییر در تفکر،  جانب اینمنظور  –تغییر دهند.  «تغییر و توسعه های  نتایج»خالصه به  طور به

کردن  آپارتاید، فاشیسم، دیکتاتورشیپ و امپریالیسم از سطح  کن شهیر منظور به، رویکردها، باورها و رفتار شهروندان ها نگرش

در امنیت، توسعه، آبادانی و صلح و ثبات  مؤثرنقشی  توانند میاتید . تنها در این صورت است که مدرسان و اسباشد میجوامع 

 در دنیای خود داشته باشند.  نهایتاًدر جوامع و 

( و نیز 01که تا حدوی جنبه سیاسی هم دارند به فصل بعد ) جانب اینیی از ها بحثبرای آشنایی بیشتر با 

به شهروندان کمک کنند که از پس واقعیات زندگی   خواهند میسان نکته آخر اینکه اگر مدرمراجعه شود.   4تا  0 یها مهیضم

اینترنت در  بدیل بیو  رینظ یبکنند و البته از نقش  روز بهباید پیوسته دانش و اطالعات خود را  برآینددر دنیای پیچیده امروز 

 غفلت ننمایند.  -سیاسی خود  آموزشیدر جهت نیل به اهداف  -این راستا 

  

 فراگیران یای مسئولیتو  «یمی رقابتییادگیری ت»

پاس  منظور بهمعلم توسط  شده ارائهحافظین صرف مطالب  عنوان بهرا  نقششان ازهمه اولباید  جانب این های کالسنسل فردا در 

ی برا صرفاًکه باید فراموش کنند  ها آنطور  همین دیگر رایج است فراموش کنند. های کالسکه در  طور آنکردن امتحانات 

باید این راهم فراموش کنند که هدفشان  ها آن. گیرند مییاد  موفقیت کاری و درآمد خود را در آینده بهبود ببخشند اینکه

باید در  ها آنبسپارند که  خاطر بهباشد. بلکه نسل فردا باید  المللی بینبرای رسیدن به مدارج باال و  باالترکسب نمرات  صرفاً

تحلیل گران و ارزیابان کالسی و نیز  های فعالیتو  ها بحثدر  مشارکت کنندهققین، منتقدین و نقش مح جانب این های کالس

دانش و  یادگیریدر پی باید  تنها نه ها آنبر عهده بگیرند. فعاالنه  صورت بهرا نیز و دانش و مسائل  ها هینظرو  ها ایده

و تاثیر گذاری تفکر خود  های استراتژیارتقای کیفیت و در پی باید بلکه باشند اجتماعی  های مهارتیادگیری و  های استراتژی

 .نیز باشندبر جامعه 

باشد باید پایبند به اصول و فرهنگ  تر عمیقو  مؤثرتر شان یادگیریباید بیاموزند که برای اینکه  نسل فردا 

 تنها نهانتظار دارد که  ها آنصول و فرهنگ از . این ارا ببینید( )فصل هفتم ام دادهارائه  ها آنبه  جانب اینباشند که  یا یریادگی

و پذیرای  مؤدب، پذیر انعطافبلکه منطقی، منصف، اجتماعی، باشند  مسائلکردن در تفکر کردن و مواجهه با اهل ریسک 

باید دگی و زنیادگیری فرایند در طول  شانیفراروباید بیاموزند که در ارتباط با مشکالت  ها آنباشند. نیز انتقادهای سازنده 
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ی ها تیمباید فعاالنه در این مسیر با اعضای  ها آن ند.نمایدریغ ن ها آنهیچ تالشی برای رفع و متانت به خرج دهند و از  صبر

 ارتقاء دهند.  زمان هم صورت بهخود را و زندگی اجتماعی  های مهارتنیز  یادگیری و صورت بدینخود مشارکت داشته باشند تا 

بر کار گروهی  تأکیدی که های کالسدر  فراگیرانباید وظایفی را هم که برادران جانسون برای  انفراگیراز طرف دیگر 

 در نظر بگیرند: را نیز  اند برشمردهدارند 

 باشند.  ها ایدهو خلق  ابراز نظردر فرایند  کننده تسهیلو  کننده شروع .0

 باشند. ها ایدهنظرات و  دهنده و گیرنده اطالعات و .1

 ی خود و ارائه مثال باشند. ها ایدهردن درصدد شفاف ک .9

  .کنند یبردار خالصهیا  ی کالسی نوت برداری وها بحثاز  .4

 .ندیبرآرفع مشکالت  درصددمیزان موفقیت گروه خود را ارزیابی نمایند و  .1

 اعضای گروه خود را فعاالنه به مشارکت در فعالیت گروهی تشویق نمایند.  .3

 د. فرایند کار گروهی خود را رصد کنن .1

 جهت و معنا ببخشند. ها بحثبه  .8

 انرژی مثبت دهند.  ها بحثبه  .3

 و منظورشان کمک کنند. ها ایدهبه اعضای تیم خود جهت ارائه  .01

 به اعضای تیم خود جهت فهم بهتر مطالب کمک کنند. .00

 فعاالنه گوش دهند. .01

 .رود میی پیش های روشو با چه  خوبی به ها بحثتست کنند ببینند که  .09

 باشند. ناسش وقتمنظم و  .04

 

به خاطر بسپارند این است که تنبلی و شانه خالی کردن  جانب این های کالسباید در  فراگیرانی که دیگر نکته مهم

این اجازه را  ها آنبه  جانب اینشیابی سیستم ارز چراکه باشد میاز زیر بار مسئولیت و سپردن وظایف خود به دیگران ممنوع 

به فکر خود بلکه به فکر سایر اعضای تیم خود باشند  تنها نهباید  ها آنباشند.  پذیر مسئولیتعال و همه باید ف . بنابرایندهد مین

 برابر برای همه جهت مطرح کردن و های فرصتباید بدانند که فراهم کردن  فراگیران احساس مسئولیت نمایند. ها آنو در برابر 

ضروری  فراگیرانبرای  ضمناً. باشد میبه اهداف مشترک الزم و ضروری  یشان برای نیلها حل راهو  ها ایدهبه اشتراک گذاشتن 

 کهاست 

 .همکاری دوستانشان را ارج نهند .0

 .را به چالش بکشند ها فرض پیش و ها نظریهو  ها ایده .1

 .فرایند بحث و گفتمان جلب کنند در طولنظر دوستانشان را به مطالب مهم   .9

 و  .دبرای شفافیت بیشتر و مثال کنن درخواست  .4

 را تا حد ممکن همسو کنند.  تضادهاو تضارب آرا  سعی کنند .1

بخشی  حداقل ها آنملت خواهند باخت.  به عنوان یکیا  خانواده و به عنوان یکدر غیر این صورت تمام اعضای تیم 

 های کالسدر  فراگیراندیگر که مهم خود را خواهند باخت. نکته  رؤیاهایبخشی از زندگی و  درازمدتاز نمره خود و در 

مهم و  سؤاالتخود قرار دهند باید بیاموزند که  تأثیرقرار است دنیا را تحت  ازآنجاکهباید به یاد بسپارند این است که  جانب این

  راهبردی بپرسند. و انتقادی

یشان را ها تیم( باید هر کاری بکنند تا انرژی و کارایی ها کاپیتان) ها تیمهمان رهبران  و یابرتر  فراگیران ویژه به

یشان جهت موفقیت ها تیماعضای به کمک کردن  ها آنشوند. از وظایف اولیه  سدر کال ها آنش دهند و باعث درخشش افزای

 یشان به اشتراک بگذارند وها تیمخود را با اعضای  مؤثر یادگیری های استراتژیباید  ها آن .باشد می ها آن و تکاملعلمی و رشد 

حفظ شود و   ها بحثهمچنین باید سعی کنند که تعادل در  ها آناستفاده نمایند.  ها استراتژی نیاز اد که را تشویق کنن ها آن

بسپارند که یکی  به خاطرهمچنین باید  ها کاپیتانداشته باشند.  ها بحثبرابری برای شرکت در  های فرصتهمه اعضای تیم 
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 طور همین .باشد می شان یریادگیو پیشبرد اهداف مطالب  تر عمیقبرای درک  تر ضعیفکمک به اعضای  ها آندیگر از وظایف 

 و خالقانهی از تفکر انتقاد یباالتر های الیهو نظرها  ها ایدهسعی کنند با مخالفت کردن با بعضی  یگدار گهبهتر است  ها آن

 ند.نمای دوستانشان را تشویق

 ها کاپیتانو اگر  کنند میمراجعه  ها کاپیتانبه باید مشکل داشته باشند  ها تیماگر اعضای  جانب این های کالسدر 

 ها آنکنند و اگر  شاگردان کالس هستند مراجعه نیتر اپتکه دو یا سه نفر از  جانب اینمشکل داشته باشند به نمایندگان 

با صبر و حوصله و  دکنن میکه باید با کسانی که به ما مراجعه  دانیم میکنند. ما همه  به خود من مراجعه مشکل داشته باشند

که اگر همکاری الزم را با  دانند می خوبی بهها و یا همان کامپیوترمن و نمایندگان من  ها کاپیتانالبته  مهربانی پاسخ دهیم.

لیت خود شانه خالی کنند موقعیت خود را از دست مسئوو اگر از زیر بار  اند کردهخود را تضمین  11کالس داشته باشند نمره 

 اد.خواهند د

فرایند سیاسی هم در نظر گرفته شود  به عنوان یک تواند میبسپارند که یادگیری  به خاطرباید  فراگیراندر خاتمه 

خالصه نسل فردا باید این نکته را در نظر  طور به. طلبد میو معلم بلکه با مردم را نیز  ها یکالس باهم تنها نهکه رابطه دیپلماتیک 

زندگی یی برای یادگیری، کار کردن، ها راهچراکه  ضباشد میهم کردن روشی برای زندگی  انبج اینبگیرند که روش تدریس 

ی های محیطمن که  های کالسدر بنابراین . دهد مینیز ارائه را ن با یکدیگر ختکردن، برنده شدن و حتی با تکامل پیدا ،کردن

و  ها محیطدر چنین  که آموزند می یبیشتری از زمان یشان چیزهای بسیارها تیمدر  فراگیرانو شاد و پویا هستند رقابتی 

یی و جو مشارکتحس باعث افزایش این است که  جانب اینروش تدریس  های ویژگیاز  دیگر یکی نیبنابرا. قرار ندارندشرایطی 

 های مهارت ورط همین یادگیری و های استراتژیبه سلط را م ها آنو  شود میدر سطوح باالتر نیز  فراگیرانمهارت تفکر نیز 

در دنیای پیچیده کنونی است و تاثیر گذاری بر جامعه که الزمه زندگی موفق  مؤثرسیاسی مفید و  های آگاهیو اجتماعی 

 . نماید می

  

 نتیجه

را به معنای  «زندگی»دارند و در شرایطی نیستند که  «وجود» صرفاًجامعه کنونی ما  گرای تحولو  شیدگرانداگر معلمان 

حس و تجربه کنند حداقل باید  تمام تالش خود را به کار بگیرند تا به زندگی فقرا، ستم دیدگان، محرومین و ضعفا واقعی آن 

حتی در شرایطی نیستند  ها آنبلکه اکثر  فهمند نمیمعنی زندگی را  تنها نهباید بدانند که این افراد  ها آنجهت و معنا ببخشند. 

و  ها رنجیم به مصائب و توان می. تنها با جامه عمل پوشاندن به این وظیفه مهم است که ما نمایند تائیدکه وجود داشتن خود را 

آن در زندگی خود باشیم. در چنین شرایطی است  تبع بهببخشیم و عامل تغییر و توسعه در جوامع و  اخود معن های محرومیت

را برای  «هوشمند های  ایجنت»کنونی باید نقش  بر این باور هستم که مدرسان و اساتید در دنیای پیچیده جانب اینکه 

، عدالتی بیتبعیض،  یها سرچشمه یبراندازاجتماعی جهت  نظمی بی، تغییر در نگاه و نگرش و باورها و حتی ایجاد بیدارسازی

کنونی باید  در برهه «آموزش»ظلم و ستم و فساد و ریا و غارت و استبداد در دنیای پیرامون خود به عهده بگیرند. بنابراین 

در شرایط کنونی یک  «آموزش». هست «علم»در دنیای پیچیده کنونی چیزی بیشتر از  «و تدریس آموزش»شود:  بازتعریف

قلب » عنوان به تواند میکه  هستاست که شامل یک پروسه پیچیده تعلیمی، تربیتی و اجتماعی سیاسی  «استراتژیک هنر»

و  فراگیرانعلمی  های مهارتین بدان معنا است که در طول پروسه تدریس، عالوه بر در نظر گرفته شود. ا «دموکراسی و تمدن

 ای مرحلهرا به  ها آنتا  دهیم ارتقاءسیاسی آنان را نیز  و بینش ها آگاهی ویژه بهاجتماعی و  های مهارتشهروندان، باید یا همان 

و  المللی بیندر سطح  «تفکر آزادانه» آموزش. و این نوع ندی در دنیای پیرامون خود را داشته باشتأثیرگذاربرسانیم که توان 

 .  طلبد میعملکرد دیپلماتیک در سطح کالس را 
 

================================= 

 برای بحث و گفتهو سؤاالتی 
 برای آشنا آموزشی هایی کارگاهی برگزار آیاگروهی آشنایی ندارند  های فعالیتخیلی با  فراگیراندر ایران  ازآنجاکه .0

 چرا؟؟ مفید خواهد بود جانب ایناساتید با روش تدریس و حتی معلمان و  فراگیران کردن
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روش تدریس  ،نگرند میمثل حیوان( به دیده یک موجود ) فراگیرانبه  تدریس فعلی که در عمل های روشبرخالف  .1

 چیست؟ ر در نظر گرفته  است. نظر شماییتغ های  ایجنت عنوان بهرا  ها آن جانب این

 رهاسازیروشی برای  - درازمدتهرچند در  - جانب اینروش تدریس ید که هست آیا شما هم با این ایده موافق  .9

 چگونه؟؟ باشد می دیدگانن و ستم امستضعف

 ممکن است مطرود شود؟ چرا؟  جانب ایندر چه نوع کشورهایی روش تدریس   .4

سری از جامعه هستند و باید مسائل رایج دنیای کنونی ما ک های کالسآیا شما با این ایده موافق هستید که   .1

 سائل سیاسی را انعکاس دهند؟ چرا؟م ازجمله

رایج  های کالسدر  «انمعلم» ینیآفر نقشنقاط ضعف و نقاط قوت در عصر و شرایط حاضر برخی  نیازهایبا توجه به  .3

 مقایسه کنید.را  جانب این های کالسو در 

رایج  های کالسدر  «فراگیران» ینیآفر نقشایط حاضر برخی نقاط ضعف و نقاط قوت در عصر و شر نیازهایبا توجه به  .1

 مقایسه کنید.را  جانب این های کالسو در 
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 فصل دیم
 تئوریک  یای پایه

 «یادگیری تیمی رقابتی»
 

 مطالب  
 011.......................سازمان دهنده سؤاالت

 011.......................مقدمه            

 011.......................روش: دیدگاه مربوط به یادگیری

 019....................... (Input Hypothesis) ها دادهفرضیه 

 Output Hypothesis)) .......................014  خروجیفرضیه 

  014....................... (Noticing Hypothesis)  توجهفرضیه 

 011....................... (Affective Filter Hypothesis)فرضیه فیلتر عاطفی و روانی 

 011....................... (Interaction Hypothesis)فرضیه تعامل 

 011.......................موجود کافی نیستند های فرضیه: «خروجی چندگانه -داده»فرضیه 
  (Multiple Input-Output Hypothesis) 

 011....................... (Elaboration Theoryتئوری توضیح دادن )

 018....................... (Speech Theory)تئوری سخنرانی  

 018....................... (Behaviorial Learning Theories)یادگیری رفتارگراها    های تئوری

 013....................... (Motivational Theories)  هانگیزمربوط به  های تئوری

 091.......................(Socio-Linguistic Theory)ی زبان -تئوری اجتماعی

 091.......................(Sociological Theory and Social Learning Theory) شناختی جامعهتئوری 

 091....................... (Engagement Theory) درگیریتئوری 
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 090....................... (Andragogy Theory) ساالن بزرگ آموزشتئوری 

 Constructivists’ Theories.......................091ها ساختن گرا  های تئوری

 091....................... (Cognitive Theories)ذهنی   های تئوری

 094....................... (Socio-Cognitive Theories)  اجتماعی ذهنی  های تئوری

 091....................... (Cognitive Socio-Cultural Theories)ذهنی اجتماعی فرهنگی   های تئوری

 091.......................تمییز دیدگاه ویگاتسکی از دیدگاه پیاژه

 093.......................یادگیری تیمی رقابتی زبانذهنی اجتماعی سیاسی: تئوری  زبانتئوری یادگیری 
"Cognitive Socio-Political Language Learning Theory": Theory of Language of CTBL 

 098.......................نتیجه

 093.......................برای بحث و گفتگو سؤاالتی 

 

=================== 

 

 سازمان دینده سؤاالت

 ؟ شود می فراگیراناستقالل  منجر به تواند میچگونه کارگروهی  .0

 شوند؟  فراگیرانرفتار در تغییر  نهایتاًنگرش و در باعث تغییر  توانند میراهبردی و استراتژیک  سؤاالتچگونه   .1

ای بالندگی فکری شان برهای کالسآیا شما هم به این باور من اعتقاد دارید که معلمان باید سعی کنند در   .9

 به وجود آورند؟  ها آندر اذهان  زیدآمیتردرا به هم بزنند و جوی  ها آننظم و ثبات فکری  فراگیران

 دارد؟ فراگیرانبین    «تعامل»ارتباطی با  (ها داده)   Inputآیا فرضیه   .4

انگیزه به  ایجاد  )یادگیری تیمی رقابتی(  جانب اینروش تدریس موجود در  های مکانیسمچگونه ممکن است   .1

 د؟کمک کنن فراگیراندرونی در 

............................................ 

 

 مقدمه 

از نگارش این فصل نشان دادن برخی از دالیل دیگر هدف اصلی  ،جانب اینک روش تدریس تئوری های پایهعالوه بر نشان دادن 

برای  موردنیاز های مکانیسمکه به انعکاس  پردازم میی های تئوریبه ارائه به این منظور  .باشد می نیز روش تدریساین موفقیت 

ی که خودم در روش تدریسم به وجود های مکانیسمرا به  ها مکانیسماین  کنم میو سپس سعی  پردازند می( زبان) مؤثرفراگیری 

 -Multiple Inputو یا همان   «یچندوجهخروجی  -فرضیه داده» ها تئوریین این تر مهم ازجملهارتباط دهم.  ام آورده

Output Hypothesis   سیاسی  )  –اجتماعی  –ذهنی  زباناز آن تئوری یادگیری  تر مهموCognitive Socio 

Political Language Learning Theory های مکانیسمتئوریک و  های پایهاین . ارتباطی که بین باشند می( خودم 

 جانب ایناز ماهیت روش تدریس  یتر حیصحکه درک  شود میباعث  ام کردهبرقرار موجود در روش تدریسم در این فصل 

ی هرچه بیشتر مند بهره درصدد، مدرن و واقعی به دست آورید و پذیر انعطافروشی علمی، سیستماتیک، استراتژیک،  عنوان به

و  کردن و توانمند سازی آگاهوشی برای ر عنوان به تواند میاز آن برآیید. شما متوجه خواهید شد که چگونه این روش تدریس 

برای براندازی کارا  ای اسلحه جانب اینروش تدریس  به عبارت دیگر،مظلومین نقش ایفا نماید. مستضعفان و  رهاسازی نهایتاً

 .باشد میمستبد و خودکامه  های حکومت

و تئوری یادگیری خاص خودش  زبانهم تئوری  جانب اینروش تدریس  ،دیگرتدریس  های روشمثل تمام بنابراین  

علیرغم ظاهرشان هر یک  ها تئوریشوم که این  یادآورباید  . اما قبل از ادامه بحثپردازم می ها آنرا دارد که در ادامه به معرفی 

  .دباش می ها تئورینقطه ثقل اکثر این  فراگیرانبین  «تعامل » مثال عنوان به. کنند میبه نحوی دیگری را تائید و ساپورت 
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 روش: دیدگاه مربوط به یادگیری 

بودن آن را  مؤثری بر یادگیری داشته و میزان کیفیت و فراوان تأثیریادگیری  «شرایط»و هم  «فرایند »هم  جانب این ازنظر 

که  که این دو فاکتور مهم را در نظر بگیرم. به همین دلیل است ام کرده. بنابراین در روش تدریس خودم سعی کنند میتعیین 

دیپلماتیک  وفصل حلجمعی و  گیری تصمیم ،و نظریات ها ایده وتحلیل تجزیهاز قبیل گروهی  های فعالیتبر  جانب این تأکید

 ازنظر. باشد یم فراگیرانقادی سطوح باالتری از تفکر خالقانه و انت یاداب و پویا و با تمرکز بر ارتقاش های محیطدر اختالفات 

ی که مسائل مربوط به های محیطکه تنها با تعامل با دیگران در  باشد میپروسه اجتماعی سیاسی  یک زبانفراگیری  جانب این

ی جا به جانب نیای ها کالسدر  که نیاضمن . شود میفراگرفته  شوند میاز قبیل فرهنگ و سیاست هم در نظر گرفته  زبان

دارم.  دیتأکی تیمی و کالسی برای یادگیری آن ها بحثبر یادگیری زبان برای استفاده از آن من به کاربرد زبان در  دیتأک

صحه  زبانتعامل در فراگیری  بدیل بیزیادی هستند که بر نقش  های تئوریکه در ادامه روشن خواهد شد  طور همان

مطرح  های فرضیهبه ارائه  ها تئوری. اما قبل از معرفی این کنند میرا ساپورت  جانب اینروش تدریس  صورت بدینو  اند گذاشته

 .پردازم می دهد میرا پوشش  ها فرضیهبه ارائه فرضیه خودم که نقاط مورد غفلت این  نهایتاًو  زبان آموزش حوزهدر 

 

 (Input Hypothesis) یا دادهفرضیه  

پیرامون افراد در محیط که  آموزند میو  کنند میکسب  ناخودآگاه صورت بهرا  زبانموقعی  فراگیران( 0381بر نظر کرشن ) بنا 

معتقد است که  کرشن. بنابراین دهند میقرار  ها آندر اختیار  زبانبه همان و یا اطالعاتی  ها داده واسطه به مفاهیم را ها آن

 بودن فهم قابلدرجه  باشند. او همچنین معتقد است که درک قابلباید کافی و  گیرد میقرار  فراگیرانیی که در اختیار ها داده

 i+0ی در سطح ها دادهو یا همان  ها دادهاین نوع  کرشنباشند. به اعتقاد  فراگیرانکمی بیشتر از سطح درک  باید ها دادهاین 

تمام  تقریباً. کنند مینیز را تسریع  فراگیرانی زبانت مهار بهبود که باشند می زبانزومات برای کسب لم ترین اصلییکی از 

طرفداران  مثال عنوان به. اند کردهتائید  نوعی به زبانرا در فراگیری  ها دادهوع نقش این ن زبان آموزش حوزهمربوط به  های تئوری

انند هم  نا. دیگراند دانسته فراگیرانپیشرفت گرامری  ویژه بهی و زبانرا الزمه پیشرفت  ها دادهنظریه یونیورسال گرامر این نوع 

 .اند دانستهان آموز انزبدر میان  زبان کارگیری بهرا الزمه تسهیل  ها آن( 1111الیس )

قبل از اینکه سعی کنم روش تدریس خودم را به این فرضیه ارتباط دهم الزم به یادآوری است که این فرضیه  

 بر آن هایم کالسدر  جانب این. ارتباط و تعاملی که باشد میاست ن جانب این مدنظرکه  طور آن فراگیرانمشوق تعامل بین 

 ،به یک عمل و یا نظر و ایده نیست. و یا منظور من از تعامل طرفه یکو واکنش و یا واکنش  به معنی کنش صرفاً تأکیددارم

به دیگران اعتنایی  کس هیچکالسی از طریق حفظ کردن و یا دوباره گفتن در محیطی که  های فعالیتدر  فراگیرانشرکت 

از تعامل یک نوع همکاری و همیاری بین  جانب این. بلکه منظور باشد مین ان هستنددر پی مطرح کردن خودش صرفاًندارد و 

است  ها ایدهو  ها مهارت ،ها استراتژی ،از طریق به اشتراک گذاشتن دانش یحل راهو یا  سؤالیدر رسیدن به پاسخ  ها تیماعضای 

و همراه با تفکر  دوطرفهتعامل واکنش  در این نوع طور همین. انجامد میکه به آگاهی تمام اعضا و رسیدن به اهداف مشترکشان 

 . باشد می تأکیدمورد نیز  فراگیراندر بین  پذیری مسئولیتو 

که در  -ممکن است با نوع تعاملی که ویگاتسکی مطرح کرد  هست جانب این مدنظربنابراین نوع تعاملی که 

کرشن هیچ ارتباطی با  i+0 که فرضیه در اینجا باید یادآوری نمایمیکی باشند.  - پردازم میاز همین فصل به آن  ی بعدها بخش

 های مهارته کسب این باور بود ک بود بر شده واقعچامسکی  LADنظریه  تأثیرویگاتسکی ندارد. کرشن که تحت  ZPDنظریه 

تعامل فراگیر با دیگران در محیطی که در  تأثیرو نه تحت  باشند میی است که در نهاد هر فراگیری های توانایی واسطه بهی زبان

 . بنابراین فرضیه کرشن و ویگاتسکی از سه جهت باهم متفاوت هستند:کند می آن زندگی

 فرق دارد. آموزد میبا فراگیری که از طریق تعامل با دیگران  آموزد میبا گوش دادن  صرفاًفراگیری که   .0

ان خود را از طریق همیاری با دیگر های تواناییمستقل عمل کند با فراگیری که  کند میفراگیری که سعی  .1

 متفاوت است.  کند میدوچندان 

 متفاوت است. شود میبا یادگیری که از تعامل با دیگران حاصل  ها بچهیادگیری همانند   .9
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و  ها حل راهو  ها ایدهبه تبادل  فراگیران ،با تشویق تعامل مثبت و سازنده شود میسعی  جانب ایندر روش تدریس  

در نظر گرفته شود.  فراگیرانو دانش  ها مهارتی و اطالعات کافی در ارتقا ها ادهدنظرات بپردازند تا از این طریق اهمیت نقش 

این فرایند را تسهیل  ام کردهیادگیری معنادار سعی  های محیطخاص در  های فعالیتتکالیف و  کارگیری بهاز طریق  طور همین

و  تر متنوعرا  فراگیراننوع تعامالت بین  جانب ایندیگری همچون سیستم ارزشیابی در روش تدریس  های مکانیسم ضمناًنمایم. 

د نخواه تر درک قابل ها آنبوده و برای  فراگیراندر سطح درک  تقریباًو اطالعات  ها داده یهای محیطدر چنین  .کند میکاراتر 

هستند ممکن  گیرانفراخود  ها آناین است که چون منبع  اند گرفته ها دادهاشکالی که بر این نوع اطالعات و  درهرصورتبود. 

که  کنند میحداکثر سعی خود را  فراگیراناشتباه باشند. اما واقعیت این است  که در چنین تعامالتی  ها آناست بعضی از 

گفته است که منافع این اطالعات حتی اگر  باره نیدراکرشن خود  طور همینی درست و مناسب ارائه دهند. ها دادهاطالعات و 

 ها محیطنادیده گرفته شود. ضمن اینکه در این  ها آند بیشتر از آن است که نقش مفید نغلط هم باش ها آندرصد کمی از 

 .کنند میاز منابع دیگری همچون معلم هم اطالعات و بازخورد دریافت  فراگیران

 

 ((Output Hypothesis  خروجیفرضیه  

که در فرضیه  - زبانبرای فراگیری  ها دادهمعرض اطالعات و در  فراگیرانند که قرار دادن هست این باور برخی از محققان بر 

باید تشویق  طور ینهم  فراگیراناین باور است که  ( بر0339الزم است اما کافی نیست. سوین ) -است شده مطرحاین پوت 

نمایند. بنابراین  تر درک ابلقرا  ها آن ها آنکیفیت  ییز بپردازند و سعی کنند با ارتقای جدید نها ایدهو  زبانشوند که به تولید 

سبب  خود یخود بههرچند ممکن است به تبادل روان اطالعات بیانجامد اما  زبان  کارگیری بهبر طبق فرضیه اوت پوت حتی 

بودن آن  درک قابلو میزان  زبانکمیت و کیفیت  یبرای ارتقا شود میلذا در این فرضیه توصیه . شود میکیفیت آن ن بهبود

 زباناین فرضیه سعی در تولید  نظر ازنقطهباشد. بنابراین  زبانو اطالعات و هم بر خروجی و یا تولید  ها دادههم بر باید  تأکید

و آنچه  ها دادهی زباندر این فرضیه برای ساختن دانش جدید تمرکز بر ساختار  طور همیننقش کلیدی در فراگیری آن دارد. 

 .باشد می شود میتولید 

 فراگیرانی که های محیطدر  فراگیرانزیادی برای معنادار کردن تعامل بین  های مکانیسم جانب نایدر روش تدریس  

ی خلق شرایطی مناسب های مکانیسماست. دلیل اصلی طراحی چنین  شده طراحی کنند میرا درگیر در فرایند یادگیری 

هر یک از  اند شده میتقسبه ده تیم  فراگیرانالس که در یک ک مثال عنوان به. باشد می زبانبه تولید  فراگیرانتشویق  منظور به

را تشویق به  فراگیرانی تمام های محیطفرصت برای صحبت کردن دارند. چنین  سنتی های کالسبیشتر از برابر  01 فراگیران

از دوستان خود  فراگیران کهبازخوردهایی بر  ی بناهای محیط. در چنین کنند میدر طول پروسه تعامل با یکدیگر  زبانتولید 

کیفیت آن  اگر الزم باشد به اصالح و بهبود دارند تانیز  کنند میی آنچه تولید زبانتمرکز بیشتری روی ساختار  کنند میدریافت 

 بپردازند.

 

   (Noticing Hypothesis)  توجهفرضیه  

. در مورد کنیم میتوجه  ها آنبه  کهیی است ها دادهآن بخش از  حاصل گیریم می( معتقد است که آنچه ما یاد 1110اشمیت ) 

که آگاهانه و  گیریم میرا یاد  زبانمبنای این فرضیه ما آن قسمتی از  به همین صورت است. یعنی بر هم  زبانفراگیری 

شامل لغت، گرامر، تلفظ و غیره باشد. و نکته اینجاست که وقتی ما به  تواند می زبانهدفمند به آن توجه کنیم. آن قسمت از 

بتوانیم  صورت بدینصحیح هستند و یا نه تا  ها قسمتاین فرصت را داریم که چک کنیم که آیا آن  کنیم میتوجه  زبانجزای ا

 ی خود را بهتر به بحث بگذاریم.ها ایده

عاملی جهت باال بردن  تواند میاین است که تعامل  تأکیددارم فراگیرانبر تعامل بین  جانب اینیکی از دالیلی که  

که این خود باعث  کنند میبازخوردهای منفی هم دریافت  فراگیرانباشد. در تعامل با دیگران نیز  فراگیرانتوجه و دقت سطح 

را  فراگیران تنها نه جانب اینبپردازند. نکته مهم این است که  تر روان ای مکالمهکه به اصالح اشتباهات خود جهت  شود می

 کنند میکه به آنچه تولید  کنم میرا تشویق  ها آنتوجه داشته باشند بلکه  تر روان ای لمهمکابرای  ها دادهکه به  کنم میتشویق 

ء و نظرات را تضمین آرا درک قابلانیم تبادل مطمئن و بتو صورت بدینهم توجه داشته باشند تا  نویسند میو یا  گویند میو 
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داشته باشند.  آموزند میتوجه بیشتری به آنچه  فراگیرانکه  شود میهم باعث  جانب این. ضمن اینکه سیستم ارزشیابی نماییم

 باشد.آنها یادگیری  کننده تضمینعامل بین فراگیران سعی شده است که تعامل  «یادگیری تیمی رقابتی»بنابراین در 

  

  (Affective Filter Hypothesis)فرضیه فیلتر عاطفی و روانی 

 های مهارت یبرای ارتقا درک قابلی ها دادهدر معرض  فراگیرانت قرارگیری ( عنوان کرده است که علیرغم اهمی0381کرشن )

فراگیر باید از لحاظ عاطفی و روانی نیز آماده  زبان مؤثراین باور است که برای یادگیری  این امر کافی نیست. او بر ها آنی زبان

کاذب و یا نگرش منفی دارد  نفس اعتمادبهو یا  فراگیر ترس، اضطراب، استرس، هیجان  که هنگامیکه  دهد میباشد. او ادامه 

مانع درگیر  ها آن چراکه شوند میانند یک فیلتر عمل کرده و مانع آن و یا باعث کندی آن هم  زباناین عوامل در برابر یادگیری 

انگیزه کافی دارد،  بر نظر کرشن وقتی این فیلتر پایین است یعنی فراگیر . بناشوند میفراگیر در فرایند یادگیری  مؤثرشدن 

و یا  آموزد میرا  زبان خوبی بهکافی برخورداراست در فرایند یادگیری درگیر شده و  نفس اعتمادبهاسترس و اضطراب ندارد و از 

 .شوند میفراگیر سپرده  بلندمدتو به حافظه  شوند می درک قابل ها داده به عبارت دیگر،

 های جنبهو یادگیری باید  آموزشدر امر  ،ذهنی های جنبهعالوه بر این باور هستم که  بر شدت بههم  جانب این 

باال  فراگیراناین باور هستم که اگر فیلتر عاطفی روانی  بر حتی جانب اینرا هم در نظر بگیریم.  فراگیرانروحی روانی و عاطفی 

. باشند میین موارد بسیار مخل یادگیری که ا شود می ها آنو غفلت  یدقت یبو  یتوجه کمباعث تنبلی بلکه باعث  تنها نهباشد 

به  بخش آرامش حال درعین وانگیزه آور  که محیطی شاد و پویا و ام کردهحداکثر سعیم را  هایم کالسدر  جانب اینبنابراین  

را تشویق  ها آندر فرایند یادگیری را افزایش داده و نیز  فراگیرانی دقت و توجه و میزان درگیری های محیطوجود آورم. چنین 

 فرایند یادگیری هستند. کننده تسهیلی های محیطچنین  درنتیجه .اند آموختهکه  کند میی زبانبرد به کار

 

 (Interaction Hypothesis)  فرضیه تعامل 

برای که  کنند میبه مشکالتی برخورد  فراگیران ،( در طول پروسه تعامل با دیگران و تبادل آراء و افکار0333از دیدگاه النگ ) 

ند. چنین تعامالتی که نقش کلیدی در نمایو توضیح و مثال بیشتری درخواست این فرصت را دارند که تکرار  ها آنرفع 

این باور است که  . النگ برانجامند می شود میی که تولید زبانکیفیت  یارتقا درنتیجهیادگیری دارند به درک بهتر مطالب و 

چراکه چنین شرایطی که تمرکز و دقت را نیز تشویق  شود مین موجب یادگیری بهتر بحث و تبادل آرا در تعامل با سایری

 النگطالب جدید هستند. در تولید م درنتیجهدر درک مطالب و  فراگیرانی ها پتانسیلتمامی  کارگیری بهمشوق  کنند می

 .شود مییادگیری بهتر  درنتیجهو  ها ایده سازی شفافکه تعامل باعث  معتقد است

از ارتباط دادن روش تدریس خودم به فرضیه تعامل بهتر است به تفاوت بین دیدگاه ویگاتسکی و این فرضیه  قبل 

اجتماعی  های فعالیتدر  فراگیرانفعال یادگیری نتیجه شرکت کردن او ویگاتسکی و همکاران  ازنظرداشته باشم.  یا اشارههم 

 های محیطکه در  هستای  یزبانی ها دادهیادگیری نتیجه فهم  ،از دیدگاه فرضیه تعامل که درصورتی باشد میگروهی( )

قرار  کانالی برای در اختیار مغز عنوان به صرفاًتعامل بین افراد  ،فرضیه تعامل ازنظر. گیرد میقرار  فراگیراندسترس در اجتماعی 

دانش  یابزاری برای ارتقا فراگیرانی زباناین دیدگاه خروجی و یا همان محصول  نظر ازنقطه. همچنین باشد می ها دادهگرفتن 

 .باشد می ذهنشاندر  ها آنی زبان

در متن  زبانو اینکه  بخشد میمحیط است که به محتوا معنا  بر این است که فرض پیش جانب ایندر روش تدریس  

. هستیادگیری  های محیطدر  فراگیراننتیجه تعامل  شود مییاد گرفته  زبانآنچه درباره  به عبارت دیگر،. شود می گرفته ادی

ی که تعامل و بحث و گفتمان را تشویق های محیطهستند که در  ای تعاملی های فعالیت زبانکاربرد و  زبانیادگیری بنابراین 

میزان توجه و  یابزاری برای ارتقا عنوان بهبه تعامل  جانب اینکه اشاره شد  طور همان. ضمن اینکه افتند میاتفاق  کنند می

ی شاد، پویا، جذاب، انگیزه آور، های محیطبرای فراهم کردن  جانب اینبخشی از دلیل  ها نیا. نگرم یمنیز  اگیرانفرتمرکز 

، ها فعالیتاز طریق  عمدتاً – جانب ایندر روش تدریس  –ی های محیط. چنین باشد می هایم کالسدر  مؤثرو  بخش آرامش

 .پرداختم ها آنکه در فصل ششم همین کتاب به  شوند میخلق  ای ویژهو سیستم ارزشیابی  ها تکنیک، ها استراتژی
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 موجود کافی نیستند یای فرضیه: «خروجی چندگانه -داده»فرضیه  
(Multiple Input-Output Hypothesis) 

( ها داده)فرضیه  درک قابلی ها داده)توجه( تنها قسمتی از  نظریه کرشن در فرضیه نوتیسینگ بنا برکه مشخص شد  طور همان 

ادامه دهم که این امر تنها در صورتی اتفاق  جانب این. و اجازه دهید شوند مییاد گرفته  شود میتوجه و دقت  ها آنکه به 

پایین باشد )فرضیه فیلتر عاطفی روانی( و تعامل در چنین  فراگیرانبوده و فیلتر عاطفی روانی  بخش آرامشکه محیط  افتد می

 - هست ها فرضیهکه هدف این  طور آن -یادگیری  صرفاًنکته اینجاست که  درهرصورتمل(. محیطی تشویق شود )فرضیه تعا

که  طور هماننجاست که ای  مسئلهبکار نیز ببرند )فرضیه اوت پوت(. و  اند گرفتهالزم دارند که آنچه را یاد  فراگیرانکافی نیست: 

مولد مثل نوشتن و  های مهارتبه  تواند نمی شده گرفته دایتمام مطالب  اند داشته( اذعان 1101ژیانگ ) ازجملهمحققینی 

دریافتی مثل شنیدن و خواندن استفاده کرد. بدتر  های مهارتدر  ها آناز  توان می راحتی بهصحبت کردن تبدیل شوند هرچند 

دریافتی و تولیدی ارائه  های مهارتبه  شده گرفته ادیآنچه  «تبدیل»تا به امروز برای تسهیل  یا یتئوراینکه هیچ فرضیه و یا 

برای  خروجی چندگانه( را -را بر آن داشت تا فرضیه خود )فرضیه داده جانب این زبان آموزشدر تاریخچه  خألنشده است. این 

 زیر به همکاران معرفی نمایم:  قرار به زبانتسهیل فرایند یادگیری 

، و حتی تعامل زبانجه کردن، خروجی و تولید ، فیلتر عاطفی روانی پائین، دقت و تودرک قابلی ها دادههرچند 

الزم و ضروری هستند اما  زبان مؤثرکه مدنظر محققانی مثل ویگاتسکی هست( برای یادگیری  طور آن)حتی 

 زبانکاربردی  های مهارتکافی نیستند: تمرکز سیستماتیک بیشتری باید بر انتقال یادگیری به  عنوان هیچ به

یادگیری یکی  های محیطدر بیشتر و تولیدات  ها داده ارائه هم آوردن منابع چندگانه برای ( شود. و فرازبان)کاربرد 

 .باشند می گیرند میبه کاربرد آنچه یاد  فراگیرانمناسب برای توانمند کردن  های روشاز 

 های فرصتق خلمتفاوت به  های استراتژیو  ها تکنیکو  ها فعالیتاز طریق  ام کردهسعی در روش تدریسم  جانب این

تشویق نمایم  زبان کارگیری بهمتفاوت به   های کانالرا از  ها آن رداخته وپ فراگیرانتوسط و اطالعات  ها دادهمتعدد جهت ارائه 

پنج مورد ذیل  ها استراتژیو  ها تکنیکاین  ازجمله. اشاره شد ها استراتژیو  ها تکنیکو  ها فعالیت به این قبل های فصلکه در 

 هستند:

 ی دونفرهها بحثویق تش .0

 ی تیمیها بحثتشویق  .1

 ی کالسی ها بحث تشویق  .9

 و  ها تیمدر  فراگیراندر سطوح فهم و قابلیت و استعداد  ها تفاوتدر نظر گرفتن  .4

مجموعه  به عنوان یکگوش کردن و صحبت کردن(  ،نوشتن ،)خواندن زبان های مهارتدر نظر گرفتن   .1

 در طول پروسه تدریس کیتفک رقابلیغ

دیگر از قبیل شنیدن،  های مهارت جانب اینخواندن و درک مطلب  های کالسدر  مثال عنوان به ،1مورد شماره  در

در نظر گرفته  باهم ها مهارتبر این است که اگر تمام این  جانب این. باور اند نشدهصحبت کردن و نوشتن مورد غفلت واقع 

تا  باشد میبر روی معنا  هایم کالسدر  جانب اینتمرکز اصلی است که  این آنچه مهم استتر خواهد بود. معنادار زبانشوند 

. باشند می رگذاریتأثنقاط مشترک زیادی دارند که در یکدیگر  ها مهارت. عالوه بر این تمام این زبانبر روی اجزای  صرفاً

. کنند میمهارت نوشتن هم کمک  بودگفتن( بوده و بنابراین به به )شنیدن و در یک متن مشوق مکالمه ها ایده مثال عنوان به

زبان اثبات مهارت خواندن و درک مطلب خود باید قادر به مکالمه  منظور بهدر سطح دانشگاهی دانشجویان  ویژه بهضمن اینکه 

 های کالسدر  یسینو خالصهو  یسینو دوبارهی از قبیل نوت برداری، های فعالیتبخشی از دالیل گنجاندن  ها نیاباشند.  هم

 کنند میو نظریات )مهارت صحبت کردن( را تشویق  ها ایدهبحث و گفتمان  شدت بهکه  جانب ایندرک مطلب  اندن وخو

 .باشد می

تیمی و  صورت بهدر فرایند یادگیری  فراگیران تر فعاالنهی باعث درگیری بیشتر و های محیطدر چنین  ها فعالیتاین  

تمرکز داشته باشند. این امر  زبان همبر روی معنا که بر روی ساختار  تنها هنکه  کنند میرا تشویق  ها آنمشارکتی شده و 

به دنبال  هم رانیفراگی های محیطتر شود. الزم به یادآوری است که در چنین معنادارکه یادگیری  شود میخود باعث  نوبه به
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 تر روانو  تر قیدقبرای معنا بلکه برای  تنها نه ها آن وتحلیل تجزیهی خود و نیز ها ایدهی جدید و هم درصدد بیان دقیق ها داده

و تمام  کشند میرا به چالش  فراگیرانباالتری از تفکر  های الیههمه  ها فعالیتهستند. این  ها آندریافت کردن و ارائه دادن 

 . کنند میکمک شایانی )مکالمه و نوشتن(  زبانبه تولید  نهایتاًکه  انجامند می فراگیران تر عمیقبه درک و یادگیری  ها نیا

 های فعالیت جانب این های کالس)خواندن، گوش کردن، صحبت کردن و نوشتن( که در  ها فعالیتبنابراین این 

 های فرصتبلکه خود به خلق  آورند میی جدید را فراهم ها دادهمنابع چندگانه ارائه و بیان  تنها نه شوند میاجتماعی محسوب 

کل در نظر  به عنوان یک زبان های مهارت ها آنتعاملی که در  های محیط. ماهیت چنین کنند میبیشتری برای این امور کمک 

تا  کنند میکمک  ها مکانیسمخالصه تمام این  طور به. کنند میعمل  ها ایدهو  ها دادهواسطی بین  عنوان به شوند میگرفته 

کمک به تبدیل این پوت به اوت  ها آن به عبارت دیگر،و شود. ی نها ایدهدرک و فهم شوند و درک و فهم منجر به تولید  ها داده

ی زباندانش  یبه ارتقا تنها نهی که مشوق بحث و گفتمان هستند های محیط. چنین کنند می زبان کارگیری بهپوت و یا همان 

کیفیت  ین به بهبودهمچن ها آن. کنند میکمک نیز  ها آندانش اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی  یبلکه به ارتقا فراگیران

سپاری  به خاطرتولیدی و نیز قدرت  های مهارت یبه ارتقا درنتیجهو  فراگیران های استراتژیسطح تفکر و تفکر انتقادی و نیز 

 .کند می زبانو فراگیری  آموزشکمک شایانی به امر  جانب این. بنابراین این فرضیه انجامند میآنان  تر موفقزندگی  درنتیجهو 

 

متعددی هم هستند که به   های تئوریپرداخته شد  ها آنی که در این بخش به های فرضیهبر این عالوه  

مربوط به   های تئوری. اند شده گرفته مدنظر جانب اینکه در روش تدریس  پردازند میو یادگیری  آموزشی در امر های مکانیسم

د. بنابراین در هستن  ها تئوریاین  ازجملهاها ربوط به رفتارگرم  های تئوریمربوط به انگیزه و حتی  های تئوریو  ساختن گراها

 .پردازم میموجود در روش تدریس خودم  های مکانیسمبا  ها آنو رابطه ی های تئوریچنین  معرفیبه  ادامه

 

 (Elaboration Theoryتئوری توضیح دادن ) 

را به دیگران  ها آنکه سعی کنند  فهمند یمرا بهتر معلم  موردنظروقتی مطالب  فراگیران ،بوریشنتئوری الی از دیدگاه  

ادگیری ی ها آن نیتر جیراکه  میآموز یممتفاوتی  های روش( معتقد است که ما به 0331دهند. در این زمینه جولیان ) آموزش

است و  مؤثری ما . اما او معتقد است که ورای تجربه و فهم فاکتور دیگری هم در یادگیرباشند مییادگیری تجربی نیز  ذهنی و

ما با صحبت  به عبارت دیگر،و یا به آن باور داریم.  کنیم میبیان آنچه فکر و احساس  - باشد می «فهممانبیان تجربه و »آن 

. این گیریم میباشند یاد  ها آنقادر به فهم  هم  نادیگر که ینحو به ها آنکردن و با سعی کردن به نظم دادن به افکارمان و بیان 

در شکل یک مجموعه آنها را تا بتوانیم  میآور یمآن دانش ذهنی و تجربی خود را گرد هم  واسطه بهوشی است که ما همان ر

عمل کنیم و از طریق  یدرست بهکه  گیریم می. در این پروسه همچنین یاد گیریم میمنظم ارائه دهیم و در همین فرآیند یاد 

به بحث و گفتمان درباره  فراگیران( بر این باور است که وقتی 1111استارمن ). در همین راستا کردن دوباره یاد بگیریمعمل 

 طلبد میذهنی را  یده سازمانکه این خود  آورند می زبانی خود را بر ها ایدهافکار و  ها آن نندینش یمیی ها حل راهو یا  ای مسئله

قدیمی  به اطالعات تر راحتشرایطی اطالعات جدید در چنین  طور همین. کشد یمباالتری از تفکر را به چالش  های الیهکه 

 .نماید میفرآیند یادگیری را تسهیل این خود  که خورند یمپیوند 

که  هستبا تئوری روانشناسی گشتالت  راستا همتئوری الی بوریشن  ،یشانها تفاوتالزم به یادآوری است که برخالف 

مطالب جدید را به مطالب قدیمی ارتباط دهند یادگیری  شوند میدر در طول پروسه توضیح دادن قا فراگیرانوقتی  گوید می

 کند میبیان ( 0310گارتنر) ،لت بپردازد. برای اینکه به اهمیت تئوری الی بوریشن از طریق تئوری گشتایابد میافزایش  ها آن

دالیل متعددی دهد خودش هم به  آموزشبه دیگری  کند میوقتی یک فراگیر سعی ای ذهنی فرآینده حوزهدر  که

آن را سازمان دهد و به دیگری ارائه دهد. او ممکن است و  خود را آماده کند آموزشید منبع او بای :یابد میارتقاء  اش یریادگی

. و در فهمند یممجبور شود آن را دوباره در نظر بگیرد و دوباره و با روشی متفاوت ارائه دهد تا مطمئن شود که دیگران خوب 

تا بتواند به  پردازد میدیگر به آن مطالب  ای زاویهو بنابراین از  شود میاست که او خودش متوجه مواردی دیگر همین فرآیند 

 .باشد میبهتر خود او و درک فرآیند یادگیری  نیا جهینتآن بپردازد که  آموزشنحو بهتری به 
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که آنچه را یاد  شوند میمتفاوتی تشویق  های مکانیسمو  ها فعالیتاز طریق  فراگیرانتمام  جانب این های کالسدر  

به  تنها نه فراگیرانی های محیطدهند. در چنین  آموزشی دو نفره، تیمی و کالسی به دیگران ارائه و ها بحثدر  اند گرفته

مهم  سؤاالتو نیز پرسیدن  ها آن وتحلیل تجزیهبلکه این فرصت را نیز دارند که به  پردازند میمطالب خود به یکدیگر  آموزش

 .انجامد می ها آنیادگیری درک و کیفیت  این موارد به بهبود بپردازند و بازخورد مناسب نیز دریافت نمایند که تمامی

 

 (Speech Theory)تئوری سخنرانی  

سخنران   مدنظریک بخش از تئوری سخنرانی بر تمییز دادن آنچه  اند داشته( اذعان 0318که کندلین و ویدوسون ) طور همان 

شنونده قادر به فهم صحیح  ها آنکه در  نداین تئوری موارد زیادی هست بر . بناپردازد میآنچه درک و فهم مستمع است  و

توسط معلم در  شده ارائهقادر نیستند مطالب  فراگیرانکه  آید میموارد زیادی هم پیش  به عبارت دیگر،گوینده نیست. 

معلم و  مدنظرحتی ممکن است آن مطالب را بد بفهمند و یا برخالف آنچه  یرانفراگرا بفهمند. در چنین شرایطی  اش یسخنران

یا سخنران است برداشت نمایند. یکی از دالیل بروز این مشکل هم ممکن است سطح باال و نوع ادبیات معلم و یا سخنران 

 باشد.

فائق آمدن بر مشکل باالست. در  انبج این های کالسدر  فراگیراندیگر از دالیل تشویق کار تیمی بین  یکی نیبنابرا 

 تر راحت گریکدیزبان از  دهند میدر یک سطح هستند مطالبی را که به یکدیگر توضیح  تقریباً همه رانیفراگکار تیمی چون 

در  فراگیرانحداقل برای برخی از  احتماالًهمان مطالبی است که معلم  درواقع. و نکته اینجاست که این مطالب فهمند یم

توسط  شده ارائهاین فرصت را دارند که مطالب  فراگیران جانب این های کالسدر  به عبارت دیگر،ارائه داده است. باالتری سطح 

کردن مطالب  تر فهم قابلنقش واسط را برای  درواقعتیمی  کار به یکدیگر ارائه دهند. تر هضم قابل صورت به)معلم( را  جانب این

 کردن  سازی شفافو  در طول پروسه بحث و گفتمان و توضیح دادن فراگیران درواقعدارد.  یرانفراگتوسط معلم بین  شده ارائه

 جانب اینآنچه را  ی قادر نباشندفراگیرانه خواهند فهمید. بنابراین چنانچ خوبی بهمعلم است  مدنظریشان آنچه را که ها تیمدر 

در سطح  که  نادوستانش زبانمان تیمی همان مطالب را از بفهمند در طول پروسه کار و بحث و گفت دهم میبه ایشان درس 

 خواهند فهمید. خوبی به هست ها آندرک و فهم 

ی ها بخشرفتارگراها در  های تئوریانگیزشی و   های تئوریقبل از پرداختن به رابطه روش تدریس خودم با در ادامه  

اگر کمی با چشمان باز به پیرامون خود نگاه  کار نیاقبل از  !مرا سرزنش نکنید کار نیاکه برای  بعدی باید از شما بخواهم

  ها تئوریکاربرد اصول این  واسطه بهکه شما نیز جزئی از آن هستید  ای جامعهخود شما بلکه  تنها نهکه  شوید میکنید متوجه 

که  دهد میمثبت باشد نشان  سؤالکه اگر جواب شما به این  کنم میرا مطرح  سؤالی مثال عنوان به. شوید میاداره و کنترل 

 من: سؤالصحت دارد. و اما رفتارگراها  های تئوریاز  ادعای من در مورد کنترل اکثر جوامع با استفاده

ظلم و فساد و ریا و منبع  شدت بهکه خود شما و یا یکی از آشنایانتان بعدازاینآیا برای شما اتفاق افتاده است که  

در یک حادثه  مثالًاتفاقی!  صورت بهد بعد از مدتی یکی از عزیزانتان یبرده باش سؤالاختناق و استبدادی را زیر 

 ؟! در گذشته استزی و یا سکته قلبی کرده و رانندگی جان سپرده باشد و یا گفته باشند که سکته مغ

برای رسیدن  همینطور ود با دقت بیشتری نگاه کنید.به پیرامون و اتفاقات پیرامون خ سؤالجهت پاسخ به این  کنم میخواهش 

 درهرصورتید زندگی افراد منتقد حاکمان را قبل و بعد از شروع انتقادهایشان بررسی کنید. بگذریم!؟ توان میمن  منظور به

 شاگردانم را حیوان این است که زدهندهیتمانکته  پردازم می هایم کالسدر   ها تئوریبه استفاده از اصول این  جانب اینوقتی 

و اهداف حاکمان   ها روشاز  هایم کالساین اصول در  کارگیری بهاز  جانب اینهدف روش و به عبارت دیگر، . گیرم میدر نظر ن

 مستبد و ستمگر متفاوت است.

 

 (Behavioral Learning Theories)یادگیری رفتارگرایا    یای تئوری
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، ه محرکی پاداش و یا جزا داده شوددی نسبت ب( اگر واکنش موجو0311) ( و بندورا0338طبق نظر محققینی مثل اسکینر) 

برای  فراگیرانبه بر بخش انسانی این تئوری پاداش دادن  . بناشود میباعث تغییر رفتار و یا یادگیری آن موجود این امر 

ی یادگیری و خود برا های استراتژیبه تغییر رفتار و  ها آن درازمدتکه در  شود میشان به مسائل سبب های پاسخو یا  ها واکنش

محرکی خوب برای پیشبرد اهداف  تواند مینمره  مثال عنوان بهند که هست نتیجه بهتر بپردازند. طرفداران این تئوری بر این باور

 باشد. آموزشی

 ییها محرک عنوان بهنسبت به یکدیگر  فراگیرانو وه بر نمره از بازخوردهای خودم هم عال جانب ایندر روش تدریس  

که  شوند میسبب  یهای محیط. چنین شود میبه کار و تالش و یادگیری بیشتر استفاده  فراگیرانتشویق مناسب جهت 

یادگیری و نیز طرز نگرش و رفتار خود نیز بپردازند. نکته حائز اهمیت دیگر این  های استراتژیو   ها روشبه اصالح  فراگیران

به  جانب اینکه گفتم  طور همان چراکه افتند میاتفاق  بخش امشآری شاد و پویا و های محیطاست که تمام این موارد در 

به نام تنبیه نداریم  یا مقوله جانب این های کالسدر بنابراین  .کنم میرفتار محترمانه  ها آنو با  نگرم یمبه دیده انسان  فراگیران

 تنها نه جانب ایندر روش تدریس  . شود مین یانقدرد ها آنز و یا ا شوند میتشویق ن ها تیمیا و  فراگیرانو تنها در صورت لزوم 

 حفظ شود. اشانتا شادابی و پویایی و انگیزه  شوند میمتفاوت تشویق  های روشبه  تر فعال یها تیمبلکه  ی برتراعضا

 

 (Motivational Theories)  هانهیزمربوط به  یای تئوری

باعث درک و یادگیری بهتر و  کنند میکه کار گروهی را تشویق  یادگیری های محیطکه تعامل با دیگران در  فرض پیشبا این  

. اما تأکیددارندبر اهمیت کار گروهی  اند شدهپرداخته  ها آنی که در این فصل به های تئوریغالب  شود میمطالب  تر عمیق

موجود در روش تدریس  های سممکانی غیرمستقیممستقیم و یا  تأکیددارند فراگیرانی که بر اهمیت انگیزه در های تئوری ویژه به

کیفیت کار گروهی و  ینمره در ارتقا ازجملهبیرونی  یها محرکبر اهمیت  ویژه به  ها تئوری. این نمایند میرا تائید  جانب این

یشبرد مبنای معیارهایی خاص به نفع پ شان بریها تیمدادن به افراد و یا  پاداش. باور بر این است که تأکیددارندنتیجتاً یادگیری 

ذهنی   های تئوری کننده کاملمکمل و  مربوط به انگیزه  های تئوریشود که  یادآوری. در اینجا باید باشد می آموزشیاهداف 

شان و درگیر شدن در فرآیند یها تیمرا برای همکاری با اعضای  فراگیرانانگیزه  کنند میسعی  ها آنهستند به این صورت که 

 تا رسیدن به هدف نهایی حفظ نمایند. تر قیمعیادگیری  منظور بهیادگیری 

دانش  یبیرونی در ارتقا یها محرکرا از بکار گیری  وری بهرهحداکثر  ام کردهدر روش تدریس خودم سعی  جانب این 

ا جهت همکاری ب فراگیرانبرای  ای انگیزه منظور بهاز نمره  کنم مینمونه سعی  عنوان بهشاگردانم داشته باشم.  های مهارتو 

و بدون  ها تیمبا دادن یک نمره یکسان به کل اعضای  جانب ایناستفاده نمایم. اما   ها تیمشان برای رقابت با سایر یها تیماعضای 

 هسترایج  تأکیددارندتدریس که بر کار گروهی  های روشکه در غالب  ها آناری در نظر گرفتن میزان استعداد و تالش و همک

حس  یداده شود باعث ارتقا ها آنبر این است که اگر نمرات برای تالش و همکاری اعضاء به  بجان اینمخالف هستم. باور 

 ها آنخود باعث موفقیت  ها نیاخواهد شد که  ها آنبین  تر سازندهو نیز تالش هر چه بیشتر و تعامل  ها آندر  پذیری مسئولیت

 تیمشانبه شرط اینکه اعضای   ها تیم های کاپیتان جانب این های کالسدر  تر ملموس به عنوان مثالی. شوند میشان یها تیمو 

این استراتژی  ( را خواهند گرفت.11از  11باشد کسب نمایند بیشترین نمره ) ها آنرا که نشانه پیشرفت  ای نمرهحداقل 

یشان بکار ها تیم کیفیت یادگیری اعضای بهبودتمام تالششان را برای  ها کاپیتانتا  شود میکه گفته شد باعث  طور همان

 بگیرند.

نقش انگیزه درونی در  جانب اینشوم این است که در روش تدریس  یادآورنکته بسیار مهمی که در اینجا باید  

کافی دارند و انگیزه امروزی انگیزه درونی  فراگیرانم هست نادیده گرفته نشده است. ضمن اینکه معتقد فراگیرانموفقیت 

. واقعیت این است که انگیزه بیرونی سبب تمرکز و دقت استمکمل آن  باشم میایجاد آن  درصدد جانب اینبیرونی که 

رچه بیشتر را در فرآیند یادگیری افزایش داده و باعث موفقیت ه ها آنشده که این خود میزان درگیر شدن واقعی  فراگیران

خود نگرش مثبت و انگیزه  نوبه بهو موفقیت  نفس اعتمادبهن . و ایبرد میرا باال  ها آن نفس اعتمادبه ها آن. و موفقیت شود میآنان 

و در یکدیگر  وستهیپ هم بهمشخص است این فاکتورها   8که در شکل  طور همان. بنابراین کند می دوچندانرا  ها آندرونی 
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 غیرمستقیمستقیم و یا م صورت به تا کنم میازهر فرصتی استفاده  -معلم عنوان به -هم نم . ضمن اینکه خودباشند می اثرگذار

 انگیزه درونی شاگردانم را افزایش دهم.

 
ی که با روش تدریس یادگیری تیمی رقابتی اداره های کالس: رابطه بین انگیزه بیرونی، یادگیری و انگیزه درونی در  8 شکل 

 شوند می

  

 ((Socio-Linguistic Theoryی زبان -تئوری اجتماعی

آشنا  کشانیآکادمدر طول زندگی  ای محاورهاز الگوهای  ای مجموعهبا  فراگیراناست که اگر  ( بر این باور0311برنشتاین )

 جانب این های کالسبیشتر خواهد بود. به همین منظور در  شان یزندگدر حرفه و نیز  ها آنشوند در آینده شانس موفقیت 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متفاوتی دارند این شانس  یها عقبه ها آنهر یک از اعضا در  که  مختلطشان یها تیمدر  فراگیران

 ها محیطدر این  ها آنبپردازند دارند.  ها آنآشنا شوند و به تمرین یکدیگر متفاوتی از گفتار و ادبیات  های سبکرا که با 

و به آن احترام  سبک و گفتار و ادبیات مخصوص به آن فرد توجه داشته باشنده که در تعامل با هر فرد باید ب آموزند می

 .بگذارند

 

 Sociological Theory and Social Learning Theory)) شناختی جامعهتئوری  

که عضوی از آن هستند از  ای جامعهبگویند و رفتار کنند که  گونه آن( افراد تمایل دارند آنچه باشند و 0313بر نظر آلن ) بنا 

مبنای فرهنگ و آداب و سنن آن جامعه رفتار نمایند. در روش تدریس  بر تمایل دارند ها آن طور همینانتظار دارد.  ها آن

را  هفت)فصل  ام کردهشاگردانم طراحی  یبا همکارهم سعی شده است که با فرهنگ یادگیری خاصی که خودم  جانب این

را نسبت به مسائل  ها آنآشنا نمایم و نگرش  رایج در جوامع دموکراتیکبا اصول و قواعد تا حدودی را  فراگیرانببینید( 

به رفتاری متمدن  تدریج به ها آنرفتار  . به این صورت است کهنمایم تر یانسانو  تر مثبتخود  و اطرافیان و پیرامون آموزشی

 .شود میتبدیل  تر بافرهنگنانه تر و 

را با حقایق و  ها نآنسبت به مسائل سیاسی  ویژه بهساختن شاگردانم  آگاهبا  کنم میسعی  هایم کالسدر  طور همین

ظلم و ستم و فساد و غارت و ریا  هرگونهبا منابع  -به هر شکلی -را تشویق به مبارزه  ها آنآشنا کنم و نیز واقعیات پیرامونشان 

 تغییر و توسعه تبدیل نمایم. های  ایجنتبودن به  خنثیحالت پسیو و  را از ها آن لهیوس نیبدتا  و استبداد نمایم

 

 (Engagement Theory) یدرگیرتئوری  

سعی بر آن است که  جانب این های کالسدارد. در  تأکیدروزمره  های فعالیتاین تئوری بر تعاون و همکاری و خالقیت در  

شخصی خود را برای رسیدن به کمال مطلوب جامعه همانند  های خواستهتربیت شوند که در آینده بتوانند قید  یطور رانیفراگ

 گیرند میکه با دیگران کار کنند بلکه یاد  گیرند میاد ی تنها نه جانب این های کالسدر  ها آنبزنند. بنابراین  رسیدن به  آزادی

 توجه

درگیری در 
 یادگیری

موفقیت 
 علمی

نگرش 
 مثبت

انگیزه 
 درونی

انگیزه 
 بیرونی
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 گیرند میاد ی ها آن به عبارت دیگر،کنند.  یفداکارکه برای دیگرانی که ارزشش را دارند از قبیل مظلومان و دگراندیشان کار و 

 .که در خدمت اهداف متعالی الهی باشند

  

 (Andragogy Theory) ساالن بزرگ آموزشتئوری  

به فاصله گرفتن جدی و  هستتئوری دیویی  ازجمله ساختن گراها  های تئوریبا  راستا هم( که 0384/0311) این تئوری ناولز 

ر ابتدا این تئوری د هرچندسنتی معلم محور منتج شد.  های روشند از هست تدریس فعلی که فراگیر محور های روشمحسوس 

 یها ردهتمام  آموزشبرای  تواند میاین تیوری که ناولز خودش اذعان دارد  طور همانارائه شد اما  ساالن بزرگ آموزشبرای 

 ها آنآرام و مطمئن که در  های محیطپتانسیل یادگیری در  فراگیرانقرار گیرد. ناولز بر این باور بود که تمام  مورداستفادهسنی 

به دیده انسان و  فراگیرانبه  باید که بود ئوریسین آمریکایی بر این باوررا دارند. این ت کند میدخالت ن ها آنمعلم زیاد در کار 

هستند و بنابراین باید آزادی عمل کافی برای یادگیری  پذیر مسئولیتو  اعتماد قابل ها آن چراکهنگریست  احترام قابلموجوداتی 

انتخاب  ازجمله ها نهیزمدر تمام  فراگیرانبا باید  آموزشبرای موفقیت هرچه بیشتر  که بودرا داشته باشند. ناولز معتقد  خود

آوردن شرایط مناسب در محیط  به وجودخود باید در  فراگیرانکه  بود مشورت داشت. او همچنین معتقد آموزشیمنابع 

تدریس که قرار است  های روش، آموزشیاهداف باید در جریان  فراگیرانتئوری ناولز  بر طبقیادگیری نقش فعال ایفا نمایند. 

 طور همینگیرند. ناولز  قرار است یاد بگیرند قرار  آنچهو نیز  ها آن یوراشان به خدمت گرفته شوند و فلسفه های کالسدر 

ی آنچه را که در باید مزایا اینکه تر مهمو  نگاه کنند مسائل فرایندی برای حل عنوان بهباید به یادگیری  فراگیرانکه  بودمعتقد 

 ساالن بزرگ ویژه بهکه  بودخالصه ناولز بر این باور  طور بهحس نمایند. نیز را در دنیای واقعی  اند گرفتهخود یاد  های کالس

 که یادگیری  گیرند میوقتی بهتر یاد 

 . باشد - ها دادهو نه سرهم کردن  - مسئلهبر مبنای حل  .0

 در دنیای واقعی باشد.  راگیرانفطوری ارائه شود که پاسخگوی نیازهای   .1

 در ارتباط با واقعیات دنیای واقعی باشد.  و  .9

 تجربی باشد. .4

( سعی 1110)اندراگوجی( تمییز دهند فلچیکو و همکاران ) ساالن بزرگبه  آموزشسنتی را از هنر  آموزشبرای اینکه  

 را در جدول زیر نشان دهند. ها آنی ها تفاوتکردند 

 (Andragogy)اندراگوجی   (Pedagoyسنتی ) آموزش

 معلم محور، رقابتی، رسمی

 توسط معلم ریزی برنامه

 .کند می یازسنجینمعلم 

 .شوند میاهداف توسط معلم ترسیم 

اتفاق  فراگیرانانتقال دانش معلم به  واسطه به یادگیری

 .افتد می

 .کند میرا ارزشیابی  فراگیرانمعلم 

 ی، همکاری، غیررسمیزآم احتراممشارکتی، 

 فراگیرانبا مشارکت معلم و  ریزی برنامه

 .کند مینیازسنجی  فراگیرانمعلم با مشارکت 

 .شوند میترسیم  فراگیراناهداف توسط معلم و 

 .افتد میمبنای تجربیات اتفاق  یادگیری بر

 

یکدیگر و معلم یکدیگر را  یبا همکارخود و  فراگیران

 .کنند میارزشیابی 

 سنتی با اندراگوجی آموزشی ها تفاوت   9ول جد

 

تدریس سنتی ایجاد محیطی است که در آن  های روشدر مقایسه با  جانب اینروش تدریس  های ویژگییکی دیگر از 

 کارگیری به یوراو فلسفه  آموزشیدر جریان اهداف  ها آن چراکه کنند میاحساس ارزشمند و محترم بودن  فراگیران تک تک

 جانب این های کالساین آزادی را دارند تا در  طور همین ها آن. گیرند میاست بیاموزند قرار  و آنچه قرار جانب اینروش تدریس 

و نیازهای خود را  آموزشیند و اهداف نمایمشخص کنند، یکدیگر را ارزشیابی یکدیگر را  های نقششان را تشکیل دهند، یها تیم
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را نقد و در صورت لزوم  -رهبر کالس -جانب اینازه را دارند که حتی این اج ها آننظر دهند.  ها آنبه بحث بگذارند و درباره 

که با خرد جمعی به  گیرند می ادی ها آن واسطه بهکه  شود میمسائل چالش آوری پیشنهاد  ها آنبه  طور همینخلع نمایند! 

 ی مناسب برسند.ها حل راه

 

 

 Constructivists’ Theories)) گرایا  ساختن  یای تئوری 

کیفیت یادگیری ی نقش بسزایی در ارتقا تواند میها به این نتیجه رسیدند که تعامالت اجتماعی ساختن گراهزاره سوم در آغاز 

که من  طور آنو ( این دیدگاه از قبل از دوران سقراط در قرن پنجم  شکل گرفته بود. 0330داشته باشد. البته به گفته کندی )

 !کرد میاداره  کنند میها منتسب ساختن گراش را بر مبنای اصولی که امروزه به یها کالسسینا نیز  یابوعلمتوجه شدم حتی 

برابر  های فرصت فراگیرانکه  افتد میکه در شرایطی اتفاق  هست مسئلهفرآیند حل  یک زبانادگیری ی هاساختن گرانظر  بر بنا

چنین شرایطی ملزومات اساسی برای فراگیری سویه و بحث و گفتمان داشته باشند. باور بر این است که در  برای تعامل دو

. در چنین شرایطی باشند میو نظرات دیگران مهیا  ها ایدهاز قبیل شنیدن و توضیح دادن و واکنش نشان دادن به  زبان

به را به خاطر بسپارند که این خود  ها آنبا ارتباط دادن مطالب جدید به مطالب قدیمی  توانند می تر عمیقبهتر و  فراگیران

 .شود مینیز  ها آنمک کرده و باعث رشد ذهنی ک زباندرک بهتر 

ی ذهنی( و پیاژه ساختن گرا) : یک گروه مثل دیوییدهند میها دو طیف نظری را شکل ساختن گرا درهرصورت 

دانش کی بر رشد قوای فکری و ستمرکز دارند و گروه دیگر همانند ویگات «فرد در گروه»ذهنی( بر -ی اجتماعیساختن گرا)

 تمرکز دارند. «تعامل او با جمع» واسطه بهفرد 

 

 (Cognitive Theories)ذینی   یای تئوری 

فالسفه قرن بیستم بود.  نیتر بزرگآورد یکی از  به وجود وپرورش آموزشو نظراتش تحولی شگرف در  ها ایدهجان دیویی که  

 به جامعه و دموکراسی همه و همه او اش عالقهد و تجربه بود و با تمرکز بر تعامل، بازخور توأمکه  آموزشتفکر دیویی در مورد 

 بر اهمیت تجربه در فرآیند یادگیری باشد. تأکیداو باید همراه با  ازنظرکه  آموزشی - سوق داد «غیررسمی آموزش»یسو بهرا 

که  -را در فرآیند یادگیری  اینکه پسیو و غیرفعال باشند باید فعاالنه خود جای به فراگیراندیویی بر این باور بود که  

باید درگیر هر امری شوند که به یادگیری  فراگیراندیویی  ازنظردرگیر کنند.   -هست یا دهیچیپاو فرایند ذهنی بسیار  ازنظر

باید با یکدیگر تعامل داشته باشند و در این تعامالت بازخوردهای دیگران را جدی  ها آن. او معتقد بود که کند میکمک  ها آن

اد بگیرند. ضمن ی ها آنکه الزمه ساختن جوامعی پایدار است از نیز اجتماعی مناسب را  های مهارتبگیرند و سعی کنند برخی 

اینکه او بر این باور بود که نسل فردا باید طوری تربیت شوند که هیچ ایده و ایدئولوژی و فردی را بدون تفکر و دلیل و برهان 

 نپذیرند.

 : کند میچنین بیان  سنتی را آموزشدیدگاه خودش و  از آموزشدیویی تفاوت 

... از باال نظرات و میابی یمرا  تأملی قابلی ها تفاوتنگاه کنیم  آموزشسنتی و نگرش جدید به  آموزشدقت به  ااگر ب

به  پادگانی های روشافراد است. از بیرون و به  تک تکرا تحمیل کردن در تضاد با ارج نهادن به نظرات  ها ایده

است. یادگیری از متون و معلم در تضاد با یادگیری از طریق  فراگیرانکالس نظم دادن در تضاد با آزادی عمل 

ابزاری  عنوان به ها آنجداگانه و از طریق تکرار در تضاد با کسب  صورت به ها مهارتو  ها تکنیک. کسب هستتجربه 

 یادگیرییادگیری در محیطی ساکن و غیر پویا در تضاد با  .باشد میبرای رسیدن به اهداف نهایی در دنیای واقعی 

 (.11و  03 ات)صفح در دنیای پویا و در حال تغییر است.

 

ی شاداب و پویا و های محیطتا قدرت ذهنی و واکنش شاگردانم را در  کنم میتمام سعیم را  هایم کالسدر  جانب این

 تر واقعیزیادی دارند تا نگرش خود را به مسائل و پیرامون خود  های تفرص فراگیرانمن  های کالسچالش آور افزایش دهم. در 

ی متفاوت و متعدد در دنیای ها ایدئولوژیو نظرات و  ها ایدهبا  شدن مواجهالزم برای  های مهارت زمان همنمایند و  تر منطقیو 
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راجع ی متفاوت ها ایدئولوژیت و و نظرا ها ایدها بتا در مواجهه  دهم می آموزش فراگیرانبه  مثال عنوان بهواقعی را کسب نمایند. 

ی که پرسش و های محیطرا حس کنند، به چالش بکشند، تجربه کنند، و از زوایای متفاوت در  ها آنهوشیار باشند،  ها آنبه 

ک نمایند و تصمیم را بهتر بفهمند و در ها آنبتوانند  صورت بدینبپردازند تا  ها آنبه بررسی  کنند میبحث و گفتمان را تشویق 

مهم و راهبردی که به پژوهش و تحقیق و کشف  سؤاالتمن  های کالسدر  طور همینرا بپذیرند و یا نه؟  ها آنبگیرند که آیا 

معلم که بیشتر  به عنوان یک. شوند می فراگیرانقوای ذهنی باعث تقویت  سؤاالتاین نوع  چراکه شوند میتشویق  انجامند می

نسل فردا را طوری تربیت نمایم  کنم میسعی  جانب این، خواه تمامیتدارد و نه یک دیکتاتور  فراگیرانای نقش یک دوست را بر

را بدون بررسی  -رهبر کالس  –من خود ی جامعه و حتی ها رمونرا بلکه اصول  و  ها ایدئولوژیو نظرات و  ها ایده تنها نهکه 

در توسعه قوای ذهنی و نیز  تأکیددارمبر پرورش آن  جانب اینتقادی که دقیق و نقادی کردن هرگز نپذیرند. تفکر و نگرش ان

که  آورم یم هایم کالسیم را در یکی از ها سخنرانیدارد. در زیر قسمتی از یکی از  یا عمدهنقش  فراگیرانی زبان های مهارتنیز 

ی جدید در دنیای ها ایدئولوژیو نظریات و  ها ایدهباالتر در مواجهه با  های الیهشاگردانم را به تفکر در  ام کردهسعی  در آن

 واقعی تشویق نمایم.

 کنیم میزندگی  طور آنما این است که بیشتر ما  های بدبختیریشه تمام  صدالبتهببینید دوستان! واقعیت تلخ و ... 

را بر مبنای  و حتی باورهایمان چیز همهخود دلیل این واقعیت است که ما  نوبه به. این هم خواهند میکه از ما 

نیست. برای  مناسب اصالًبرای شهروندان امروزی  ویژه به. این کنیم میو تنظیم  میده یمشکل  "ها آن"دیدگاه 

که به ما دیکته  طور آنکه هستند ببینم و نه  طور آنیم که دنیا و مسائل پیرامون خود را سازاینکه خود را قادر 

کار که  بگیریم. برای این به دستخودمان کنترل ذهن و افکارمان را  باید قادر باشیم کنند میو معرفی  کنند می

ر الزم منظو نجات دهیم. برای این «ها آن»عمارباید قادر باشیم ذهن و افکارمان را از است هستالزمه سعادت ما 

خود قرار  ثیرتأکنند و تحت  غبارآلودذهن و افکار ما را  ها آنو نظرات و باورهای  ها ایدهاست که اجازه ندهیم 

باشیم. ما باید قادر  هم  ناتوسط احساسات خودم ذهنمانکه مانع غبارآلود شدن  نماییمدهند. حتی ما باید تالش 

به کناری بزنیم و ذهن  اند کردهباشیم تا احساسات و باورهای غلط و توهماتی را که در طول سالیان در ما نهادینه 

 های حکومتاستراتژی استعمارگران و  نیتر یراهبردکه  دیدان یم. شما اییمنمخارج  ها آنو افکارمان را از کنترل 

از طریق  ویژه به ها آندر به خدمت گرفتن مردمان امروزی تسخیر و کنترل افکار و اذهان  خواه تمامیتو خودکامه 

و یا یک فرد اول از برای شناخت یک نظر یا ایده یا ایدئولوژی بنابراین . باشد می ها رسانهو  آموزشی های سیستم

 ها آناز زوایای متفاوت به بررسی و کنکاش در مورد  تأملو بعد با تفکر و  نماییم یساز پاکهمه باید ذهنمان را 

پی ببریم. بعد از  ها آنرا به چالش بگیریم تا بهتر به ماهیت  ها آنباید سعی کنیم در عمل  طور همینبپردازیم. 

را بپذیریم و  ها آنتصمیم نهایی خود را بگیریم و  ها آنیم در مورد توان میه ما پشت سر گذاشتن این پروسه است ک

شرایط زندگی  درنتیجهیم خود و دنیای پیرامون خود و توان میتنها با چنین طرز نگرشی است که . نماییمیا رد 

 خود را تغییر دهیم.

 های کالسی مفید در های مهارتو  ها استراتژیم با از تالش من برای آشنا کردن شاگردان ای نمونهزیر  یها ییراهنماو 

 : باشند میخواندن و درک مطلبم 

متن و ک لغت، متن، کتاب، حادثه و یا هر چیز دیگری خارج از ی ها وقت! باید توجه داشته باشید که خیلی ها بچه...

واقعیت در طول پروسه  خارج از آب! در نظر گرفتن این موقعیتی که به آن تعلق دارد همانند یک ماهی هست

. این کار یک استراتژی مهم و راهبردی است هست کننده تعیینو قضاوت نهایی خیلی  گیری تصمیمتفکر و قبل از 

توانایی در نظر گرفتن موارد  تأکیددارمکه شما باید آن را تمرین کنید و بیاموزید. بنابراین نوع تفکری که من بر آن 

دشوارتر کاربرد بیشتری دارد.  های موقعیت. این روش برای طلبد میغفلت از جزئیات  مورد تفکر را از باال و بدون

ممکن است شما قادر نباشید یک متن و یا یک کتاب و یا سناریوی ورای آن را بفهمید  ها وقتخیلی  مثال عنوان به

ارید جز اینکه ند ای چارهم ه ها وقتمگر اینکه ابتدا سعی کنید با خالق و یا نویسنده آن اثر آشنا شوید. خیلی 

درک نمایند. شما باید این را نیز به یاد داشته باشید  خته استبه خلق اثر خود پردادر آن نویسنده  شرایطی را که

ش است صریح و آشکار بیان نماید. مدنظر)اجازه ندارد( آنچه را  تواند نمیدر خیلی جاها نویسنده  ها وقتکه خیلی 
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رایطی که در شما باید حداکثر سعی خود را بکنید که اول شناخت کافی از خود نویسنده و ش بنابراین در این موارد

. برای نمونه شما بفهمیدرا  برد میکه بکار  ییها هیکنامنظور  آورید تا بتوانید به دستاست و یا دارد آن قرار داشته 

گر اینکه ابتدا سعی کنید جو سیاسی متوجه شوید م «مزرعه حیوانات»ید منظور نویسنده را در کتاب توان مین

 -برای درک بهتر از یک متن -ه است را بفهمید. در مرحله بعد کرد میحاکم بر فضایی که نویسنده در آن زندگی 

 رمجموعهیز یها عنوانعنوان متن،  ها مؤلفهاین  ازجملهدر نظر بگیرید. نیز در آن را  تأثیرگذار های مؤلفهشما باید 

پاراگراف اول، تصاویر و نمودارها و غیره هستند که همگی به شما در  ویژه بهه و یا جمالت اصلی عنوان اصلی، جمل

نویسنده پی ببرید و متن را درک نمایند. ضمن اینکه باید در نظر  منظور به تر سریعو  تر راحتکه  کنند میکمک 

بدانید. نادیده گرفتن برخی را آن ات معانی تمام لغ یک متن )انگلیسی( الزم نیست داشته باشید که در خواندن

برخی لغات و استفاده از دانش قبلی خودتان و حدس زدن معنی برخی لغات همگی  یابی شهیرلغات سخت، 

ی مفیدی در طول پروسه خواندن یک متن و یا کتاب باشند. نکته مهم این است که شما باید ها تکنیک توانند می

و بدون نگاه و تفکر انتقادی بپذیرید. تردید نکنید  راحتی بهطه نظرات نویسنده را و نق ها ایدهیاد بگیرید که نباید 

. سازد میشک و تردید نسبت به وقایع و اطالعات پیش رویتان شما را به حقیقت رهنمون  ها وقتکه خیلی 

بکشید و یا  ی چالش آور را خطها ایدهکه در طول پروسه خواندن یک متن زیر لغات و  شود میبنابراین توصیه 

طراحی کنید تا در وقت مناسب در  سؤال ها آنو یا درباره  ها آنکرده و یا از  یسینو دوبارهرا به قلم خودتان  ها آن

 بپردازیم. ها آنکالس به 

  ید.آخر این کتاب را مطالعه کن های ضمیمه دهم میدیگری که من به شاگردانم  های آگاهیبرای آشنایی بیشتر با 

محققین و متفکرین و منتقدین فعال و نه  عنوان به فراگیران مسعی داربا استفاده از روش تدریسم  جانب ینا بنابراین

که  گیرند مییاد  جانب این های کالسغیرفعالی که خالی از انگیزه و تالش هستند باشند. نسل فردا در  تکرارکنندگان صرفاً

فارغ از هر خط قرمزی تفکر  باشند و آزادانه و پذیر ریسکتفکر کردن هم  در زمان همچگونه منتقدانه و خالقانه تفکر کنند و 

و تجربیات خود بنا  ها دهید بر اساس کنند میدرک و فهم خود را از پیرامون خود و از دنیایی که در آن زندگی  ها آننمایند. 

یزی غلط است. ضمن اینکه در گفته شده است که چه چیزی درست است و چه چ ها آنو نه بر اساس آنچه به  نهند یم

این حق را دارند که  فراگیرانکه  طور همان. این بدان معناست که هست دوطرفهپرسش و پاسخ و نقادی  جانب این های کالس

باشند و سعی کنند با دیپلماسی و  هم  نادیگر های پرسشبپرسند باید منتظر نقد و  سؤاالتی دیگران را نقد نمایند و یا از آنان 

 هم رانیفراگیعنی که اشاره شد  طور همانپاسخ دهند. این برای خود من هم صادق است.  ها آنبه  ییرو گشادهمش و آرا

 فراگیران ها نیاعالوه بر  ی من دهند.کفایت بیبه  یرأکه من )رهبر کالس( را نقد و ارزشیابی و در صورت صالحدید  دارند حق

مخالف را تحمل کرد و آموخت که با او در محیطی مشترک به یادگیری و زندگی که باید  آموزند می جانب این های کالسدر 

 شوند میهستند آشنا  مورداحترام)اسالمی( که در جهان متمدن  دموکراسی اسلوبمن با قواعد و  های کالسدر  ها آنپرداخت. 

خواهند فهمید که چنین  خوبی به انفراگیر. دهند میپرورش  اسلوبو نگرش و تفکر و منش خود را در راستای این قواعد و 

 . انجامد می شان یاجتماعدر زندگی آکادمیک و زندگی  ها آنفضایی به رشد و پویایی 

 

 (Socio-Cognitive Theories)  اجتماعی ذینی  یای تئوری 

یاژه تجربه و ظر پنبر  . بناباشند میسویسی یعنی پیاژه  شناس ستیزاعی ذهنی بر مبنای کار اجتم  های تئوریبیشتر  

 که وقتییعنی  - «تضاد ذهنی» بر نقش ویژه به. پیاژه گذارند میمستقیم  تأثیربر رشد هوش و ذهن کودک  یفاکتورهای محیط

کرده است. در این تئوری پیاژه بر این باور  تأکید فراگیراندر رشد ذهن  -اطالعات جدید با اطالعات قدیمی مطابقت ندارند

و نظرات در ذهن ها به تضاد آرا و ایده  آید می به وجودتعاملی  های محیطدر   ها بحثدر جریان  است که تضارب آرائی که

بتوانند مطالب  صورت بدینتا  کند میرا وادار به بازنگری در دانش و اطالعات قبلی خود  ها آنکه این خود  انجامد می فراگیران

 یاد بگیرند. درنتیجهجدید را درک کنند و 

راهی  عنوان به تنها نهاز آن  آموزشدر طول پروسه  «تضاد ذهنی»با اهمیت دادن به نقش  ام کردهم سعی ه جانب این 

و  فراگیرانتغییر در تفکر، نگرش و منش  -استفاده نمایم  فراگیراندر  «تغییر»راهی برای  عنوان بهبرای یادگیری بلکه 
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ی تیمی و کالسی ها ناو گفتم ها بحثدر طول  جانب این های السک! در کنیم میتغییر در دنیایی که در آن زندگی  درنتیجه

 ها آنکه چنین شرایطی به تغییرات کلی در  شوند میی متعدد و متفاوتی مواجه ها ایدهو  ها نگرشو  ها حل راهبا  فراگیران

راهبردی به تضاد و  التسؤابا مطرح کردن  ویژه به کنم میمعلم سعی  عنوان بههم  جانب این. در چنین شرایطی انجامد می

به رشد و  خود متفاوتی نمایم که این یها هیزاورا مجبور به تفکر از  ها آن درنتیجهدامن بزنم و  فراگیراندر اذهان تضارب آرا 

 سؤاالتی به  جانب اینسطحی و بیهوده تلف نکنم.  سؤاالتهرگز وقت کالس را با  کنم می. سعی انجامد می ها آنتکامل 

به تحقیق و مقایسه و  پاسخشانکه  سؤاالتی  - کشند میرا به چالش  فراگیرانباالتری از تفکر  های الیههستم که  مند عالقه

را وادار به  فراگیرانهستم که  مند عالقه سؤاالتی به  طور همینو استدالل و استنباط نیازمند باشند.  وتحلیل تجزیه

م چنین هست معتقد چراکه هستم مند عالقه سؤاالت. به این نوع مایندن میخطوط قرمز  دنیدرنوردی در تفکر و پذیر ریسک

 جانب اینست که اینجاارند. اما نکته در را د ها آندنیای پیرامون  درنتیجهو  فراگیراندر  «تغییر» هستند که پتانسیل سؤاالتی 

 ها آناین انتظار را هم دارم که  ها آند بلکه از استراتژیک من پاسخ دهن سؤاالتبه  صرفاًاین انتظار را ندارم که  فقط فراگیراناز 

و یا  زبانچیزی فراتر از کار تیمی و  فراگیران جانب این های کالسراهبردی بپرسند. بنابراین در  سؤاالتهم تمرین کنند که 

یادگیری و  های ژیاسترات دهند می ارتقاءی خود را زبان های مهارتعالوه بر اینکه دانش و  ها آن. آموزند می زبانمکالمه 

به  نهایتاًهمه  ها نیاکه  دهند میخود را هم ارتقاء و منش شخصیت  درنتیجهاجتماعی و نگرش و سطح تفکر و  های مهارت

 .انجامند می کنیم میتغییر و توسعه در دنیایی که در آن زندگی 

 

 (Cognitive Socio-Cultural Theories)ذینی اجتماعی فرینهی   یای تئوری

ویگاتسکی  ازنظر. اند گرفتهروسی شکل  شناس زبانیچ و یگاتسکی محقق و ونوسمبیشتر بر مبنای تحقیقات ل  ها تئوریاین 

. بنابراین او تمرکز خود کنند میو رشد و تکامل پیدا  گیرند میموجوداتی اجتماعی هستند و در تعامل با دیگران یاد  فراگیران

. او در هستویگاتسکی انعکاسی از نگرش او  ZPDتئوری  گذاشت. ها انسانتکامل را بر نقش اجتماع در یادگیری و رشد و 

اجتماعی و در تعامل با دیگران  های محیطی در زبانذهنی و  های مهارتی از قبیل های مهارت ارتقایکه  کند میاین تئوری بیان 

جمعی به یادگیری و خلق دانش جدید  صورت بهرا دارند که  ها فرصتاین  فراگیراندر چنین شرایطی  چراکه شوند میتسهیل 

اجتماعی و در تعامل با دیگران یاد  های محیطبپردازند. در این تئوری ویگاتسکی بر این باور است که آنچه یک فراگیر در 

این  تر آسان برای تفهیم هایم کالسیاد بگیرد. در  انفرادی و در انزوا صورت به تواند میاو هست که  ازآنچهبسیار بیشتر  گیرد می

ی که توسط حل راهکه به همین ترتیب  گفتم یم ها آنو به  کردم میاستفاده  H2+O >H2و  Oتئوری به دانشجویانم از فرمول 

این  .میرس یمانفرادی به آن  صورت بهی است که حل راهاز  مؤثرترو  تر متفاوتبسیار  ها وقتخیلی  میرس یمخرد جمعی به آن 

است در بین  زبانیادگیری  ویژه بهیادگیری و  کننده تسهیلاجتماعی عامل  های محیطو گفتمان در نظر ویگاتسکی که بحث 

 طرفداران بسیاری پیدا کرده است. زبانمحققین و مدرسین 

فراگیر متوسط و یک فراگیر  1شامل یک فراگیر قوی،  معموالًی ناهمگن که ها تیم جانب ایندر روش تدریس  

باهم  تنها نه ها آنی خود دارند. زبان های مهارتسطح دانش و  یی شاداب و پویا سعی در ارتقاایه محیطضعیف هستند در 

با یکدیگر  ها آنبه همکاری  «نیاز»طوری است که   ها تیمبرای ارزشیابی اعضای  شده فیتعر های مکانیسمهمکاری دارند بلکه 

نیستند کار کنند و از  ها آنی که به تنهایی قادر به انجام های روژهپبتوانند روی تکالیف و  صورت بدینتا  آورند یم به وجودرا 

مستقل از  توانند می نهایتاًکه  رسند میبه حدی از تفکر و دانش  مرور به فراگیرانی البته های محیط. در چنین برآیند ها آنپس 

 سایرین و حتی معلم به یادگیری و کار خود ادامه دهند.

 

 از دیدگاه پیاژهتمییز دیدگاه ویهاتسکی 

در نگاه اولیه دیدگاه ویگاتسکی و دیدگاه پیاژه در مورد اهمیت تعامالت اجتماعی برای یادگیری شبیه به هم به نظر  هرچند

یی هم دارند. بنابراین بهتر است قبل از پرداختن به ادامه بحث درباره رابطه بین ها تفاوتاما این دو دیدگاه  رسند می

 افتد میپیاژه رشد ذهنی و یادگیری موقعی اتفاق  ازنظرم. بپرداز ها تفاوتبه این  جانب اینس روش تدری و آموزشی های تئوری

. به گفته پیاژه در چنین آید میپیش  است گرفته ادیکه در ذهن فراگیر تضاد یا تضارب بین دانش جدید و آنچه او از قبل 
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ری اصالح نماید که دانش جدید با آن جور درآید. نکته در اینجاست قبلی خود را طو یها دانسته کند میشرایطی فراگیر سعی 

ویگاتسکی رشد ذهنی و یادگیری  ازنظردر طول تعامل فراگیر با دیگران اتفاق بیفتد. اما  «ممکن است»پیاژه این امر ازنظرکه 

افراد یادگیری یکدیگر را  که در طول این تعامالت هستاجتماعی  های محیطنتیجه مستقیم تعامل فراگیر با دیگران در 

که گفته شد از دیدگاه پیاژه در  فرآیند اصالح دانش قدیمی و بازنگری در آن بعد از  طور همان. کنند میحمایت و ساپورت 

فراگیر لزوماً از دیگران برای این امر)یادگیری( کمک  آید میفراگیر و دانش جدید پیش  یها دانستهتضاد و تضاربی که بین 

 یویگاتسکی یادگیری و ارتقا ازنظرو ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد هرچند در جمع دیگران باشد. اما  گیرد مین

 . افتد میاتفاق  ها آندر تعامل با دیگران و با کمک فعاالنه  صرفاًدانش قدیمی 

قبل از رشد ذهنی کودک  تواند نمیپیاژه یادگیری  ازنظرتفاوت دیگری که در این دو دیدگاه وجود دارد این است که 

. اما او معتقد افتند میو به ترتیب و بعد از رشد ذهنی کودک اتفاق خاص یادگیری در مراحل بیولوژیکی  چراکهاتفاق بیفتد 

در تعامل با دیگران تسهیل گردد. اما در تضاد با این ایده ویگاتسکی معتقد است که این  تواند میاست که همین نوع یادگیری 

اتفاق  -با حمایت و ساپورت دیگران  -اول یادگیری  به عبارت دیگر،رشد ذهنی را تسریع بخشد.  تواند میدگیری است که یا

 .شود میرشد ذهنی کودک تسهیل  ،آن یادگیری واسطه بهو بعد  افتد می

 

وری بودند اما ی که در این قسمت معرفی شدند الزم و ضرهای تئوری هرچنددر خاتمه باید یادآوری نمایم که  

قادر نیستند که واقعیات دنیایی را  ها آناز  کدام چیهاین است که   ها تئوریکافی نبودند. مشکل اساسی تمام این  عنوان هیچ به

و راهی کارآمد را برای تربیت نسل فردا به معلمان و  در نظر بگیرند و بازتاب دهنددر سطح کالس  کنیم میکه در آن زندگی 

 هم  آنل مرتبط با ئما باید کسری از جامعه باشند و به مسا های کالس چراکهاین نکته خیلی مهم است . دهنداساتید نشان 

و یا همان شهروندان و نسل فردا را  فراگیرانپتانسیل آماده کردن  پرداخته شد ها آنی که به های تئوریبنابراین اهمیت دهند. 

تئوری خودم را برای پوشش دادن  جانب اینمسائل آن ندارند. در اینجاست که برای ورود به دنیای واقعی و مواجهه موفق با 

 :ام دادهزیر ارائه  قرار بهاین موارد 

 

 یادگیری تیمی رقابتی زبانتئوری ذینی اجتماعی سیاسی:  زبانتئوری یادگیری  

"Cognitive Socio-Political Language Learning Theory": Theory of Language of CTBL 
  

 در فصل دوم «انهلیسی زبان آموزشبر  جانب این سیاسی آموزشینهرش  تأثیر»بخش ی قبل و بحث ها بحثادامه در 

 یک زبانند هست که معتقددیویی و ویگاتسکی  ،همانند پیاژه گراها ساختن برخالف که شوم می یادآور مجدداًهمین کتاب 

خلق دانش تولید و یا باید در طول فرایند  فراگیرانو اینکه  ره استابزاری برای ارتباطات روزم و نیزپدیده اجتماعی 

 معتقد هستم که  جانب این ندباش پذیر مسئولیت
امروزه زبان در تعامل با دیگران )که شامل تبادل آرا و نظرات و  چراکه باشد میسیاسی  -پدیده اجتماعی یک زبان .0

 .شود ب میشود( کس ها درباره مسائل اجتماعی سیاسی هم می بحث

 . وباشد میابزاری برای ارتباطات روزمره بلکه ابزاری برای هر نوع انقالب و رفورم نیز  تنها نه زبان .1

خود نیز جامعه آرمانی لیت بپذیرند بلکه باید برای رسیدن به مسئوباید در طول فرایند خلق دانش  تنها نه فراگیران .9

 .ایفا نمایند مؤثرو نقش  باشند پذیر یتمسئولاز هیچ کوششی دریغ نکنند و در این راه هم 

بدون کاربرد  چراکه باشد میابزاری برای فکر کردن  زبانشوم که  یادآورتوضیح دهم ابتدا باید اگر بخواهم بیشتر 

فرآیند فکر کردن را تسهیل و  زبان حد اقل می توان گفت کهذهنی( ما قادر به تفکر کردن نیستیم.  صورت به)حتی  زبان

است که در اختیار ما مستضعفان و ستم دیدگان است و  موهبتیکه تنها  -ت که خود تفکر. و واقعیت این اسکند یمتسریع 

که گفتم راهی برای  طور همانابزاری برای یادگیری و رشد بلکه  تنها نه -آن را از ما سلب کند و به یغما ببرد تواند نمیکسی 

. و در نگرش دهد میرا شکل  ها آننگرش  تدریج به مردمافکار  چراکهمر ممکن است . این استاو تکامل هر نوع رفورم و انقالب 

ست که باورهای اینجا. و نکته دهد میخود قرار  تأثیررا تحت  ها آنباورهای  توجهی قابلبه طرز  چراکهقدرت وجود دارد  ها آن
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بنابراین تفکر  .زنند میما را رقم همه سرنوشت  ها نآ های واکنش. و اعمال و دهند میجهت  ها آن های واکنشبه اعمال و  ها آن

دنیایی عاری از ظلم و ستم و فساد و ریا و غارت و استبداد باشد. شاید به همین  سوی بهین ابزار برای نیل بشر تر قوی تواند می

)ص( هم فرمودند که یک . پیامبر اکرم اند شدهامر به تفکر زیاد کریم مسلمانان در قرآن  ویژه بهخاطر هم هست که بشر و 

از آن سخن  جانب اینببینید. بنابراین نوع تفکری که را  9ضمیمه  –ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال )یک عمر( عبادت است 

 چراکه شود میداده  آموزشو  شود میتدریس سنتی تشویق  های روشبسیار متفاوت از نوع تفکری است که در  میگو یم

 چیز هیچکه  طور همان . دلیل این ادعا هم این است کهبسیار پیچیده است یا تفکر پروسهم که خود بر این باور هست جانب این

قسمت های قبل در  که طور هماندشوارتر از خوب و استراتژیک فکر کردن نیست. هم  چیز هیچاز فکر کردن نیست،  تر راحت

 رار دارم این است کهاص بر آن هایم کالسدر  جانب اینالزمه نوع تفکری که  اشاره کردم

سازی  پاکاند  کردهاول از همه باید ذهنمان را از استعمار افکار و باورهای غلطی که در طول سالیان به ما دیکته  .0

های متفاوت  وتحلیل افراد و مسائل و یا پدیده فرض به بررسی و تجزیه نماییم و سعی کنیم دوباره و بدون پیش

 پیرامون خود بپردازیم.

تنها خطوط و بین خطوط که ورای  کنیم  سطوح باالتری از تفکر خود را به کار بگیریم تا قادر باشیم نهباید سعی  .1

 خطوط را هم درک کنیم و بفهمیم.

خیلی به تفکر بپردازیم و هم از سطح باالتری  -و نه انتزاعی  -کنیم می اتضمامی فکر عالوه بر اینکه باید سعی کنیم  .9

 شی نشویم.غرق و سرگرم جزییات و حوا

 اند باشیم.  در تفکر کردن هم باید اهل ریسک کردن و درنوردیدن خطوط قرمزی که برای ما ترسیم کرده .4

 در طول پروسه تفکر باید منطقی، روشمند، استدالل گرا و علت و معلول یاب باشیم.  .1

 

مون ما هستند به حقیقت برسیم. که پیرا یاتیدر واقعروشمند  تأملیم با توان میکه  با در نظر گرفتن این موارد است

ساعت تفکر  کی نیبنابرا. شود میآزادی رهنمون  سوی بهکه حضرت عیسی مسیح )ع( فرمودند حقیقت ما را  طور همانو 

کورکورانه عبادت و راز و نیاز  ها قرنبهتر از غیب کند تر  فعاالنهو واکنش  ریزی برنامهکه ما را به و هدفمند  تیفیباکدرست و 

 .باشد می خواه تمامیتمستبد و  های حکومتتحت سیطره  ویژه بهکردن 

ابزاری برای رهاسازی مظلومین و  عنوان بهرا  زبان جانب این بگویم این است که این تئوری خواهم میتمام آنچه  

ساقط  برای مؤثر ای اسلحه زبانی تئوراز دیدگاه این  به عبارت دیگر،. گیرد میاز یوغ ستم و استبداد در نظر ستم دیدگان 

اهداف روش  ترین اصلیی است که یکی از تئور. بنا بر همین باشد میو فاشیستی و خودکامه مستبد  های حکومتکردن 

و ادبیات و  زبانبا استفاده از سطح و کیفیت تفکر نسل فردا  یتعریف شده برای آن ارتقا های مکانیسمو  جانب اینتدریس 

بر  جانب این های کالس های مکانیسم. تمام باشد می دهم یمآموزش  ها آنو فراگیران را در  رمب یمکه به کار  هایی استراتژی

بتوانند از  هایم کالس های خروجی صورت بدینکیفیت فرآیند تفکر خالقانه و انتقادی و تحلیل گرانه تمرکز دارند تا  بهبود

 های فرصت فراگیران جانب اینست که در روش تدریس ایکی مبنای چنین پایه تئور باشند. بر زییتم قابلنباتات و حیوانات 

آن، ارزیابی آن و قضاوت در مورد آن از طریق  یآن، کاربرد آن، ارتقاو فهم آن، درک  وتحلیل تجزیهزیادی برای کسب دانش، 

فرصت  تنها نه گیرانفرا جانب این های کالسی شاداب و پویا و تحت حمایت دوستانشان دارند. در های محیطدر  «زبانکاربرد »

و یادگیری  های استراتژیشان گوش دهند و در سبک تفکر و یها تیمدوستانشان در  یها ادلهدارند که به توضیحات و 

به عبارت استفاده نمایند و یا  زباناز  ها آنتفکر نمایند بلکه این فرصت را هم دارند تا در تعامل با  ها آناجتماعی  های مهارت

باالتری از تفکر خود را بکار گیرند و به ارائه دلیل و  های الیهی کالسی باید ها بحثدر  ها آن طور همین ند.کن بلند فکر دیگر،

در  مؤثرتری های روشبا  فراگیران جانب اینبپردازند. بنابراین در روش تدریس نیز و نظرات خود  ها حل راهو  ها ایدهبرهان برای 

 خود ایفا نمایند.  ی در جامعه مؤثرتریکه در آینده نقش  کند میکمک  ها آند به که این خو شوند میتفکر کردن آشنا 

پایه و اساس سعادت و  تواند میپدیده اجتماعی سیاسی  به عنوان یک زبان جانب اینتئوری  نظر ازنقطهخالصه اینکه 

 نوبه بهو  یابد می ارتقاءاجتماعی سیاسی  یها بحثدر طول پروسه در تعامل با دیگران  زبان به عبارت دیگر،یا فالکت بشر باشد. 

منطقی خواهد بود بهتر  ذاتاًباال که و بینش سیاسی تفکر  باقدرت. و یک فرد انجامد میمهارت تفکر افراد  خود به بهبود
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د در بنابراین معلمان و مدرسان بایبه صلح جهانی کمک کند.  درنتیجهبه رشد و شکوفایی جوامع پویا و شاداب و  تواند می

و ادبیات خود دنیا را متحول  زبانبا نوع  توانند می چراکهی خود بسیار دقت کنند زبانانتخاب نوع کلمات و جمالت و ادبیات 

ی و زبان های مهارت یتعامالت اجتماعی سیاسی، ارتقا جانب این ازنظر شود میمشاهده  3ل که در شک طور همانسازند. 

 و تنگاتنگی با یکدیگر دارند.  پیوستهو صلح جهانی رابطه پایدار توسعه جوامع استداللی، یادگیری، روابط موفق و 
 

 
تفکر، یادگیری، روابط موفق و توسعه و صلح  های مهارتی، زبان های مهارترابطه بین تعامالت اجتماعی، توسعه  . 3شکل 

 جهانی

 

 های روش تأکید)که مورد  فراگیراننش ی و دازبان های مهارت یارتقا صرفاً جانب اینبنابراین هدف روش تدریس 

 های روش تأکید)که مورد  ها آناجتماعی  های مهارتو یا حتی  ها آنیادگیری  های استراتژی و یا بهبودتدریس سنتی است( 

. طلبد میمعتقد هستم که موفقیت در دنیای پیچیده کنونی چیزی بیشتر از این موارد را  جانب ایننیست. تدریس مدرن است( 

ی اجتماعی که بحث و های محیطدر  جانب این های کالسکه در  باشد می تفکر نسل فردا و کیفیت ها مهارت یآن چیز ارتقا و

گروهی از قبیل ریسک کردن، تست  های فعالیتدر  ها آنو شرکت  فراگیرانگفتمان و تبادل آراء و نظرات و درگیری فعال 

 .شود میمیسور  طلبند میقضاوت کردن را ، تصمیم گرفتن، حل مسائل و ها فرض شیپکردن 

 

 نتیجه 

و نظرات و  ها فرضیهاز  یا گستردهتدریسی است که توسط چنان طیف  های روشیکی از معدود  «یادگیری تیمی رقابتی»

 های روشکه برخالف  گذارند میبر این واقعیت صحه   ها تئوریو نظرات و  ها فرضیه. مجموع این شود میحمایت  تئوری

 های مهارتیادگیری و نیز  های استراتژیی، زبان های مهارتدانش و  یبه ارتقا تنها نه جانب اینیس امروزی روش تدریس تدر

دهد که  ارتقاءرا طوری  ها آنبلکه این پتانسیل را دارد که قدرت ذهنی و تفکر و خالقیت  انجامد می فراگیراناجتماعی در 

منشأ اثر و تغییر و توسعه و آبادانی باشند. یکی از دالیل این امر هم این است که  کنند میبتوانند در دنیایی که در آن زندگی 

حفظ و تقلید کردن و بازگویی  وار طوطیبر روخوانی، ترجمه،  تأکید جانب این های کالسدر  تدریس کنونی های روشبرخالف 

 های کالس. بلکه در باشد مین اند شده فتهگراکثریت نادیده  ها آنکه در  سویه یکخشک و  های محیطمجدد مطالب در 

، سازی شفافی از قبیل های فعالیتدر  فراگیرانی باالتری از تفکر خالقانه و انتقادی ها الیه کارگیری بهبر  تأکید جانب این

 ادیلب ، مقایسه کردن و کاربرد مطاها دادهکردن بر اساس  گویی پیش، نقد کردن، به چالش کشیدن، ها داده وتحلیل تجزیه

. باشد میهمه از حقوق برابر برخوردارند  ها آندر ی )شبهه( واقعی که های محیطدر طول فرآیند بحث و گفتمان در  شده گرفته

شکوفا بارور و کامل  طور بهبلکه  شوند میدر نطفه خفه ن تنها نه فراگیرانی نبوغ و استعداد های محیططبیعی است که در چنین 

 د شد.نخواه

ارتباطات 
 موفق

جوامع 
 متمدن

صلح 
 جهانی

تعامل 
 اجتماعی

یادگیری 
 زبان

توانایی 
 تفکر
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 های فعالیتکه بتوانند فعاالنه و با آگاهی در  شوند میطوری تربیت  جانب این های کالسآینده در شهروندان  

که تشویق  طور همان و در کار و زندگی اهل ریسک کردن باشند ها فعالیت گونه ایناجتماعی سیاسی شرکت کنند و در 

گریی که دارند  وتحلیل تجزیهبا قدرت تفکر و  بود که قادر خواهند ها آن. اهل ریسک کردن در تفکر کردن نیز باشند شوند می

 را احاطه کرده است تشخیص دهند و حتی اگر شده ها آنکه  از اقیانوس اطالعات غلط و باطل حق رانیز اطالعات درست و 

ل و مشکالت با مسائ نفس اعتمادبهشجاعت و قادر خواهند بود با  ها آن طور همینند. نمایزندگی خود را فدای حق و حقیقت 

طوری تربیت خواهند شد که  ها آن. ضمن اینکه کارگیرند به ها آنفرارو روبرو شوند و نهایت تالش خود را برای مواجهه موفق با 

توانمند کردن نسل » جانب اینبخشی از آن است که  ها نیاشهامت پذیرفتن اشتباهات خود و عواقب آن را نیز داشته باشند. 

 . ام دهینام «فردا

این پتانسیل را دارد  چراکهاست  «کاتالیزور»یک  جانب اینهد بود که اگر بگویم روش تدریس نامرتبط نخوانابراین ب

تغییر و توسعه و  های  ایجنتامروز را به و فاقد قوای تفکر خالقانه و انتقادی و تنبل و پسیو و ناامید  انگیزه بی فراگیرانکه 

هم برای خود بلکه برای  تنها نه تر متمدنآبادتر و آزادتر و  شان ساختن فرداییکه هدفی های  ایجنت –آبادانی تغییر دهد. 

  خواهد بود. نوعان خود

 
 ================================= 

 و گفتهو برای بحث سؤاالتی 

وجه هم به فرآیند و هم به شرایط یادگیری در طراحی روش تدریسم ت جانب اینکه توضیح داده شد  طور همان  .0

 مهم هستند؟  ها نیا. چرا ام داشته

 ها دارد؟ بیان کنید. ساختن گرا  های تئوریآیا تئوری اندراگوجی چیزی در ارتباط با   .1

 . نماییدی فرضیه تعامل و تئوری دیویی را بیان ها تفاوتتشابهات و  .9

 روش تدریسم موافقید؟ در فراگیرانبرای به وجود آوردن انگیزه درونی در  جانب اینآیا شما هم با دالیل   .4

 ؟انجامد می فراگیرانسطح تفکر  یبه ارتقا جانب این ی در روش تدریسهای مکانیسمچه  .1

 ؟کند میکمک  فراگیرانچگونه به یادگیری و رشد  جانب اینفرضیه  .3

  هید.را به روش تدریسم ارتباط د جانب اینتئوری ک بار دیگر سعی کنید ی .1

 . نماییدمقایسه  هاساختن گرا  های تئوری را با جانب اینتئوری  .8

 ید ایجنت تغییر و توسعه در جامعه خود باشید؟ توان میچگونه  -معلم  عنوان به  –شما  .3

 یک کاتالیزور است؟ چگونه؟ جانب اینآیا شما هم اعتقاد دارید که روش تدریس  .01

در وظایف معلمان وظایف شاگردان و  و آن های مکانیسم، جانب اینبا توجه به شناختی که از روش تدریس  .00

 یک  عنوآن بهروش تدریس این از  توان میآیا  دیا آوردهبه دست  شوند میی که با این روش تدریس اداره های کالس

استراتژی و راهبرد یک  درواقع جانب ایناین نتیجه را گرفت که روش تدریس  توان مییاد کرد؟ آیا  آموزشیاسلحه 

 ؟ چگونه؟ باشد میظلم و ستم و فساد و غارت و ریا و استبداد مافیاهای  وسیاسی برای مبارزه با منابع  آموزشی

===================== 
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 سازمان دینده سؤاالت 

برای دنیای در حال گلوبالیزه شدن فعلی مناسب  «یادگیری تیمی رقابتی»روش تدریس  کنید میآیا فکر  .0

 ؟ چرا؟ هست

 ؟ باشند میچه  جانب اینبه نظر شما دالیل موفقیت روش تدریس  .1

مفید و  تر زرنگو  تر باهوش فراگیرانبرای  صرفاًو نه  اگیرانفربرای تمامی  جانب اینچرا روش تدریس  .9

 ؟ باشد میسودمند 
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 ............................................ 

 

 مقدمه

را  ها آنو متدهایی است که  ها تکنیکتوانمند کردن نسل فردا با  جانب اینهدف اصلی روش تدریس  که اشاره شد طور همان 

و  را کسب کنند  اجتماعی های مهارتیادگیری و  های استراتژیو  دانش تر فعاالنه ،تفکر نمایند ترمؤثر سازند میقادر 

 هادر این فرآیند که آموزند می فراگیران جانب این های کالسدر . ندبپرداز مسائلدیپلماتیک  وفصل حلبه  تر هوشمندانه

ی که باعث درگیری ذهنی، عاطفی و هوشی های محیطند و در خود را ارتقاء دهو سیاسی فرهنگی ، ماعیی، اجتزبان های مهارت

 جانب این های کالسدر  شهروندان امروز و فردا طور همینیات جدید بپردازند. و نظر ها ایدهبه تولید دانش و  شوند می ها آن

برای  مؤثرتریذهنی  یها عادتو  ها توانایی این پروسه و در کنند میتمرین را تعامل و رقابت سازنده انسانی  های روشو  ها راه

 گردد میبرای دنیای کنونی به این واقعیت بر جانب ایناهمیت روش تدریس  .نمایند میدر دنیای واقعی کسب  تر سازندهتعامل 

رایج این پتانسیل را دارد که نسل فردا را قادر سازد که در یک  های روشتر از روز بهو  تر منطقی آموزشیروش  به عنوان یککه 

عامل سازنده و مفید با یکدیگر کار کنند، یاد بگیرند و زندگی کنند و رشد و تکامل یابند. بنابراین هدف اصلی روش تدریس ت

 آن تبع به و ها آنرشد ذهنی و شخصیتی  سوی بهراهی  عنوان به فراگیرانسرعت بخشیدن به پروسه استقالل فردی  جانب این

 .اشدب میتغییر، توسعه و پیشرفت در جامعه 

در  جانب اینآکادمیک روش تدریس  تأثیراتدر مورد  علمی های یافتهبرای نشان دادن  این فصل تالشی است

مینه معروف است و نیز روش تدریس پروفسور جانسون در دانشگاه  «روش تدریس بانکی»مقایسه با روش تدریس رایج که به 

اینکه این فصل به ارائه دالیل برتری روش  تر مهمی تمرکز دارد. ی آمریکا که پرطرفدارترین روشی است که بر کار گروهستا

 جانب ایناین فصل به ارائه دالیل اهمیت روش تدریس  در خاتمه .پردازد مینیز  ذکرشده بر دو روش تدریس جانب اینتدریس 

 . پردازد میرقابتی است  شدت بهن فعلی که و مفید بودن آن در دنیای در حال گلوبالیزه شد

 

 

 جانب اینعلمی  یای یافتهو  «یادگیری تیمی رقابتی»

ین این تحقیقات یکی در تر مهم ازجمله. ام داشتهی روش تدریس خودم تأثیرگذارتا کنون تحقیقات زیادی درباره   جانب این 

. باشد میدر رساله دکترایم در هندوستان   1113) در ایران( در رساله کارشناسی ارشدم و دیگری در سال  1111سال 

 تأثیرچنین تحقیقاتی که بر  ایم کرده تائید( 1111) جانب اینو ( 1101ممتاز و گارنر ) ازجملهکه محققینی  طور همان

 . باشند مینادر  اند داشته تأکید زبان آموزش حوزهدر کشورهای غیر غربی و در  ویژه بهمدرن که بر کار گروهی  های روش

درک خواندن و مهارت ی خودم با روش تدریس سنتی در ارتقاه روش تدریس در رساله کارشناسی ارشدم به مقایس 

درک خواندن و  یدر ارتقا جانب ایننشان داد که روش تدریس  آمده دست بهان دبیرستانی پرداختم. نتایج آموز دانشمطلب 

مطالعه  1ضمیمه  را در نامه پایانچکیده این از روش تدریس سنتی بود.  مؤثرتربسیار  تر ضعیفان آموز دانش ویژه بهمطلب 

از روش  مؤثرتربسیار  جانب اینبه آن اشاره شد مشخص  شد که روش تدریس  قبالًو اما در رساله دکترایم که  بفرمایید.

ی آمریکا بود. در این رساله اثرات این روش مینه ستاروش تدریس معروف برادران جانسون در دانشگاه  ویژه بهتدریس سنتی و 

انگلیسی و به  زبانبه  فراگیران( نگرش 9، زبانیادگیری  های استراتژی( 1درک مطلب انگلیسی، خواندن و ( 0را بر  ها سیتدر

( قدرت به یادآوری مطالب دانشجویان ترم آخر کارشناسی دانشگاه ماهاناجای هند و 4تدریس انتخاب شده و  های روش

 جانب اینکارشناسی ارشدم در اینجا نیز ثابت شد که روش تدریس  دانشگاه آزاد اسالمی مشهد بررسی کردم. همانند رساله

چکیده داشتند.  توجهی قابلهم پیشرفت  تر قویدانشجویان  هرچندبوده است  مؤثرتربسیار  تر ضعیفبرای دانشجویان  ویژه به

 مطالعه بفرمایید. که در آخر این کتاب آمده است جانب این رزومه را در نامه پایاناین 

این تحقیقات  ازجملهانجام شده است.  جانب اینروش تدریس  یاثربخشقات متعدد دیگری هم در رابطه با تحقی 

که در آن  هست)در دانشگاه آزاد اصفهان( انگلیسی  زبان آموزش( در رساله کارشناسی ارشدش در 0934تحقیق جهانبازیان )

 ارائه( که در دانشگاه مینه ستای آمریکا طراحی و (LTجانب را بر روش تدریس برادران جانسون اینبرتری روش تدریس 
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را  فراگیرانچنین نگرش این هم  نا. ایشدندسطح متوسط اثبات نمو فراگیران)مکالمه(  وشنود گفتمهارت  بهبوددر نمودند 

رشدش در ( در رساله کارشناسی ا0931) همچنین اکبرزادهارزیابی کردند.  تر مثبتبسیار  جانب ایننسبت به روش تدریس 

که توسط اسلوین و  STAD جانب را بر روش تدریس اینبرتری روش تدریس )در دانشگاه آزاد ورامین(  زبان انگلیسی آموزش

 فراگیران خواندن و درک مطلب مهارت یدر ارتقاگردیده است  ارائهآمریکا طراحی و  همکارانش در دانشگاه جانز هاپکینز

هم به تازگی در دانشگاه اصفهان از رساله خودش درباره کارایی ( 0933سلیمی ) خدیجه بنی ند.دسطح متوسط اثبات نمو

حال تکمیل دانشگاه آزاد قوچان در ( هم در حال حاضر در 0931فاطمه ساالری ) روش تدریس من با موفقیت دفاع کردند. 

کتب و مقاالت دیگری که تا کنون رساله کارشناسی ارشد خودش درباره روش تدریس من می باشد. برای آشنایی با تحقیقات، 

راجع به روش تدریس اینجانب نوشته شده است رزومه ام را در پایان همین کتاب ببینید. همینطور نام روش تدریس من 

(Competitive Team-Based Learning   .را در اینترنت جستجو کنید )و یا یادگیری تیمی رقابتی 

 مؤثرتربسیار  جانب ایناین بود که روش تدریس  جانب اینرساله دکترای  توجه جالب های یافتهیکی دیگر از  هرحال به

( اذعان 0331که محققان زیادی همانند گراهام ) طور همانفرا ذهنی دانشجویان بود.  های استراتژی از دو روش دیگر در بهبود

فرا ذهنی در پوشش دادن  های استراتژی. اهمیت باشند می مؤثرخود در امر یادگیری بسیار  نوبه به ها استراتژیاین  اند داشته

استقالل خود را از معلم و سایرین در کسب  تدریج بهکه  کنند میکمک  ها آناست که به  فراگیرانمانیتورینگ  های مهارت

برای  نهات نهکه    انجامند میطبیعی به تفکر انتقادی   طور بهمانیتورینگ  های مهارتاینکه  تر مهمآوردند.  به دستدانش 

اینکه روش تدریس  طور همینهستند.  موردنیازو دانش بلکه برای زندگی موفق در دنیای پیچیده کنونی هم  زبانفراگیری 

روش قبلی بود هم  از دو مؤثرترتوسط دانشجویان بسیار بعد از مدتی طوالنی مطالب  توانایی به یادآوری یرتقادر ا جانب این

تجربه  جانب اینکه یادگیری را توسط روش تدریس  یانیدانشجواین به آن معنا است که  چراکهبسیار حائز اهمیت است 

 که این. خالصه کارگیرند بهند  و یادآوربه  مؤثر طور بهواقعی  های محیطرا در  هشددانش فراگرفته  ها سالتا  توانند می کنند می

بقا  های مهارتمطالب که در تضاد با  مؤثرسپاری  به خاطر باعث بهبود مهارت چگونه یادگرفتن و نیز «یادگیری تیمی رقابتی»

تنها با تمرکز این روش  همه ها نیارا ارتقاء داد.  فراگیرانشد و کیفیت دانش کسب شده توسط  باشند میو حافظه محور 

و  فراگیرانهمه  پذیری مسئولیتحس  یی، ارتقاتیمسیستماتیک کار  کارگیری بهبر ی که های محیطدر  مؤثرتدریس بر تعامل 

تمرکز خواهند  جانب اینروش تدریس  ییکاراتحقیقات آینده نیز که بر بدون تردید  داشتند میسر شد. تأکیدی تیمرقابت بین 

 موضوعات متفاوت به اثبات خواهند رساند. و ها حوزهتدریس موجود در  های روشداشت برتری این روش تدریس را به سایر 

 

 یری تیمی رقابتیدالیل دیهر موفقیت یادگ

 های مکانیسمبه  نوعی بهتئوریک این روش تدریس که  های پایهدر  توان میرا  «یادگیری تیمی رقابتی»دالیل اصلی موفقیت  

که در  هست جانب این «یسیاس آموزشی»تئوری  ها تئوریاین  ازجملهیافت.  اند پرداختهدر یادگیری ماندگار و واقعی نیز  مؤثر

در این روش  شده گرفتهبه کار  های فعالیتو  ها تکنیک، ها مکانیسمنقش  طور همینپرداخته شد.  ها آنبه  لیتفص به دهمفصل 

را هم  روش تدریساین نباید مورد غفلت واقع گردد. برخی دالیل دیگر در موفقیت در موفقیت این روش تدریس تدریس نیز 

ببینید(. اما در این قسمت سعی  را  3ضمیمه ستان نیز استخراج کرد. )ن و هندودر ایرا جانب ایندانشجویان  از نظرات توان می

 چند دلیل دیگر هم به این دالیل اضافه نمایم. کنم می

ی های محیطآن در  های مکانیسمبه ویژگی داینامیک و پویا بودن  «یادگیری تیمی رقابتی»دلیل اصلی موفقیت  

زیادی برای  های فرصت. یادگیری تیمی رقابتی گردد میشرط اصلی است بر آموزشیواقعی جایی که معنادار بودن مواد شبهه 

 جانب این های کالس. در آورد میواقعی و معنادار فراهم  (شبه)ی های محیطدر  فراگیرانکردن اطالعات در بین  ردوبدل

انفرادی، کار دونفره،  کار تیمی و نیز  معلم، کار عنوان به جانب ایناطالعات و بازخورد کافی را از طریق ارائه  تناوب به فراگیران

اینکه  تر مهم. آورند میبه دست   هستدو نفره و تیمی  صورت بهی کالسی که همراه با ارزیابی کار یکدیگر ها بحثاز طریق 

ند. این گفتاری و نوشتاری هم بپرداز صورت به حل راهی به تولید ایده و نظر و های محیطکه در چنین  شوند میترغیب  فراگیران

انفرادی مطالعه  صورت بهکه متون را  دهد میاین فرصت را  فراگیراندر یک کالس درک مطلب به  مثال عنوان به ها محیط

در  فراگیرانبپردازند.  هایشان تیمی هم بانمایند و سپس سعی کنند به بازسازی درک خود از آن متون از طریق بحث 
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ی همچون های فعالیتیاد بگیرند و از طریق  را جانب اینتوسط  شده ارائهمطلب  هاین فرصت را دارند ک جانب این های کالس

، پیشگویی کردن، مقایسه کردن، دوباره گفتن و یا دوباره نوشتن، نظم بخشیدن، خالصه تأثیرات، ارزیابی علل و سازی شفاف

مک دوستانشان به درک و فهم خود ژرفا با ک مسئلهکردن، توضیح دادن، تعمیم دادن و به کار بردن دانش خود در زمان حل 

 ها آنی به تضارب آرا در اذهان های محیطاجتماعی در چنین  های فعالیتدر چنین  فراگیرانببخشند. عالوه بر این تعامل 

شان مانیتور یها تیمیادگیری خود را با کمک دوستانشان در  های روشکه  کند میرا ترغیب  فراگیرانو این خود  انجامد می

 مؤثرتر طور بهکه  کند میکمک  ها آنایرادات خود را مشخص کنند بلکه به  کند میکمک  ها آنبه  تنها نه امرند که این کن

برای دانش جدید جایی در ذهن خود پیدا کنند و پروسه یادگیری را  درواقعدانش جدید را به دانش قبلی خود ارتباط دهند و 

 تسریع بخشند. 

و  آورد می ها تیمبرابر برای تمام اعضای  های فرصتکه   جانب این های کالسدر  ها تیم  از طرف دیگر نوع آرایش 

کالسی به خود اختصاص دهند  های فعالیتو  ها بحثتر  بیشترین وقت را در گرا برونو یا  تر قویکه افراد  شود میمانع از آن 

از  معموالًهر تیم  جانب این های کالسیح داده شد در که توض طور همان. کند می دوچندانرا   جانب اینروش تدریس  تأثیر

. جفت اول در هر تیم شامل یک فراگیر اند نشسته باهمو چهره به چهره  دو دوبه صورت بهچهار نفر تشکیل شده است که 

افراد  ییها تیم. بنابراین در چنین هستضعیف و یک فراگیر متوسط و جفت دوم شامل یک فراگیر متوسط و یک فراگیر قوی 

ی ها بحثدر  ها آن زبانخود و از  تر قویاز کانال دوستان  دهم میارائه  جانب ایندارند که مطالبی را که  این فرصت را تر ضعیف

 فراگیرانی های محیطدریافت نمایند. در چنین  تر درک قابل صورت بهیی که کل اعضای تیم باهم دارند هم ها بحثدو نفره و در 

موجود در دانش و فهم خود را  یخألهاکه  کنند میکمک  ها آنکه به  کنند میو بازخورد کافی دریافت  فهم قابلتوضیحات 

 طور به درواقعپوشش دهند، ایرادات خود را برطرف نمایند و رابطه معناداری بین دانش قبلی و دانش جدید برقرار نمایند و 

در  تر قویرا که افراد  یادگیری های استراتژین فرصت را دارند که ای فراگیرانی های محیطد. همچنین در چنین یاد بگیرن مؤثر

به حل  تر قویی وقتی افراد های محیطدر چنین  به عبارت دیگر،رصد کنند و یاد بگیرند.  برند میطول فرآیند یادگیری به کار 

یادگیری  های استراتژیو  ها روشواسطه  و به این کنند میبلند فکر  درواقع دهند میو یا مطلبی را توضیح  پردازند می ای مسئله

 مؤثرهمند که الزمه یادگیری که بف دهند میاین فرصت را هم  تر ضعیفبه افراد  ها محیط. این کنند میخود را به دیگران عرضه 

را به  تر قویافراد  مؤثر های استراتژیکه  یابند میی این فرصت را های محیطدر چنین  تر ضعیفاینکه وقتی افراد  تر مهم. چیست

 .شود می دوچندان گیرند میی های محیطکه از چنین  ای نتیجهکار بگیرند 

که است یابی آن بوده شداشته است سیستم ارز جانب ایندر موفقیت روش تدریس  یا عمدهمورد دیگری  که نقش 

یشان ها تیمپیشرفت اعضای  در قبال پیشرفت خود و ها گروهاعضای  تک تک پذیری مسئولیتحس  یبر ارتقا ای ویژهتمرکز 

در فرایند یادگیری درگیر  مؤثر طور به فراگیران «تمام»که  شود میباعث  «یادگیری تیمی رقابتی»یابی شدارد. سیستم ارز

 های استراتژیکه دانش و  کند میرا تشویق  ها آنیابی ششوند و همیشه متمرکز و آماده باشند. همچنین این سیستم ارز

که تمام  کند میرا ترغیب  تر قویافراد  مؤثر طور بهارزشیابی یشان به اشتراک بگذارند. این سیستم ها تیمدر یادگیری خود را 

که افراد  یا یریادگی های استراتژی مثال عنوان به. کارگیرند بهشان یها تیماعضای  های مهارتدانش و  یسعی خود را جهت ارتقا

اینکه بهتر به حافظه  تر مهمرا بهتر بفهمند و  جانب اینتوسط  شده ارائهکه مطلب  دکن میکمک  ها آنبه  گیرند مییاد  تر ضعیف

تعریف شده برای سیستم  های مکانیسم ،این . عالوه بررا بکار بگیرند ها آنتا بتوانند در مواقع لزوم  یاد بگیرند بسپارند و

برای موفقیت خود بلکه برای موفقیت  تنها نهه ک کند میرا نیز تشویق  تر ضعیفافراد  جانب اینیابی روش تدریس شارز

نمایند. این نوع انگیزه بیرونی که توسط سیستم بخود  یها و مهارتسطح دانش  یبرای ارتقا را تالششانشان تمام یها تیم

فعال شدن در  درگیرتشویق به   –را  تر قویافراد  صرفاًو نه   –را  ها آنتمام  شود میداده  فراگیرانبه  جانب اینیابی شارز

انگیزه، اهداف، تمرکز، تعامل، درگیر شدن در فرایند  جانب اینخالصه سیستم ارزشیابی  طور به. نماید میفرایند یادگیری 

 .دهد میخود قرار  تأثیرتحت  شدت بهرا  فراگیرانیادگیری  درنتیجهیادگیری و 

تدریس فعلی که بر کار گروهی  یها روشبرخالف این است که  جانب ایندلیل دیگر موفقیت روش تدریس  

 مؤثرعاملی  عنوان به «رقابت»از عامل ایجاد  جانب ایناروپا رایج هستند روش تدریس اسکاتلند و آمریکا، کانادا، در و  دارند هیتک

و  ایو پومحیط آرام  طور همین. دیجو یممدد  در جهت رسیدن به اهداف مشترک ها تیمدر ایجاد تعامل کاراتر بین اعضای 
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نیز در  آورند میابی آن به وجود شیی و سیستم ارزفرهنگ یادگیر ژهیو بهو  جانب اینس روش تدری های مکانیسمکه  یشاد

 کنند میی که درگیر شدن تمام افراد را در فرایند یادگیری تشویق های محیطهستند. چنین  مؤثرموفقیت این روش تدریس 

که فرصت دارند  فراگیرانی های محیطدر چنین هستند.  آور جانیه حال درعیننه و نیستند بلکه بسیار دوستا زا استرس تنها نه

 ها آنببینند.  کنند میی که بحث و گفتمان را تشویق های محیطی خود را در ها ایدهو  ها حل راهبازخورد  نیز فکر کنند و

و ند که قرار است به اعضای تیم خود به تمرین آنچه بپرداز شود میموزیک مالیمی پخش  که درحالیهمچنین فرصت دارند 

 رندیرا بگ( 01نمره )یعنی  اگر حداقل جانب این های کالسدر  که دانند یماین را نیز  فراگیرانبه کالس ارائه دهند.  سپس

 شود میدوست ظاهر  به عنوان یکمعلم  ها آندر  ویژه بهی که های محیط بنابراین چنینرا پاس خواهند کرد.  زباندرس 

تر گرا درونو  تر یخجالت، تر ضعیف فراگیرانبه نفع  ویژه بهی های محیط. چنین برند می نیاز برا  فراگیرانس و اضطراب استر

فعال  طور به توانند میترس و استرسی که دارند ن واسطه به معموالًو  دهند میثریت کالس را نیز تشکیل اک ازقضاکه  باشند می

 پتانسیل خود برای یادگیری و موفقیت استفاده کنند. از تمام کالسی شرکت کرده و های فعالیتدر 

نسبت به  فراگیران تر مثبتباعث نگرش  جانب این های کالسشاد و پویا و استرس زدای یادگیری در  های محیط 

خود باعث  ها نیاافزایش داده که برای یادگیری  را ها آنانگیزه  درنتیجهو معلم نیز شده و  آموزشییادگیری، مواد  های محیط

که نگرش مثبت و انگیزه  اند داشته( اذعان 0313متوسون ) ازجمله. محققین زیادی شوند می جانب اینموفقیت روش تدریس 

. و درگیر دهد میدر فرایند یادگیری را ارتقاء  ها آنشده که این خود کیفیت درگیر شدن  ها آنباعث افزایش تمرکز  فراگیران

. در همین راستا محققینی باشد میمطالب  و به یادآوری موثرتر یخاطر سپارو به  مؤثرکلید یادگیری  شدن در فرایند یادگیری

به بکار  یادتریزو انگیزه بیشتری دارند تمایل  تر مثبتی که نگرش فراگیرانند که هست ( بر این باور0331همچون آکسفورد )

. و موفقیت آکادمیک کند میکمک شایانی  ها آنوفقیت آکادمیک دارند که این خود به م یادگیری مؤثر های استراتژیگیری 

را در  ها آن مؤثرترباعث درگیر شدن  ها نیاکه  کند می دوچندانرا  ها آنو انگیزه  تر مثبترا  ها آنخود نگرش  نوبه به فراگیران

 ویر کشیده شده است.به تص 01ل را در پی دارد. این پروسه در شک ها آن مؤثرتریادگیری  درنتیجهفرایند یادگیری شده و 

 

 
گیری یاد»ی که با روش های کالسدر  مؤثردرگیری در فرایند یادگیری و یادگیری ، توجه، انگیزه، . رابطه بین نگرش01شکل 

 شوند میاداره  «تیمی رقابتی

 

 «یادگیری تیمی رقابتی»و ایمیت روش تدریس  شدن جهانی

 نابه میز هم حشرات یو بقاهستند. حتی وجود  اجتناب غیرقابل ها آنبرای بقای  تعامل و همکاری در میان موجودات زنده 

ستثنا نیستند. تمام از این قاعده مهم  ها انسانبستگی دارد.  رامونشانیپبا محیط  تعاملشانو به نوع  ها آنکاری هم 

. کار گروهی به اند بودهکار گروهی ه همگی نتیج ی بزرگها تمدنتا تشکیل  روستاهابشر از ساختن و شکل دادن  های موفقیت

درگیری در 
 یادگیری

موفقیت 
 علمی

توانایی به 
 یاد آوری

 نگرش مثبت

 انگیزه

 توجه و دقت
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 ویژه بهو نیز کرات دیگر بگذارد. اهمیت کار گروهی  ها انوسیاقبیرون آمده و پا در قعر  ها جنگلتا از قعر است بشر کمک کرده 

 روند می نیاز بو  زندیر یفروم. هر چه مرزها شود میدر دنیای متمدن امروز که در حال گلوبالیزه شدن است بیشتر آشکار 

 ها تفاوتو کاستن و از بین بردن  ها منشو  ها روشو  ها ایدهدانش و  گذاری اشتراکاهمیت گفتمان و تعامل بین ملل برای به 

 .شود میبیشتر 

نشان که تاریخ  طور هماننیز دارد.  «رقابت»دیگری به نام  اجتناب غیرقابلتعامل وجه  واقعیت این است کهاما  

و  ها شکستکه بیشتر  دهد میبوده است همین تاریخ نشان  یکدیگربا  ها آنبشر نتیجه همکاری  ایه موفقیتتمام  دهد می

باعث برخورد  شدن جهانیپدیده  یهجومان متأسفانهبا یکدیگر بوده است.  ها آن رمنصفانهیغبشر نیز نتیجه رقابت  های ناکامی

عدم تمایل کشورهای قدرتمند برای توزیع عادالنه ثروت،  در دنیای پیچیده کنونی شده است. ها تمدن، مذاهب و ها فرهنگ

به  ها آنکافی برای تعامل سازنده، عدم توانایی برای گوش دادن به دیگران و نگاه تعصبی و تبعیض آلود  های مهارتنداشتن 

این باور  بر جانب ینا. در چنین شرایطی است که باشند می ها تمدنگی قسمتی از دالیل اصلی برای برخورد ملل و هم  نادیگر

 های روشباید با  - شوند میکه رهبران آن را هم شامل  - نسل فردا ،بشریت له آدیاهستم که در مسیر رسیدن به جهان 

 واقعیات دنیای تری جامع طور بهکه  جانب اینمنصفانه و انسانی رقابت نیز در زندگی آکادمیک خود آشنا شوند. روش تدریس 

 تواند میبرای رسیدن به این هدف در نظر گرفته شود بلکه  یمؤثرکمک  عنوان به تواند می تنها نه دهد میواقعی را انعکاس 

ی که های توانایینیز باشد.  شدن جهانیپدیده  متفاوتمواجهه شدن با ورژن های  برای توانمند کردن نسل فردا برای مؤثرابزاری 

یی که برای ها اندیشهرا از خرافات و  ها آناذهان  مرور به کنند میکسب  جانب اینروش تدریس  کارگیری به واسطه بهنسل فردا 

را در خدمت عدالت و  ها آن نهایتاًو  سازد میرها است تلقین شده  ها آنبه نفع کاپیتالیسم و امپریالیسم به  ها آناستثمار کردن 

ی در ها اندیشهتئوریک و  های پایه سازد میدر نسل فردا را قا  جانب این. روش تدریس دهند میستمدیدگان و مظلومان قرار 

 ازآنچههم قسمتی د را به جهان عرضه کنند. این خو شدن جهانیخدمت کاپیتالیسم و امپریالیسم را به چالش بکشند و مدل 

 .ام دهینام مرزوبوماین  سازان آیندهتوانمند کردن نسل فردا و  جانب اینکه  هست

 

 نتیجه 

برای آن  شده فیتعر های مکانیسمبه  جانب اینین دالیل موفقیت روش تدریس تر مهمکی از یکه مشخص شد  طور همان 

و در آینده توانایی  سپارند یمو به حافظه  گیرند مییاد  خوبی بهمطالبی را  فراگیرانبر این است که  جانب اینر . باوگردد میبر

میدن بهتر مطالب بودن مطالب و محیط یادگیری به فه عنادارمفهمند و اینکه برا خوب  ها آنکه را دارند  ها آنبکار گیری 

 باهدف جانب اینموجود در روش تدریس  های مکانیسم. بر همین مبنا است که کند میشایانی معلم کمک  توسط شده ارائه

به  ش تدریساین رو واسطه بهیادگیری  که  های محیط. اند شده طراحیو مطالب و محیط یادگیری  ها فعالیتمعنادار کردن 

ی های محیط. در چنین کنند میرا تشویق  یو ارتباط یتعامل های مهارتو  یادگیری های استراتژی کاربرد شدت به آیند میوجود 

به  ها محیطو آنالیز و به خاطر سپردن اطالعات را دارند. همچنین این  باالترمناسبی برای تفکر در سطوح  های فرصت فراگیران

که با  کنند میکمک  تر خجالتیو  تر ضعیفبه افراد  ویژه به ها محیط. این انجامند می فراگیران هماجتماعی  های مهارت یارتقا

 ها کالسدر سایر  ازآنچه تر موفق درنتیجهبیشتری از تمام پتانسیل خود برای یادگیری مدد بگیرند و  نفس اعتمادبهآرامش و 

بیشتر به  رسد میکه علیرغم ظاهرش که به نظر  هست جانب اینتدریس  روش های پارادوکسهستند باشند. این خود یکی از 

موجود در این روش تدریس  های مکانیسمهرچند  - شود میخواهد بود در عمل به توانمند کردن ضعفا منجر  تر قوینفع افراد 

 درنهایت کشانیآکادمدر طول زنگی . و نکته اینجاست که توانمند شدن ضعفا دارد میرا نیز راضی نگه  کوشاترو  تر باهوشافراد 

روش تدریس خودم را یک  جانب این. این دلیلی بر این واقعیت است که انجامد میاز یوغ و ستم و استبداد  ها آنبه آزادی 

 اتتغییر کمک به منظور بهنسل فردا و شخصیت منش ، نگرش ، تفکر های روشتغییر در کاتالیزور برای   -.ام دهینام «کاتالیزور»

 .تر متمدن یمناسب برای ساختن جوامعسیاسی اجتماعی 

 ها آنبا تدریس موجود دیگر  های روشروش تدریس خودم را با توجه به مزایا و مضرات  کنم میدر فصل بعد سعی  

 ارائه دهم. این روش تدریساز  تری جامعتصویر  صورت بدینا مقایسه کنم ت
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 ================================= 

 برای بحث و گفتهو تی سؤاال

به نسل فردا تن را هم ی چگونه زیسها راه تواند می جانب اینروش تدریس  یهای کانالچگونه و از چه به نظر شما  .0

 دهد؟  آموزش

 .نماییدبیان  جانب اینیت روش تدریس برای موفقرا  غیر از دالیلی که در این فصل آمد دیگری و یا دالیل دلیل .1

===================== 
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 ازدیمفصل دو
 

در  «یادگیری تیمی رقابتی» ایمیت

 تدریس یای روشبا سایر  سهیمقا
  

 مطالب
 048سازمان دهنده....................... سؤاالت

 048مقدمه.......................

 048.......................زبان آموزش وزهتدریس در ح های روشسایر  سه بادر مقای جانب ایناهمیت روش تدریس 

 011گروهی تمرکز دارند....................... بر کارتدریس که  های روشاز سایر  «یادگیری تیمی رقابتی»تمییز 

 011.............دارند.......... مرکزتدریسی که بر کار گروهی ت های روشمقایسه یادگیری تیمی رقابتی با سایر 

معلم و یا »دارند با توجه به  مرکزتگروهی  بر کارتدریس که  های روشیادگیری تیمی  رقابتی و سایر 

 011.......................«فراگیر محور بودن

تعامل مثبت و »دارند و مرکزگروهی ت بر کارتدریس که  های روشیادگیری تیمی رقابتی و سایر 

 011.......................«سازنده

حس »دارند و  مرکزتتدریس که بر کار گروهی  های روشیادگیری تیمی رقابتی و سایر 

 019.......................«پذیری مسئولیت

نوع تعامل بین »دارند و  مرکزتکه بر کار گروهی  تدریس های روشیادگیری تیمی رقابتی و سایر 

 019.......................«فراگیران

سیستم »دارند و  مرکزتگروهی  بر کارکه  تدریس های روشیمی رقابتی و سایر گیری تیاد

 014.......................«ارزشیابی
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تکالیف »دارند و  مرکزتکه بر کار گروهی  تدریس های روشیمی رقابتی و سایر یادگیری ت

 011.......................«فراگیران

درجه راحتی »دارند و  مرکزتتدریس که بر کار گروهی  های روشسایر  یادگیری تیمی رقابتی و

 011.......................«در سطح کالس ها آن کارگیری به

تدریسی که بر کار  های روش، سایر آموزشیادگیری تیمی رقابتی در مقایسه با روش سنتی  فرد منحصربه های ویژگی

 CLT .......................013گروهی تمرکز دارند و 

 018نتیجه .......................

 018برای بحث و گفتگو....................... سؤاالتی 

 

==================== 
 

 سازمان دینده سؤاالت

 انگلیسی نام ببرید.  زبان آموزش حوزهروش تدریس در  چند .0

 با روش تدریس سی ال تی در چیست؟ جانب اینی اصلی روش تدریس ها تفاوتبه نظر شما  .1

دارند را نام  مرکزتتدریس رایج که بر کار گروهی  های وشربا  جانب اینی عمده روش تدریس ها تفاوتبرخی  .9

 ببرید.

 ............................................ 

 

 مقدمه

نظرات و درک  نوعی به ها ویژگیاین  که خود را دارند فرد منحصربه های ویژگیتدریس فعلی  های روش، شانیها شباهتعلیرغم  

. رسانند یم کنیم میو حتی زندگی و دنیایی که در آن زندگی  آموزشاره یادگیری، را دربتدریس  های روشطراحان این 

 ها آنتئوریک  های پایه ینظرها نقطهشامل  ها تفاوتتدریس از جهات متعددی متفاوت هستند که این  های روشاین بنابراین 

پس . باشند می آورند میوجود به  فراگیرانو مدرسان در کالس و نیز نوع تعاملی که بین  فراگیرانراجع به یادگیری و نقش 

، برخالف جانب اینخودش را دارد. در ارتباط با روش تدریس  فرد منحصربه های ویژگیهر روش تدریس  پذیرفت که توان می

ه این ب. باشد می پذیر انعطافیس و قواعد خاصی هستند، این روش تدر الگوهاو  ها تئوریتدریس دیگر که تابع  های روشسایر 

 آموزش حوزهدر  تنها نهتدریس موجود  های روشاین پتانسیل را دارد که نقاط ضعف  جانب اینروش تدریس  آن معناست که

برای فراگیری  مؤثری شاد و پویا و انگیزه آور و های محیطسایر موضوعات را نیز پوشش دهد و  آموزش حوزهبلکه در  زبان

 به وجود آورد. فراگیرانت ( و پیشرفزبان)

 پردازم میدر مقایسه با سایر روش های تدریس رایج  س خودمروش تدری های ویژگیبرخی این فصل به مقایسه در  

 .مروش تدریس کمک نمای مؤثرترینخاب در انت آموزشامر  متصدیانتمام  گیری تصمیمبه که بتوانم امید  با این

 

 زبان آموزش حوزهدر  تدریس یای روشدر مقایسه با سایر  جانب اینایمیت روش تدریس  

 در متونو ارائه لغات کلیدی و کاربردی در طول پروسه تدریس  بر اهمیت جانب این، روش تدریس LAهمانند روش تدریس  

در مکالمات روزمره  ها آن مؤثرو نیز کاربرد  لغات کلیدیبر  فراگیرانتسلط  منظور هتاکید دارد. این کار ب مناسب های موقعیتو 

 . باشد می

یادگیری  های محیطدر  فراگیرانبرای  فهم قابلبر ارائه اطالعات جدید  جانب این، روش تدریس NAهمانند روش   

 دارد.  تأکیدمناسب 
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به کاربرد  چراکهاست نبوده  تفاوت بینیز  ALMی ها تکنیکو  ها ویژگینسبت به برخی  جانب اینروش تدریس   

 دارد.  تأکیدکه ضروری باشد  اج هر در طول فرایند تدریس و ها لیدرانواع 

ی که باعث مکالمات طبیعی های فعالیتتکالیف و  بدیل بیاز نقش  جانب اینروش تدریس  TBLTهمانند  طور همین  

 جانب این های کالسدر غافل نبوده است.  کند میو منظورهایشان  ها ایدهرا تشویق به بحث و گفتمان  فراگیرانو واقعی شده و 

و نیز فعال  دوطرفهی برای فرایند یادگیری و تبادل آرای تر مناسبشرایط  لهیوس نیبدهستند تا  تأکیدمورد تکالیفی چنین 

 د. یبه وجود آ ،هستند مؤثرری بسیار در یادگی که ،رانیفراگکردن حس انتقادی 

دریس روش تدر ت، اس مؤثرفرایند یادگیری  در ریفراگبرای  زبانبودن  معنادارکه  فرض پیشبا این  WLAهمانند   

یک کل و نه اجزای جداگانه )خواندن، نوشتن، شنیدن، صحبت کردن، گرامر، لغت و تلفظ(  صورت بهباید  زبان جانب این

بود و نکته در اینجاست که این معنا است که  معنادارتر خواهدکل  صورت به زبانبر این است که  جانب اینتدریس شود. باور 

. همچنین در روش شود مین تأکیدخیلی  زبانن و یا نبودن اجزای و به صحیح بود شود میذاشته من به بحث گ های کالسدر 

بهتر یاد بگیرند و به خاطر بسپارند که بتوانند  توانند میآن نوع از مطالب را  فراگیرانباور بر این است که  جانب اینتدریس 

طوری  جانب اینروش تدریس  های مکانیسم. بنابراین کند میکمک  ها آن تر راحتبفهمند و اینکه معنادار بودن مطالب به فهم 

 معنادارتر کنند. فراگیرانرا برای  آموزشیمطالب و محیط  که بتوانند اند شده طراحی

شاد و پویا که گفتمان و  های محیطدر  فراگیران ای محاورهمهارت  یارتقا هب جانب اینروش تدریس  CLTهمانند   

و نظریات و نیز ریسک کردن  ها ایدهبرای تبادل واقعی  وشنود گفت جانب این. روش تدریس پردازد می نندک میتعامل را تشویق 

 . گیرد میدر نظر  یادگیری عالئم عنوان بهو خطاها را  کند میرا تشویق 

تا  کند میو نظریات و دانش جدید را تشویق  ها ایده خلق تحقیق و بررسی و جانب اینروش تدریس  SWهمانند   

 شود.  جانب ایناز  فراگیرانباعث استقالل  تدریج به

بر این  جانب اینباور  چراکه شود می در نظر گرفته فرد منحصربههر فراگیر  جانب ایندر روش تدریس  MIهمانند   

 فراگیراننقش  با تغییر دادن مثال عنوان بهدر نظر گرفته شود.  فراگیرانی فردی ها تفاوتباید در طول پروسه تدریس است که 

 در نظر گرفته شوند. ها تفاوتسعی بر آن است که این  شانیها میتدر 

 تأکیدیادگیری  های استراتژی غیرمستقیمبر تدریس مستقیم و یا  جانب ایندر روش تدریس  CALLAهمانند   

 شده است. 

د تا نشو برطرف فراگیرانپیش روی روانی عاطفی که موانع  شود میسعی  جانب ایندر روش تدریس  SOهمانند   

 آموزشبه  شود می. همچنین سعی رندیبگ ادی تر راحتبا خاطری آسوده به امر فراگیری بپردازند و  ها آن صورت بدین

 مطالب از طریق نصب مطالب مورد هدف بر روی دیوار کالس و غیره نیز پرداخته شود.  غیرمستقیم

. تمام اعضای شود می تأکیددو جنبه ذهنی و عاطفی یادگیری  بر هر جانب ایندر روش تدریس  COUNLهمانند   

صمیمی که در آن معلم نیز نقش یک دوست را دارد احساس امنیت  های محیطشان در یها تیمعضوی از  عنوان بههر تیم 

 .کنند می

 یادگیری های استراتژیو  ها تکنیکبا  تنها نه فراگیرانکه  شود میسعی  جانب ایندر روش تدریس  NPو همانند    

 برای تغییر و رشد مجهز شوند. نیز اجتماعی های مهارت بلکه با

 

فاکتورها از  دیگر به برخی جانب اینروش تدریس  ،تدریس سنتی معلم محور رایج های روش برخالف از طرف دیگر 

این فاکتورها تعامل  ملهازج. دهد میهستند اهمیت زیادی  مؤثرخاص  طور به زبانعام و یادگیری  طور بهکه در یادگیری 

 های جنبه ، دقت و تمرکز، مکالمه هدفمند وفراگیرانیادگیری قرار دادن  های استراتژیو  فهم قابل، در معرض اطالعات معنادار

 . باشند میاحساسی یادگیری عاطفی و 

از قبیل  ها مهارت ربه قیمت غفلت از سای فراگیراندامنه لغات  یفقط به ارتقا جانب اینروش تدریس  SO برخالف  

 . پردازد میشنیدن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن ن

 پرجمعیت نیز به خدمت گرفت.  های کالسرا برای اداره  جانب اینروش تدریس  توان می CLLبرخالف   
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م و برای تدریس تما ها دانشگاهتا  ها مهدکودکدر تمامی سطوح از  توان میرا  جانب اینروش تدریس  TRR برخالف  

 و موضوعات به خدمت گرفت. ها مهارت

ی بسیار های محیطکه گفته شد  طور همان برعکس بلکه یستخسته کننده ن جانب اینیس روش تدر SW برخالف   

 .کند میخلق  زیانگ جانیو هشاد و پویا 

نطور روش تمرکز دارد. همی –و نه محصول یادگیری  -بر فرایند یادگیری  جانب اینروش تدریس  GTM برخالف   

 دارد.  اکیدت  -طرفه یکخشک و تصنعی و  های محیطر بنه و  -پویا و واقعی  شاد و های محیط تدریس اینجانب بر ایجاد

 ارتقای و برای نگرد یمبه دیده انسان و نه حیوان!  فراگیرانبه  جانب اینو روش بانکی روش تدریس  ALM برخالف  

 تر ارزش زیادی قائل است. در سطوح باال ها آنخالقیت و قدرت تفکر 

بلکه برای پیشبرد برای یادگیری و پیشرفت خود  تنها نهباید  فراگیران جانب ایندر روش تدریس  DM برخالف  

و محیط یادگیری )کالس(  های واقعیتبه  جانب ایندر روش تدریس  ضمناًمسئولیت بپذیرند. جامعه خود نیز  های آرمان

 .شود میی توجه خاص فراگیران همزندگی 

 

  جانب اینروش تدریس  CLT برخالفدر این بخش و  ذکرشدهتدریس  های روشتمام  برخالف همینطور 

در طول فرایند تدریس  فراگیران «تولید»و  «تمرین» ،معلم «ارائه»همان سیستم  و یا PPPهرگز محدود به   .0

 نیست. 

 . گیرد میدر نظر  را فراگیرانیادگیری  ی شخصیتی وها تفاوتسیستماتیک  طور به  .1

است ارائه  مؤثربسیار  زباندر فراگیری  ویژه بهی که تیم کار کارگیری بهبرای  مؤثرک و سیستماتی راهبردهای  .9

 . دهد می

نقش انگیزه و درگیر  اهمیت وجود منابع متعدد برای ارائه و تمرین مطالب و نیز به العاده فوق نقشاهمیت به  .4

 ( واقف است.زبان)مؤثربرای فراگیری  فراگیرانشدن ذهنی، عاطفی و هوشی تمام 

به  صرفاً به عبارت دیگر،. شود می فراگیرانو سیاسی  یشناخت روانی، اجتماعی، زبان های مهارت باعث بهبود .1

 .پردازد مین زبانگرامر و لغت 

 افتد میفاق ات مؤثر یریادگی ها آن واسطه بهی که های مکانیسم سازی شفافشفاف به ارائه تئوری و  طور به  .3

 برآمده است.  مؤثر آموزشبرای  ها آندر نظر گرفتن  درصددپرداخته است و 

 سیالبس خاص نیست.  و یامحدود به یک یا چند تئوری   .1

برای موفقیت در دنیای پیچیده  زبان کارگیری بهمهارت داشتن در  صرفاًبه این امر واقف است که  خوبی به  .8

 کافی نیست. رقابتی هم هست  شدت بهکنونی که 

 . پردازد میاخالقی و انسانی  های ارزشبه  تأملی قابلبه طرز   .3

 تئوریک قویی دارد.  های پایه  .01

گذاشتن بر  تأثیرقابلیت  که طوری بهمواجهه موفق با مسائل دنیای واقعی  کردن نسل فردا برای هدفش آماده  .00

 .هسترا هم داشته باشند  ها آن

کیفیت درک و فهم و خالقیت و  ،استعداد ،تفکر انتقادی یبسیار برای ارتقا نبجا اینخالصه روش تدریس  طور به

که  طور همان. است مؤثر – کنند میکمک  ها آنکه خود به بهبود وضعیت به خاطر سپاری  - فراگیراناستنباطی  های مهارت

متفاوت یکی از دالیل یادگیری واقعی  واقعی های محیططوالنی و در  زمان مدتتوانایی به یادآوردن مطالب بعد از  دانیم می

به فراگیری  تنها نه چراکهامروزی بسیار مفید است  های کالسدر  کارگیری بهبرای  جانب اینروش تدریس . بنابراین باشد می

 یارتقاسبب  خود ها نیاکه  انجامد می فراگیراننیز توسط  سیاسیاجتماعی و  های مهارتبه فراگیری بلکه  یزبان های مهارت

 .شود می ها آنشخصیت و موفقیت منش،  ،انشد

 

 گرویی تمرکز دارند بر کارتدریس که  یای روشاز سایر  «یادگیری تیمی رقابتی»تمییز 
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 صورت به، روش تدریس یادگیری (Competitive Team-Based Learning)  جانب ایناز دیدگاه کلی روش تدریس 

 و یادگیری گروهی (Interactive Learning) تعاملی   ، یادگیری(Collaborative Learning)همیاری 

(Cooperative Learning)  اند گرفتهسنتی فاصله  های روشبه دالیل ذیل از  ها روش. این رسند میشبیه هم به نظر : 

 . اند کردهمحور بودن تمرکز پیدا  از معلم محور بودن بر فراگیر  .0

 . اند کردهیادگیری تمرکز پیدا و تحقیق در طول پروسه  سؤالنقش  بر اهمیت   .1

 . واند گذاشتهصحه  فراگیرانتعاملی و اجتماعی در پیشرفت  های مهارت بدیل بیبر نقش    .9

 .تأکیددارند ها افتهیبر کار گروهی و به اشتراک گذاشتن و مقایسه    .4

فرایند  کنندگان لیتسه برنامه ریزان و عنوان به اند شدهرایج  اخیراًتدریسی که  های روشمعلمان نیز در چنین  

بحث کنندگان  عنوان به ها روشدر این  فراگیران هم. اند شده گرفتهدانش در نظر  دهندگان انتقال صرفاً عنوان بهیادگیری و نه 

 .خلق دانش جدید هستند درصددکه  اند شده مطرح ها حل راهو نظرات و  ها ایدهفعال 

با این تفاوت که روش یادگیری همیاری،  گذارند میصحه  وشنود فتگمکالمه و  بر اهمیتتدریس  های روشاین نوع 

افکار و نظرات  گذاری اشتراکبه  سیستماتیک برغیر کمتر هدفمند و  های محیط( اذعان دارد، در 0331که آکسفورد ) طور آن

و پذیرش این  شان یفرهنگفات درک و فهم بهتر اختال منظور به فراگیرانیادگیری تعاملی بر تعامل بین  که یدرحالدارد  تأکید

ی ها گروهو  ها گروهبر ایجاد تعامل مثبت و سازنده بین اعضای  تأکیددارد. و در یادگیری گروهی بیشترین  تأکیداختالفات 

. تفاوت دیگر روش یادگیری گروهی با دو روش باشد میهمه بپذیرند که کل کالس سرنوشت مشترکی دارند  که طوری بهکالس 

نیز حائز  شده طراحیرسیدن به اهداف آکادمیکی از قبل  شوند میی که با این روش اداره های کالسست که در قبلی این ا

 فراگیران شوند میی که با این روش اداره های کالساهمیت است. ویژگی دیگر روش یادگیری گروهی این است که در 

یگران نباشند. الزم به یادآوری است که این روش تحقیق نقد و انتقاد از د درصددکه صبور و مهربان باشند و  آموزند می

 شده است. یادیز اریبسبیشترین توجه محققین را به خود جلب کرده است و راجع به کارایی آن تحقیقات 

و یا همان یادگیری تیمی رقابتی با توجه خاص به کاربرد سیستماتیک و  جانب ایناز طرف دیگر روش تدریس  

. برخالف پردازد می آموزشو واقعیات دنیای پیچیده کنونی به امر  آموزشانسانی  های جنبها تمرکز بر و ب ها تیمهدفمند 

در کالس شود.  نظمی بیندارند که باعث  حدومرز یبآزادی  فراگیران جانب اینبحث شده در باال در روش تدریس  های روش

اکثریت مورد غفلت  صورت بدینکه  شود مینظر گرفته ن سلیقه و نظرات گروهی خاص در جانب این های کالسدر  طور همین

تدریس  های روشاز   جانب ایندیگری هستند که باعث تمایز روش تدریس  های ویژگیموارد ذیل  ها نیا عالوه بر واقع شوند.

 : شوند میپرداختیم  ها آنو در باال به  تأکیددارندرایج که بر کار گروهی 

 تأکید هایشان تیمی همخود و در قبال  ها تیمدر بین اعضای  پذیری مسئولیتحس  بر ایجاد جانب اینروش تدریس  .0

 دارد.زیادی 

 کارگیری بهدر فرآیند یادگیری با  ها آنو درگیر کردن  ها تیمبه  ها گروهبر تبدیل  جانب این سیتدرروش   .1

 دارد.  تأکیدی خاص های روش

  دارد.  تأکیدعملکرد بهتر در تیم  منظور به فراگیران آموزشبر  جانب اینروش تدریس   .9

 که نقاد و اهل انتقاد هم باشند.  آموزد می فراگیرانبه  جانب اینروش تدریس  .4

برای  فراگیران جانبه همهو آماده کردن  آموزشاجتماعی، فرهنگی و سیاسی  های جنبهبر  جانب اینروش تدریس  .1

 دارد. تأکیدورود به دنیای پیچیده کنونی 

 . باشد میسیستماتیک، هدفمند و استراتژیک  جانب اینروش تدریس  .3

 

در بین معلمان و  (Cooperative Learning)تدریس کار گروهی  های روشبر محبوبیت  و اما در این قسمت بنا 

 .پردازم میتدریس  های روشاساتید به مقایسه روش تدریس خودم با این 
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 تأکیددارندسی که بر کار گرویی تدری یای روشمقایسه یادگیری تیمی رقابتی با سایر 

 تأکیددارندتدریس که بر کار گروهی  های روشبه مقایسه روش تدریس خودم با سایر با توجه به فاکتورهای ذیل در این بخش 

 : پردازم می

 یا فراگیر محور بودن محور و معلم   .0

 سازنده دارندمثبت و که بر به وجود آوردن تعامل  تأکیدیمیزان  .1

 دارند  پذیری مسئولیتکه بر ایجاد حس  دیتأکیمیزان   .9

 آورند میبه وجود  فراگیراننوع تعاملی که بین   .4

  گیرند مییابی که به خدمت شسیستم ارز  .1

 گیرند مینوع تکالیفی که به خدمت   .3

 درس های کالسدر  ها روشاین  کارگیری بهحتی میزان را  .1

 

و یا فراگیر محور  معلم»با توجه به  تأکیددارندگرویی  اربر کتدریس که  یای روشیادگیری تیمی  رقابتی و سایر  

 «بودن

دو نهایت  عنوان به STADو  GI. در این زمینه شوند میمتفاوتی در نظر گرفته  طور بهتدریس متفاوت  های روشدر  فراگیران 

شده  ای ویژهتوجه  فراگیران به - تأکیددارندگروهی  بر کارتدریس که  های روشسمبل  عنوان به - GIدر  که یدرحالهستند. 

اعضا، انجام تکالیف، ارائه محصوالت به  های نقشبرای تشکیل گروه، مشخص کردن  یحدوحصر یبآزادی  ها آناست و به 

چنان  فراگیران (دارد تأکید یبر کارگروهمعلم محورترین روش تدریسی که  عنوان به) STADدر  شود میکالس و غیره داده 

 آموزشیندارند. در این روش تدریس این معلم است که اکثر تصمیمات را برای کالس و مسائل  ییها یادآزا یو  ها انتخاب

 .گیرد می

نه معلم و یا و   «یادگیری»در این زمینه حد وسط را رعایت کرده و بر  کند میسعی  جانب ایناما روش تدریس  

 جانب ایناهمیت است یادگیری موفق است.  حائزآنچه  ،جانب اینداشته باشد. در روش تدریس یادگیری محور  تأکید فراگیران

و  آموزشتمام مراحل  جانب این های کالسدر  که طوری بهتا فرایند یادگیری را تسهیل نمایم  کنم می یهر کارمعلم  عنوان به

 .میباش یم یادگیریت تسهیل فرایند در خدم فراگیرانو نیز خود من و  آزمونحتی 

 

 «تعامل مثبت و سازنده»گرویی داللت دارند و بر کارتدریس که  یای روشقابتی و سایر یادگیری تیمی ر 

است که برای به وجود آوردن  هایی استراتژینوع  کند میرا متمایز  تأکیددارندهی گرو بر کاری که های روشفاکتور دیگری که  

 فراگیرانبرای این منظور از   CC و  GIو  LTDی مانند های روش. برای نمونه گیرند میسازنده به کار مثبت و تعامل 

ی که به این نوع تعامل مثبت و سازنده های کالسکه یک محصول یا گزارش مشترک ارائه دهند. مشکلی که در  خواهند می

 ها آنو کمک به  تر ضعیفدلیلی برای همکاری با افراد  تر باهوشبرتر و   فراگیراناین است که  آید میبه وجود  پردازند می

چراکه حامی و پشتیبانی در طول فرایند  دهند میهم انگیزه خود را برای یادگیری از دست  تر ضعیف. بنابراین افراد بینند مین

 آن نمرات خودشان هستند. تبع بهسطح دانش و  یبه فکر ارتقا صرفاً تر قویکه گفته شد افراد  طور همان -یادگیری ندارند 

و به  ها مسئولیتمثل تقسیم تکالیف و  هایی استراتژیاز  1جیگ سا  جیگ سا ا و ندهمانی های روشاز طرف دیگر  

ی هریک های موقعیت. در چنین کنند میبرای ایجاد تعامل مثبت و سازنده استفاده  فراگیراناطالعاتی در ذهن  خألوجود آوردن 

که جیگ  رسد میت و سازنده با بقیه ندارد. به نظر اطالعاتی خود را پر کند راهی جز همکاری مثب خألبرای اینکه  فراگیراناز 

در این نوع جیگ سا هست که هر  چراکه آورد میبه وجود   فراگیرانتعامل مثبت و سازنده را بین  1بهتر از جیگ سا  0سا 

در  هرصورتدراطالعات خاص و ناقص خود را دارد که برای تکمیل کردن آن باید با بقیه همکاری کند.  ها گروهیک از اعضای 

را  تر ضعیف فراگیران ها کالسکامل به موفقیت سایر اعضا بستگی دارد. هرچند این  طور بهی موفقیت یک عضو های کالسچنین 
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 ویژه بهو  ها آنموجود در  های مکانیسم چراکهندارند  ها کالسمیلی به همکاری در این  تر قویاما اعضاء  کنند میراضی 

 .باشند می یرمنطقیغناعادالنه و  ها آنیابی شارز های سیستم

تعامل مثبت  شود میسعی  که درحالی ،تدریس کار گروهی فعلی های روش برخالف ،جانب اینو اما در روش تدریس  

بیش از  جانب اینکه با یکدیگر رقابت کنند. ضمن اینکه  شوند میتشویق  ها تیمبه وجود آید  ها تیمو سازنده در بین اعضای 

و نه همانند  - «تا حدودی»موفقیت هریک از اعضا  ها تیم. بنابراین در کنم میاد تعامل مثبت و سازنده تمرکز نحد بر روی ایج

در روش تدریس این است که دیگر  زکنندهیمتمانکته ت سایر اعضا بستگی دارد. به موفقی -% 011 صورت به ها روشسایر 

نیز  ها آندر  پذیری مسئولیتایجاد حس به و  ها تیمی هریک از اعضای فرد های قابلیتو استعدادها و  ها تفاوتبه  جانب این

 از طرق ذیل به ایجاد تعامل مثبت و سازنده پرداخته شود: شود میسعی  جانب این. در روش تدریس شود میخاص توجه 

 . ها مشوقبرجسته کردن نقش  .0

 و اعضایشان. ها تیمیابی شارز های روشتوضیح دادن   .1

 . ها تیمتفاوت به اعضای م های نقشدادن   .9

 و . فرد منحصربهخاص و تشکیل تیم روش   .4

 تیمی.  صورت بهبه دادن امتحانات  ها تیمتشویق   .1

درگیر فرایند یادگیری شده و کالس  فراگیرانتمام  جانب این های کالسدر نتیجه چنین راهبردهایی این است که 

به وجود  فراگیرانبین  یا سازندهه اگر این اتفاق بیفتد تعامل مثبت و ک رندیگ یقرار نم تر قویتحت سیطره شاگردان  گاه چیه

 وجود دارد. تأکیددارندتدریس فعلی که بر کار گروهی  های روشنخواهد آمد. این مشکل در اغلب 

  

 «پذیری مسئولیتحس »و  تأکیددارندتدریس که بر کار گرویی  یای روشیادگیری تیمی رقابتی و سایر 

که به  هایی استراتژیو نیز  فراگیراندر بین  پذیری مسئولیتتدریس به ایجاد و توسعه و حفظ  های روشادن درجه اهمیت د 

 ازحد شیبو تمرکز  تأکیدکه اشاره شد  طور همان. کند میتدریس را از هم متمایز  های روشنیز این  برند میاین منظور به کار 

تدریس که بر کار گروهی  های روشدر اکثر  پذیری مسئولیتجاد حس بر ایجاد تعامل مثبت و سازنده باعث غفلت از ای

باعث شانه خالی  مثال عنوان بهشده است. این نوع غفلت عواقب خاص خودش را در پی خواهد داشت. این غفلت  تأکیددارند

وفقیت این نوع شان شده که این خود باعث لطمات جدی به مهای مسئولیتاز زیر بار  فراگیرانبرخی  دردسرکردن بدون 

 .شود میتدریس  های روش

 و  CCدر  که درحالی شود میاز تورنومنت ها استفاده  پذیری مسئولیتبرای به وجود آوردن حس  TGTدر روش  

LTD   وSTAD  در  طور همین. شود میانفرادی داده شوند استفاده  صورت بهاز امتحاناتی که بایدJigsaw II و TAI 

است که  هایی استراتژیمشترک از دیگر  صورت به. ارائه یک مطلب هستهم  ها تیمار انفرادی اعضای بر ک تأکید GI و TMTو

 .شود میاستفاده  فراگیراندر بین  پذیری مسئولیتبرای ایجاد حس  LTD و GI و  CC های روشدر 

یجاد، توسعه و حفظ سعی به ا من فرد منحصربهیابی شاز طریق سیستم ارز ویژه به جانب ایناما در روش تدریس  

سیستم  طور همینشده است.  ها آنکمک هرچه بیشتر به موفقیت  منظور به ها تیمدر بین تمام اعضای  پذیری مسئولیتحس 

را در قبال خود بلکه در قبال  فراگیران تنها نه جانب اینتعریف شده برای روش تدریس  دیگر های مکانیسمو  ها فعالیتها و 

 .کند میکمک شایانی  ها آنکرده و به موفقیت  پذیر مسئولیتان یشها تیمسایر اعضای 

 

 «فراگیراننوع تعامل بین »و  تأکیددارندی که بر کار گرویی تدریس یای روشیادگیری تیمی رقابتی و سایر 

بین »برای تشویق تعامل  مکانیسمیهیچ نوع  STADروش  تأکیددارندگروهی  بر کارتدریسی که  های روشدر میان  

باهم نه همکاری دارند و نه رقابت.  ها گروه STADدر  به عبارت دیگر،. باشد میندارد و بنابراین از این لحاظ خنثی  «ها وهگر

ی دیگر به اهداف از قبل ها گروهتعاملی با  گونه هیچبدون  توانند میی های کالسدر چنین  ها گروهدلیل این امر هم این است که 

را  «بین اعضاء هر گروه»تعامل و همکاری  تنها نه STAD درهرصورتهمین ویژگی را دارد.  هم CGBI -ترسیم شده برسند 

ر باید که با خود رقابت نیز داشته باشد. این بدان معنی است که هر فراگی کند میبلکه هر فراگیر را نیز تشویق  کند میتشویق 
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سعی  TGT و GIدیگر از قبیل  های روش STADش دانش خود نسبت به گذشته خود باشد. در تضاد با رو یدرصدد ارتقا

رقابت  ها تیم سایرخود در  رده هماعضای ر تیم را تشویق کنند که با رقابت را از حالت شخصی درآورده و اعضای ه کنند می

 داشته باشند.

باهم  ها گروه و فراگیرانبر همکاری  تأکیددارندبر کار گروهی تدریسی که  های روشبیشتر  که یدرحالاز طرف دیگر  

. برای تأکیددارندنقش رقابت هم  بر اهمیت( جانب این)روش  CTBL ویژه بهو  TGTهمانند  ها روش، بعضی از تأکیددارند

. نمایند میتشویق  ها روشرقابت را در این  CTBLدر  فرد منحصربهیابی شو سیستم ارز TGTنمونه تورنومنت ها در 

در سطح کالسی وجود دارد. یکی از این  TGTو  CTBLبین  یا زکنندهیمتمای ها تتفاو شانیها شباهتعلیرغم  هرحال به

رقابت داشته  ها تیمخود در سایر  یها رده هم باکه  شوند میتشویق  ها تیماعضای  TGT در  که یدرحالاین است که  ها تفاوت

 شوند میرقابت داشته باشند بلکه تشویق  ها متیدر سایر  شانیها رده هم که با شوند میاعضا تشویق  تنها نه CTBLباشند، در 

ی کالس هم رقابت داشته باشند. البته این به آن معنی نیست که اهمیت نقش همکاری و ها تیمتیم با سایر  به عنوان یککه 

(  CTBL) جانب ایناست بلکه این بدان معنی است که برای مثال در روش تدریس  شده گرفتهنادیده  ها روشتعاون در این 

داشته باشند. تنها دلیل این امر نزدیک تری با یکدیگر همکاری  ها تیمکه برای رقابت با دیگر  شوند میتشویق  ها تیماعضای 

  شکل دهیم.  تر منطقیو  تر واقعی،  پویاتر، تر شادابفرایند یادگیری محیطی  هم این است که برای تسهیل

تدریسی که بر مبنای کار گروهی هستند نگاه کنیم این  های روشبه  ی هماز زاویه دیگراین اگر بخواهیم بربنا

ی های روشیابی شسیستم ارز مثال عنوان بهبا یکدیگر تفاوت دارند.  اند کردهی که برای خود ترسیم های خروجیدر افق و  ها روش

در نظر نگیرند و یا به عبارتی خود به رقابت با خود بپردازند و سایرین را  صرفاً کنند میرا تشویق  فراگیرانکه  STADهمانند 

 گرا واقعجذاب و  فراگیران ازنظرو بنابراین  گیرند میدنیای واقعی را در نظر ن های واقعیترا تنها با گذشته خود مقایسه کنند 

بازتاب دهند ما کسری از جامعه هستند و بنابراین باید واقعیات دنیای واقعی را  های کالسگفته شد  قبالًکه  طور هماننیستند. 

ی را هم فراهم های محیط جانب اینبه این موارد پرداخته است. روش تدریس  جانب اینتدریس  و روشبپردازند.  ها آنو به 

 های قابلیتبا  ها آنی خود را شناسایی و باور کنند و به مقایسه استعدادهاو  ها توانایی توانند می ها آندر  فراگیرانکه  آورد می

نهایت  حال درعینبپذیرند و  نانهیب واقعکه آنچه را هستند  کنند میتمرین  فراگیران در کالس های اینجانبند. سایرین بپرداز

که  کنند میکمک  فراگیرانی به های محیطن باشند و این را به سایرین ثابت نمایند. چنین یسعی خود را بکنند که  بهتر

 ان به خدمت بگیرند.یشها تیماعضای  یبا همکارحداکثر پتانسیل خود را 

 

 «سیستم ارزشیابی»و  تأکیددارندگرویی  بر کارتدریسی که  یای روشیادگیری تیمی رقابتی و سایر  

 عنوان بهی زیادی صورت گرفته است. ها بحث تأکیددارندتدریسی که بر کار گروهی  های روشدر ارتباط با سیستم ارزشیابی  

بیرونی از قبیل نمره و جایزه برای تشویق کردن  یها محرکین باور هستند که ( و همکاران او بر ا0333نمونه ون لیر )

 ها آن ازنظرکه این خود  هستبرای همکاری کردن با یکدیگر   فراگیراننوعی رشوه دادن به  درواقعبه کار گروهی  فراگیران

 کیگان. حتی محققانی از قبیل برد میز بین را برای همکاری کردن ا ها آنانگیزه درونی  شده و ها آننع شکوفایی خالقیت در ما

همواره این نوع  جانب این درهرحالی تندتری دارند. ها ایده( در این نوع محکوم کردن نقش عوامل انگیزشی بیرونی 0331)

اور هستم که و بر این ب ام کردهرد  شدت بهراجع به نقش عوامل بیرونی از قبیل نمره و جایزه را  ها برداشتو  ها نگرشو  ها ایده

محققینی همانند ون لیر به این قضیه نگاه  نظر ازنقطه. عالوه بر این اگر ما هم اند نشدهعلمی ثابت  ازنظریی هنوز ها ایدهچنین 

که  میریپذ یم( منصب)حقوق و پست و مقام و یم این ادعا را نیز بپذیریم که در دنیای واقعی هم ما داریم رشوه توان میکنیم 

بیرونی از  یها محرک بدیل بینقش  تواند نمی کس هیچبگویم این است که  خواهم میمکاری داشته باشیم! آنچه با یکدیگر ه

قبیل تقدیر و تشکر و جایزه و غیره را در تعالی و پیشرفت و سعادت جوامع بشری انکار نماید. بنابراین چرا ما باید نقش سازنده 

ببریم؟  سؤالزیر در محیط های آکادمیک انگیزشی درونی را  عوامل یآن ارتقا بعت بهو  این نوع عوامل انگیزشی برای موفقیت

باهم در  فراگیرانو همکاری  هستبا یکدیگر  فراگیرانواقعیت این است که خود نمره دادن عاملی انگیزشی برای همکاری 

 .باشد میبرای موفقیت بیشتر  ها آندر آن ایجاد انگیزه درونی  تبع بهو  ها آنطول فرایند یادگیری باعث موفقیت 
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اصلی در رابطه ارزشیابی کارگروهی این است که آیا محصول یک گروه باید محصول کل اعضای آن  سؤال هرحال به

 GIتدریس همانند  های روشگروه در نظر گرفته شود و بنابراین باید یک نمره مشترک به تمام اعضای گروه داده شود؟ برخی 

. برخی دهند می شان گروهیو به تمام اعضای گروه یک نمره مشترک برای کار  کنند میبعیت از این قانون ت CGBLو 

. واقعیت این است که کنند میمعدل نمره اعضایشان ارزیابی  بر اساسرا  ها گروه STADو  1دیگر مثل جیگ سا  های روش

ء دهند و گروه دوم هم از اهمیت نقش تعامل را ارتقا فراگیران پذیری مسئولیتتدریس گروه اول قادر نیستند حس  های روش

تدریس  های روش. اما اند داشتهپی  تدریس را در های روشکه تمام این موارد عدم موفقیت این  اند کردهمثبت و سازنده غفلت 

سعی دارند که هر دو نقیصه قید شده را پوشش  جانب اینروش تدریس  ویژه بهو  TGTو  CIRCو   TMTدیگر از قبیل 

بلکه به میزان  نهد یمبا یکدیگر را ارج  ها تیمکاری اعضای هم  نامیز تنها نه جانب اینند. سیستم ارزشیابی روش تدریس ده

بوده  تر منصفانهبر این باور هستم که این نوع سیستم ارزشیابی  جانب ایناعضاء هم توجه خاصی دارد.  تک تکتالش و استعداد 

 .دهد میهمکاری و تالش مضاعف  جهت فراگیرانو انگیزه بیشتری به 

 تک تکموجود دیگر استعداد و تالش  های تدریسبرخالف روش  جانب اینبنابراین سیستم ارزشیابی روش تدریس 

این احساس  را داشته باشند که اگر از  فراگیرانظلمی نشود و همه  کس هیچدر حق  کند میرا در نظر گرفته و سعی  فراگیران

نهایی نمره حداقل بخشی از  چراکهخواهند بود  ها آناولین کسی که متضرر شود خود شانه خالی کنند  زیر بار مسئولیت خود

با یکدیگر همکاری داشته  تنها نه ها تیماین است که اعضای  جانب اینخواهند داد. تمام هدف سیستم ارزشیابی  از دستخود را 

خود را نیز ارتقاء دهند تا  های مهارتو  ها استراتژیدانش و باشند بلکه سعی کنند با درگیر شدن در فرایند یادگیری 

 را افزایش دهند. تیمشاننمره پایانی خود و  صورت بدین

 

 «فراگیرانتکالیف »و  تأکیددارندتدریسی که بر کار گرویی  یای روشیادگیری تیمی رقابتی و سایر 

تدریسی است  های روشدیگری بین  زکنندهیمتماعامل  مشارکتی های محیطبرای  ها آننوع تکالیف و روش به خدمت گیری  

که تکالیف و وظایف  GIی همانند های روش برخالفکه در فصول قبل مشخص شد  طور همان. تأکیددارندکه بر کار گروهی 

هدفمند  ویژه و های پروژهتکالیف و  کارگیری بهبر  تأکید جانب ایندر روش تدریس  گیرند میخیلی کلی و پیچیده را به خدمت 

ی های پروژهروی تکالیف و  فراگیران GI و RTRو  CGBLی همانند های روشدر  که یدرحال. از طرف دیگر باشد می اجرا قابلو 

مجزای یک تکلیف یا پروژه کار  های قسمتروی  LTDو  CCو  0ی همانند جیگ سا های روشدر  کنند میکلی کار  صورت به

 ها کالسنوع تعامالتی که در این  درنتیجه. دهند مییک کار مشترک ارائه  صورت هبخود را  یکارها درنهایتو  کنند می

در کالسی که  ها پروژهنمونه تکالیف و  عنوان بهمتفاوت است.  آید میبه وجود  فراگیرانبین  ها پروژهاین نوع تکالیف و  واسطه به

در روش  فراگیرانکه از نوع تعامل بین  آورد میه وجود ب فراگیراننوع تعاملی را بین  شود میاداره  0با روش تدریس جیگ سا

GI   .به وجود آید. آنچه در  تواند میهریک از این تعامالت که اراده شود  جانب این های کالسدر  نیباوجودابسیار متفاوت است

و اجرا و واقعی و  فهم قابلباید جالب، انگیزه آورنده، متنوع،  ها پروژهمهم است این است که تکالیف و  جانب اینروش تدریس 

و تکالیف باید  ها پروژههدفمند و چالش آور باشند و مکالمه و بحث و گفتمان را تشویق نمایند. نکته مهم دیگر اینکه این 

 بر آیند که ها آنبا یکدیگر از پس  یبا همکارنباشند و فقط  ها آنانفرادی قادر به انجام  صورت به ها تیمطوری باشند که اعضای 

 دنیای واقعی باشند. های ضرورتو  ها واقعیتباید بازتابی از  ها آن طور همین. کند میاین خود کار تیمی را تشویق 

 

در  یا آن کارگیری بهدرجه راحتی »و  تأکیددارندتدریس که بر کار گرویی  یای روش ریو سایادگیری تیمی رقابتی 

 «سطح کالس

 یها نهیگز ها روشاین  باشند می تر راحتو  تر آسان GIو  STADو  CBGLمچون تدریسی ه های روش کارگیری به ازآنجاکه

تدریسی هستند که بر کار گروهی متمرکز هستند.  های روش کارگیری به درصدد بار اولمعلمانی هستند که برای  ایمناسبی بر

که یک  معلم باید تالش نماید 1سا  گجیدر  مثال عنوان به. طلبد میری کار بیشت ها روشبرخی دیگر از این نوع  کارگیری به

 در نظرباید  یبند میتقسی تقسیم نماید. همچنین در این نوع معنادارو  تر کوچک های قسمتتکلیف را به  درس و یا پروژه و یا

معلم باید  جانب اینی همانند روش تدریس های روشدر  طور همینی باشد. فرد منحصربهبگیرد که هر قسمت شامل اطالعات 
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و اعضایشان را آماده کند و آمادگی این را داشته باشد که سیستم  ها تیمارزشیابی  یها برگهو  ها نامه پاسخامتحان،  های برگه

ارزشیابی ساده و  های روشتوضیح داده شد  3که در فصل  طور همانالبته  را به خدمت بگیرد. جانب اینارزشیابی چند وجهه 

 به خدمت گرفته شوند. جانب اینتدریس در روش  توانند میی هم تر راحت

 

که بر کار گروهی تمرکز دارند تدریس دیگر  یها از روش جانب اینکه روش تدریس  شود مییادآوری  در خاتمه 

 فاکتورهای ذیل متفاوت است:  واسطه به

برای موفقیت  هاتن نهکه تمام تالششان را  کند میرا متقاعد  تر قوی فراگیرانن آبرای  شده طراحی های مکانیسم .0

 گیرند.  به کارنیز خود بلکه برای موفقیت اعضای تیم خود 

با اعضای تیم  مؤثر طور به تنها نهکه  کند میتشویق  زیرا ن تر ضعیف فراگیرانبرای آن  شده طراحی های مکانیسم  .1

 . کارگیرند بهخود  سطح دانش ید بلکه نهایت تالش را برای ارتقاهمکاری داشته باشن خود

 . برد میرا از بین  دررفتنو بنابراین پدیده از زیر کار  دهد می پذیری مسئولیتحس  ها تیم یه تمام اعضاب  .9

خود را  های قابلیتو  ها تواناییکه  دهد می فراگیرانبلکه این فرصت را به تمام  انجامد می مؤثربه یادگیری  تنها نه  .4

 را ارزیابی نمایند. د دانش و نگرش و منش خوبا سایرین مقایسه کرده و سطح 

ی های مهارتو  کند میرقابتی است آماده  شدت بهرا برای زندگی موفق در دنیای پیچیده کنونی که  فراگیران  .1

 شدت به های محیطجمعی در  گیری تصمیمو خرد و  ها نابحر مدیریت تضادها وتفکر انتقادی، همچون کار تیمی، 

 . دهد میانتقال  ها آنرقابتی را به 

 . وانجامد میدموکراتیک  های ارزشو  ها رمون انتقال اصول انسانی و نیز قواعد وبه  .3

استبداد و تبعیض ایستادگی  غارت و ریا و ستم و فساد و که در مقابل هر نوع ظلم و سازد مینسل فردا را قادر   .1

 .را ببینید( 4تا  0 های ضمیمه) زندیبرخ ها آنکرده و به مبارزه با 

 

 یای روشگیری تیمی رقابتی در مقایسه با روش تدریس سنتی معلم محور، سایر یاد فرد صربهمنح یای ویژگی 

 CLTو روش  تمرکز دارندتدریسی که بر کار گرویی 

تدریسی که بر کار گروهی  های روشبا روش تدریس سنتی معلم محور، سایر  جانب اینجدول زیر به مقایسه روش تدریس  

 : پردازد میاست  زبانروش تدریس  نیتر حبوبمکه  CLTو روش  تمرکز دارند

 

تدریسی که بر کار گروهی تمرکز  های روش، روش سنتی، سایر (CTBL)مقایسه روش یادگیری تیمی رقابتی   4جدول 

 CLTدارند و روش 

CTBL CLT کار  یای روش

 گرویی

  روش سنتی

و آینده محور با تمرکز بر  مسئله

 فرآیند یادگیری

محیط و محصول  حورمحیط و فرآیند م

 محور

 منشأ متن و محصول محور

 تأکیدتمرکز بر پروسه یادگیری با 

 بر نقش فراگیر

تمرکز بر نقش  تمرکز بر نقش فراگیر

 فراگیر

 نوع تمرکز تمرکز بر نقش معلم

 ییردهندهتغمدل خالقیت، 

و عامل بیدارسازی نسل  ها نگرش

 فردا و تغییر و توسعه و پیشرفت

ح و مدل مکالمه صحی

 کننده تسهیلدرست، 

 فراگیرانمکالمه 

 کننده تسهیل

یادگیری و دوست 

 فراگیر

تنها منبع دانش، 

 دیکتاتور مابانه
 نقش معلم

و  فراگیرانذهنی نظم  دنبرهم ز

، خارج کردن اذهان مسئلهخلق 

از دانش اشتباهی که به  فراگیران

چیدمان کالس، 

 ی، ارتقاریزی برنامه

 مهارت مکالمه

تسهیل فرایند 

 یادگیری

فرمان صادر کردن و 

 ارائه دانش ) ناقص(
 یای یمشغول دل

 اصلی معلم
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تزریق شده، مهندسی  ها آنذهن 

در روش تدریس برای ایجاد تغییر 

 جامعه

محققین، متفکرین، منتقدین و 

کنندگان  وتحلیل تجزیهارزیابان و 

 و نظرات ها ایدهدانش و 

یادگیرندگان و بحث 

 کنندگان فعال

فعال و  رانفراگی

 گردآورندگان دانش

الل،  و شنوندگان کر

 کنندگان تائید
 فراگیراننقش 

، ردنصحبت کو  فهمیدنچگونه 

و اثبات آوردن دلیل و منطق 

چگونه حق را از باطل  و ردنک

 ادنتشخیص د

به دست آوردن  مکالمه روان کردن

 جایزه و نام ونشان

چه مطالبی را حفظ 

کنند که در امتحانات 

ر موفق و بعد و کنکو

 رئیس شوند

 یای یمشغول دل

 فراگیراناصلی 

تعامل سازنده بین اعضای یک تیم 

  ها تیماما رقابت بین 

نفره و یا  تعامل دو

بین اعضای یک  نهایتاً

 گروه

تعامل بین اعضای 

  ها گروهو  ها گروه

معلم سخنرانی  غالباً

با  نهایتاًو یا  کند می

 یک فراگیر تعامل دارد

 لنوع تعام

 که طوری بهمختلط  بندی گروه

در نظر  فراگیرانی فردی ها تفاوت

 شود میگرفته 

همگن و  بندی گروه

 اتفاقی

ی ها گروه

و غیر  یختهر هم به

 سیستماتیک

کار گروهی وجود 

 ندارد
 بندی گروهنوع 

افراد  ویژه به فراگیرانتمام 

  تر ضعیف

و  تر قویافراد 

 ترگرا برون

از زیر کار در روها و 

  خورها فتم

و  تر قویاقلیت 

 ترگرا برون
 به نفع...

بحث و گفتمان و به چالش 

، ها حل راهکشیدن ایده و نظرات و 

، ها علتو  ها سبببررسی 

، تعمیم دادن، توضیح بندی جمع

 دادن و ادله و برهان آوردن

بحث و گفتمان، 

، مقایسه، سازی شفاف

 توضیح دادن

بحث و گفتمان، 

، ها ایدهشفاف کردن 

، توضیح بندی جمع

 دادن

منفعالنه گوش دادن، 

تکرار کردن، حفظ 

کردن، دوباره گفتن و 

 ترجمه

 یای فعالیت

 کالسی

ی، فرهنگی، زبانگرامری، 

 سیاسیو  ، اجتماعی ای محاوره

ی، زبانگرامری، 

 ای محاورهفرهنگی، 

، ای محاورهگرامری، 

 یزبان

 یارتقا یزبانگرامری و 

و  یا توانایی

 دانش

یشتر از مطالب کتاب یاد خیلی ب

اجتماعی و  های مهارتبگیرند و 

 خود را  سیاسیو بینش دانش 
 دهند ارتقاء 

به انگلیسی صحبت 

 کنند

مطالب کتاب و 

 های مهارتبرخی 

اجتماعی را یاد 

  بگیرند

 صورت بهمطالب را 

و کنند سطحی حفظ 

 یاد بگیرند

در پایان کرس 

قادر  فراگیران

 خوایند بود

که پتانسیل آن را دارند  هایی انسان

عامل تغییر و توسعه و تمدن که 

 باشند ساز

و  شونده مصاحبه

 کننده مصاحبه

 فراگیرانآنچه  حیوان اجتماعیموجود 

در عمل در نظر 

 شوند میگرفته 

و باز  پذیر انعطاف شود پذیر انعطاف شود ستیز ظلمو  گرا واقعمنطقی و 

 شود

نهرش و تفکر  تهی و احمقانه شود

 باید... اگیرانفر

پیچیده و در سطح  های محیطدر 

 باشند مؤثر المللی بین

روان و دقیق مکالمه 

 کنند

زندگی موفقی 

 داشته باشند

مثل گوسفند زندگی 

 کنند
 فراگیران

 آموزش

 که بینند می

صلح و صفا و صمیمیت و توسعه و 

 المللی بینملی و آبادانی در سطح 

صنعت توریسم و  

 مع باشنداقتصاد جوا

زندگی موفق انسانی 

ی که های محیطدر 

 یها نظامآپارتاید و 

دیکتاتوری و نظام 
 درنهایت

در  فراگیران
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 نتیجه

رقابتی  دتش بهی های محیطدر  ها فرهنگ تشتوتبرای زندگی موفق در دنیای پیچیده کنونی که با  شهروندانتوانمند کردن  

 منظور بهجوامع متمدن و پویا در نتیجه تشکیل و ظلم و خشونت  دوراز به یا ندهیآی برای خلق روبرو است شرط الزم و ضرور

ما را برای رسیدن به چنین  توانند میتدریس موجود ن های روش. و واقعیت این است که باشد میرسیدن به صلح جهانی 

تدریس فعلی از شهروندان و نسل فردا انتظار دارند  های روشی که بین آنچه زیاده فاصله است ک پرواضحمایند. کمک ن اهدافی

 ها تئوریبیش از این تحمل شود. بنابراین با توجه به ظهور  تواند نمیوجود دارد انتظار دارد  ها آناز  ها آن رؤیاییو آنچه دنیای 

 برطرف شوند. وپرورش آموزشفردا باید با ایجاد یک تغییر کلی در نسل  وپرورش آموزشی موجود در ها کاستینو  یها یفنّاورو 

و  ها تئوریو همسو با آخرین  جهت همایران راهی جز در نظر گرفتن واقعیات دنیای واقعی و حرکت  آموزشیرژیم  

باید به  گذارند میو نه معلم صحه با محوریت فراگیر تدریسی که بر اهمیت خود یادگیری  های روشندارد.  آموزشی  های یافته

روش تدریس خاص را برای تمام دنیا ایده آل معرفی کرد  کی توان ینم ازآنجاکه درهرصورتخدمت گرفته شوند. 

ما  های کالس ازآنجاکه به عبارت دیگر،مطمئن بسیار دقیق باشند.  یباید در انتخاب روش تدریس آموزشامر  اندرکاران دست

به کار د روش تدریسی باید انتخاب و بنابراین باید واقعیات دنیای واقعی را انعکاس دهنو  باشند میکسری از دنیای واقعی 

رقابتی است را در  شدت بهشود که بتواند واقعیات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و نیز این واقعیت که دنیای ما  گرفته

 های کالسدر  کارگیری بهرا برای  «تیمی رقابتی یادگیری» جانب اینی است که های فرض پیشمبنای چنین  نظر بگیرد. بر

امروزی برای تربیت شهروندانی که آماده ورود به دنیایی شوند که در عین رقابتی بودن سرشار از ظلم و ستم و فساد و غارت و 

 .ام دادهریا و استبداد است پیشنهاد 

سراسر تمامی سطوح و در نسل فردا در  برای کمک به رشد و شکوفایی مؤثر ای استراتژی جانب اینروش تدریس  

 اتفاقاً که  شدگان راندهبرای توانمند کردن ضعفا و ستمدیدگان و به حاشیه  مؤثرراهبردی  جانب اینروش تدریس  .باشد میدنیا 

 ها آن انمند شدنتو اهمیت است که حائزاین نکته از آنجا . باشد می دهند میثریت را تشکیل امروزی هم اک های کالسحتی در 

، برای امنیت، صلح، توسعه و یراه شاهراهی کوچک، اگرنه  جانب این. بنابراین روش تدریس انجامد می شان یآزادبه  نهایتاً

 جانب اینتدریس کنونی روش تدریس  های روش برخالفپیشرفت و سعادت بشریت است. دلیل این امر هم این است که 

برای ایجاد تغییرات در شهروندان ی دموکراتیک را هم ها رمونمسائل اخالقی و  نهادینه کردنبلکه  آموزشیمسائل  تنها نه

 .گیرد میدر نظر  ،فعلی ناسالم و غیر متمدن هستند آموزش های روش واسطه بهکه  ،بنیادین در جوامع امروزی

  . ام پرداخته آموزشامر  متصدیانبه تمام  ییها شنهادیپدر فصل بعد به ارائه  

 
================================= 

 و گفتهو برای بحث سؤاالتی 

به مقایسه اگر هست مقایسه نشده است؟  جانب اینآیا روش تدریسی هست که در این فصل با روش تدریس  .0

 بپردازید.  ها آن

1. RTR  ؟ کند میکمک  فراگیرانچگونه به ایجاد تعامل مثبت و سازنده بین 

تدریس فعلی که بر کار گروهی تمرکز دارند را توضیح  های روش با جانب اینسه تفاوت عمده روش تدریس  .9

 دهید. 

در این کتاب را در سطوح ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و  شده یمعرفتدریس  های روش کارگیری بهراحتی  .4

 کدام روش برای کدام مقطع بهتر است و چرا؟ به عبارت دیگر،دانشگاه بررسی کنید. 

روش تدریس برای تربیت  مؤثرتریندنیای در حال گلوبالیزه شدن فعلی به نظر شما با توجه به رقابتی بودن  .1

 کدام است؟ چرا؟ و در نتیجه تشکیل جوامعی متمدن و پویا شهروندانی موفق 

همکاری و تعاون  باشند

 باشند طلبند می

 خدمت... سلطه باشند
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 فصل سیزدیم
و  "یادگیری تیمی رقابتی"

 ییای اینترنت تکنولوژی
 مطالب

 013سازمان دهنده....................... سؤاالت

 031..مقدمه...........................

 031.............................آکادمیک های محیطاینترنتی در  های تکنولوژی کارگیری بهپایگاه 

 030مرکز کنترل.............................  

 031مرکز آموزش.............................

 034مرکز آزمون و ارزیابی.............................

 034..........................مرکز لجستیک...   

 034نتیجه.............................  

 034سؤاالتی برای بحث و گفتگو.............................  

  ================== 

 

 سؤاالت سازمان دینده

  وزش و تدریس استفاده نماییم؟های روز برای آم چرا باید از تکنولوژی .0

 د.سایت و مودل را بیان نمایی کی، وبهای وبالگ، وی تفاوت .1

 های درس بکار گرفته شوند؟ توانند در کالس چگونه میاینترنتی های روز  تکنولوژی .9

 جانب کمک کنند؟ اهداف آموزشی روش تدریس این توانند به تحقق بخشیدن گونه میهای اینترنتی چ تکنولوژی .4
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 مقدمه

طور که ظهور عصر ارتباطات و  باشد. همان شدت در حال دیجیتال شدن می جهان به ،جهانشدن زمان با پدیده گلوبالیزه  هم

تر نوآوری و عنوان بس هم اهمیت روزافزون اینترنت را به کند پدیده گلوبالیزه شدن می شدن کمک اینترنت به پدیده جهانی

به توسعه و رشد بشر  ها در تمامی عرصه اینترنتی های تکنولوژیتردید  نماید. بی تسهیل میها  ه و توانمند کردن انسانتوسع

طور  طور کل و آموزش زبان به ر ارتقای کیفیت آموزش بهبزرگ د یها موهبتبدیل این  طور نقش بی . همیناند کردهکمک 

ویژه در کشورهای پیشرفته است بر کسی پوشیده نیست. منابع  های آموزشی به أکید سیستماخص که یکی از نقاط مورد ت

شماری  های بی دهد و نیز منفعت های زبان ارائه می ویژه در کالس شمار و مؤثری که دنیای دیجیتال برای پیشبرد آموزش به بی

را بر آن داشت که در این فصل به ارائه راهبردی مؤثر جانب  دهند، این های آکادمیک اینترنت محور به فراگیران می که محیط

(. چنین راهبردی اهدافی را 1113به متصدیان امر آموزشی بپردازم )حسینی،  اینترنتی های تکنولوژیجهت به خدمت گیری 

اینترنتی  های کنند چراکه تکنولوژی کنم تسهیل و تسریع می جانب از طریق بکار گیری روش تدریس خودم پیگیری می که این

طور که اشاره شد این  کنند. همان هم کمک شایانی می ها آنسازی  انجامند بلکه به بیدار و آگاه تنها به استقالل فراگیران می نه

ها  انجامد. بنابراین همکاران محترم و حتی مؤسسات و دانشگاه می ها آنو نهایتاً آبادی جوامع  ها آنبیداری و آگاهی به آزادی 

 خود به خدمت بگیرند. را برای پیشبرد اهداف  یاینترنت های تکنولوژیبا روش پیشنهادی در این فصل  توانند می

 

 آکادمیک یای محیطاینترنتی در  یای تکنولوژی کارگیری بهپایهاه 

غییر ای نیست چراکه ت های آکادمیک کار چندان ساده های اینترنتی در محیط واقعیت این است که به خدمت گیری تکنولوژی

ی روز هستند کار ها یفنّاورهایی که بر محور  کارگیری روشهای سنتی آموزش به ب رگیری  روشکا ذائقه همکاران از به

امر ای درواقع تغییر در فرهنگ و نگرش متصدیان  ذائقه به این دلیل است که چنین تغییر سختی این کار دشواری است.

در اینترنتی روز  های تکنولوژیکارگیری  جانب برای به ی عملیاتی کردن طرح اینطلبد. درهرصورت برا و همکاران را میآموزش 

طور که در شکل  همانو کوشا هم باشند.  ریپذ تیمسئول حال نیدرعباشد که  های آکادمیک به یک تیم متخصص نیاز می محیط

با چهار  اینترنتی های تکنولوژی کارگیری به تخصصی یک مرکز ام دادهجانب ارائه  طرحی که این درواقعاست  شده  دادهنشان  1

 باشد:  می رمجموعهیز

 بخش لجستیک . 4.  بخش ارزشیابی     9    .  بخش آموزش1مرکز کنترل      .0
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 های آکادمیک  های اینترنتی در محیط کارگیری تکنولوژی تخصصی به .  مرکزهای پایگاه1شکل 

        

پردازم  می های ذیل به شرح وظایف هر مرکز در این پایگاه قسمتاهبردی این طرح در اهمیت ر بر بنادر اینجا             

 را هم ببینید(. 01)ضمیمه 

 

 مرکز کنترل

آکادمیک(  های محیطاینترنتی در  های تکنولوژی کارگیری به)پایگاه جانب  این پیشنهادی قلب طرح درواقعمرکز کنترل 

( هم ITباید چند متخصص آی تی ) چند متخصص در حوزه آزمون این مرکزن( و باشد. عالوه بر چند متخصص آموزش)زبا می

های آموزشی اینترنتی که درصدد ایجاد آن هستند باید به  داشته باشد. این افراد در ابتدا باید در نظر داشته باشند که محیط

همیشه باید در این مرکز  که نیاضمن  شوند. سبب رانحوی طراحی شوند که فعالیت و درگیری فراگیران در فرایند یادگیری 

باید بر اساس  ها طیمحبپردازند. بنابراین ضمن جذاب و پویا بودن این مستمر ی ده خدماتیک یا چند متخصص آنالین به 

باید  طور نیهم ها طیمحتمرکز داشته باشند. این  یادگیری و نه محصول آموزش ندیفرا بری فراگیران طراحی شوند و ازهاین

ی را به وجود بیاورند که فراگیران را ترغیب به ریسک کردن در طی فرایند یادگیری نمایند و به رشد تفکر خالقانه و فضای

آنالین در این  صورت بهاتفاق خواهد افتاد. متخصصانی که  تیفیباکبینجامند. اگر چنین شود یادگیری مؤثر و  ها آنانتقادی 

یک از  باید فرایند یادگیری فراگیران را رصد کرده و مواظب باشند  که هیچ دازندپر یمبه ارائه خدمات و سرویس  ها طیمح

با ارائه بازخوردهای توانند  می افراد متخصص مرکز کنترلد. نهای فراگیران از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی نکن اعضای تیم

 موقع و سنجیده خود به این موارد بپردازند. به

 ارد ذیل هم بپردازد:مرکز کنترل باید به مو

 شناسایی و بررسی نیازهای فراگیران .0

 بر مبنای نیازهای فراگیران مشخص کردن اهداف آموزشی .1

 بر مبنای اهداف آموزشی ریزی درسی برنامه .9

 تهیه و تدوین مواد آموزشی جذاب و واقعی .4

 طراحی یک سیستم ارزشیابی مناسب و انگیزه آور عادالنه .1
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 ارائه به فراگیران بلهای قا تعریف و معرفی سرویس .3

 و لجستیک)آزمون( های آموزش، ارزشیابی  راستا بین بخش ایجاد تعامل مثبت و سازنده و هم .1

مثال معرفی  عنوان روز کردن اطالعاتشان. به ، ارزشیابی و لجستیک به بههای آموزش یق افراد متخصص در بخشتشو .8

 ها آنهای  وزش را ه مؤثری جهت ارتقای تواناییهای مختلف به متخصصان بخش آم های اساتید در رشته انجمن

در اختیار متخصصان هر بخش  واتس آپ و وایبر ،مثال تلگرام عنوان ز فضاهای مجازی که بهباشد. البته استفاده ا می

 باشند. و نیز ارتقای دانششان مفید می ها آنگذارد هم برای تعامل  می

ی که در ا یمجازی فضای ثبات یببه  تواند یم ها آنکوتاهی  هرگونهباشند که  متخصصان مرکز کنترل باید توجه داشته        

متخصصان مرکز کنترل باید توجه  ضمناًباشد.  بینجامد که این خود مخل فرایند یادگیری نیز می اند دادهاختیار کاربران قرار 

 باید: اند کردهیی را که برای فراگیران فراهم هاداشته باشند که فضا

های صوتی و تصویری  ها و فایل گرافیک ،ها نواع متفاوت متنمثال با ارائه ا عنوان ی طراحی شده باشند که بهنوع به .0

 دارند. های متفاوت را رازی نگه تمام فراگیران باسلیقه

 یادگیری تعاملی و اکتشافی را تشویق نمایند. .1

 ند.توالی و ترتیب ارائه مطالب را در صفحات متفاوت و متوالی رعایت کن .9

 د.های فرا ذهنی را تشویق نماین تراتژیکاربرد اس .4

 ها برای نشان دادن انواع ارتباطات بین مطالب استفاده کنند. از انواع گرافیک .1

صورت قابل  ها( را به و ترانه فیلم هاپود کست ها و  ،ودکست ها ،ها انواع موارد مرتبط با مسائل آموزشی )مثل بازی .3

 قرار دهند.دانلود در اختیار فراگیران 

 

 بخش آموزش

از  ها آنی مجازی نقش فضاهاافراد متخصص امر آموزش )زبان( باید به خاطر بسپارند که در عصر فعلی ارتباطات از طریق 

ی از انواع ا یغنی مجازی منابع فضاهافرایند یادگیری تغییر کرده است. این  کنندگان لیتسهدانش به  دهندگان انتقال صرفاً

قرار  ها آناند در اختیار  گرفته نشاءتهای متفاوتی  ها و فرهنگ روز که از باورها و اندیشه های آموزشی معتبر و به مواد و فعالیت

لی پذیر و تعام انعطاف ،ی نابی را برای یادگیری واقعیها فرصت 4و مودل ها 9ها سایت ، وب1ها ، ویکی0ها دهند. انواع وبالگ می

هایی درواقع تضادها و  آورند. چنین محیط های متفاوت فراهم می ها و فرهنگ پیشینه ،ستعدادهاا ،ها برای فراگیران با توانایی

هایی را به فراگیران  تنها فرصت نه ها دهند. این محیط و منش فراگیران قرار میها را در خدمت یادگیری و رشد شخصیت  تفاوت

هایشان و نیز با کل کالس  های خود با اعضای تیم ق، باورها و نگرشها، عالی گذاری استراتژی کارگیری زبان و به اشتراک برای به

دهند.  می ها آننیز به  کشورهای خود در سایر ها رده همفرصت تعامل فراگیران را با  فضاهادهند بلکه برخی از این  می ها آنبه 

ز دنیای پیرامون خود و نیز شرایطی را که هایی فرصت دارند تا عقاید و باورهای خود و نیز فهم خود ا فراگیران در چنین محیط

 تر مهمابزارهای مالتی مدیا به اشتراک بگذارند.  به وسیله یالملل نیبکنند با دیگران در سطح محلی، ملی و  در آن زندگی می

را  ها آنگیرند و  می ها آنباشد از  می ها آنهای کالسیک  هایی خستگی فراگیران را که ناشی از کالس چنین محیطاینکه 

هایی نگرش  کنند. طبیعی است که چنین محیط کمک  می ها آنهای  تر و پویاتر نموده و به رشد استعدادها و توانایی شاداب

کنند و نگرش مثبت انگیزه فراگیران را برای  تر می فراگیران را نسبت به فضاهای یادگیری و خود مقوله یادگیری هم مثبت

شود  می ها آندر فرایند یادگیری و درنتیجه موفقیت  ها آنتر  خود باعث درگیر شدن فعالدهد که این  یادگیری ارتقاء می

 (. 3)شکل 
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 یری در فرایند یادگیری و یادگیریدرگ ،رابطه دوسویه بین نگرش، انگیزه .3شکل 

 

معلمان و مدرسان باید مطمئن شوند که  که قبل از بکار گیری فضاهای مجازی در اینجا الزم است یادآوری شود          

های  فراگیران در بکار گیری این فضاها مشکلی نداشته باشند و از اطالعات کافی برخوردار باشند. در غیر این صورت باید کارگاه

اسلوب  ها قواعد و اصول و های فراگیران در این زمینه برگزار شود. در این کارگاه آموزشی موردنیاز برای ارتقای مهارت

طور در  جانب نیز باید به فراگیران آموزش داده شود. همین جانب و نیز فرهنگ مورد تأکید این های این شده در کالس پذیرفته

ها فراگیران باید با شگردهای مختلف جستجوی اطالعات در فضای مجازی آشنا شوند و بیاموزند که چه  جاهایی و  این کارگاه

های مفید آنالین و  کتابخانه ،های تخصصی ا، مجالت علمی، گروهه باشند. انواع روزنامه ه اطالعاتیچهایی دنبال  از چه کانال

های اطالعاتی باید به فراگیران معرفی شوند. فراگیران باید بیاموزند که چگونه از طریق آنالین و یا آفالین با دیگران به  پایگاه

 در نظر بگیرند:جزو وظایف خود وزش باید موارد ذیل را هم تبادل آرا و اطالعات بپردازند. متخصصان بخش آم

های  های سمعی و بصری و چت د توسط سیستمنتوان انتقال مؤثر اطالعات از طریق فضاهای متفاوت مجازی که می .0

 نیز حمایت شوند. صوتی و تصویری کنفرانسی

 های آنالین و آفالین. آزمون تر فراگیران در فعالتشویق به مشارکت  .1

واتس  ،وایبر ،مثل تلگرامهای موبایل  موقع دادن به فراگیران. البته استفاده از تکنولوژی خورد مناسب و کافی و بهباز .9

 هم نباید در این راستا مورد غفلت واقع شوند.آپ و کانال 

 زمان. طور هم به ها آنهای برابر برای تمام فراگیران و نیز درگیر کردن تمام  ایجاد فرصت .4

 

 در نظر گرفته شوند:)زبان( های ذیل هم باید توسط متخصصان آموزش و یا همان مدرسان  نهایتاً فعالیت           

 .ها ها و ترانه بازی ،ها شنیمیان ،ها لمیفآموزش و تست انواع لغات مهم و کلیدی از طریق انواع  .0

 ها و غیره. ها و فیلم کارتون ،تصاویرها و مسائل مربوط به گرامر از طریق انواع  آموزش و تست انواع فرمول .1

 ها  چت رومو  ها شنیمیان ،ها لمیفای فراگیران از طریق  های شنیداری و محاوره پرداختن به ارتقای مهارت .9

 ها ها و ایمیل ها، ویکی تمرین مهارت خواندن و نوشتن از طریق وبالگ .4

 

 توجه

نگرش مثبت   موفقیت علمی  

انگیزه   
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فراگیران به  گانه پنجتمام حواس  یریکارگ بهای متخصصان امر آموزش باید دقت کنند که ضمن تالش بر طور نیهم          

 نیز توجه داشته باشند. ها آن یها هوشارتقای تمام 

 

 بخش آزمون

تواند نادیده گرفته شود. بنابراین فضاهای مجازی هم استثنا نیستند. افراد  بدیل آزمون در هیچ محیط آکادمیکی نمی نقش بی

 را در ارزشیابی فراگیران در فضاهای مجازی در نظر بگیرند:متخصص ارزشیابی فراگیران باید موارد ذیل 

 دسترس قابل تر راحتهای مجازی ویژه در فضا های فراگیران در شرایط واقعی که به و مهارت ها ییتواناگیری  اندازه .0

 هستند.

 ی.فراگیران در امر تست زدن و آزمون دهاز ها و حمایت آنالین  موقع و استاندارد آزمون برگزاری به .1

 

 بخش لجستیک

 ازجملهنیست.  ریپذ امکانبدون تردید آموزش در فضاهای مجازی بدون همکاری و همیاری افراد متخصص در بخش لجستیک 

 د:نباش ذیل می قرار بهی بخش لجستیک ها تیمسئول نیتر مهم

 و موقع سایت و یا فضای آموزشی روزرسانی مناسب و به به .0

 ت و مناسبهای اینترنتی باکیفی ارائه سرویس .1

و  ها کالسی برگزاری ها خیتارطور همکاران لجستیک باید در جریان باشند که راهنمای استفاده از امکانات و نیز  همین

فراگیران باید به طیف متنوعی باید توجه داشته باشند که  ها آن که نیادر اختیار فراگیران قرار دهند. ضمن  موقع بهها را  آزمون

 نیکی جهت دسترسی به اطالعات برای ارتقای دانش خود دسترسی داشته باشند.ی الکتروابزارهااز 

 

 نتیجه

های مدرن آموزش که بر  های آموزش سنتی به روش مکاران محترم باید از روشتردیدی نیست که در عصر و شرایط حاضر ه

 مان یتالیجیدندگی موفق در سیاره ی فراگیران برای زذهن فراهای  کارگیری فضاهای مجازی برای ارتقای دانش و مهارت به

ی اجتماعی و سیاسی نسل فردا  در بهبود نگرش، منش و ها یآگاه. چنین فضاهایی ضمن باال بردن آورند یرو ددارندیتأک

فضاهای مجازی   باشد. بنابراین ن نسل فردا میدند بود که این خود همان توانمند کرهم مؤثر خواه ها آنشخصیت 

 . باشند یم افتند یمهای ما اتفاق  د یادگیری و رشد و تکامل فراگیران که در کالسفراین کننده لیتسه

  

  ی برای بحث و گفتهوالت سوا

 موردبحثدر پایگاه های مرکز کنترل، بخش آموزش، بخش ارزشیابی و بخش لجستیک را  برخی دیگر از مسئولیت .0

 نام ببرید.در این فصل 
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 جانب نیااهداف روش تدریس  نیتر مهمکه از های دیکتاتوری  راندازی حکومتتوانند به ب فضاهای مجازی چگونه می .1

 کمک کنند؟ باشد یم

 

  یا نوشت یپ

 وبالگ .0

دهد.  های زبان ارائه می ویژه در کالس و یادگیری به شماری را جهت آموزش های بی فرصت ی هست کها یمجازوبالگ فضای 

از  توان یمبا استفاده از وبالگ  طور نیهمتوضیح همراه با عکس و فیلم پرداخت.  ارائهاز طریق وبالگ به  توان یممثال  عنوان به

ضمن باشد.  های پرجمعیت هم مؤثر می کالس آزمون آنالین هم گرفت. وبالگ برای استفاده پیشبرد اهداف آموزشی در کالس

برای ساختن یک کرد.  ینظرسنجفراگیران  معلم( هم از عنوان بهراجع به نقش و کارایی خود ) توان یماینکه از طریق وبالگ 

 کمک بگیرید.  blogfa.comیا wordpress.comاز  دیتوان یموبالگ مناسب 

 ویکی .1

 ها پستدر ویکی  باشند یمتغییر  رقابلیغی شما در آن ها پستباشد اما برخالف وبالگ که  ویکی بسیار شبیه وبالگ می

توانند نسبت به نظریات  ویکی وبالگی تعاملی هست که در آن کاربران می کردن و تغییر دادن هستند. درواقع شیرایو قابل

توسط معلم ایجاد و کنترل  معموالًبالگ ها که  برخالفیکدیگر واکنش )بیشتر در فرم نوشتاری( داشته باشند. بنابراین 

ا ه ویکی شوند یممعلم چاپ  دید الحصکه در صورت  یا پیشنهاد و انتقاد داشته باشندتوانند نظر  و فراگیران تنها می شوند یم

امکان به وجود آوردن ویکی رایگان را به شما   wiki.comسایت    .شوند یمو اداره  شیرایو( توسط چند نفر )معلم و فراگیران

 .دهد یم

 سایت وب .8

ها  سایت دهند. در وب می ی را در اختیار کاربران قرارتر گستردهها فضا و امکانات بسیار  سایت ها وب برخالف  بالگ ها و ویکی

 را مطالبتان دیتوان یمد. اگر نمایی نظر اعمالسیر و  ها آندر  دیتوان یمی راحت بهکه  ردیگ یمصفحات زیادی در اختیار شما قرار 

هستند ها که رایگان  و ویکی ها وبالگ برخالفاستفاده نمایید چراکه  ها آندهید بهتر است از  ارائهها  از طریق بالگ ها و ویکی

 های رایگان نیز بپردازید. سایت به طراحی برخی وب  webs.comاز  دیتوان یمهستند.  بر نهیهزها  سایت وب

 مودل .4

های رسمی مجازی پرداخت. در این  در آن به ارائه کالس توان یمباشد که  مودل فضای مجازی باز و ارزان و حتی رایگانی می

ها  سایت ها و وب . همانند بالگ ها، ویکیشوند یمثبت  ها آنهای  و خروج و فعالیت شده و ورود ابیحضوروغفراگیران  ها کالس

از سایت    دیتوان یمبرای داشتن یک مودل )رایگان(  به دیگر فضاهای مجازی لینک زد. توان یمدر مودل ها هم 

moodle.com  .استفاده کنید 

===================== 
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 دیمفصل چهار
 

پرداختن به  ضرورت و رایکاریای

 تفکر انتقادی در رژیم آموزشی ایران
  

 مطالب
 033..................سازمان دهنده..... سؤاالت

 031......................مقدمه

 038......................های متفکرین منتقد ویژگی

 038......................یا تفکر انتقادی و پیشرفت شغلی و حرفه

 038......................تفکر انتقادی و تمدن

 033......................الق در ایرانملزومات اورژانسی ایجاد و ترویج تفکر انتقادی و خ

 033......................های پرورش تفکر انتقادی برخی روش

 010......................نتیجه

 011برای بحث و گفتگو....................... سؤاالتی 

 

==================== 
 

 سازمان دینده سؤاالت

 در باره رابطه تفکر انتقادی و تمدن و یا انحطاط بحث کنید. .0

  چند روش جهت پرورش تفکر خالق و انتقادی در فراگیران به معلمان و اساتید پیشنهاد دهید. .1
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 ژگی هایی داشته باشد؟به نظر شما یک روش تدریس مناسب برای پرورش و ارتقای تفکر انتقادی باید چه وی .9

  توصیه شما به سیاست گذاران آموزشی جهت پرورش تفکر خالق و انتقادی در نسل فردا چیست؟ .4

 ............................................ 

 

 مقدمه

که  روشن است "سال عبادت است. 11یک ساعت تفکر بهتر از "همین بس که پیامبر اکرم )ص( فرمودند  "تفکر"در اهمیت 

تواند این  آن بوده است و نه تفکر سطحی و انتزاعی. دلیل این توصیه پیامبر هم میواقعی تفکر به معنای  ،منظور پیامبر از تفکر

ستیزی، حقیقت مداری و عدالت  عقالنیت، مدنیت، ظلمبرسیم که  به مدینه فاضله خود توانیم بوده باشد که تنها زمانی می

ها را در امور فردی، فرهنگی، اجتماعی و  این ویژگیتوان  . و نکته اینجاست که وقتی میینه کنیمرا در شهروندان نهاد محوری

توانمند  ستهم ههای تفکر و تفکر انتقادی که الزمه آن جسارت و شهامت  شهروندان را با مهارترد که سیاسی جامعه ایجاد ک

ترویج فضای نقادی در »هم بوده است زیرا ایشان بر  (حانیرودکتر آقای جمهور محترم ) یسرئ این نکته مورد توجه سازیم.

تربیت »تأکید دارد و انتظار خود را از مسئوالن آموزشی « عنوان یک ضرورت مدارس و پرهیز از مطیع بار آوردن فراگیران به

ت به نسل فردا بیشتر به جای انتقال دانش و اطالعا بنابراین رژیم آموزشی ما باید به .کند یعنوان م« نسلی منتقد و پرسشگر

ها بپردازد چراکه این  تربیت نسلی جسور و شجاع و پرورش مهارت اندیشیدن در سطوح باالتر و تفکر انتقادی و اصول آن در آن

 ویژه در عصر و شرایط حاضر هستند. موارد الزمه زندگی درست و هدفمند به

 چراکه باشد برای هر فردی ضروری میموفق است  زندگیمهم موردنیاز های  مهارتکه از تفکر انتقادی کسب مهارت  

برای برپایی  گیری و نتیجتاً تصمیم ،ارتقای کیفیت تفکر، یادگیری مؤثر، حل مسئله ی و مدیریتده سازمان برایتفکر انتقادی 

که ارتباط  -انتقادی تفکر  ای باثبات و شکوفا در جهان پیچیده کنونی که پیوسته در حال تغییر و تحول است الزم است. جامعه

ای است از دانش، نگرش و مهارت به کار بردن این دانش و نگرش در  آمیزه" -توانایی حل مسئله دارد  و تنگاتنگی با خالقیت

 وجود دارد. حل گیرند برای هر مشکل بیش از یک راه انتقادی است که فراگیران یاد می تفکر در ."ی عمل حیطه

  دانند: مهارت ذیل می 1ایی تفکر انتقـادی را توانایی درتوان واتـســون و گـلیــزر

  ( استنبـاط0

اگر کسی ظاهری موجه و عمامه و تسبیح آورد. مثالً  های به وقوع پیوسته به دست می ای است که فرد از پدیده استنباط نتیجه

. البته این است خداپرستوحانی و تواند استنباط کند که او فردی ر اش داشته باشد، شخص می یشانیپو جای مهر بر روی 

 ها حربهاین فرد برای رسیدن به هدف و یا موقعیتی خاص از این تواند درست یا نادرسـت باشد، مثالً ممکن است  استنباط می

 .باشد شده می نادرست از میـان اطالعات داده درست از یها توانایی تشخیـص داده ،. استنباطاستفاده کرده باشد

 

  مفروضـات ( شناسایی1

گردد.  ، بدیهـی فـرض شده و یا بـرای پذیرفتـه شـدن پیشنهاد میشود یگرفتـه م نظـر پیش در مفـروض عبارتی است که از

طلبان در میان مردم  کنید اصالح طلبان پیروز خواهند شد فرض می در انتخابات ریاست جمهوری بعدی اصالحگویید  وقتی می

ی از این قبیــل. شنـاسایی مفروضـات در حقیقت تـوانایی تشخــیص مـفروضات پیشنـهـادی و موارد محبوبیت زیادی دارند

 باشد. از عبارات بیانـی می

 

  ( استنـتــاج9

های ذهنی نبایستی بر قضاوت و  داوری شود. در استنتاج پیش مقدماتی منطقی نتیجه و یا نتایجی گرفته می در استنتاج از

شود. در  گیری نادرست می و باعث نتیجه کند یمنطقی خـود خارج م یوهش چراکه این فرآیند را ازبگذارد  گیری تأثیر نتیجه

شود. همچنین در  کلی گرفته می یجهجزئی نت یباشد بـدین ترتیب که از مقدمات کل می یسو جزء به استنتاج حرکت ذهنی از

 (30: 0381)واتسـون و گلیـزر،  میت است.کلی حائــز اه یجهنت ها از استنتاج توانایی تفکیک مقدمات و داده
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  و تفسیــر یر( تعب4

فرآیند بـایستی قضاوت شــود که آیا نتــایج  ینباشد. در ا ها می تعبیر و تفسیر توانایی پردازش اطالعات و تعیین اعتبار آن

 گیرد یو تفسیـر استنتاجی صورت نم تعبیــر شده است یا خیـر؟ بنـابراین در خود گرفته یها داده و مقدمه منطـقی از طور به

و برآورد شود  یرندقرار بگ وتحلیل یهها مـورد تجز ها و مقدمه باشد و موضوع مهم این است که داده بلکه نتایج در دسترس ما می

 (11: 0381ها درست است یا نادرست؟ )واتسـون و گلیـزر،  شده از آن که آیا نتایج گرفته

 

  منطقـی های ( ارزشیـابی استدالل1

های قوی و  آن است که بتـوانیـم استدالل تر های قــوی و ضعیـف، مطلوب گیری درباره انتخـاب استدالل در موارد مهم تصمیم

و یک  یک استدالل منطقی وقتی قوی است که هم مهم وهم در ارتباط مستقیم با سؤال باشد ضعیف را تشخیص دهیم.

 یتاهم )حتی اگر از اهمیت زیادی برخوردار باشد( یا کم ارتباط با سؤال نباشد رد استدالل وقتی ضعیف است که مستقیماً

 (83: 0381سـؤال در ارتباط باشد. )واتسـون و گلیـزر،  یتاهم علمی و کم یها باشد و یا تنها با جنبه

 

 یای متفکرین منتقد ویژگی

ب شنیدن و کسب اطالعات و تالش فراوان هستند. خو حال ینقی و درعطاهل تردید من متفکرین منتقد برخالف افراد عادی،

مند به دور شدن از  در تفکر کردن اهل ریسک کردن هستند و عالقه یژهو به شدت جسور و نفس باالیی دارند و به ها اعتمادبه آن

ابایی ندارند و  شدن و مورد تمسخر واقعکردن ها از اشتباه  آن یگرد عبارت و مرزها هستند. به ها عرف و عادات و شکستن سنت

بین امور نامربوط ارتباط برقرار کنند.  کنند یها کنجکاو هستند و سعی م مند هستند که خطوط قرمز را درنوردند. آن عالقه

قضاوت عجوالنه عنوان  یچه ها به آن و جسارت پرسیدن سؤاالت الزم را دارند. ها توانایی تحمل ابهام آن

موردمطالعه  یتر غالباً امور را در سطح گسترده جانبه نگر هستند چراکه ها همه آن طور ینهمدارند.  یرپذ انعطاف تفکر و ندارند

 یاکارانرا دارند و در دام ر توانایی جدایی فکر از متفکر ها آن .رسند یاز یک ارزیابی به ارزیابی دیگر م یراحت و به دهند یقرار م

و ی ظاهرساز ،تقلب ،شدت از تقلید . بهپذیرند یو نم کنند یباور نم شنوند یو م بینند یرا که م یزیهر چ یراحت و به افتند ینم

  انسانی هستند. یها و طرفدار ارزش خواه یها قاطعیت دارند و ترق سفسطه بازی بیزارند. آن
    

 یا تفکر انتقادی و پیشرفت شغلی و حرفه

و  یا جمعی، ماهواره یها ای مواجه هستند که در رسانهدنیای پیچیده کنونی مردم با اطالعات فزایندهدر  وکار کسبفضای در 

تفکر  یها بدون داشتن مهارت -شدن با این حجم باالی اطالعات واقعیت این است که مواجه یابد.فضای مجازی انتشار می

 باشد. بار یانتواند بسیار مضر و ز میو سیاسی  اجتماعی از نظر -انتقادی 

 

 تفکر انتقادی و تمدن

جوامع دموکراتیک، متمدن و پویا نیازمند داشتن آگاهی و قوه تحلیل انتقادی نسبت به هنجارها، فرهنگ و ساختار  زندگی در

این جوامع در خصوص امور  شود شهروندان است. تفکر انتقادی  باعث می سیاسی حکومتی و قوانین و مقررات اجتماعی

را نخورند و به  مداران یاستس یبیفر و عوام ها یرنگد و فریب ناجتماعی، سیاسی و حکومتی قوه تشخیص و بینش داشته باشن

بخش است تا  ها عنصری رهایی وپرورش در آن های دموکراتیک که آموزش برخالف نظام ها دست نزنند. تقلید کورکورانه از آن

شود  ای طراحی می گونه بهتعلیم و تربیت  رژیم های استبدادی و غیر متمدن، ضامن سعادت و بالندگی مردمان باشد، در نظام

اوامر  وچرای سخنان و چون ها شهروندانی فاقد قوه تفکر انتقادی باشند که تنها برای شنیدن و پذیرش بی که خروجی آن

هایی ابزاری برای استحمار، استعمار و استثمار مردم ناتوان  وپرورش در چنین نظام شوند. درواقع آموزش حاکمان تربیت می

با  -ها هستند  که حاصل رژیم تعلیم و تربیتی آن –فاقد اندیشه انتقادی در این جوامع  یها انسان .کند یمل م)ازنظر فکری( ع

کمک شایانی به بروز و ماندگاری  -در عمل  –اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  های یتحضور غیر نقادانه خود در فعال

سیستم آموزشی شهروندان را فهیم و  ،های دموکراتیک در نظام . اماکنند یاستبدادی و اردوگاه تمامیت خواهان م یها حکومت
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در خدمت خلق  ییها وپرورش در چنین نظام آموزش آورد. آگاه به مسائل اجتماعی سیاسی و حقوق شهروندی خود بار می

تحقق بنابراین،  متمدن است که ضامن رشد و تعالی و سعادت جوامع خود هستند. مدنی و پرورش شهروندانی یها ارزش

در سایه تربیت  یافته یک نظام دموکراتیک در برقراری آزادی، عدالت اجتماعی و سعادت بشر در کشورهای توسعه یا آرمانه

جو، گر، روشمند، مشارکتعلت و معلول یاب، استدالل گرا، تحلیل هایی آگاه، بصیر، متفکر، کنجکاو، جستجوگر، منتقد، انسان

نظر،   مغز و تنگ کفایت،  سبک هایی کوچک،  غیرمتخصص و بی در سایه تربیت انسان و نهفعال و قانونمند میسر شده است 

ها و  ها و اختالس ها و تبعیض ها و ستم گو، متملق و چاپلوس و شیفته جاه و مقام و ریاست که نسبت به ظلم قربان ریاکار و بله

 هستند.تفاوت  فروش خنثی و بی های پیرامون خود توسط ریاکاران دین غارت

 

 ملزومات اورژانسی ایجاد و ترویج تفکر انتقادی و خالق در ایران

کنیم و بیشتر اعمال خود را بر اساس  های ما این است که کمتر فکر می طور که اشاره شد عامل اصلی تمام گرفتاری همان

مشی هم این است که تکامل و خط و  ینا یجه. نتدهیم یاند انجام م های متداول و آنچه به ما دیکته کرده سنت یا روش

پیشرفت کمتر و کندتری داریم. جالب است که بدانید اکثریت کودکان ایرانی تا قبل از ورود به مدرسه بسیار کنجکاو، 

 تنها شوند نه می یلالتحص ، اهل پرسش و منتقد هستند اما متأسفانه بعد از اینکه از مدرسه و یا حتی دانشگاه فارغپذیر یسکر

بگویم این است که رژیم  خواهم یاند. تمام آنچه م حفظ شدهحتی خیلی کمتر ها ارتقا پیدا نکرده بلکه  ها در آن این ویژگی

ها را در نطفه خفه کرده و به صلیب  بلکه آن انجامد یتنها به شکوفایی قوای تفکر و خالقیت شهروندان نم آموزشی ما نه

آورد.  این در حالی است که در کشورهای پیشرفته برای جلوگیری  طیع بار میموجوداتی رام و آرام و م شهروندانو از  کشد یم

ها اضافه  های درسی دبستان را به برنامه« فلسفه»ها حتی  مثال آن عنوان . بهاند یشیدهاز چنین فجایعی تمهیدات چشمگیری اند

ساست گذاران آموزشی در نین بیاموزند. تفکر، قضاوت و استدالل و استنتاج را از این س های یوهاند تا  کودکان ش کرده

و نحوه کاربرد اطالعات است و نه صرف  وتحلیل یهمعتقدند که در دنیای کنونی آنچه اهمیت دارد تجز یافته توسعهکشورهای 

 داشتن اطالعات. 

بر همین اساس  متفـکر، خالق، منتقد و ... باشـد. یها بنـابراین هدف اصلی تعلیم و تربیت ما هم باید تربیـت انسان 

ها هم باید  شده در مدارس و دانشگاه تنها خود معلمان باید ایجنت های نقد و پرسشگری و انتقاد باشند بلکه همه دروس ارائه نه

تفکر انتقـادی در آنان  وسیله ینو ارزشیابی کنند تا بد وتحلیل یهبه فراگیران کمک کنند تا ضمن استدالل، مطالبــی را تجز

 سرعت متغیر و پیچیده کنونی آماده شوند. واقعی در عرصه کار و زندگی در دنیای به یها ها و چالش برای رقابتشکل گیرد و 

اندرکاران تعلیم و تربیت باید حداقل  دستگذاران و  یاستبرای ایجاد و ترویج تفکر انتقادی و خالق در رژیم آموزشی ایران، س

 در نظر بگیرند: -که قبال به آنها پرداختم  –ا از این پس تغییرات بنیادین در موارد زیر ر

 اهداف آموزشی .0

 منابع انسانی .1

 مواد آموزشی   .9

 های تدریس   روش .4

 سیستم ارزشیابی  .1

 

 یای پرورش تفکر انتقادی برخی روش

اکتشافی و روش تدریس  یها های نوین تدریس ازجمله روش همکاران محترم بایستی توجه داشته باشند که روش

مهارت تفکر کردن، خالقیت و حل مسئله را  ،( با تشویق کردن فراگیران به فکر کردن0930جانب )حسینی  این فرد منحصربه

نباید دیکتاتور مابانه به اداره کالس  جانب بر آن اصرار دارم این است که همکاران محترم که این یا دهند. نکته ها رشد می در آن

ها  جوی صمیمی، ارتباطات عاطفی و عقالنی مناسبی با فراگیران برقرار کنند. آن ها باید سعی کنند ضمن ایجاد بپردازند. آن

گیرند که به استقالل، فردیت، عقاید، سؤاالت و ابهامات  باید توجه داشته باشند که خالقیت و تفکر انتقادی زمانی شکل می

کنند، ارائه کنند  پندارند و استدالل می را درست میها این آزادی را در کالس بدهند که آنچه  فراگیران احترام بگذارند و به آن
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ضمن اینکه همکاران باید کالس را تشویق به انتقاد کردن  .و نه اینکه یک سری موضوعات تجویزی و فرموله شده را ارائه دهند

 .یندکنند و قوانین یورش فکری را پیاده نما ها یدهخارج از ذهن و ترکیب ا های یدهاز مطالب درسی، ساختن ا

در طول پروسه تدریس برای متفکر و منتقد بار  ،توانایی آفرینندگی قابل آموزش استهای تفکر و  مهارت ازآنجاکه 

 آوردن فراگیران موارد زیر را نیز در نظر بگیرید:

 در کالس جوی رقابتی )تیمی رقابتی(، شاد و پویا بیافرینید. .0

 شوید. یادآوران اهمیت توجه، مشاهده دقیق و آزمایش را به فراگیر .1

چراکه دانش و منش مناسب الزمه تفکر انتقادی  فراگیران از نظر علمی و شخصیتی به حد کمال برسند سعی کنید .9

 .باشند یممنطقی 

 ترغیب نمایید. ها مهارتها را به استفاده از این  های حل مسئله را آموزش دهید و آن به فراگیران مهارت .4

 شوید. قائلها احترام و ارزش  گوش دهید و برای آن دقت بهتفاوت فراگیران م سؤاالتو  ها ایدهویژه به  به .1

 ها تمرکز داشته باشید. موجود در دانش آن خألهایفراگیران بر پرسش از  های دانستهجای پرسش از  به .3

زی مطالب و بازسا ها آموختهمطالب توسط فراگیران به سمت توجه به استفاده تازه از  یادآوریبر به  تأکید جای به .1

 ها گام بردارید. توسط آن

 ارتقای نحوه تفکر و استدالل فراگیران گام بردارید. به سمت بر پاسخ صحیح تأکید جای به .8

 را هم ارج نهید. غیرمعمولمتعدد، متنوع و  های پاسخ مشخص و صحیح های پاسختوجه به  جای به .3

 گام بردارید. شده انجامبه سمت توجه به فرایند  شده کسبتوجه به نتایج  جای به .01

 این مواد و مطالب آموزشی مواد و مطالب آموزشی متنوعی را برای تکمیل کتب درسی معمول تهیه و تدوین کنید. .00

 ها توسط شاگردان باارزش تلقی شود. یادگیری آن که طوری بهباید غنی و پرمعنا باشند 

چون  هایی یکو تکن "کردن وتحلیل جزیهت"، "کردن بندی طبقه"، "قضاوت کردن"درسی همانند  های فعالیتبه  .01

  بپردازید. ربط یروش اتصال عناصر بو  استفاده از پرسش و پاسخ به روش سقراطی

مختلف  های یچهفراگیران از در و افتد یم یرقضاوت به تأخ  از روش بارش مغزی استفاده کنید. در روش بارش مغزی .09

 های یشهو به ایجاد عقاید و اند یابد یها افزایش م و خالقیت در آن رتفک ظرفیت ترتیب ینا و به کنند یبه مسئله نگاه م

 شود. آفریننده منجر می

که بله یا خیر  یو نه سوا الت – شاگردان باشند یتفکر انتقاد یزانندهپرسیدن سؤاالت راهبردی که برانگ یلهوس به .04

یلی مهم است که شاگردان را تشویق به خ طور ینشاگردان رفع گردد. هم کمک کنید تا ابهام در تفکر - طلبند یم

  سؤال پرسیدن و نقد و انتقاد کردن کنید.

 تفکر را که به آن اشاره کردم فراموش نکنید. یها آموزش مستقیم مهارت .01

متفکر و خالق را در کالس درس به نمایش  های یتاز فراگیران بخواهید تا حوادث و رویدادهای مهم زندگی شخص .03

 .(کنند یمخالفی را بازی م یها وادثی است که در آن قهرمانان نقشبگذارند.)ترجیح با ح

الب کار تیمی و قدر  یزبرانگ موضوعات بحث ٔ  ینهکلیدی و مرتبط با زندگی فراگیران را درزم یها و مناظره  ها بحث .01

 .بحث کالسی اجرا کنید

  یران غفلت نکنید.تجربیات فراگ وتحلیل تجزیهمخالف و  های یدگاهد یساز از نقش بازی و دوباره .08

میزگرد  یها شرکت کرده و برنامه اجتماعی در جامعه محلی خود های یاز فراگیران بخواهید تا در جلسات و گردهمائ .03

  مختلف را موردبحث قرار دهند. های یدگاهتلویزیونی را تماشا کرده و د

یک مجله یا روزنامه  د را برای سردبیراز فراگیران بخواهید تا در مورد یک مسئله اجتماعی، انتقادها و نظرهای خو .11

 .نوشته و در کالس بخوانند

در جریان آموزش استفاده کنید. از کنند  یم تأکیداز تکالیف نوشتاری اثربخش که بر مسائل و موضوعات واقعی   .10

موجود کوتاه و یا نقد مطالب و تمرین حل مسائل  وتحلیل تجزیه یها جمله این تکالیف خالصه کردن، نوشتن مقاله

 .باشند یها و مجالت م در روزنامه
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جای اینکه بپرسید در مورد این مسئله نظر  تحلیلی برای امتحانات استفاده کنید. مثالً به و تشریحی و باز سؤاالتاز  .11

از فراگیران بخواهید  و دارد ییها فالن دانشمند چیست باید بپرسد نظر این دانشمند با یک دانشمند دیگر چه تفاوت

 .تحلیل کنند آن را

استدالل بحث و ها  و درباره آن نگذرند یسادگ به فراگیران بیاموزید که از وقایع و رویدادهای محیط پیرامونشان به .19

 کنند. 

 ارزشیابی و قضاوت منطقی به شاگردان بپردازید. به آموزش تفاوت میان واقعیت، دیدگاه و .14

ار بار آورید که خود الگویی مناسب در این راستا باشید. بنابراین توانید نسل فردا را متفکر و منتقد و اثرگذ زمانی می .11

ایجنت تغییر و توسعه به الگویی از عنوان  تفاوت و خنثی نباشید و سعی کنید  به نسبت به مسائل پیرامون خود بی

 انتقادی شاگردانتان و شهروندان بپردازید. یساز آگاه

 –د نکنید و آن را جهت رسیدن به مدینه فاضله به خدمت بگیرید. تردی لحظه یکجانب  در کارایی روش تدریس این .13

 منابع را ببینید.

 

 نتیجه

های  و روش آموختگان، مدرسان، مواد آموزشی در کشور ما فقدان تفکر خالق و نگاه نقادانه در دانش یکی از مشکالت عمده

و درماندگی جامعه شده است. در دنیای پیچیده  یگماند نوبه خود سبب رکود فکری و در نتیجه عقب تدریس است. این امر به

ای جز پرداختن به تفکر و مذاهب روبروست، هیچ گزینه ها یینو حتی آ ها یدئولوژیآرا و عقاید و ا تتشدت با تش امروز که به

ها برای رویارو  ورتضر ینتر یکی از مهم مهارت تفکر انتقادی یژهو کارساز نیست. بهدر رژیم آموزشی کنونی انتقادی و خالقانه 

وار بودن  بخش، افراد را از حالت انفعالی و برده عنوان عنصر رهایی دنیای مدرن امروز است. تفکر انتقادی به های یتشدن با واقع

ن، والدی وچرای  چون بخشد تا بجای تقلید کورکورانه از الگوها و پذیرش بیمی هایی ییها و توانا ها مهارت آورد و به آنبیرون می

تر  های اجتماعی و آزادی باشند. مهمها، بتوانند در جستجوی حقیقت و دانایی، درک پدیدهمعلمان، سیاستمداران و رسانه

در سرنوشت  ینقش مؤثرتریدارسازی انتقادی جامعه عنوان ایجنت های ب تا به کند یاینکه تفکر انتقادی به شهروندان کمک م

نباید بر نقش معلمان و استادان  مداران یاستدر چنین شرایطی تمرکز س عه ایفا نمایند.آبادانی جامو خود و تغییر و توسعه 

ها باید بر تربیت شهروندانی باشد که مهارت جستجوی اطالعات،  عنوان تنها منابع دانش و اطالعات باشد بلکه تمرکز آن به

 داشته باشند. ی روشمند ها را به صورت آن یریارگک به یتاًوتحلیل و پردازش اطالعات و نها ، استدالل، تجزیهیده سازمان

شود  عالوه بر مواردی که در این مقاله اشاره شد، برای ارتقای خالقیت و مهارت تفکر انتقادی فراگیران پیشنهاد می 

که  اختصاص داده شود و از فراگیران خواسته شود یردر طول هفته یک جلسه به بیان مشکل چند فراگهای آموزشی  یطمحدر 

ها را  حل بنویسند و ارائه دهند و در فرصت مناسبی دیگر راه یا ممکن برای حل این مشکل را در برگه یها حل فکر کنند و راه

حمایت از افکار خالق و نقاد، حمایت از  .بررسی کرده تا توانایی خویش را در حل مشکالت ببینند و تفکراتشان را توسعه دهند

در ویژه  پردازی به یهسازنده تفکر و نظر یها ها و کانون های فکری مختلف، تأسیس انجمن روهگ یلهای علمی و تشک پژوهش

ها از جمله راهکارهای دیگری  در مدارس و دانشگاه "یشیآزاداند های یکرس"ها و مراکز علمی و صدالبته پرداختن به  دانشگاه

دموکراسی و دنیای متمدن و فاصله  یسو ک گام مؤثر بهی "آزاداندیشی های یکرس"شود. است که در این زمینه پیشنهاد می

که در این  کسانی "شرط آنکه به"ماندگی است  و فساد و فالکت و عقب گرفتن از ارتجاع،  بربریت، استبداد و خودکامگی

شهروندی خود  وارد لیست سیاه نشده و عالوه بر خودشان عزیزانشان هم از حقوق پردازند یم "متفاوت"ها به ارائه نظرات  بحث

که اگر   –فاشیستی محسوس و نامحسوس مطرود و از زندگی و هستی ساقط و نهایتاً معدوم نشوند  یها منع نشوند و به روش

هستند که جز به معدوم کردن دگراندیشان جهت استحمار، استعمار و خواهی!  یچنین شود حاکمان ما همان مرتجعین ترق

 .اندیشند یها نم آن های یهچه بیشتر سرماتر ملت و تاراج هر  استثمار راحت

اند  داری تفکر و تأمل کرده که تمام کسانی که در اصول و اسلوب حکومت شوم یم یادآوردیگر  بار یکدر خاتمه  

جانب به این نتیجه قطعی  اند که سرنوشت حاکمان در رابطه مستقیم با نوع شیوه آموزش جوانان است. ..... و این متقاعد شده

های  مانده حکومت باشد انحطاط باقی جانب که بر پایه تئوری آموزش سیاسی م می کارگیری روش تدریس این ام که به دهرسی
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ارتجاعی و استبدادی عصر حجری را در دنیای متمدن و مترقی امروز به دنبال خواهد داشت چراکه بر این باور هستم که با در 

توانیم به شاگردانمان )شهروندان( کمک کنیم تا با تأمل در واقعیاتی که پیرامون  جانب است که می این های یهنظر گرفتن توص

سوی  که حضرت عیسی مسیح )ع( فرمودند حقیقت ما را به طور نکته در اینجاست که همانما هستند به حقیقت برسند. و 

  ریزی و واکنش فعاالنه را به برنامهشد. بنابراین یک ساعت تفکر درست و باکیفیت و هدفمند که ما  آزادی رهنمون خواهد 

خواه  مستبد و تمامیتمرتجع، های  ویژه تحت سیطره حکومت ها کورکورانه عبادت و راز و نیاز کردن به ترغیب کند بهتر از قرن

 است.

 
================================= 

 سؤاالتی  برای بحث و گفتهو

 

 ؟ چرا؟آیا شما ویژگی های متفکرین منتقد را دارید .0

 آیا در ایران مهارت تفکر انتقادی باعث موفقیت کاری و اجتماعی می شود؟ چرا؟ .1

 برای بر پایی جوامعی متمدن تر چه راهکارهای دیگری پیشنهاد می دهید؟ .9

===================== 
  

 این فصل منابع و مآخذ

 . 0914چت مایرز، آموزش تفکر انتقادی، خدایار ابیری، تهران، سمت،  .0
،  0981آن را بهبود بخشیم؟ خبرگزاری مهر،دسترسی در شانزدهم مهر  نقدی چیست و چگونه  تفکر .1

www.bashgah.net  

 انتقادی و  کشور، ترویج تفکر در   آن های ارتقاء علوم انسانی و رشته ، راهکارهای عفت رسولی ثانی آبادی .9

 0934http://www.ensani.ir/fa/content/89050/default.aspxخالق. دسترسی در شانزدهم اسفند 

 محمدرضا نیستانی ـ داوود امام وردی، بررسی نقش تفکر انتقادی در زندگی اجتماعی .4

http://www.pac.org.ir/fa/?c=content&id=010 

 

 

http://www.ensani.ir/fa/76769/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/76769/profile.aspx
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 دیمفصل پانز
ش لزوم ارتقای بینش سیاسی دان

 آموزان و دانشجویان
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ستم و فقر و فساد و فحشا و غارت و ریا و استبداد است نتیجه رژیم  و جامعه علیل و بحران زده امروز ما که سرشار از ظلم

تحمیل شده است. رای استعمار و استثمار مردم ایران به آنها یک قرن پیش تا کنون ب حدودآموزشی ما می باشد که از 

وار تکرار کردن، دوباره گفتن، میمون وار تقلید  بن مایه این رژیم آموزشی حفظ کردن، طوطی ر که توضیح داده شدهمانطو

ها اکثریت نادیده گرفته  سویه و تصنعی است که در آن های خشک، رسمی، یک کردن، و گوسفندوار زندگی کردن در محیط

در عرصه های اعتقادی، آموزشی،  نسل فرداید به رشد همه جانبه شوند. این در حالی است که رژیم تعلیم و تربیت با می

را برای ورود و زندگی موفق در دنیای پیچیده امروز و دنیای  تا آنهااقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیستی و سیاسی بپردازد 

یی باشند که و مهارت ها ها ارزش ،پیچیده تر فردا آماده کند. آموزش و پرورش و آموزش عالی باید در پی ایجاد دانش، نگرش

در جامعه مشارکت کنند. اما واقعیت این است که به ویژه بی توجهی و فعال فراگیران را قادر می سازند به عنوان شهروند آگاه 

به تربیت و روشنگری سیاسی در مدارس و دانشگاه ها باعث شده است که جامعه ما از افراط و تفریط در مسایل اقتصادی، 

  فرهنگی و سیاسی و همینطور نبود احزاب رنج ببرد. اجتماعی،

در آموزه های دینی ما همواره تربیت . بر خالف باور برخی، تمام امامان ما که باید الگوی ما باشند سیاسی بوده اند  

که معتقد مورد تاکید بوده است. در همین راستا است که بر خالف نظر بعضی حضرات ستیز  ظلم و انسانی موحد، عدالتخواه

بر لزوم تربیت اینجانب است  "سم"تعلیم و تربیتی ما  رژیمهستند پرداختن به مسایل سیاسی در محیط های آموزشی برای 

باشند و در  های ما کسری از جامعه می تاکید دارم چرا که معتقد هستم کالسدر محیط های آکادمیک سیاسی نسل فردا 

ما باید شاگردانمان را برای ورود  ضمن اینکه همانطور که اشاره شدشود.  اخته میجامعه مسائل سیاسی هم هست و به آن پرد

بار آیند. این امر « آگاه به مسائل سیاسی»به جامعه که اتفاقا به شدت سیاسی است آماده کنیم. بنابراین شاگردان ما باید 

دی، بیسوادی سیاسی است. یک بیسواد خطرناک ترین نوع بیسواهمانطور که گفته شد بسیار حایز اهمیت است چرا که 

به این سطح از درک و فهم نرسیده است که تمام مشکالت و بدبختی های ما نتیجه  سیاسی که درک و بینش سیاسی ندارد

تصمیم گیری ها و انتخاب های ما در حوزه سیاست می باشند. واضح است که این نوع انسان های بی سواد انسان های سبک 

توجهی به سیاست و مسایل سیاسی است که به جوامع بحران زده می انجامد و روز به روز  فهمند که بی ه نمیمغزی هستند ک 

بنابراین از آنجا که شاگردان ما  افزاید. بر فساد صاحبان قدرت و رهبران مستبد و بسته تر شدن جوامع تحت سیطره آنها می

کنند عالوه بر سرنوشت خودشان سرنوشت ما را هم  ها انتخاب می ه آنهم ظاهراً حق رأی دادن و انتخاب دارند و حاکمانی ک

متفاوت سیاسی آشنا شوند و بینش سیاسی خود را ارتقا  و احزاب ها زنند، آنها باید در مدارس و دانشگاه ها با دیدگاه رقم می

شدن و رشد کردن رهبران و باندها و سازی نسل فردا از آنجا حائز اهمیت است که این امر مانع پدیدار  دهند. بیدار و آگاه

که کسانی که  شود. تمام آنچه می خواهم بگویم این است که اهل ریا و غارت و چپاول هستند میفاسد خواه  احزاب تمامیت

می گویند پرداختن به مسایل سیاسی در محیط های آموزشی سم است ریگی در کفش دارند! تصور امثال من این است که 

و در  و بیدار شدن مردم تحت سیطره خود وحشت دارند و بنابراین به هر نحو ممکن از این کار جلوگیری می کنندآنها از آگاه 

 .برابر آگاه و سیاسی شدن شهروندان جبهه می گیرند و مانع تراشی می کنند

حمل مخالف، به آگاهی و دانایی و ارتقای مسیولیت پذیری، قدرت ت ،تربیت سیاسی کمک به رشدمنظور اینجانب از   

رسمیت شناختن حقوق دیگران، قانون مداری، روحیه مشارکت پذیری، نقد پذیری، انتقادگری و ایجاد روحیه سوال و 

پرسشگری و پژوهش و از همه مهمتر قدرت تشخیص حق از باطل، ظلم ستیزی و تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه ی 

ن و دانشجویان بدانند که چگونه با همنوعان خود تعامل سازنده داشته باشند، سیاست و جامعه است؛ به صورتی که دانش آموزا

و چگونه با  کنند چگونه اولویت و مصلحت را تشخیص دهند، و چگونه مردم و به ویژه حاکمان را دعوت به خیر و نهی از منکر

آن اشاره شود این است که تربیت سیاسی نکته حایز اهمیت دیگر در تربیت سیاسی که باید به  .ظالمین به مبارزه بپردازند

مشارکت مدنی را که مبنای دموکراسی و تمدن است در پی دارد. بعبارت دیگر رشد اندیشه دموکراسی عمدتا به میزان 
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مشارکت افراد جامعه در فعالیت و تعیین و ایجاد ارزش های سیاسی بستگی دارد. بنابراین باید فرصت های مشارکت برای 

فراهم شود و مشارکت در فعالیت های سیاسی برای هر شهروندی بدون هیچ از جمله دانش آموزان و دانشجویان آحاد مردم 

از طرف دیگر خالقیت و نبوغ و توسعه و تمدن در بستر ازادی هم شکل می گیرند و  .گونه اختالف و تبعیضی امکان پذیر باشد

آموزان و دانشجویان هم باید حقوق شهروندی و  بنابراین دانش است. و بینش سیاسی جامعه ها ازادی هم نتیجه ارتقای اگاهی

           .شان در اداره، مالکیت و آینده کشور را بشناسند سیاسی و نقش

معلمان و اساتید محترم می توانند با تکنیک های متفاوت مانند بحث و گفت و گو کردن پیرامون مسائل اقتصادی،   

سیاسی در کالسهای خود به ارتقای دانش و بینش دانش آموزان و دانشجویان بپردازند. به عنوان  اجتماعی و به ویژه مسایل

و بعد حقوق شهروندی و مسیولیت های رهبران و  "/ دانشجوییمنشور حقوق دانش آموزی "در ابتدا مثال آنها می توانند 

می توانند با حساس کردن شاگردانشان نسبت به را به شاگردان خود آموزش دهند. همچنین آنها مسیولین در قبال مردم 

پدیده های اجتماعی سیاسی و پرورش روحیه استدالل گری و نیز نفی آنها از تقلید محض و کورکورانه گامی موثرتر در جهت 

محترم می با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و نیز دیگر انتخاباتها در کشور، همکاران تربیت سیاسی آنها بردارند. 

توانند از هم اکنون به روشنگری نسل فردا و شهروندان بپردازند. آنها می توانند آدرس برخی سایتهای مفید در این زمینه را در 

اختیار شاگردان خود قرار دهند. حتی مدارس و دانشگاه ها می توانند از صاحبنظران و کارشناسان دعوت کنند تا به پرسش 

فراهم نمودن فرصت مشارکت دانش آموزان و دانشجویان در جویان در این خصوص پاسخ داده شود. های دانش آموزان/ دانش

ضمنا داشتن یک وب  تشکل های مدنی و اجتماعی از قبیل شورای دانش آموزی / دانشجویی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد.

شجویان در ارتباط با مسائل روز، توسط هر مدرسه و سایت و یا چاپ نشریه ای با هدف ارتقای آگاهی های دانش اموزان و دان

 یا دانشگاه ضروری به نظر می رسد.

ارتقای حاکمان و دولتمردان هم باید درک کنند که برای رسیدن به جامعه ایده ال خود باید گام اول را با تمرکز بر 

خود و ترس و وحشت مدیریتی و حکومتی ص های بردارند تا ناگزیر نباشند برای مقابله با نق خود رژیم تعلیم و تربیتکیفیت 

انداختن در دل مردم ناراضی روزبه روز بر تقویت نهادهای نظامی و امنیتی و بنیه نظامی خود افزوده و خود را در حالیکه فقر و 

ها باید فساد و فحشا در مملکت بیداد می کند درمسیر پر هزینه و بی بازگشت رقابت های نظامی قرار دهند. همینطور آن

توان به حاشیه راند. همانطور که  های زندگی جمعی دردنیای مدرن امروز است نمی متوجه باشند که سیاست را که از ضرورت

فاسد و چپاول گر است.  و نهادهای گریز کردن مردم خیانت به مردم و خدمت به حاکمان و سیاستمداران اشاره شد سیاست

های آموزشی خود  دارند سیاست را به عنوان یک ضرورت زندگی جمعی در برنامهآموزش و پرورش و آموزش عالی وظیفه 

های آموزشی الزم را تهیه و تدوین و اجرا کنند.  آموزان و دانشجویان محتوا و روش بگنجانند و برای تربیت سیاسی دانش

ن کنشگری سیاسی هستند که باید بستری برای تمری یآموزی و دانشجوی های فعالیت نهادهای مدنی دانش سازی زمینه فراهم

در عصر و شرایط  ضرورت تربیت شهروندانی منتقد و آشنا به حقوق شهروندی بر بناضمن اینکه موردتوجه جدی قرار گیرند. 

دست اندرکاران امر آموزش باید در محتوای برنامه درسی، مولفه های تفکر انتقادی را نیز بگنجانند و از معلمان و ، حاضر

خواهند که در تدریس دروس مختلف به موازات ارتقای بینش سیاسی فراگیران به ارتقای مهارت تفکر انتقادی آنها نیز اساتید ب

 .که الزمه ارتقای بینش سیاسی است بپردازند تا فردایی بهتر و آبادتر را برای خود و هم نوعان خود رقم بزنند

و توسعه موزون را منوط به « دموکراسی »و « صلح »رآیند فدریکو مایر، مدیر کل سازمان جهانی یونسکو، گسترش ف

بر این  -به عنوان یک معلم  –اینجانب  . و نقشی که آن ها در ارتباط با دانش دارند، می داند "شیوه های آموزش معلمان"

درنهایت در  مترقی و دموکراتیک و متمدن و ،شاد ،گیری و توسعه جوامع انسانی خواهیم در شکل اگر میباور هستم که 

ها و  نورم ،های علمی سازان این مرزوبوم عالوه بر کسب مهارت گیری صلح جهانی سهیم باشیم باید ترتیبی دهیم تا آینده شکل

هایشان کسب نموده و در خود نهادینه کنند. به عبارت دیگر،  های دموکراتیک را نیز در کالس اصول و اسلوب و مهارت

نگرش و  ،های تفکر سبک ،های اجتماعی باید به ارتقای مهارت -صورت دموکراتیک اداره شوند  به توانند که می -های ما  کالس

علت و  ،استدالل گرا ،شهروندان باید در طول زندگی آکادمیک خود متفکرطور  منش و شخصیت نسل فردا بینجامند. همین
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مسائل اجتماعی و به ویژه مسائل سیاسی نیز بار آیند تا زمان اهل رقابت و آگاه به  جو و هم مشارکت ،خالق ،منتقد ،معلول یاب

 قادر باشند با موفقیت با واقعیات دنیای پیچیده کنونی مواجه شوند و نقش بسیار مؤثرتری در سرنوشت خود و ما ایفا نمایند.

اینجانب معتقد  .ستدر این راستا طراحی و ارائه  شده ا دموکراتیک می باشدجانب که مبتنی بر ارزشهای  روش تدریس این

که اینجانب بر آن تاکید دارم به عنوان بن مایه تکوین و تضمین جامعه مردم ساالر متمدن و پویا  تربیت دموکراتیکهستم که 

در محیط های آکادمیک دموکراتیکی که اینجانب با بکارگیری روش تدریسم برای تربیت شاگردانم خلق می کنم . می باشد

  متمدن.، دموکراتیک و های سیاسی و رفتارهای مدنی رای تمرین مهارتواقع باشگاهی هستند ب

 

================================== 
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 جوامع بشری هستند؟ برخی  های بدبختیل اصلی مسئوچه کسانی و چرا شما  ازنظر. 0 

 ارائه ذیل  متصدیانالن و مسئوخود را به  یها یشنهادپ دیا کرده. با توجه به دانشی که از خواندن این کتاب کسب 1

 دهید:

  آموزشی گذاران سیاست -

  آموزشیمنابع  نیمؤلف -

  آموزشیبرنامه ریزان  -

 شناسان )متد( روش  -

 معلمین  -

 و  سؤاالتطراحان  -

 محققین -

و  جوامعی متمدندر تغییر جوامع غیرمتمدن امروزی به  توانند میباال  سؤالنامبرده شده در  مسئوالن. چگونه 9 

 نقش داشته باشند؟ به عکس این قضیه هم بپردازید. پویا

............................................ 

 

 مقدمه

اما با طلوع هزاره سوم شاهد ظهور  شوند میکار گرفته ه کشورهای دنیا ب در غالب آموزشسنتی  های روشهنوز  هرچند 

 آموزشی نظران صاحبدر چنین شرایطی است که توجه هستیم.  تأکیددارند فراگیرانین که بر تعامل بفراگیر محور  های روش

دیویی و  بعدهاابوعلی سینا و  ازجملهها ساختن گرای که بر کار گروهی تمرکز دارند جلب شده است. نظریات های روش سوی به

تعاملی و  یا دهیپد زبان کارگیری بهکه یادگیری و . بر مبنای این باور نمایند میرا توجیه   ها روشاین  کارگیری بهویگاتسکی 

ند که هست بر این باور چراکه اند گذاشتهآکادمیک صحه  های محیطها بر اهمیت نقش تعامل در ساختن گرا باشند میاجتماعی 

 .باشد می فراگیرانتعامالت بین  نتیجه شود میفراگرفته  زبان آنچه درباره

در این است که به چیزی ورای   کار گروهی های روش اشاره کرده است اهمیت( هم 0381) که جانسون طور همان 

خوب هستند اما  دست ازاینی های مهارت. جانسون معتقد است که خواندن و نوشتن و اندیشند می فراگیرانموفقیت آکادمیک 

هم در ادامه  جانب اینارزشی ندارند.  هیچ نماییمدر زندگی به نحو احسنت استفاده در تعامالت روزمره و  ها آناگر نتوانیم از 

و  دست ازاین ی دیگرهای مهارت ی از قبیل نوشتن و خواندن وهای مهارتکه مسلط بودن به  ام کردهچنین نظراتی بارها مطرح 

ر ان حاضخواه تمامیت که وقتیدر تعامالت و زندگی روزمره در دنیای واقعی خوب هستند اما  ها آن کارگیری بهحتی توانایی 

. خیلی مفید فایده نخواهد بود ها مهارتصرف کسب این  -نکه با شما گفتگو کنندچه رسد به ای -نیستند به شما گوش کنند

در دنیایی سرشار از ظلم و ستم و فساد و غارت و  ها آنمسئولیت و مشارکت پذیر بار آوردن نسل فردا خوب است اما چنانچه 

 های روشسنتی و حتی  های روشبگویم این است که  خواهم میندارند. تمام آنچه ریا و استبداد زندگی کنند هیچ ارزشی 

پیچیده قادر نیستند پاسخگوی نیازهای واقعی بشر در دنیای  چراکه اند شدهاز رده خارج  قبالًامروزی  آموزشیمدرن  اصطالح به

و مشارکت پذیر بار آیند بلکه باید طوری تربیت  پذیر مسئولیت، عالمباید  تنها نهدر زندگی آکادمیک خود  فراگیرانامروز باشند. 

باید یاد بگیرند که همینطور  ها آن. برآیندنیز و رقابتی امروز فرارویشان در دنیای واقعی  یها چالششوند که بتوانند از پس 

خود و هم بودن اهل رقابت و سیاست هم باشند و از اهمیت نقش خود در ساختن دنیایی بهتر برای  جو مشارکتضمن 

 غفلت نکنند. نوعانشان

. با توجه به قدرت تغییر در نگرش و منش و ام دادهروش تدریس خودم را ارائه  جانب ایندر چنین شرایطی است که  

و مظلومان از  مستضعفاناست برای رهاسازی  آموزش ای اسلحه درواقع جانب ایندارد، روش تدریس  فراگیرانرفتاری که در 

اما  دهند میاکثریت را هم تشکیل  قضا از که  نابرای رهاسازی مظلوم مؤثر ای اسلحه -زمان.  یها هیمعاواد یوغ ستم و استبد

. و رهاسازی ستمدیدگان معنایی اند گشتهبرای بقای طاغوت و سپاه اهریمنی او از تمامی حقوق اولیه خود محروم  رحمانه یب

برای نیل  یراه شاهکه بویژه بر موارد ذیل تمرکز دارد  جانب اینن روش تدریس . بنابرایدهد میجز سرنگونی استبداد و آپارتاید ن
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 آموزش حوزهاهداف گذاری خود در نوع و  ها نگرشجز تغییرات بنیادین در  ای چاره. در شرایط کنونی باشد میبه سعادت بشر 

 مسائلهای در نظر گرفتن من آموزشختن به نداریم. و الزمه برداشتن این گام این است که بپذیریم که در دنیای کنونی پردا

. چنین باشد میبتال هستند امری عبث و بیهوده م ها آنسیاسی که شاگردان ما هم به  مسائل ویژه بهو اجتماعی  ،اقتصادی

به ارائه ذیل  یها بخشان بیشتری ببرند. در در ایران زم ویژه بههستند هرچند ممکن است  ریناپذ اجتنابتغییراتی 

 .پردازم می آموزشامر  متصدیانبه  ییها ادشنهیپ

 

 آموزشی گذاران سیاست 

هستند که نباید مورد غفلت واقع شوند. چه کسی قرار است چه چیزی را به چه  تأثیرگذار آموزشزیادی بر کیفیت  های مؤلفه 

توجه  با درهرصورتند. هستند که باید در نظر گرفته شو سؤاالتی کسی و به چه منظور، چگونه، کجا و کی تدریس کند 

باید توجه داشته باشند که در دنیای در حال گلوبالیزه شدن  آموزشی گذاران سیاستاز نگارش این کتاب  جانب این منظور به

ی و خرد جمعی تیمکه بر کار  تأکیدیبا توجه به  تواند میاست  شده ارائه ام یتئورکه بر پایه  جانب اینکنونی روش تدریس 

رقابتی  های محیطی در تیم صورت بهکه گفته شد یادگیری  طور همانایران باشد.  آموزشدر  ویژه به ر و دگرگونیاث منشأدارد 

باشد. نتایج  مؤثربسیار  نسل فرداو اجتماعی در موفقیت آکادمیک  تواند می باشند میکنونی که انعکاسی از شرایط دنیای 

 مؤثرروشی  تنها نهصورت گرفته است این روش را  جانب اینتدریس روش  یاثربخشات متعددی که تاکنون راجع به یقتحق

تدریس  های روشی ها کاستی مؤثر صورت به تواند میکه  کنند میو یادگیری بلکه روشی برای زندگی معرفی  آموزشبرای 

برای راتیک و انسانی دموک اسلوبل و قواعد و اصوو نیز کار شورایی  را با فراگیران ان نماید. این روش تدریسفعلی را جبر

. انجامد می ها آنسیاسی  ها و بینش آگاهیبه ارتقای  زمان همو  کند میمواجهه موفق با واقعیات دنیای پیچیده کنونی آشنا 

 .باشد میتدریس کنونی که حتی در غرب رایج هستند  های روشبنابراین این روش تدریس روشی بسیار متفاوت و متمایز از 

به وظایف و  فراگیرانتنها در صورتی موفق خواهد بود که معلمان و  جانب اینست که روش تدریس اما واقعیت این ا

برای این روش تدریس در نظر  جانب اینخود آشنا باشند و خود را مقید به پیروی از فرهنگی نمایند که  های مسئولیت

از  تواند میشود. این روش تدریس  ریزی برنامهتدریس با این روش  فراگیران. بنابراین باید برای آشنایی مدرسان و ام گرفته

 گونه اینمعرفی شود. در  مندان عالقهیی به ها سخنرانیسمینارها و ورک شاپ ها و و برگزاری  کتاب نیمطالعه اطریق 

 جانب اینتدریس متفاوت روش  های فعالیتو  مکانیسمتئوریک و نیز  های پایه ،ها ویژگی ،ان باید با اهدافمند عالقه ها فعالیت

جمعی آشنا  گیری تصمیمی ناهمگن، و خرد و ها تیممتفاوت تشکیل تیم، کار در  های روشباید به  طور ینهم  ناآشنا شوند. آن

باید با  مندان عالقه ها فعالیتدر این  که این تر مهم. کند مینیز کمک  ها آنخود به رشد شخصیتی  نوبه بههمه  ها نیاشوند که 

 فضاهای مجازی برای موفقیت هرچه بیشتر این روش تدریس نیز آشنا شوند. ارگیریک بهچگونگی 

 گیری شکلدر  خواهیم میما الزم است البته اگر  آموزشیدر سیستم  جانب اینروش تدریس  کارگیری بهبنابراین  

تحمل باالیی عی انسان هستند، عنای واقشهروندانش به م رهبران و که ای جامعه: نماییممتمدن و پیشرو سهمی ایفا  ای جامعه

تم، فساد، دور از تنفر، حسادت، ریاکاری، توطئه، ظلم، س درنتیجهدارند و دارای نگرشی انسانی به پیرامون خود هستند و 

 یم به سعادت واقعی برسیم.توان میهستند. تنها در این صورت است که و استبداد ریا ، غارت، تبعیض، بربریت

کردن  مؤثرتریک دانشگاه مادر برای باال بردن سطح دانش و نیز  سیتأسکه  دآوری استبه یا در خاتمه الزم 

. چنین دانشگاهی که باشد میایران الزم و ضروری سراسر در  زبان آموزشی مؤسساتو نیز  زبان یها دپارتمان های فعالیت

 د:زیر باش یها دپارتمانخواهد بود خود باید شامل  زبانمختص به علوم مرتبط با 

 انگلیسی زباندپارتمانی برای مطالعه و تحقیق بر روی  .0

 خارجی  زبان عنوان بهانگلیسی  زبان. دپارتمانی برای مطالعه و تحقیق بر روی  .1

  شناسی روشدپارتمان   .9

  آموزشیتهیه و تدوین برنامه و مواد دپارتمانی برای   .4
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روز و  یها یتکنولوژبا آخرین و آشنایی آنها با  نزبامدرسان و اساتید  های مهارتدپارتمانی برای توسعه دانش و   .1

و  ها کنفرانساز طریق برگزاری  . این کار می تواندزبان آموزشکیفیت  نتی جهت بهبوداینتر یها یتکنولوژ ویژه به

 و نشر ژورنال های علمی انجام شود. المللی بینشاپ های ملی و  ورک

  وتی متفاها آزمونن دپارتمانی برای تهیه و تدوی  .3

 

 آموزشیمواد  تولیدکنندگان

طوری  ها آنکالسی بستگی دارد بنابراین  های فعالیتو  آموزشیبه نوع و کیفیت مواد  جانب اینچون موفقیت روش تدریس  

برای افزایش دهند. نیز رقابتی را  های محیطکیفیت کار تیمی در واقعیات دنیای واقعی عالوه بر انعکاس باید طراحی شوند که 

 مراجعه شود. ششماب از تکرار به فصل اجتن

 

 روش شناسان 

 کارگیری بهانگلیسی در ایران موفق نبوده است. اگر مدرسان و معلمان بر  زبان آموزش متأسفانهاشاره شد  قبالًکه  طور همان

 های سالدر  را نادیده بگیرند شرایط جانب اینکاراتر همچون روش  تدریس های روشسنتی فعلی اصرار ورزند و  های روش

تغییر  آموزشیبا طلوع هزاره سوم نگرش خود را به مقوله  زمان همروش شناسان باید  ویژه بهآینده از این هم بدتر خواهد شد. 

روش تدریس  های ویژگیبگیرند. از  مدنظر اند گرفتهشکل  تر منطقی های تئوریجدید کاراتر را که بر مبنای  های روشدهند و 

در فرآیند  مؤثرغالب فاکتورهای  کند میروش منطقی که واقعیات دنیای واقعی را منعکس  به عنوان یککه این است  جانب این

 .گیرد میو نوع محیط یادگیری را در نظر  فراگیرانیادگیری از قبیل نگرش و انگیزه 

 

 معلمان و مدرسان 

 های روش بکار گیریبر  ها آنو بنابراین اگر  باشد می شند که فراگیری یک فرایند پیچیدههمکاران محترم باید در نظر داشته با 

را از  فراگیرانسنتی  های روشسنتی که قادر به ساختن نسلی توانمند نیستند ادامه دهند زحماتشان به هدر خواهد رفت. 

 جامعه است که بازنده خواهد بود. درواقعو  فراگیراناین  درنهایتو  کنند می بینص یب تجربه یادگیری واقعی

روش تدریس  کارگیری بهو نیز درجه راحتی  آموزشروش تدریسی خاص باید اهداف  کارگیری بهقبل از  درهرصورت 

حاکم کنند  فراگیرانبین  خواهند میباید نوع روابطی را که  طور ینهم  نامتفاوت بررسی شوند. همکار های کالسمربوطه برای 

ند. بگیردر نظر  نیزرا  ها آنو عالیق و سالیق  فراگیرانعی، فرهنگی و سیاسی اجتما یها عقبهاز آن  تر مهمو  انات کالسامک و

ی که خیلی های کالسبرای  تواند می جانب اینروش تدریس  مثال عنوان بهضمن اینکه این نکته هم باید در نظر گرفته شود که 

که حد تاً محیطی شاد و پویا و رقابتی را این روش تدریس ماهی چراکهکار گروهی ندارند نیز بکار رود  های روشتمایلی به 

ی در فرایند تیمسیستماتیک کار  کارگیری بهبر  جانب این. روش تدریس آورد می به وجودواسط کار انفرادی و کار گروهی است 

 دارد:  تأکیدذیل فاکتور  4یادگیری با توجه خاص به 

 ارزشیابی عادالنه .0

 با یکدیگر  ها تیمرقابت  .1

 تیمدر بین تمام اعضای هر  پذیری تمسئولیایجاد حس  .9

 توجه ویژه به واقعیات دنیای واقعی.   .4

در  جانب اینروش تدریس  کارگیری بهکه اشاره شد همکاران محترم باید توجه داشته باشند که قبل از  طور همان

باید اهداف روش تدریس  ها آنبرگزار نمایند. در این جلسه  فراگیرانبرای  آموزشیشان باید یک جلسه توجیهی و های کالس

توضیح دهند، سیستم ارزشیابی  ها آنبه  فراگیرانرا از دیدگاه علمی و اجتماعی توضیح دهند، انتظارات خود را از  جانب این

ی که با فراگیران های خروجیی ها تفاوتنمایند، به بیان  سازی شفافرا  یازدهیامتو نوع نمره و  جانب اینروش تدریس 

 ها آنبپردازند و به  بینند می آموزش جانب اینی که با استفاده از روش تدریس فراگیرانو  بینند می موزشآسنتی  های روش
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یادگیری و خرد و تفکر  جانب اینسنتی که معلم و حافظه محور هستند روش تدریس  های روشتوضیح دهند که برخالف 

 .باشد میمحور 

  

 یا آزمون برگزارکنندگانطراحان و 

و  آموزشی مسائلنسبت به  فراگیراندر نگرش  تنها نه ها آزمونو  ها تستن است که نوع طراحی و حتی اجرای واقعیت ای 

 ها آزمونو  ها تست. بنابراین دهند میخود قرار  تأثیربلکه آینده جامعه را هم تحت  رگذارندیتأث آموزشامر  متصدیاننسبت به 

و شرایط واقعی و  ها محیطدر  اند آموختهی که زبانرا در کاربرد دانش و  گیرانفرا های مهارتبتوانند باشند و  گرا واقعباید 

 ها آنایجاد نکنند تا  فراگیراناسترسی را در  گونه هیچهم باید طوری باشد که  ها آزمونگوناگون بسنجند. شرایط برگزاری 

این است  ها آزمونشیابی شوند. هرچند هدف اصلی ارز تر واقعی درنتیجهبتوانند از تمام ظرفیت و پتانسیل خود استفاده کنند و 

 برگزارکنندگانطراحان و سیده است یا نه اما به اهداف از پیش تعریف شده ر آموزشیکه مشخص کنند که آیا سیستم 

 نیز قرار دهند.  آموزشیرا در خدمت اهداف  ها آزمون توانند می ها آزمون

 

 محققان 

 ازجمله -تدریس های روشدر مقایسه با سایر  ویژه به جانب اینروش تدریس  یاثربخش ات در موردیقبا توجه به کمبود تحق 

نمونه  عنوان به. برآیند خألاین به ن پرداخت درصددمحققان  شود میشنهاد پی -تأکیددارندتدریسی که بر کار گروهی  های روش

 در موارد زیر تحقیقاتی انجام دهند: توانند میمحققان 

صحبت  و شنیدن، نوشتن ،از قبیل خواندنی زبانمتفاوت  های مهارت یکار گروهی برای ارتقا های روشکدام نوع  .0

 ؟ مؤثرترند فراگیرانکردن 

 ؟ مؤثرترند ها درسریاضی، فیزیک و یا سایر  های کالسکار گروهی در  های روشکدام نوع  .1

 ؟ مؤثرترنداستثنایی  فراگیران آموزشکار گروهی برای  های روشکدام نوع از  .9

 خواهند بود؟  مؤثرترکار گروهی با استفاده از فضاهای مجازی  های روشکدام نوع از  .4

 خواهد بود؟ چرا؟  مؤثرتر تر متمدن، پویاتر و تر خالقاختن جوامعی کدام روش تدریس برای س .1

کوچک و  یها گروه، فراگیرانبودن  مؤنثی همگن و ناهمگن، مذکر و یا ها گروهبا توجه به  توانند می سؤاالتاین 

 طور همینی بزرگ، سطوح ابتدایی و یا سطوح پیشرفته و یا مناطق روستایی و یا مناطق شهری در نظر گرفته شوند. ها گروه

نیز در این تحقیقات در نظر گرفته  ها آنیادگیری  های سبکو نیز  فراگیراناجتماعی، فرهنگی و سیاسی  یها عقبهبهتر است 

 شوند.

بوده است.  موردتوجهکمتر  ها دانشگاهی که بر کار گروهی تمرکز دارند در سطوح باالتر مثل های روش یاثربخش ضمناً 

این نوع  ازآنجاکهتمایل زیادی به کار گروهی ندارند. اما  دانشجویانر بر این است که شاید دلیل این امر این باشد که عموماً باو

که  رسد مییادگیری دارند به نظر  های استراتژیدن و استفاده از تمایل بیشتری به رقابت و توضیح دادن و بحث کر فراگیران

نیز توجه  یطهحاین تحقیق در باشد.  آمیز موفقیت تواند میباالتر تحصیلی سطوح  در جانب اینروش تدریس  کارگیری به

 .طلبد میمحققان را 

 

 نتیجه 

 یادآوررا  آموزشامر  اندرکاران دست گیری تصمیمو  ها نگرشدر این فصل سعی کردم که نیاز مبرم به یک تحول بنیادین در  

 این روش  «یادگیری تیمی رقابتی»تمییز دهنده روش تدریس  های ویژگیاین بود که با توجه به  جانب این پیشنهاد شوم.

 رانفراگیبه موفقیت تحصیلی  تنها نهبه خدمت گرفته شود تا بدین طریق در تمامی سطوح آکادمیک  های محیطدر تدریس 

که گفته شد این امر میسر است  طور همان. نماییمدر آینده را نیز تضمین  ها آنکمک کرده باشیم بلکه موفقیت اجتماعی 

 شود میبلکه سعی  شود میپرداخته  فراگیرانیادگیری  های استراتژیدانش و  یبه ارتقا تنها نهدر این روش تدریس  چراکه

در جوامع دموکراتیک و متمدن  موردپذیرشبر مبنای اصول و اسلوب نیز  ها آن و رفتارهای اجتماعی ، شخصیتمنش، نگرش
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با  بینند می آموزش جانب اینتحت قواعد و اهداف روش تدریس  فراگیرانی که های کالسدر که اشاره شد  طور همانارتقاء یابد. 

در آینده بهتر به  درنتیجهو  پردازند می ها آنو به تمرین  شوند میاصول و قواعد زندگی دموکراتیک در دنیای واقعی نیز آشنا 

فراگیران امروزی که در کالس هایشان با روش تدریس اینجانب آموزش  .کنند میشکوفایی جوامع متمدن و صلح جهانی کمک 

روش  می بینند و تربیت می شوند به هیچ عنوان زندگی در جوامع بسته و استبداد زده را بر نمی تابند. بنابراین بکارگیری

. البته متاسفانه من خودم را به خاطر ارایه و بکار باشد میتدریس اینجانب راهبردی مناسب برای حذف آپارتاید و استبداد 

گیری این روش تدریس نه تنها هیات علمی هیچ دانشگاهی و از جمله دانشگاه فرهنگیان نکردند بلکه در آموزش و پرورش 

( هیچ کالسی به من ندادند و 0934مطرودتر و منزوی ترم کردند. تا جایی که امسال ) )مشهد( هم که رسمی هستم روز به روز

 از من کار می گشند. –تحت نظر یک لیسانس  –تنها به عنوان یک مترجم 

 
================================= 

 و گفتهوبرای بحث  سؤاالتی  

  ؟باشند توانند میمدرن چه  آموزشی های سیستمصلی اهداف ا  .0

چنین  آموزشی برای زندگی در دنیای متمدن امروزی الزم هستند و کدام روش تدریس برای های مهارتچه  .1

 است؟ چرا؟  مؤثرتری های مهارت

 است؟ چرا؟ مؤثرتر آموزشکیفیت  بهبوددر  آموزشامر  متصدیاناز  کی کدامنقش  .9

===================== 
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 آخر سخن
آرا  تشتوترقابتی و با  شدت بهدر دنیای پیچیده امروز که  آمیز موفقیتزندگی  به منظور - نتوانمند کردن شهروندا 

. و واقعیت این باشد میالزم و ضروری  ،دیرینه بشر بوده است یایرؤکه ، برپایی جوامعی متمدن و صلح جهانیبرای  -روبروست

 های روشمون شوند. دلیل این امر هم این است که آنچه ما را به چنین هدفی رهن توانند میتدریس فعلی ن های روشاست که 

بنابراین در ر یک راستا نیستند. تدریس فعلی سعی دارند از نسل فردا بسازند با آنچه دنیای واقعی از شهروندان انتظار دارد د

 فعلی نیاز داریم. آموزشیدر سیستم بنیادین به یک انقالب و دگرگونی  شرایط کنونی

جز در نظر گرفتن تغییرات در  ای چارهما هم  آموزشیاست و سیستم  اجتناب غیرقابلشاره شد تغییر که ا طور همان 

در شرایط امروزی  بکار گرفتن مناسب برای یا نهیگز جانب اینروش تدریس  عی و در جوامع امروزی را ندارد.دنیای واق

عالوه بر  چراکه باشد میبه سعادت رساندن نسل فردا  درنتیجهبرای توانمند کردن و  مؤثرروشی  روش تدریساین . باشد می

 آموزشامر  متصدیان. اگر گیرد میرا هم در نظر  سیاسیبویژه مسایل و  ، اجتماعیفرهنگی، اخالقی مسائل ،مسائل آکادمیکی

ستبداد کمک اترس و از یوغ جهل و فقر و ستم و  ها آننسل فردا مطیع محض و مظلوم بار نیایند و به رهاسازی  خواهند می

به  که اینعالوه بر  نسل فردابه واسطه آن روی آورند که  جانب اینی از قبیل روش تدریس های روشکنند الزم است که به 

نگرش و منش و شخصیت  ،های تفکر سبک ،های اجتماعی مهارت شوند میمسلط  «واقعی های محیطدر  (زباندانش )کاربرد »

 مسائلآگاه به و اهل رقابت  زمان همو  جو مشارکت ،خالق ،منتقد ،علت و معلول یاب ،الل گراستدا ،متفکرداده و  ارتقاءخود را 

بنا بر تمرکز بر  -همانطور که توضیح داده شد، روش تدریس اینجانب  .آیند می بارسیاسی  مسائلاجتماعی و به ویژه آگاه به 

 بداد زده به خدمت گرفته شود: می تواند به عنوان اسلحه ای آموزشی در جوامع است -موارد ذیل 

 کار سیستماتیک تیمیبکار گیری  .0

 اداره دموکراتیک کالس .1

 و تجزیه و تحلیلگرانه به شهروندان فرداآموزش راه های موثر تفکر بویژه تفکر انتقادی  .9

در و نهادینه کردن آنها  ارج نهادن به اصول و اسلوب و قواعد و مهارتهای مورد احترام در جوامع دموکراتیک .4

 نسل فردا

قای آگاهی ها و بینش سیاسی سیاسی روز در کالس به منظور ارت-بحث و تبادل نظر در باره مسایل اجتماعی .1

 انشهروند

 

و مسئوالن امر  متصدیانایران این است که تمام  آموزشیآوردن یک تغییر بنیادین در سیستم  به وجوداما الزمه  

رهایی بخشند. آری  یشترچراننادرست و مربوط به دوران  های نگرشار باورها و اول از همه اذهان خود را از استعم آموزش

ما جهت داده و مسئول و  آموزشیکه تا حال حاضر به سیستم  یو عصر حجر یشترچرانمربوط به دوران  های نگرشباورها و 

و چنین  .اند بودهجنگ و خونریزی  بانی اصلی تمام معضالت کنونی جامعه از قبیل فقر و فساد و غارت و فحشا و طالق و حتی

باید توجه داشته باشند که اگر این امر آموزش  متصدیانوالن و ئو مس گذاران سیاست. طلبد میمیمی شجاعت و صداقت تص

 ها آنپاسخگوی ملت و تاریخ باشند. روزی تصمیم را نگیرند از این به بعد هم به ادامه این معضالت کمک خواهند کرد و باید 

منافع  ها آنکه این قضاوت را داشته باشند که  دارند حقمردم  ،بپذیرند که اگر بر باورها و تصمیمات خود اصرار ورزندباید 

را هم توجه این باید  ها آن درهرصورتدارند. خود  آموزشیاز طریق رژیم استثمار و استحمار ملت خاص خود را در استعمار و 

ست اما االزم  ین تغییرچنی - طلبد میدریس را نت های روشفقط تغییر در  داشته باشند که رسیدن به مدینه فاضله

 ریزی برنامه ،آموزشی اهدافباید در که در فصل اول توضیح داده شد،  طور نهما ،ها آن به عبارت دیگر،. کافی نیست وجه چیه به
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نمایند. اگر چنین شود جامعه  ظرتجدیدننیز متخصص معیارهای جذب نیروی انسانی  ویژه به و آموزشی، منابع آموزشی

  خود خواهد رسید. یها آرمانبه  -درازمدتهرچند در  -ستمدیده ما

 اند کرده تأملتفکر و  داری حکومتکه تمام کسانی که در اصول و اسلوب  میادآور شویک بار دیگر در خاتمه باید 

به این نتیجه قطعی  جانب اینجوانان است. ..... و  شآموزکه سرنوشت حاکمان در رابطه مستقیم با نوع شیوه  اند شدهمتقاعد 

 های حکومت مانده باقیانحطاط  باشد میسیاسی م  آموزشی تئورکه بر پایه  جانب اینروش تدریس  کارگیری بهکه  ام رسیده

 ارتجاعی و استبدادی عصر حجری را در دنیای متمدن و مترقی امروز به دنبال خواهد داشت. 

 

====================================== 
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 2ضمیمه 
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 8ضمیمه 
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 4ضمیمه 
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  0ضمیمه 

 پردازم می یا آنبه  یایم کالسدر زمان استراحت در  جانب اینکه  مسائلبعضی 

ما باید نسل فردا  پردازم میبه آن  ام داده ارائه سیاسی خودم  آموزشیی تئورکه در روش تدریسی که بر مبنای  طور همان

بعد  هایم کالساولین جلسه از در  هرسالرا برای ورود و کار و زندگی موفق در دنیای پیچیده فردا هم آماده کنیم. بنابراین 

انگلیسی در دنیای  زبانو نیز اهمیت  وپرورش آموزشاهمیت نقش  دربارهدیدگاهم  ارائه  طور همیناز معرفی خودم و 

برخی  زبان کارآمدمن عالوه بر یادگیری  های کالسدر  ها آنکه  کنم می یادآوریکنونی این نکته را به شاگردانم 

 ،که متفکر و اهل ریسک کردن در تفکر کردن آموزند می ها آناینکه  تر مهم. آموزند مینیز اجتماعی را  های مهارت

ساد و غارت و ریا و همواره و با هر روشی در ستیز با منابع فبوده و سیاسی  مسائلبه  آگاهمنتقد و  ،خالق ،جو مشارکت

ما کسری از جامعه  های کالسباور هستم که بر این دلیل پافشاری من بر این امور این است که من باشند. استبداد 

جانب تأکیددارم که شاگردان ما باید  اینبنابراین . شود میسیاسی هم هست و به آن پرداخته  مسائلو در جامعه  باشند می

 . یکسیاسی است سوادی بی، سوادی بینوع  ترین خطرناکبر این باور هستم که  هبار آیند چراک« آگاه به مسائل سیاسی»

تمام که به این سطح از درک و فهم نرسیده است  چراکه کور و کر است درواقع درک سیاسی نداردکه سیاسی  سواد یب

نوع  بنابراین این ند.او در حوزه سیاست می باش های انتخابو  ها گیری تصمیمنتیجه  بشر های بدبختیمشکالت و 

به است که سیاسی  مسائلو توجهی به سیاست  که بی فهمد نمیهستند که  مغزی سبک های انسان سواد بی های انسان

 تر بستهو بر فساد صاحبان قدرت  روز روزبهو  انجامد می، ریا و استبداد غــارت، قتــلجوامع سرشار از ظلم، ستم، فساد، 

و حاکمانی  !دارند دادن و انتخاب یرأحق  ظاهراًهم  شاگردان من که این تر مهم .افزاید می ها آنشدن جوامع تحت سیطره 

. بنابراین شاگردان من باید با زنند میعالوه بر سرنوشت خودشان سرنوشت ما را هم رقم  کنند میانتخاب  ها آنکه 

اهمیت  حائز ازآنجانسل فردا  سازی آگاه. بیدار و و بینش سیاسی خود را ارتقا دهند ی متفاوت سیاسی آشنا شوندها دیدگاه

که اهل ریا و فساد و غارت و چپاول  خواه تمامیتن و رشد کردن رهبران و باندها و احزاب است که این امر مانع پدیدار شد

هست برای  ای اسلحه زبان جانب این ازنظر ام دادهفحات بعد توضیح که در ص طور همان که این سخن کوتاه. شود میهستند 

 . در وبالگم ببینید(ه در این زمینرا  سی بی یببا  ام مصاحبهید توان میستم دیدگان ) رهاسازی

ی خاص جهت توانمند ساختن نسل ها نگاهدر بز زبانبعد و یا در حین تدریس  جانب ایندر ذیل به برخی موارد که 

 :کنم میاشاره  پردازم می ها آنفردا به 

 

 معلمان و روحانیون  .0

روحانیون شغل انبیا  ویژه بهکه معلمان و  کنم می یادآوریکه اشاره کردم به شاگردانم  طور هماننمونه در روز معلم  عنوان به

باید از  ها آنو دربارها....  ها حکومتو بنابراین باید در خدمت اهداف متعالی الهی باشند و نه در خدمت  اند گرفتهرا در پیش 

 افتد میتفاق هر فرصتی استفاده کنند تا بر علیه ظلم و ستم و فساد و تبعیض و غارت و ریا استبداد که تحت لوای اسالم ا

 و افشاگری کنند و .... دری پرده

 

 فلسفه .2

که یکی  شوم می یادآور ها آننمونه به  عنوان بهکنند.  تأملکه قبل از انجام هر کاری به فلسفه ورای آن  آموزم یمبه شاگردانم 

رخی نیز تبلور یابد. از دیگر از ب «کورکورانه»در فرم تقلید و تبعیت  تواند مینفی شرک است. شرک  نمازخواندن یها فلسفهاز 

ان ام مدرسهکه مدیر  ای جلسهرد را در اولین ا. این موباشد میهستند  نژادپرستانو  نماز مبارزه با ظالمان و غارتگران یها فلسفه

 . کنم می یادآوری ها آنکالس را برای نماز خواندن ترک کنند به  خواهد میاز شاگردانم 

به فلسفه  کنند میشادی  که اینکه ضمن  کنم می یادآوریایام عید غدیر خم به شاگردانم  دیگر در ای نمونه عنوان به  

 ،تبعیض و آپارتاید ،ستم ،که غدیر یعنی نفی ظلم دهم میتوضیح  ها آنبه  ها آنکنند. و بعد از پرسیدن نظر  تأملغدیر هم 
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حضرت علی )ع( علیرغم عظمتش  که دهم میدامه توضیح فاشیسم و غارت و استبداد. در ا نهایتاًی و خواه تمامیتو  خودکامگی

 نخواستند. حضرت علی )ع( با زور حکومت نرفت چون مردم او را )به هر دلیلی( طرف بهحکومت حق او بود  که اینو علیرغم 

 ها آنبه مدنی مردم خودش را  های یآزادو با راهبرد ارعاب مخالفان و  ایجاد جو اختناق و خفقان و سلب  چماق و اسلحه

 آزاددر دانشگاه  علمی یئتهاسی جذب مصاحبه عقیدتی سیدر  . عین همین موضوع را در جواب حاج آقایی کهتحمیل نکرد

کردم و گفتم حضرت علی )ع( تن به نظر مردم داد پس شما هم باید با  یادآوریپرسید  «رفراندوم»از من راجع به  مشهد

این دانشگاه شدم!؟ البته در مصاحبه علمی  «رد» در این مصاحبه همید. اس نداشته باشرفراندوم موافق باشید و از آن بیم و هر

و پیام نور قبول شده  آباد خرماز قبیل دانشگاه الزهرا تهران و دانشگاه بجنورد و دانشگاه  ها دانشگاهسایر مصاحبه علمی مثل 

 !؟ بینند میخوارج  جزو شاید مرا .شوم میاما همیشه در مصاحبه عقیدتی سیاسی رد  بودم

االن جایی غیر از آموزش "لبته کاش به همین رد شدن ختم می شد چرا که سوال دیگری که از من پرسیدند این بود که ا 

و من گفتم بله در موسسه آپادانا کالسهای تربیت مدرس آموزش زبان برایم گذاشته اند که  "و پرورش هم تدریس می کنید؟

روش تدریس خودم که بر پایه تیوری آموزشی سیاسیم ارایه داده ام می پردازم. و در کمال بهت و در این کالسها به آموزش 

ر تعجب من فردای آن روز که به موسسه آپادانا رفتم مدیر موسسه به من گفت از این به بعد به جای من قرار است دو نف

و کالسهای من را بر عهده بگیرند و این مدیر محترم علمی دانشگاه آزاد مشهد هستند بیایند دکترای آموزش زبان که هیات 

محترمانه عذر من را خواست..... و وحشت ناک تر از آن وقتی بود که چند مدت بعد همان کالسهای اول دبیرستان کار و دانش 

یی زدند!!؟؟؟ را که در آموزش و پرورش درس می دادم هم از من گرفتند و ابالغ من را برای تدریس در کالسهای اول راهنما

این به این معنا بود که از این پس باید الفبای زبان را به بچه ها درس می دادم!!!؟؟؟ البته یک دفتر آموزش زبان هم در قاسم 

مثال یک روز بازرس آموزش و پرورش آمد و  –آباد مشهد دایر کردم که آنقدر فشار آوردند و تهدید کردند که جمعش کردم!؟ 

رت رو نبندی ما پلمپش می کنیم!؟؟ بنابراین حق تدریس در دانشگاه و موسسه و دبیرستان و دفتر گفت اگه خودت دفت

شخصی را از من گرفتند.... از منی که تخصصم آموزش زبان بود. و این یعنی اینکه به زودی نه تنها از نظر اقتصادی فلج می 

واهم کرد و ....فسیل خواهم شد. این یعنی زنده به گور کردن شوم بلکه خیلی از لغات و گرامر و مطالب علمی را هم فراموش خ

 من و ایده ها و عقایدم به روش مسیوالن جمهوری اسالمی.....

(. و ام آورده مورد در اینرا یم ها سخنرانیمتن یکی از  ، 3در ضمیمه ) پردازم میفلسفه عاشورا و یا در ایام عاشورا به 

ضمنی از نجس بودن من و امثال  طور بهو  اش یلهقبمدام از پاک بودن خودش و ( ژادن یاحمد)قبلی  جمهور رئیسیا وقتی 

)در چند صفحه بعد  کردم میبه تفسیر صحبت  اش یلهقبراجع به پاک بودن او و  هایم کالسمن در  ،کرد میمن صحبت 

ن اسالم و کدامین حاکمان و اما اسالم و حاکمان مسلمان! کدامی»تحت عنوان  ام مقاله طور همین (.ام دادهتوضیح 

 را در این زمینه در گوگل سرچ و مطالعه کنید. «مسلمان!؟

 

 جنگ .8

که مردم  طور همانکه امپریالیسم و کاپیتالیسم داخلی و خارجی  کنم میبه شاگردانم یادآوری  آید میبوی جنگ  هرگاه

شد و در این  (شیعه غالباً)مسلمان  ها یلیونمایران و عراق را به بازی گرفت و بانی کشته و مجروح و یتیم و بیوه شدن 

. اگر شویم خواهند می ها آندارد. ما مردم نباید وارد جنگی شویم که  یا نقشه بازهمراستا منافع هنگفتی را کسب کرد 

 ما خودمان هستیم و نه امپریالیسم! یها فالکتول ئمس – خودمان را باید مقصر بدانیم.

 

و جو  دگراندیشان  میل  واره و کنترل تلفن و موبایل و ایمای یای یشدسانسور و جمع کردن ، فیلتر .4

 ارعاب و اختناق

 است.  یاستبداد های حکومت های ویژگیکه از  دانم یمنخبگان و ملل  یانساناعمال را توهین به شعور و کرامت  گونه این
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 وپا دستقطع کردن  سنهسار واعدام و  .2

اما در این زمانه  داد یمبه مصلحت نیست. در روزگار جاهلیت جواب  دست ازاینی که اعمال دهم میبه شاگردانم توضیح 

هتر است ب کنم میمن اشتباه  کنند میشود. اما اگر فکر  تأکیدمضراتش بیشتر است. بهتر است بر اعتدال و رافت اسالمی 

 عنوان بهدست و پای پفک دزدها! به ملت و اسالم قطع شود و نه  خائنانلسان میلیاردی و تخکه دست و پای دزدان و م

شروع کنند: او را از عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام خلع و در پیشگاه خلق محاکمه و اعدام  نژاد یاحمدنمونه از 

 کنند....

 

 و نخبه کشی یا نصبدر عزل و  یباندباز .2

بنابراین این نوع   .شود مین و فالکت ملت و به صلیب کشیدن اسالم در اذهان مردم و حتی نخبگا ماندگی عقبسبب 

به اسالم باید از این  خائنانخیانت به اسالم است. و دست  –دارد بودن یاسالمدر یک کشور که ادعای  –اعمال مدیریت 

 مملکت کوتاه شود....

 

 شدن در اجرای عدالت قائلتبعیض  .1

 عدالت معاویه ایست. کننده یتداعکه این نوع عدالت  دهم میتوضیح 

 

اطهار )ع( و ساختن و جعل کردن احادیث و روایات برای حکومت و  ائمهکذایی به قران کریم و استناد   .3

 غارت کردن

 .است یصفوحکومت  کننده یتداع

 

 مالک قضاوت .1

و کراوات و ثروت  و قدرت و ریش و پشم و عمامه  و موقعیت نباید مالک  وشلوار کتکه  دهم میبه شاگردانم توضیح 

 .هستماهیت و نیات افراد و حاکمان  بلکه مالک قضاوت قضاوت برای ما باشد.

 

فاشیستی توسط عوامل  یای شیوهمتفاوت و با  یای کانالترور شخصیت و تحقیر کردن مخالفان از  .01

 سرسپرده

 های ویژگیگفت این شیوه از  شد میتوسط ابن مرجانه داشت شکنجه و تحقیر  که یدرحالکه میثم تمار  طور همان

 .... های شیوهو نه از  تهاس زاده حرام

 

 حکومت اسالمی .00

در خدمت اهداف متعالی الهی و مردم باشد و نه در خدمت امپریالیسم و کاپیتالیسم و یا همان باندهای  عملباید در 

 از قبیل خودروسازان و .... داران یهسرمامخوف قاچاق انسان و مواد مخدر و مشروبات الکلی و نیز 

 

 زار و اذیت مسلمانان متفکر و اندیشمند و روشنفکران مطرود و منزوی کردن و آ .02

 ست.ا فاشیستی های حکومت های ویژگیاز 
 

 تفسیر ادبیات و تاریخ تلقین شده به مردم  .08
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. پردازم مینیز  -انم است آموز دانشکه در سطح درک  –به تفسیر ادبیات و تاریخ تلقین شده به مردم  هایم کالسدر  گاهی گاه

 به مضمونگذاشته بودند که چندین داستان برای مطالعه مسافران  ام مدرسهدر اتوبوس مسیر  یا کتابچه بار یکنمونه  عنوان به

 داستان زیر داشت: 

ار کرد. آقا کک االغ و یک آهو و یک خرگوش را شی ،یک گرگ و یک روباه یبا همکارکه روزی یک شیر  اند آورده

بهتر است شما  گوید میخودشان تقسیم کند. گرگ هم به شیر شیره از گرگ خواست که این سه شکار را بین 

و  کند میشیر به گرگ حمله  بندی یمتقسنوع  بعدازاینمن آهو را و روباه هم خرگوش را! بالفاصله  ،االغ را بخورید

باهوش! بود حال تو این شکارها را تقسیم کن برادر!. و روباه که بسیار زرنگ! و  گوید می! بعد به روباه درد یماو را 

گفت: اعلیحضرتا! جانم به فدایتان!؟ شما بزرگواری بفرمایید آهو را برای صبحانه و االغ را برای نهار و خرگوش را 

 وحقوق حقما! هستید جسارت کنم و  نعمت یولبرای شام میل بفرمایید. من سگ که باشم که در حضور شما که 

و  شود میو خوشحال  آید میروباه خوشش  یخدمت خوش!؟ و وتذکاخودم را بخواهم!؟ و آقا شیره از این هوش و 

تا الشه و زندگی همکار خودش )گرگ( را نیز بخورد و از زندگی  دهد میبلکه به او اجازه  کشد ینماو را  تنها نه

 )سگی( خود لذت ببرد.

گفتند  ها آن؟ و ها بچهگرفتید  ای هنتیج چه نااز شاگردانم پرسیدم از این داست هایم کالسبعد از نقل این داستان در برخی 

که نتیجه گرفتیم که در چنین شرایطی ما هم باید مثل روباه زرنگ باشیم تا بتوانیم به زندگی ادامه دهیم و خوشبخت 

 شویم!!!!؟ 

و  ها داستانشما گوسفندان از چنین  خواهند می اقتدارگراهااست که مستبدان و  ای نتیجه..... و من اما گفتم این همان 

و شرافت و کرامت  چیز همهبار آیید و از  مغز سبککه متملق و چاپلوس و  آموزند میبگیرید..... به شما  یا شده جعل های یختار

در زیستن .....  وار بردهامنیت و آسایش و آرامش به قیمت کور و  –خود بگذرید تا با آسایش و آرامش و در امنیت زندگی کنید 

و حامی ظالمان جلوتر از خود ظالمان وارد جهنم  ریاکارافراد متملق و چاپلوس و که  کنم می دآورییابه شاگردانم انتها 

مجبورند برای کسب منافع دنیوی خود انجام دهند توجیه ظلم است که  فروشان نیدیکی از کارهایی که این  چراکه شوند می

 گاهی بدتر از خود ظلم است.
 

 روز!  مسائل دربارهگفتمان  .04

 نمونه درباره توقیف روزنامه بهار!؟ وانعن به

 زندانی شدههم ! و نویسنده مقاله است شده توقیفیک مقاله درباره غدیر  به خاطر از جراید اعالم شد روزنامه بهار بعدازاینکه

این  اش الهمقشنیدم که نویسنده مقاله در  اتوبوس راه مدرسه ام... و در  "موضوع چه بوده؟!"پرسیدند:  سؤالیک  !؟ همهاست

را شفاف و واضح  مسئلهکه اگر قرار بود پیامبر اکرم )ص( حضرت علی )ع( را جانشین خود اعالم کند این  است نکته را گفته

از طرف یک نویسنده  سؤالیکه چرا برای طرح چنین  کنم می....! من تعجب  است نکرده این کار را پس حاال که کرد میاعالم 

 یها بودجهکه  -و ...  شناس اسالم. با این همه متفکر و روحانی و شود می ای یحجرخورد عصر قرن بیست و یکمی چنین بر

به نویسنده این مقاله و خوانندگان آن و هزاران نفر  سؤالداریم!؟ شایسته بود که جواب این  – شود میهنگفتی هم صرفشان 

ند یک مقاله تحت عنوان توانست مینمونه  عنوان به. شد یمرا دارند از طریق یک مقاله دیگر داده  سؤالدیگری که عین همین 

برای  سؤالیدر جواب آن مقاله بنویسند تا چنین  "آخرین فرستاده خداوند برای خود جانشین تعیین نکنند؟! شود میمگر "

 ....!تمام شداخص تشیع  طور بهبه ضرر آمران آن و  درنهایت. اما آن حرکت و برخورد نابخردانه شد میهمیشه پاسخ داده 
 

 جوک!!؟ .02

 ؟ نمونه:!گویم یمهر از چند گاهی جوک هم  هایم کالسالبته در 

. صاحب شود می ای ! ... در بازار متوجه چنین طوطیکند میرا  گو سخنیک حاج آقایی!؟ قصد خریدن یک طوطی  گویند می

! اما «مرگ بر انگلیس»بگو  گوید میطوطی  به آقا حاج. گوید میهر چه شما بفرمایید طوطی همان  گوید می آقا حاجطوطی به 

این طوطیان  خواهی یمکه اگر  کند می یادآوری آقا حاجو به  کند می یخواه معذرت! صاحب طوطی گوید میطوطی چیزی ن
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ی را بالفاصله یک پای طوط آقا حاجیا به نحوی به او فشار بیاوری!؟ و  یدار نگه اش گرسنهاعلیحضرت! باشد یا باید  بردار فرمان

 شود میخوشحال  آقا حاج. گوید می؟ طوطی بیچاره هم چنین . گفتم یا نگفتم!!«بر انگلیسمرگ »گفتم بگو  گوید میو  گیرد می

. و اعلیحضرت! ؟ نه ببخشید گوید میو طوطی نیز چنان  «مرگ بر اسراییل»بگو  گوید میو  گیرد میو بعد پای دیگر طوطی را 

و  دارد میو او را در بین هوا و زمین وارونه !!! نگه  گیرد میطوطیان شده هر دو پای طوطی را  یربردا فرمانکه مست از  آقا حاج

مرگ بر تو و قبیله تو که ملت رو استحمار و استعمار  گوید می بار ینا!؟ و طوطی بینوا اما «مرگ بر آمریکا»بگو  فرمایند یمامر 

 ....!؟! میلیون کردی و داری 11رو  لیونیمی 9و استثمار کردید!؟ مرگ بر تو که پراید 

 

 2جوک 

 استوارتر و آسیب هرروزموقت تهران، تحریم را از الطاف خفیه خداوند دانست که ملت ایران را  جمعه اماماله صدیقی  تیآ

 «!؟»کند یم تر ریناپذ 

 :باکالمیزصادق دکتر 

 ؛نمیلیون تومن میگیر 1منبری ندها میگن بعضی آخو

نفوذ کنه و حرفش بخواد ، ریلکس، عصبانی نباشه، کلمه حرف بزنه 81 - 11هر دقیقه هم ، ت طول بکشهساع 0اگه یه منبر 

این  «.الطاف الهی است ها میتحر:»یعنی وقتی میگه  ،تومن 431تومن تا  434میکنه از قرار کلمه ای حدود ، عمیق بشینه

 تومن !!!!...... 01111میشه 

اگر تعداد کلمات در دقیقه رو مساوی ؛ تومن میگیره 4111 «ساعتی»ون کار مشقت بارش با اریاضی دبیرستان  حاال یه دبیر

 ن ...قرو 3.1تا  قرون 8فرض کنیم میکنه از قرار کلمه ای 

سرنوشت ملتش ، برابر بیشتر از شنیدن حرف حساب پول میده 811تا  111حکومتی که برای شنیدن حرفِ مفت یعنی وقتی 

 همینه دیگه!!!

از زاویه قشنگی به این قضیه نگاه کرد.  واقعاً. هم جزء. ملت ایران حساب نمیشه اصالًباکالسه و  باکالمیزقدر این اقای چ واقعاً

 ؟!نظر شما چیه.

 

 !آقا حاجقماش راز طول عمر  .02

 

یم که راز طول گو عنوان نمونه به شاگردانم می پردازم. به هایم می بعضی وقتها به مطالب علمی خارج از درس زبان هم در کالس

 شود: عمر در چند نکته از جمله موارد زیر خالصه می

 یوگا. مثلپرداختن منظم به ورزش های مفید  .0

 نوشیدن به کرات و منظم آب سالم. .1

 استفاده کافی از لبنیات تازه و سالم. .9

 .و ارگانیک تازهو ادویه جات سبزیجات  ،استفاده کافی از میوه جات .4

 ی و چای سبز به جای چای معمولی.دمنوش های گیاه استفاده از .1

 استفاده از نان و برنج سبوس دار. .3

 استفاده از غذای تازه و سالم و نه غذای مانده و فاسد. .1

 استفاده از روغن زیتون )اصل( به جای روغن های معمولی. .8

 رورشی و یا گوشت قرمز و مرغ هورمونی.های پاستفاده از ماهی های آزاد به جای ماهی  .3

 ی از مواد مغذی همانند انواع آجیل.استفاده کاف .01
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 که تر این دست کشیدن از غذا خوردن قبل از احساس سیری.  و از همه مهم .00

 چیز بودن و مثل خر همیشه خوش بودن. ثل گاو بی خیال همهم، مثل گوسفند زندگی کردن .01

 

آن و بعد گریزی هم به  در انتها این نکته را هم به آنها یاد آوری می کنم که مهم عرض زندگی است و نه طول 

 سال زندگی می کند و عقاب که طول زندگیش به ده سال هم نمی رسد می زنم. 911تفاوت زندگی کالغ که تا 

 

 (در کالس زبان اجنوی!)درس خداشناسی  .01

آقای حسینی ساله!( از من پرسید:  04 –آید که یک بار یکی از دانش آموزان بسیار شلوغ و بی تربیتم! )اول دبیرستان  یادم می

او ادامه داد که در این مملکت هر  فقرا این نبود.ما کنم خدا وجود داشته باشد! چراکه اگر داشت وضعیت  من که فکر نمی

.. !؟! بعد که بررسی کردم متوجه شدم که این چقدر دعا و تالش می کنیم وضعیتمان بهتر که نمی شود بدتر هم می شود.

قیری هستند که به خدا و ... هیچ اعتقادی ندارند )فقر برابر است با کفر...(. در هر صورت من باید دانش آموز از خانواده اتفاقا ف

 کردم! بنابراین گفتم:  دادم و وجود خداوند را اثبات می عنوان معلم او و دوستانش در حد بضاعت خودم پاسخش را می به

یلی پیچیده ای هستند. بهر حال فرصت این را ندارم که به کل طور که می دانید انسان ها موجودات خ ها!؟ همان ببینید بچه

ابعاد فیزیکی و روحانی و توانایی ها و پتانسیل شگفت انگیز انسان و این نکته حیرت آور که بیش از هفت میلیارد انسان وجود 

و قابل درک برای شما بزنم این  ها همانند و هم شکل هم نیستند بپردازم. اما اگر بخواهم یک مثال کوچک دارند اما دو نفر آن

انسان که از یک توده کوچک چربی درست شده با آن همه کارایی و پیچیدگی  "چشم"است که آیا شما فکر می کنید که 

 خارق العاده به صورت اتفاقی پدید آمده است!؟

مشهد که در خراسان مه حوآموزانم یادآوری کردم که ما در حال حاضر در  مثال دیگری که زدم این بود که به دانش

رضوی که خودش یک استان در ایران هست می باشیم. و ایران در آسیا و آسیا در کره زمین واقع شده است. و کره زمین در 

آموزانم  باشد! ادامه دادم و به دانش کهکشان راه شیری که خود یک نقطه در گیتی که شامل میلیون ها کهکشان است می

 شد اگر ور کنید که چه میتوانید تص گفتم حال می

 شد... خورشید به مدت یک ماه خاموش می .0

 شد.... سرعت گردش کره زمین بیشر و یا کمتر می .1

 داد.... زمین جاذبه اش را از دست می .9

 کرد... به زمین برخورد می -از هزاران سنگی که هر لحظه از کنار زمین می گذرد  -یک سنگ آسمانی بزرگ  .4

 شد... تر و یا دور تر میکره ماه به زمین نزدیک  .1

 شد.... میو یا دورتر شد و به خورشید نزدیک تر  زمین از مدار خودش خارج می .3

 کرد... کهکشان راه شیری به یکی از کهکشان های مجاورش برخورد می .1

 شد... یک چاله آسمانی در مجاور کره زمین به وجود می آمد و زمین بلعیده می .8

 ... و....شد. کره زمین از درون منفجر می .3

 

این همه نظم در آفرینش این گیتی پیچیده به  آیا هنوز هم بر این باور هستید کهبعد از آن شاگردم پرسیدم که   

طور گفتم که به  صورت اتفاقی به وجود آمده باشد!؟ ادامه دادم که مشکالت و بدبختی های ما به خودمان بر می گردد... همین
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و ستم پیشه حاکمان ناالیق و مستبد یمان اجابت نشدن دعاها بی ثمر بودن تالش های ما و یلفرموده امام علی )ع( یکی از دال

 از ماست که بر ماست.... بعد به مسئله زیر پرداختم: –هستند. 

 

و این کتاب ترجمه آن  –چرا در آخرین کتابم که توسط انتشارات جنهل تهران چاپ شد اما توزیع نشد  .03

 شوند!؟ و نماز یا و عبادات خیلی از ما توسط خداوند قبول نمیام روزه  گفته -کتاب است

 
ام خالصه کنم باید  اگر بخواهم آنچه را که در یک بخش از کتابم )به زبان انگلیسی( گفتهبه دانش آموزانم گفتم که 

ض و فساد و غارت جانب بر این باور هستم که مادامی که دنیای پیرامون ما سر شار از ظلم و ستم و تبعی بگویم که این

ها بی تفاوت هستیم ما با آن  و ریا و استبداد هست و ما در عین نمازخواندن و روزه گرفتن و ... نسبت به عامالن آن

ها را سگ و خوک و میمون و کرگدن دید هیچ تفاوتی نداریم. دلیل این امر هم  زوار خانه خدا که امام صادق )ع( آن

سیاسی حاکم بر آن و شرایطی که در -ن و ... بدون درک جامعه و فضای اجتماعیواضح است: نمازخواندن و حج رفت

دهیم )که همان نفی شرک و  ظلم و ستم و  آن زندگی می کنیم و بدون پرداختن به فلسفه عباداتی که انجام می

. هم تمرین داده میمون و طوطی و .. –و بیهوده هستند.  ثتبعیض و فساد و غارت و ریا و استبداد است( کارهایی عب

 ....گویند و ذکر  مثل ما رکوع و سجود روندشوند و عادت کنند می توانند 

……………………………..…… 

Verily, a man hath performed prayers, fasts, charity, pilgrimage and all other good works; but 

he will not be rewarded except by the proportion of his understanding [of his milieu which 

includes the socio-political context in which he exists …]. Italics added. 

-- Holy Prophet Mohammad (PBUH)  

---------------------------------------------------------------------------  

 

 مطالعه کنید. 9متن انگلیسی این قسمت را در ضمیمه 

 
 

 «تأمل قابلو  توجه جالب»بازگویی خبریای  .01

. برای نمونه یکی از خبرهایی که در یکی از پردازم می هایم کالسدر  تأمل قابلبه بازگویی خبرهای  ها وقتبعضی 

 زیر:  قرار بهبود  «خبرهای متفاوت»در قسمت  «اسانروزنامه خر»به آن پرداختم خبری از  هایم کالس

 مجازات مخالفت با پوتین بستری شدن در تیمارستان است....

دادگاهی در روسیه پس از محکوم کردن یک فعال به دلیل ایفای نقش در اعتراضات علیه والدیمیر »فرانسه:  یخبرگزار

دوران شوروی  یها مجازات یریازسرگ عنوان بهاقدامی که  –ه شود پوتین دستور داد تا وی به یک تیمارستان روانی فرستاد

روسی را به دلیل فعالیت  خواه یآزادفعال  –شدید قرار گرفت. این دادگاه در حکم خود میخاییل کاسنکو  موردانتقادسابق 

این  -دگاه حضور داشت فعال حقوق بشر روس که در دا –علیه والدیمیر پوتین )و سپاه او( مجرم شناخت. لیودمیالالکسیو 

وحشیانه و عصر حجری روانی که در دوران شوروی سابق توسط رهبران دیکتاتور  یها مجازات یریازسرگحکم را 

  «خواند. – رفت یمکمونیست به کار 

و روشنفکر  تندروفعاالن سیاسی  معموالً ها دادگاهکه در زمان دوران شوروی  کنم می یادآوریانم آموز دانشبه 

تحت  آنجارا در  ها آن عمالًو  کردند میروانی به بستری در تیمارستان محکوم  یها یماریبرا با ادعای داشتن  خواه یآزاد

رهبران فاشیست و کمونیست که در عمل هیچ  های شکنجهبارز از  ای نمونهکه  دادند میروحی و روانی قرار  های شکنجه

تهران  «تیمارستان آزادی»روز روانه  48به مدت  0931البته من را هم در سال . .......!؟ ..باشد مید اعتقادی به خداوند ندارن

ی مرا کردند. ... های شکنجهخواهم گفت که چه کسانی و به چه جرمی این کار را کردند و در آنجا چه نوع  بعداًکه  اند کرده

 کل یوم کربال ... کل ارض عاشورا.....
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 یرضاخانم ناب محمدی از اسالم اطهار)ع( و تمییز اسال ائمهمعرفی  .21

اطهار )ع( به معرفی ایشان و ... بپردازم و  ائمهاز طریق فرمایشات و معرفی مرام و منش و نگرش  کنم میسعی 

 انم بگذارم!!! نمونه:آموز دانشرا به عهده  گیری نتیجه
 

 : 193صفحه  البالغه نهجامیر المومنین علی )ع(: 

والیت دارم استفاده کنم؟ به خداوند سوگند تا  ها آناز جور و ستم درباره امت اسالمی که بر  دیده یمآیا به من دستور     

 عمر دارم و شب و روز برقرار است و ... هرگز چنین کاری نخواهم کرد....

  

 

 مرگ بر آمریکا یا رابطه با آمریکا .20

عقل و است اما حاال که شرایط عوض شده  زمان جنگ خیلی ایراد نداشت شعارهایی از قبیل مرگ بر آمریکا در گویم یم

جز تعامل سازنده با دنیا نداریم.  ای چارهشعارها را به گذشته بسپاریم. در هزاره سوم  گونه اینکه  کند میمنطق ایجاب 

 ترسند یم.  بینند می درخطرکه منافع و قدرت باندی و گروهی خود را  رسد میبه نظر  اند مخالفکسانی که با این تعامل 

 خود را از دست بدهند.  یاندوز ثروتمنابع  درنتیجهقدرت و  مرور بهاین تعامل  واسطه بهکه 

 

تمام  که یدرحالجاجرم معلم بودم  یرآبادام)دومین سال خدمتم( وقتی در روستای  0911آبان  09که در  آید یمیادم 

بودند  شده ایی و راهنمایی در میدان روستا جمعان پسر و دختر مدارس ابتدآموز دانش طور ینهمهمکاران و مردم روستا و 

آمریکا سخنرانی کنم! و من نیز چون برای ایشان  یهعلمدیر مدرسه از من خواست که به آن مناسبت در حضور آن جمع 

ز که چند رو –مادر  روز به راجعبودم بعد از اصرار ایشان درخواست او را پذیرفتم اما به این شرط که  قائلاحترام خاصی 

شما به خاطر است صحبت کنم! و وقتی او و معاون دلیل را پرسیدند من گفتم حاال آمریکا یک غلطی کرده  –دیگرش بود 

 -ادامه دادم  که ینامردم هم که شده ول کنید. ادامه دادم که دوست ندارم از مرگ حتی برای آمریکا سخن بگویم. ضمن 

که شما روی  طور آنمن آمریکا را  -آمریکا در برخی موارد در تاریخ  جدای از سیاست استعماری پلید برخی دولتمردان

آمریکا  برعکسبلکه  دانم ینمکنم دشمن علم و هنر  یدتائرا در سخنرانیم  ها آنو انتظار دارید من  یدا نوشتهپالکاردهایتان 

و مجبورید دیر یا زود آمریکا را به رسمیت  این واقعیت را انکار کنید! توانید ینم. شما نیز دانم یمرا مهد علم و هنر و تمدن 

در  که اینکنم که دلیل اصلی  یادآوریباید  جا ینهم! البته در به سخنرانی درباره روز مادر کردمبشناسید. و بعد شروع 

سخنرانی کردم  هایش یاستسبوش و  یهعل شدت بهدر هند به نام صلح جهانی بود  1113که در سال  المللی بینکنفرانس 

دلیلش آمریکا صحبت نکنم.  یهعل «هیچ عنوان»ین بود که انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی هند از من خواسته بود که به ا

انجمن اسالمی هم خیلی زیاد من  ! ضمن اینکهآورده بود فارس یجخلبه سواحل را ش یموقع آمریکا ناوها هم این بود که آن

که  0914البته فکر کنم از سال  –د از همان زمان در لیست سیاه قرار گرفتم!!! اذیت کرده بودند. بگذریم. و ... و شای ار

نفر  1 معلم تربیتشهید بهشتی مشهد بودم وارد لیست سیاه شدم! در آن سال از کل  معلم تربیتسال آخر دانشجوییم در 

بودم! سه  شدگان دعوتن یکی از !؟ دعوت شدند و مکه از تهران آمده بودند آقا حاج 9اختصاصی! توسط  یا مصاحبهبرای 

 دار یندرا از افراد  معاونین خودتانلیت بزرگ بدهیم مسئواگر ما به شما یک »سوم این بود:  سؤالاز من پرسیدند و  سؤال

 شان تدبیری یبو ناکارا که  مغز سبک دار یندو یا از افراد متخصص؟! و من گفتم افراد متخصص را بر افراد  کنید میانتخاب 

!.... که سال بعد مرا انداختند در روستای شوقان دهم میترجیح  کشد یمدین را در اذهان جامعه به صلیب  درازمدتدر 

که کالس دوم  0938ان اول راهنمایی حرفه و آمادگی دفاعی درس دهم!؟ بگذریم. شاید هم از سال آموز دانشبجنورد تا به 

را در  یا مسابقهکه در آن سال بخش انگلیسی رادیو آمریکا  آید میادم بودم!؟ ی قرارگرفتهدبیرستان بودم در لیست سیاه 

آینده ایران را در اواخر اولین دهه قرن بیست و یکم  ،یا هسته مسائلشما با در نظر گرفتن "مطرح کرد:  سؤالفرم یک 
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دم که تا آخر آن دهه توضیح دا 4انگلیسی ناقص خودم در یک صفحه کاغذ آ  زبانو من با  "؟کنید می بینی پیشچگونه 

از و بعد از دو ماه  –)!( کند میه کشورهای دوست نیز صادر ایران به تکنولوژی بمب اتم دست پیدا خواهد کرد! و آن را ب

و کاله مرغوب با آرم رادیو آمریکا به همراه کاتالوگ رادیو آمریکا و  شرت یتیک  –کلی جایزه برایم فرستادند! رادیو آمریکا 

که  طور همان -خودشان  –در عمل  –اما  پسندند می!؟ در ظاهر این نظرات من را نها یبعض هرچندبگذریم. البته  –....!؟! 

اشاره آمریکا این شیطان بزرگ را به رسمیت بشناسند و با او مذاکره کنند و تعامل  ینتر کوچکحاضرند با  - اند دادهنشان 

 !...دهند میقرار  فشار تحتو مطرود و  نامند یمانقالب و ...  های ارزشو  نقالبضدابرقرار کنند ... اما افرادی همانند من را 

 

 

 برای آشنایی بیشتر راجع به مسایل دیهری که من در کالس یایم برای ارتقای بینش اجتماعی-

 مصاحبه یا ،، یادداشت یاسیاسی دانش آموزانم در کالس یایم به آنها می پردازم کتب، مقاالت

ی اینجانب را در رزومه، وبالگ و وب سایتم که در آخرین صفحه این کتاب آمده و سخنرانی یا

 اند ببینید.
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 2ضمیمه 

 به خدمت گیری تکنولوژی اینترنت در محیط یای آکادمیک

Web-Based Competitive Team-Based Language Learning:  

Enhancing the Efficiency of Distance Learning 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

Note: The same procedure could be implemented at class level 
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 Analyzing the learners’ needs; 

 Defining the objectives; 

 Designing the syllabus; 

 Developing authentic and engaging 

instructional materials; 

 Designing fair and motivating  

   evaluation systems; 

 Defining and configuring the services  

 that are to be available to learners; 

 Training teachers and evaluators  

   (offline and online training); 

 Synthesizing and canalizing the  

   efforts of different sectors; 

 Encouraging the conductors to keep 

abreast of the latest developments in 

in the field; 

 Creating and monitoring opportunities 

for for critical engagement of the 

stakeholders, and 

 Integrating online learning with 

    computer learning and face to 

    face learning. 

 

 On time delivery of high-quality services  

 Appropriate course changeover and 

administration of new course; 

 Providing learners with guidelines, time 

   table, etc.;  

 Giving learners access to a wide range of 

communication tools to select the tools 

that better help them obtain “live”  

content and information, and 

 Adaptation of the course for facilities, 

conditions and needs 
 

1.    Focusing on intended ability levels of learners; 

2. Generating new tasks with the desired components in a structured manner. These can be 

done based on a systematic analysis of prototype tasks with identified characteristics which 

are fed into a database;  

3. Targeting at the assessment of test takers' performances/abilities in real-life situations. 

Simulation tasks allow test developers to elicit contextualized, integrated performances 

that closely resemble those in real-life L2 interactions; 

4. Computerizing delivery of tests through the internet should be on time, the allocated time 

for its completion should be clear, and the evaluator should be online to facilitate the 

process of test taking-through computer-based testing (CBT)/computer adaptive testing 

(CAT), and 

5. Focusing on bringing and establishing both individual responsibility of all groups’ members and 

positive interdependence among group members. 

 Focusing on establishing and 
developing a culture of learning in which 
bilateral responsible interactive learning 
is emphasized; 
 Effective contextualised 
conveying of material which is supposed 
to be followed both by online and by 
offline exercises and quizzes, and  
 Appreciating authentic and 
mutual communication as well as 
relevant, immediate, and 
comprehensible feedback 
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 8ضمیمه 

 نامه سرگشاده من به فانی )وزیر آموزش و پرورش(

 نامه سر گشاده یک معلم به دکتر فانی

 حسینی محمدحسندکتر سید 

 !؟ مشهدآباد قاسممعلم مدرسه راینمایی! رافتی 

هستم که علیرغم اینکه به حرفه خود که همان تدریس و روشنگری است عشق  زوبوممریکی از هزاران معلم این  جانب نیا

ی و گازانبری ها روشخدمت در نهادی هستیم که با پادگان نظامی هیچ تفاوتی ندارد و به  به  محکوماما از بد تقدیر  میورز یم

که بیش از ده بار از طریق سایت  ام نامه ارائهبه  اًصرفالبته پادگان نظامی برای امثال من! در اینجا  -. شود یمفاشیستی اداره 

تا از این طریق خوانندگان محترم با زوایای  پردازم یمبرای فانی فرستادم و پاسخی دریافت نکردم  وپرورش آموزشوزارت 

 ند. جمهوری اصالمی ایران آشنا شو وپرورش آموزشو طراحان و گردانندگان  مسئوالنپنهان نگرش و سیستم مدیریتی 

  به دکتر فانی! جانب نیانامه 

 بسم ا.. الرحمن الرحیم

 وپرورش آموزشوزیر محترم  ،جناب آقای فانی

 مشهد وپرورش آموزشتوسط حراست  جانب نیاموضوع: آزار و اذیت و تحقیر مکرر  

 با سالم و خسته نباشید. 

خیلی از مسئوالن هستند که برای تحقیر هم د که هنوز تا متوجه شوی دهم یاین نامه را خدمت شما ارائه م احتراماًآقای وزیر 

اجازه دهید مستقیم . کنند یعمل م "شیطانی"و حتی  "دیکتاتور مابانه"و "ی فاشیستیها روش"به و  "یفراقانون"منتقدان 

طرفه وپرورش دو سخن گفتن با شما! از طریق سایت وزارت آموزش کردم یفکر مبروم سر اصل مطلب! واقعیت این است که 

شرایطم بلکه بماند که  دریافت نکردمپاسخی که  ام اما مشکلم را مطرح کردهاین نامه را فرستادم و بار  01خواهد بود! بیش از 

 !؟ شود یروز بدتر م دارد روزبه

 : کنم یمیی که در حق من شده است را در زیر خالصه ها ستمو  ها ظلمبرخی 

 کهیادی در مشهد و بجنورد و شهرهای حومه تدریس داشتم. اما از موقعزی یها که داشتم در دانشگاه سانسیل فوق

 یها بر نهادینه کردن اصول دموکراسی )اسالمی( در نسل فردا جهت برانداز نگارش رساله دکترا و اولین کتابم را که تمرکز آن

در هند شروع کردم  0981ال در س که سرشار از ظلم و ستم و تبعیض و فساد و غارت و ریا هستنداستبدادی  یها حکومت

وزارت علوم وقت یک مافیای صاحب نفوذ و قدرتمند و ار و اذیت زشدت تحت آ شرایطم بسیار پیچیده شد!؟ در آنجا به

نیست و  ها آنی وحشیانه زیادی کردند که در اینجا مجال پرداختن به ها تیاذو آزار و  ها یواقع شدم. کارشکن (نژاد ی)احمد

برگشتم دیگر در هیچ دانشگاهی حتی در پیام نور در روستاها هم به ایران و وقتی ز آنها فیلمی خواهم ساخت. انشاا... روزی ا

ام و در  نوشتهتخصصی کتاب  01مقاله و  11است که بیش از  یاین در حال !؟حتی اجازه تدریس نداشتم چه رسد به جذب

 ....ام ن چاپ کردهآلمان، لهستان، ترکیه، هندوستان و ایرا آمریکا، کانادا،

از زوایای  تابند یبرنمو  میگو یم میها کتابو یا مقاالت یا  میهای که در کالس ا جمله. جهت اطالع شما به ازای هر ...

بارها  سایت شخصیم را هک کردند.... پردازند یممتفاوت به ویرایش مقالت و کتابهای من و به آزار و تحقیر و تهدید من 

را سوزاندند و ... من مجردم و ایشان هر وقت اراده کنند  مییشو لباسو رسیور و تردمیل و تلویزیون و  کردندام را جمع  ماهواره
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از . کنند یم تر تنگو  تر تنگبر من  روز روزبهعرصه را در آموزش پرورش هم که رسمی هستم وارد آپارتمان من می شوند و ... 

و بعد از اینکه با درخواست هیات علمی شدن من ن انگلیسی گرفتم که مدرک دکترای تخصصی در آموزش زبا 0981سال 

به یکی از همکاران معلم آموزش  -اند!؟  موافقت نکرده اام ام موسسه زبان داده سیبارها درخواست مجوز تأسمخالفت کردند 

حیوان با من برخورد کردند و همانند  وپرورش آموزشبا همکاری حراست  ابتدایی! مجوز موسسه زبان دادند اما به من ندادند!؟

و نهایت تالش خود را برای در فقر و زندگی من را تحت کنترل و مدیریت خوددارند.  یها !؟ تمام امور و جنبهکنند یهنوز هم م

ی ا خامنه! چون معتقدند من دشمن دهند ینمحتی اجازه ازدواج هم به من  – برند یممن به کار  داشتن نگهفالکت و بدبختی 

ی ا خامنه"معتقدند  ها آنکه  میدان یماست! همه  "کوثر"ی ا خامنه ها آنشوم چرا که از دیدگاه  "ابتر"و بنابراین باید هستم 

و به همین دلیل نهایت تالش خود  هاست آنیک شعار نیست بلکه باور  صرفاً ها آناست دشمن او ابتر است. ... این برای  کوثر

 ....کنند یمخالفان را جهت عملیاتی کردن آن در مورد م

در  میهای از کالس کیدرمعاویه و سپاه اهریمنی و غارتگرش  هیعلکه در ماه محرم  میها صحبتامسال به دلیل 

دبیرستان رنگرز مشهد داشتم حراست که طبق معمول از طریق موبایلم شنود داشت مرا خواستند و از آن دبیرستان توسط 

ابالغم را برای درس  31-34و برای سال بودن! اخراج کردند!؟  هیفق تیوال! و ضد نقالبضدامدیر در جلو همکاران مرا به جرم 

این سخنرانیم را که در مسجد شهرمان هم کرده بودم  -( زدند!؟ آباد قاسمدر حومه مشهد ) "مدرسه راهنمایی"دادن در یک 

مرا در کمال بهت و  0931سجد شهرمان در سال سخنرانی در م نیبعدازادر وبالگم که در منابع آمده است ببینید... البته 

و تحقیر کردند که  "شکنجه فیزیکی و روحی و روانی"روز در آنجا مرا  48حیرتم روانه تیمارستان آزادی!؟ تهران کردند!!!!؟و 

ی از آن هم فیلمی وحشتناک ساخت و به همه فهماند که حکومت ما یک حکومت فاشیستی است و نه اسالمی... حت شود یم

 شاه با خود خامنه ای که در صدد براندازی شاه بود اینگونه برخورد نکرد....

ی هم از من بازجویی و تفتیش عقیدتی کرد که من س یب یبمصاحبه من با تلویزیون  دربارهحراست اداره  ضمناً 

ال من انتظار دارید راجع ثور از امما در سطوح باال حتی با شیطان بزرگ! ارتباط دارند چط مسئوالنپاسخ دادم که وقتی  تاًینها

 ها آنبا  - دیا کردهکه همانند خودم مطرودش  –به یک موضوع علمی )علل ناکامی آموزش زبان در ایران( و در مورد کتابم 

 راهبرد ارائهدر این کتابم به  که نیای ادآوریمصاحبه را هم در وبالگم که در منابع آمده است ببینید....  -مصاحبه نکنم!؟

 .! ام پرداخته خواه تیتمامی خودکامه و ها حکومتآموزشیم جهت براندازی 

اند که استعفا دهم!؟ یا  از من خواسته هابار : همزمان با فشارهایی که بر من می آورندشد یمختم  جا نیهمکاش به 

تنها برادرم و پدر پیرم را خواسته ؟! خودکشی کنم!حتی کنم!؟ و یا از ایران بروم!؟ و یا  دیباز نشسته شوم! و یا خودم را بازخر

 "تیمارستان"را در نظر نگیرم مرا به  ها آنی ها شنهادیپادامه دهم و  ها صحبتبودند و گفته بودند که اگر به این نوع تدریس و 

به تیمارستان ترکیه داشتم )قصد فرار از ایران را داشتم( در تهران مرا گرفتند و  تیبلی که زمان هم باالخره!؟ و فرستند یم

و  "فیزیکی"ی شکنجه ا انهیوحشروز من را به طرز  48تهران!؟ در آنجا  "آزادی"که گفتم به تیمارستان  طور همانفرستادند!؟ 

تا روزی تمام این  مانم یمزنده  توسط یک تیم روانشناس متخصص به سرپرستی دکتر فوده. -دادند  "روحی و روانی"

 نیچن نیای با من ستیفاشی ها روشخواهم گفت که چه کسانی و چرا و به چه جرمی و با چه را به تصویر بکشم.  ها تیبربر

مثال یکی از شکنجه هایی که من را می دادند این بود که به محض اینکه شبها خوابم می برد یک نفر )به ظاهر دیوانه(  کردند...

؟ من می کرد!؟ نکته وحشتناکتر این بود که اسم و که کنار تخت من تختی داشت می آمد باال سر من و شروع به بوسیدن!

 سالم بوده با او رابطه جنسی داشته بودم! 01فامیل این فرد اسم و فامیل فردی بود که معتقد بودند و جار زدند که من وقتی 

 1101ال که در س یالملل نیوپرورش )دکتر حاجی بابایی( در اجالس ب را با وزیر وقت آموزش یبرخی از چنین مسائل  

این بود که مرا که برای ارائه  اش جهیدر تهران بود مطرح کردم و به او گفتم که او و سپاهش سرتاسر ریا و تزویر هستند اما نت

روز بدتر  ام دعوت کرده بودند از آن اجالس اخراج کردند! و.... حتی با آمدن آقای دکتر روحانی شرایطم دارد روزبه مقاله

فقط به خاطر شعارهایش و به خاطر اینکه نگرشش  –و ... نکردم  میها و تبلیغی که برای ایشان در کالس!؟ )چه تعریف شود یم
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متری در  4دیدم(. و حاال به دلیل اینکه ازنظر مادی قادر به ادامه زندگی نبودم یک دفتر کوچک  تر یروزتر و منطق را به

وپرورش آمدند و گفتند باید  هنوز چند روز نگذشته بود که از آموزشبا هزار مکافات کرایه کردم اما )حومه مشهد( آباد  قاسم

و  نژاد یسالیان قبل در زمان احمدی اینکه ادآوری -و جریمه هم باید بدهم!؟  کنند یدفترم را هم ببندم وگرنه پلمپش م

که گفتم بعد از روی کار  طور هماناما هم تدریس کنم.  "رشته خیاطی پسران –دوم دبیرستان "سپاهش اجازه دادند که در 

در  سانسیل این در حالی است که افراد لیسانس و فوقزدند.  "مدرسه راهنمایی"آمدن دکتر روحانی ابالغم را برای تدریس در 

اما امثال من حتی  شوند یعنوان معلم نمونه کشوری هم معرفی م ها و... هستند و به دانشگاه فرهنگیان و پژوهش سراها و گروه

برای دفترم نه تابلو زدم و  زنند یدر تعقیب من هستند و رد مرا بو م دانستم یقویی که داریم...!؟ بگذریم! من که مومه زبا آن ر

این در کارشکنی کردند که من دفترم را جمع کردم و قراردادم را با مالک فسخ کردم.  قدر آنو نه ... اما بازهم به سراغم آمدند!  

ضمناً حقوق من با مدرک دکترای  -ها کاری ندارند! ن مجوز روبروی من فعال است اما با آنحالی است که یک موسسه بدو

صد هزار تومان است اما حقوق برای نمونه روحانی مدرسه امان که  و شش ونیلیم کیسال سابقه کاری ماهی  03تخصصی و 

 ها بود!؟ الب ما برای پابرهنهصد هزار تومان!؟؟ .... انق دو میلیون و هشت "تحصیالت حوزوی"مدرکش خورده 

ار و اذیت روحی زساعته مرا تحت کنترل و آ 14از طریق تلفن همراهم  ژهیو چه کسانی هستند اما به دانم ینم که نیخالصه ا  

که ی و یا کتابو یا مقاله  میگو یکه م یا به ازای هر جملهمرا تحت نظر دارند و  نیآنالکه گفتم  طور و روانی دارند!!؟؟ همان

فشار روحی روانی قرار  و یا ما را تحت دهند یبه من یا به زندگی من و یا نزدیکانم م یریگ کی دیآ یکه خوششان نم سمینو یم

ایران برای وحشتناک است اما واقعیت این است که  –ندارم  یوکار مختل و فلج شده و اجازه هیچ کسب ام ی....زندگدهند یم

 ادیوز ها را کم زیر نظر دارند و محتوای آن یا لحظه سمینو یرا که در اتاقم م ییها االت و کتاب! مقاست من تبدیل به زندان شده

نظامی هستند که منافع خود را درگرو  یها ژنرال -ها و رفتارشان  ها، منش با توجه به نگرش -!؟! این افراد کنند یو سانسور م

 برای آشنایی بیشتر با رفتارهای ایشان با من وبالگم را ببینید. ..! . نندیب یمحصور کردن اندیشه و قلم و زبان امثال من م

همه و همه تنها  -- خورم یقرص فشارخون و دو قرص اعصاب م 9اکنون به خاطر این رفتارهای وحشیانه روزی  البته هم

از سر زندگی کنم و  خواهم یم اگر ندیگو یسپرده بودم... و هنوز هم به من م و من اما دل خواست یبه جرم اینکه او سرسپرده م

به بیماری قند و سرطان هم مبتال نشوم قلمم را کنار بگذارم و از ظلم و ستم و فساد و غارت و ریا و تا  بردارند دستمن 

وقف دین جدم و مکتب موالیم علی )ع(  –اما قلمم توتم من است حضرت آقا. ..... استبداد تحت لوای اسالم نگویم و ننویسم!؟ 

 ست. 

ساختار نامید بلکه شبه ساختاری مختل است  توان یما را نم گوسفند پرور وپرورش آموزش که کنم یم یادآوریدر خاتمه 

 شود یمو حراست پاسداری  یا گونه شده است و از آن به "طراحی"تر  تر بزرگ که برای حفظ اقتدار ظاهری ساختارهای مختل

 چراکه تابد یاصالح بنیادین را برنمی و خواه هیچ نوع تحول -ام  کرده اشارهه آن ب میها کتابکه من بارها در  طور همان –که 

 ...  .اصالحات در تضاد با بقای این سیستم و رژیم )آموزشی( است

 و من ا... التوفیق

 با احترام ....

ز طریق رهبران غربی به یادآوری: بعد از نتیجه عکس گرفتن از این نوع نامه ها دو نامه به زبانهای انگلیسی و فارسی ا

 رهبر ایران نوشتم! که کاش نمی نوشتم!!!! وبالگ و وب سایتم را ببینید.

=============== 

 

 

 

 



 دکتر سید محمد حسن حسینی – : کاتالیزور و اسلحه آموزشی من!"ی تیمی رقابتییادگیر"

 

211 
 

 

  4ضمیمه 

  جانب این رزومه
IInn  HHiiss  NNaammee  

DDrr  SS..MM..HH..HHoosssseeiinnii’’ss  CCVV  

Seyed Mohammad Hassan 
Hosseini  

PhD (ELT)  

Mashhad,  
Iran                          

 
April 2006/ 

Revised, 01 June 2018 

 
http://drelt.ir 

 
http://beyondelt.blogfa.com 

 
mhhosseini2020@gmail.com 

  
 

Ph: + 98 9153852599    
  

 

 

……………………………..…… 

Educators, in the present dog-eat-dog world context of racism, injustice, and despotism should play their roles as intellectual sources of critical 
awareness and attitudinal change -- for uprooting any sources of Hitlerian outlooks, oppression, corruption, terror and bloodshed, and destruction 
from among their societies. Teachers are, thereby, AGENTS OF CHANGE and development. Hence the necessity of realising and the very need for 
redefining 'teaching' as a complicated 'edu-political process' which involves democratic thinking – at the global level, and diplomatic acting – at the 
class level, if we want to contribute to global peace.  

-- The Author, S.M.H. Hosseini 
----------------------------------------------------------------------------------------  

To 

The Vice-Chancellor (for Academic Affairs) 

Sub: Applying for a position as a full-time lecturer 

Dear Professor, 

I have a PhD in ELT from India and am interested in applying for a position as a full-time lecturer at your prestigious university. I have to my credit 20 
years experience in English language study and English language teaching both in Iran and overseas. Please see my resume enclosed. It highlights my 
qualifications and accomplishments.   

 

As a member of ELTAI, India, and ELTeCS, British Council, England, i have attended and also conducted several workshops for (language) teachers. My 
research foci are on various facets of Teaching Methodology and Applied Psycholinguistics, particularly with reference to the context and the process of 
learning/living. Other areas of my interest involve two pivotal strands of ELT in today-world context: Online teaching programmes and teacher training 
courses. Translating didactic theories into pedagogical skills is also among my favourite exercises: In my 13th book, published by Jungle Publications, i have 
suggested ‘language’ as a ‘liberating agent’ in my ‘Cognitive Socio-Political Language Learning Theory’, based upon which i have developed my innovative 
instructional weapon, a weapon for the overthrow of dictatorship: See the VIDEO @   https://youtu.be/cPtOUaIkJlk   I have also introduced my 
'Multiple Input-Output Hypothesis' in this book. This book of mine was selected as the best book in the field of ELT in “Roshd Book Festival” in Tehran, 
in January 2014. (See http://samanketab.roshdmag.ir/fa/news/1375)   

Apart from the 120 articles and the 20 resource books/theses i have succeeded to present/launch, i am working on 3 other books along with more than 5 
articles. Most of my pen products have been on issues like history of ELT, task/learner/learning-centred instruction, on-line (language) education, 
EFL/ESL teacher education, pedagogy of the oppressed, critical thinking, philosophies behind politics of educational regimes in corrupt systems, 
multicultural education, and world peace.  

I hope my professional background and creativity, my deep enthusiasm for teaching, writing, research, and working and flourishing in a team, and, of 
course, my plans for developing your esteemed (English) department could motivate you to consider my request. I would welcome the opportunity to 
discuss matters of your interest in person, at a face-to-face interview. Should you want to meet me, please contact me via my cell phone or emails. 

For your information, i have been serving the Ministry of Education of Iran (Mashhad Education Office) as a registered employee since 1992, but i think i 
could do something more than teaching A, B, C to junior high school students. I would like to play a more significant role. 

Thanking you for your kind consideration and time. 

Sincerely yours, 

                                                         
Seyed Mohammad H. Hosseini,  

PhD (ELT), Mashhad, Iran                                                                                                  

 c.CV 

 

http://drelt.ir/
http://drelt.ir/
http://beyondelt.blogfa.com/
http://beyondelt.blogfa.com/
https://youtu.be/cPtOUaIkJlk
http://samanketab.roshdmag.ir/fa/news/1375
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VITA 

................................................................................ 

"Dr S.M.H. Hosseini could be an effective team-leader and facilitator. He could be a valuable asset to any institute 
of higher learning committed to academic excellence and to the cause of nation building. He has also the capacity 
for hard work."                                 

-- Prof. S. M. Dasan – Dr Hosseini PhD Guide, India 

------------------------------------------------------------------------ 

SEYED MOHAMMAD H. HOSSEINI  

PHD (ELT)    

                                                                                    

PERSONAL INFORMATION 

Date of Birth  May 22, 1973 

Place of Birth  Garmeh, Bojnord, Iran 

Marital Status  

Qualifications  

Personal Interests 

 Single  

AD (ELT), BA (ELT), MA (TEFL), PhD (TESOL)  

 Studying, Writing, Martial Arts (Kick Boxing), Basketball 

ACADEMIC CHRONICLE 

1. PhD (TESOL), Mysore University, Mysore, India,  January 2009 
2. MA (TEFL), Garmsar Azad University, Garmsar, Iran, October 2000  
3. BA (ELT), Mashhad Azad University, Mashhad, Iran, June 1997 
4. AD (ELT), Mashhad Teacher Training Centre, Mashhad, Iran, June 1994 
5. Diploma (Natural Sciences), Modarres High School, Garmeh, Iran, June 1990 

 
TEACHING EXPERIENCE 

2008 to date: 

 

2005-2007: 

 

2001–2004: 

 

1998–2000: 

 

1994–1997: 

 

'Teacher' at Mahmoodieh High School. But i am at the same time managing some 
conversation as well as TTC crash courses in my own office in Mashhad, Iran. I 
am also writing articles and MA as well as PhD proposals and theses. 

PhD scholar. Also, i have the experience of teaching English at Mahajana First Grade 
College, Mysore, India.   

Part-time lecturer at Mashhad, Bojnord, Quchan, Torbat Heydaryeh, Neishabour, and 
Golbahar universities, in Iran – Cooperating with the Departments of English, Science, 
Computer Engineering, Mathematics, Statistics, Mechanics, Psychology, Education, 
Agriculture, etc.   

Instructor at Jihad Daneshgahi, Hafez, Almizan, and Sadra language institutes. Also 
instructor at Amir Kabir and Khazra nongovernmental pre-university centres, and 
Modarres high school – in Iran. 

'Teacher' at different junior high schools in some remote villages – in Iran. 

 

RECENT COURSES TAUGHT  
1. T.T.C. Crash Courses; 
2. Teaching Methodology;  
3. Techniques in Testing; 
4. Reading and Reading Skills and Strategies; 
5. Writing and Writing Skills and Strategies; 
6. Advanced Conversation;  
7. Modern Grammar; 
8.   Phonology; 

 

9. English for Education;  
10. English for Marketing;  
11. English for Agriculture; 
12. English for Science; 
13. English for Computer Engineering; 
14. English for Mathematics and 

Statistics; 
15. English for Mechanics; 
16. English for Psychology.  

 

OTHER ACADEMIC SERVICES 
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1. Editor , of “International Journal of English Language Teaching”, in the US. 
 

2. Editor , of Journal of “English Language Teaching”, in Canada. 

3. Writer and guide, of MA and PhD theses / dissertations. 

4. Instructor, of ‘Teacher-Training Workshops’ on my “Cognitive Socio-Political Language Learning Theory” for the heads of English 
Departments in Mashhad, Education Office English Department, Mashhad, Iran; 2014 

5. Instructor, of my ‘T.T.C. Crash Courses’ for English language Teachers, Organised by Apadana Institute, Mashhad, Iran; 2013 

6. Instructor, of ‘Teacher-Training Workshops’ on "Research and Research Methodology” for the Educational Research Centres' 
Representatives in Mashhad High Schools, Mashhad, Iran; 2015 

7. Instructor, of ‘Teacher-Training Workshops’ on "Cooperative Learning Methods” for the Educational Research Centres' 
Representatives in Mashhad High Schools, Mashhad, Iran; 2015 

8. Instructor, of ‘Teacher-Training Workshops’ for the Heads of Departments, Organised by Education Department, Mashhad, Iran; 
2004 

9. Instructor, of ‘Teacher-Training Workshops’ on my “Didactic Weapon” for the English teachers in Mashhad, Education Office 
English Department, District No.1, Mashhad, Iran; 2014 

10. Instructor,  of ‘Especial Conversation Crash Courses’ for Khorasan and Qod’s journalists and correspondents, Held at Sama Centre 
No. 1, Mashhad, Iran; 2003 

11. Instructor, of ‘Teacher-Training Courses’ for EFL teachers, Held at Education Department, Jajarm, Iran; 2000 
 

Published Books 

 

NOTE: If interested, search the titles of my books and articles through your internet and study them. 

1. ‘Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need For A Radical Reform', Tehran: 
Jungle Publication, 2012 / ISBN: 978-964-981-883-2  

The new edition of this book was published in Germany under the title of  

2. "Competitive Team-Based Leaning" Beyond Current didactic Methods", LAMBERT ACADEMIC Publishing. 

Note: This book was selected as the best book in Iran “Roshd Book Festival” in January 2014. 

This guidebook seeks to throw into relief the relationship between theory, research, innovation, and application with reference to the 
conventional innovative methods/approaches. Importantly, it brings into sharp focus the author's 'inimitable' revolutionary pedagogical 
innovation as a pragmatic solution to the present socio-educational problems. The nature and the characteristics of this world-class innovative 
approach not only contribute to language learning (strategies) and excellence in the learning. They likewise promote true and flexible active 
learning, interactive competence, long-term retention, and especially the acquisition of some crucial habits of mind such as objectivity, and critical 
and creative thinking. Another outstanding feature of this fundamentally different approach to ELT refers to the fact that it facilitates tomorrow 
citizenry to instil humanitarian interpersonal skills and democratic values, principles, and norms which are essential requirements for successful 
life-long learning, working, interdependence, and survival in today world context. Considering its magic transforming power for converting today 
students/objects to Agents of change or the Subjects who have the capacity to influence the world, Dr Hosseini's innovation is in essence a 
'catalyst for change'. It is an incommensurable edu-political approach to the empowerment and the emancipation of the oppressed, and in fact, 
an apt strategic instructional 'weapon' for the elimination of dictatorship/apartheid. CTBL, Dr Hosseini's realistic approach to liberal 
education is an ensured pathway to human security, development, and prosperity. 

This seminal 736-page volume has special foci upon: 

1. Penetrating deep into the conventional antediluvian dictatorial didactic regimes, which cherish the Banking Method, and excoriating the 
beyond; 

2. Shedding light on the chronological development of language teaching methodology for justifying the need for accommodating Dr 
Hosseini’s innovation in education regimes; 

3. Engineering the conventional educational methods and approaches towards CTBL; 

4. Differentiating CTBL from other innovative methods/approaches, and discussing the significance and relevance of this holistic 
approach against the backdrop of ongoing globalisation which means a great deal of competitive spirit in today world context; 

5. Bringing to the fore the author's Multiple Input-Output Hypothesis and Cognitive Socio-Political Language Learning Theory, which is 
the core of theoretical foundations of CTBL;  

6. Implementing CTBL via the emerging online technologies state/country wide, and 

7. Stimulating the readers' critical, analytical, and creative thinking skills, and promoting their personal growth especially through the 13 
chapter-end thought-provoking discussion questions.  

This invaluable resource manual will be of immense help particularly to those educators who are committed to the cause of peace building. As a 
gold mine of the latest issues in ELT, it will also be found highly useful for ELT students, teachers at all levels, and in-service programmes and 
seminars for instructors. Policy makers, educationalists, researchers, syllabus designers, and material developers could also take note of the 
noteworthy benefits this manuscript along with its accompanying DVD proposes. 
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3.  ‘Teach Language: A Practical Crash Course’, Germany: Scholars’ Press, 2013  / ISBN: 978-3-639-70551-5 

This 169-page guidebook brings into sharp focus some effective techniques for teaching vocabulary, grammar, reading, writing, listening, 
speaking, and language learning strategies at primary, secondary, and collegiate levels. Some effective guidelines have also been provided for 
Online Teaching.  

       Importantly, this manual throws light on chronological development of ELT in an attempt to introduce CTBL, the author’s pedagogical 
innovation. The nature and the characteristics of this world-class innovative approach not only contribute to language learning (strategies) and 
excellence in the learning. They likewise promote true and flexible active learning, interactive competence, long-term retention, and especially the 
acquisition of some crucial habits of mind such as objectivity, and critical and creative thinking. The mechanisms underlying the implementation 
of CTBL as well as presentations and classroom techniques in classes where this approach may be applied have been illustrated. Dr Hosseini’s 
sample lesson plans and CV have also found a place in this book. 

This must-read guidebook along with its accompanying DVD will be of immense help to whoever wants to teach language. It is helpful 
particularly to ELT students, language teachers at all levels, and in-service programmes for instructors / T.T.C. crash courses.  

4.  ‘Cooperative Learning Methods + 1: Research and Innovation’, Germany: Scholars’ Press, 2013  / ISBN: 978-3-639-70309-
2 

This 353-page resource book goes beyond the present methods of Cooperative Learning and puts forward the author's strategic approach to the 
empowerment of the Other. Through this approach tomorrow citizenry would be more creative as well as critical and risk taker in thinking. As 
such, they would contribute to more humane and civilized societies and world peace. Time is opportune for the implementation of such an 
approach in today educational environments, from primary to collegiate levels. 

It should be mentioned that this book is the revised form of my doctoral dissertation the title of which was:  
"Effectiveness of Cooperative Learning Methods: A Study with Iranian and Indian Undergraduate Learners". Below is the abstract of this 
Research Study: 

This comparative empirical research study sought to explore and examine the complex effects of my instructional innovation, Competitive Team-
Based Learning (CTBL), with Learning Together or Cooperative Group-Based Learning (CGBL), developed by Johnson and Johnson at the 
University of Minnesota in the USA,  and the Traditional Lecture Method (TLM) on Iranian and Indian EFL/ESL undergraduate learners’: (a) 
reading comprehension in English, (b) language learning strategies, (c) attitudes towards English language learning and the select teaching 
methods, and (d) retention of information. All these objectives were addressed with respect to different-level achievers of the target groups with 
the help of field studies and experiments in Iran and India. Twelve hypotheses were developed to see the effectiveness of the select three 
teaching methods with regards to the objectives of the study.  

         One hundred and ninety-two second-year Engineering students from two colleges – one in Iran and another in India -- served as the 
subjects of the study for nine weeks in three groups in each country. All the groups were subjected to a reading course with the same schedule of 
instruction and the teacher. While positive interdependence was encouraged in the CGBL classes in order to ensure inter-group collaboration for 
the attainment of the groups’ shared learning goals, inter-group competition was patterned in the CTBL classes so as to motivate the teams’ 
members to work together and compete against the other teams in course of pursuing their teams’ outcomes. And neutral interdependence was 
highlighted in the control groups (TLM classes) to encourage the participants to follow their learning goals individually and irrespective of others.  

         The reading section of International English Language Testing System, “IELTS” 2 textbook (Kohonen, 1992), was employed as the pretest 
and the posttest in order to assess the effects of the select teaching methods on the reading comprehension of the target groups. The participants’ 
scores on the reading pretest were also used to divide them into three groups in each country. They were likewise applied for forming teams in 
the experimental groups. To find out the effects of the select teaching methods on the participants’ language learning strategies, they were asked 
to complete the Strategy Inventory for Language Learning (SILL) survey, developed by Oxford (1990), before and after the experiments. 
Likewise, the Language Learning and Class Structure Questionnaire, developed by this researcher, was used as the pretest and the posttest in 
order to measure the effects of the methods on the attitudes of the target groups. A delayed free-recall test was conducted after the experiments 
to determine the effects, if any, of the methods on the retention of information by the learners involved in the study.      

         Analyses of the select parameters were done using Statistical Presentation System Software (SPSS) package (SPSS, 2006). Analysis of 
Variance was used to determine the significance of the findings of the study with reference to each of the select dependent variables. It became 
evident from the analysis of the data gathered that CTBL and CGBL served to (a) increase acquisition of texts contents, (b) widen repertoire of 
language learning strategies, (c) generate positive attitudes, and (d) improve retention of information, on the part of the target groups more 
significantly than the TLM. Further analysis of the data revealed that whereas CGBL was substantially more effective in developing the reading 
skills of the participants, CTBL was more successful in developing their metacognitive and affective strategies. It was likewise noted that CTBL 
facilitated the participants’ long-term retention of information or their depth of understanding of the texts contents more effectively than CGBL. 
The results also indicated that it was CGBL, rather than CTBL, that was more successful in Iran. But, in India, it was CTBL. In conclusion, this 
researcher has discussed the pedagogical implementations of using CL methods, and accordingly has made certain recommendations. Based on 
the findings of the research study, this researcher has also made a few suggestions for further research in the arena of methods and approaches 
which prioritise the significance of groupwork. 

         This invaluable 343-page guidebook will serve especially ELT scholars, educators, and PhD guides as a highly useful model. The entire 
purpose of this material is to help readers develop scientific knowledge in the art of writing a thesis, at the PhD level, and teach them effective 
approaches to scientific writing. 

 

5. ‘Team-Based Learning in Secondary Education', Germany: Lambert Academic, 2013  / ISBN: 978-3-659-49797-1 

This book delves into the effectiveness of Team-Based Learning in secondary education, in a reading course. TBL is a highly significant approach 
to Education in general, and English language teaching in particular. TBL affords students invaluable opportunities to share and develop not only 
their understandings, knowledge, and (language) learning strategies, but also their intelligence, social skills, critical approaches to 
thinking/reasoning, and attitudes and beliefs all of which contribute to their personal growth and disposition. This book is a must-read book 
particularly for language teachers. 
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It should be reminded that this typescript is the revised form of my MA thesis the title of which was:  
"The Impact of Competitive Team-Based Learning on the Reading Comprehension of Iranian High School Students". Below is the abstract of 
this Research Study: 

Reading comprehension is the main goal of TEFL in Iran even today. Nevertheless, after approximately 1000 hours of formal language 
instruction even the students who attend university are still struggling with English posed in their texts and assignments. As it is hypothesised in 
this research study, one of the main influential factors in our fiasco, in TEFL, relates to the contexts of our classes, which are occasioned by the 
Lecture Method. This study, thereby, was  an  attempt  to  investigate  the  kind of relationship,  if  any,  between  CTBL, my instructional 
solution,  and  the reading comprehension of Iranian senior  high  school students. The study was conducted to answer the following question: 
“Is there any relationship between CTBL and Iranian senior high school students’ reading comprehension?” And to evaluate the question 
justifiably a null hypothesis was proposed. 

        Having administered the standardized reading test, this researcher selected a group of 60 (out of 76) almost homogeneous Iranian senior 
high school students and randomly assigned them to control and experimental groups. Based on their scores, the experimental class was divided 
into 10 almost heterogeneous teams -- three members each. For 16  weeks, both the groups received the same course materials, instructor, 
curriculum, out of-class and in-class assignments, schedule of instruction and equivalent methods of evaluation, but the experimental group 
experienced language learning via CTBL rather than via the Lecture Method as their counterparts in the control group.   

        After 16 weeks again the reading test was administered to both the groups. The  obtained  scores  on  pre-test and  post-test  were  analyzed 
through  different  statistical  procedures. The  results,  of  the  study, rejected  the  null  hypothesis  and  provided  evidence  supporting the 
hypothesis that CTBL can have a significant effect on improving the reading comprehension of Iranian senior high school students. The statistics 
exhibited that all participants in general and lower performers in particular - in CTBL class - outperformed their counterparts in the comparison 
group.  

        This 111-page manual will be found a highly useful model particularly for ELT students and teachers. 

 

6. 'An Evaluation of “Learn to Speak English” Software: With Focus on Constructivists' View of Learning', Germany: 
Lambert Academic, 2015  / ISBN: 978-3-659-67372-6 
 

This 126-page book evaluates "LTSE" software, with focus on Constructivists' view of learning. An educational software evaluation form has also 
been developed. It covers 52 evaluation criteria in five major categories: content, Mayer’s principles of multimedia instruction, constructivists' 
instructional characteristics, ease of  use/flexibility, and design/esthetics. This checklist can be used by anyone else with knowledge of educational 
software and language teaching for evaluating any other educational software for language teaching/classes.  

 

7. 'Competitive Team-Based Learning: My Didactic Weapon', Germany: Scholars' Press, 2015 / ISBN: 978-3-639-51336-3 
 

After dissecting part of the socio-educational/political background to Competitive Team-Based Learning (CTBL), this manuscript clarifies certain 
misgivings regarding integrating the element of competition within cooperative learning settings in order to pave the way to a to-the-point 
introduction to CTBL, my pedagogical approach. The book also discusses – at length – distinguishing features and characteristics of CTBL, with 
reference to the present methods and approaches like CLT and particularly Cooperative Learning (CL) methods. It also highlights the kind of 
objectives, syllabi, materials, tasks, activities, and evaluation system proposed for CTBL. More importantly, teachers' responsibilities in CTBL 
settings have been thrown into sharp relief. The book will also give a glimpse of the significance of my didactic weapon for our today world 
context of despotism! 

This 85-page manuscript will be found highly useful particularly for those educators who want to contribute to the elimination of particularly 
sheep-like dictators or any other sources of injustice, barbarity, oppression, and terror and bloodshed and destruction from among their societies. 

 

8.  ‘Sample Articles by an ELT Scholar’, Germany: Lambert Academic, 2015  / ISBN: 978-3659-49616-5 

In the present manuscript the author has brought together more than 30 articles he succeeded to develop and present/publish in various national 
and international symposia and journals in course of pursuing his doctorate in India. This volume consists of a broad range of articles including 
one entitled “ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Analysis” to one on “Infusion of Emerging Online Technology into ELT: 
The Need of the Hour”, and one on "Globalisation and ELT".  

This 372-page manuscript will be found a highly useful model particularly for those academicians who want to get familiar with the latest 
issues and trends in the field of ELT/Education and, more importantly, with the process of developing articles. (ELT) students and teachers as 
well as methodologists, curriculum experts, researchers, and even policy makers could take note of the noteworthy benefits this material 
proposes/implies. 

 

9. ‘Penetrating into PhD and the Beyond via Letter Writing’, Germany: Scholars' Press, 2015 / ISBN: 978-3-639-70518-8 

This guidebook lays down the letters the author sent/received in pursuance of pursuing his doctoral degree at Mysore University in India. It 
consists of a broad range of letters including from the request he made for registration at the University to the letter he e-mailed to the prime 
minister of India, requesting him to save him from the horrible circumstance an Iranian Mafia occasioned for him there in India. Importantly, in 
addition to the original synopses Dr Hosseini proposed to few Indian professors in an attempt to persuade them to guide him towards his 
doctorate, this typescript entails both the final synopsis of the author's doctoral dissertation and the outline based upon which he had his viva 
voce. Three sample articles Dr Hosseini succeeded to launch in some renowned journals 'before', 'during', and 'after' his PhD study have also 
found a place in this manual.  
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This 274-page material will be found a highly useful model especially for those academicians who are desirous of pursuing their doctorate 
abroad as it gives them a comprehensive understanding of the process underlying obtaining a doctoral degree overseas. ELT students, educators, 
and PhD guides could also take note of the significant benefits this volume proposes. 

 

10. ‘Competitive Team-Based Learning in Conversation Classes’, Germany: Scholars' Press, 2015 / ISBN 978-3-639-86105-1 
The present book  intended to look into and compare the possible effects of Competitive Team-Based Learning (CTBL) with Learning Together 
(LT) or Cooperative Group-Based Learning (CGBL) – the most popular method of Cooperative Learning (CL) -- on oral performance of Iranian 
EFL intermediate students. We also wanted to measure the participants' attitudes towards language learning, individualistic class structure, CL, 
and the selected methods before and after the study. 

 

11. ‘Competitive Team-Based Learning vs. Student Teams-Achievement Division: Scholars' Press, 2017 / ISBN 978-620-2-
30109-1 

This book reports an experimental investigation on the effects of a new type of cooperative learning  (CL) method namely 'Competitive Team-
Based Learning' (CTBL), developed by Hosseini (2012) at Mashhad Education Office in Iran, and 'Student Teams-Achievement Divisions' 
(STAD), developed by Slavin (1977) at Johns Hopkins University, in the US, on the reading comprehension of Iranian EFL intermediate 
students. After conducting a PET proficiency test to a total population of 75, sixty students were selected, based on their scores in the pretest. 
Then, they were randomly assigned to two experimental groups – thirty per group. Each class was divided into seven teams of four – the two 
remaining students in each class worked in pairs. While the first experimental group was instructed via STAD method of CL, the second 
experimental group was instructed via Hosseini's method of (language) teaching (i.e., CTBL). The reading comprehension test (posttest) was used 
at the end of the study to assess the probable progress in the reading comprehension ability of the students. The results on independent samples 
T-test showed statistical significance at P≤0.05 level that can be attributed to the effect of CTBL on the participants' reading comprehension 
achievements. That is, CTBL was more effective than STAD in improving the reading comprehension ability of Iranian EFL intermediate 
students. 

 

12. Effectiveness of Cooperative Learning Methods: A Study with Iranian and Indian Undergraduate Learners. This is my PhD 
Thesis, which is available at  
http://idochp2.irandoc.ac.ir/FulltextManager/fulltext15/diss/21/21643.pdf 

 

13. My book about My Didactic Weapon, translated in Persian!            

انتشارات کتاب راه – "یادگیری تیمی رقابتی"  

http://ktbr.ir/b26640 

تیمی رقابتی: کاتالیزور و اسلحه آموزشی من" "یادگیریدانلود ورژن رایگان تحت عنوان   

http://drelt.ir/images/bookhoseini.pdf 

 

ARTICLE PUBLICATIONS/PRESENTATIONS 

IN ENGLISH 

14. *** ATTENDEE at the National Meeting on ‘English Language Teaching’ held at Hamedan, Iran on January 11–12, 2003. -- My paper, 
which was a thorough introduction to my instructional weapon, was rejected!? 

15. "Method Engineering: Towards a Strategic Approach to the Empowerment of the Other", Published at International ISI Journal of 
SYLWAN. Vol. 159, Issue 4, Section 2, (2015). 

16.  “Competitive Team-Based Learning versus Group Investigation with reference to the language proficiency of Iranian EFL 
intermediate students”, Published at International Journal of Instruction. 7 (2014): 177-188.  
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1085235.pdf 

 

17. “ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical View”, Published at Language in India, 7(2007): 1-11.  
http://www.languageinindia.com/dec2007/eltinindiaandiran.pdf 

http://www.languageinindia.com/dec2007/eltinindiaandiran.html 

 

18. "A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Academic Controversy on the Language Proficiency of 
Iranian EFL College Seniors", Published at the International Journal of Adult Vocational Education and Technology, 3 (2012): 
54-69.  

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2517533 

http://idochp2.irandoc.ac.ir/FulltextManager/fulltext15/diss/21/21643.pdf
http://ktbr.ir/b26640
http://drelt.ir/images/bookhoseini.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1085235.pdf
http://www.languageinindia.com/dec2007/eltinindiaandiran.pdf
http://www.languageinindia.com/dec2007/eltinindiaandiran.html
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2517533
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https://eric.ed.gov/?id=EJ1155053 

 

19.  “Theoretical Foundations of Competitive Team-Based Learning”, Published at Canadian International Journal of English Language 
Teaching, 3(2010): 229 - 243. Also, [Online] Available at: 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/elt/article/view/7236 

20.  “Infusion of Emerging Online Technologies into ELT: The Need of the Hour”, Published at Perspectives in Education, 25(2009): 
119–127. Also, [Online] Available at: http://eltweekly.com/2009/06/eltweekly-issue22-research-paper-by-mohammad-hassan-
hosseini/ 

21. “Globalisation, Cooperative Learning, and ELT”, Published at Indian Journal of English Language Teaching, 44 (2006): 2–12.   

22.  “Task Based Language Instruction: Unplanned Open Tasks versus Unplanned Closed Tasks with reference to Writing Achievement 
of Iranian EFL University Students”, Published at Perspectives in Education, 23(2007): 42–48.  

23. “The Effect of Competitive Team-Based Learning on the Reading Comprehension of Iranian High School Seniors”, Published at 
Roshd FLT Journal, 20 (2006): 42–49.  

24.  “Paradigm Shifts of Language Teaching Methodology: From Text-Based towards Context-Focused Approaches”, Published at 
DIVINER: A Research Journal of Humanities and Social Science, 3 (2006): 128–134. 

25.  “Harnessing Jigsaw in Language Classes”, Presented at the National Conference on ‘Technology and Language Teaching’ held 
at Gujarat, India on February 26-27, 2009. 

26. “New Trends in ELT: Cooperative Language Learning and Bi-/Multi-Lingual Settings”, Presented at the International Congress on 
‘Bilingualism in an ESL Classroom’ held at Guahati, India on March 27–28, 2006. 

27. “Reading Instruction in EFL/ESL Classrooms: Towards Context-Based Strategy Training”, Presented at the NAAK sponsored 
National Seminar on ‘Quest for Quality: Classroom Matters’ held at Kumta, India on March 5–6, 2007. 

28. “Groupwork and Five Main Hypotheses in ELT: The Relations”, Presented at the International Symposium on ‘English for Today 
and Tomorrow’ held at Chennai, India on February 9–10, 2007. 

29. *** ATTENDEE at the National Conference on ‘English Language Teaching’ held at Roode Hen, Iran on February 17, 2008. -- My paper, 
which was a comprehensive introduction to my instructional weapon, was rebutted once again!? 

30.  “Vocabulary and Vocabulary Teaching/Learning Strategies: A Comprehensive Study”, Presented at the SFLA sponsored 
International Conference on ‘English Grammar on Language Engineering and Information Technology’ held at 
Heyderabad, India on January 6–11, 2008. 

31. “Dynamics of Cooperative Learning”, Presented at the UGC sponsored State Level Discussion on ‘English Language Teaching’ 
held at Mysore, India on March 21, 2006.  

32. “Grammar Teaching and Approach Dilemma in ELT: What's the Solution?", Presented at the UGC sponsored International 
Seminar on ‘Grammar and Meaning’ held at Guntur, India on January 29–31, 2007. 

33. “Boosting the Effectiveness of Groupwork in ELT Classes”, Presented at the National Forum on ‘Innovative Approaches and 
Techniques of Teaching English’ held at Coimbatore, India on July 13-14, 2007. 

34. “Students’ Accountabilities in Active Learning Classes”, Presented at the National Meeting on ‘Technology in ELT’ held at 
Changa, India on January 29–30, 2009. 

35. “Testing in ELT Classes: Towards Evaluation of Creativity and Critical Thinking”, Presented at the  International Symposium on 
‘English for Today and Tomorrow’ held at Madras, India on February 9–10, 2007. 

36. “Critical Elements of Cooperative Learning Methods”, Presented at the International Congress on ‘Learning to Teach: A Life-
Long Journey’ held at Chennai, India on February 8–10, 2008.  

37. “First Language Reading Methodologies and FL/L2 Reading Instruction: Towards an Emphasis on the Acquisition of Language in 
EFL/ESL Learning Environments”, Presented at the ‘35th All India Conference of Dravidian Linguists’ held at Mysore, India on 
June 21–23, 2007. 

38.  “Web-Based Collaborative Language Learning: Enhancing the Efficiency of Distance Learning”, Presented at the International 
Forum on ‘New and Emerging Technologies in ELT’ -- sponsored by SIG, UK, held at Madras, India on August 3–5, 2007. 

39. "Cooperative Learning Methods: A Thorough Introduction”, Presented at the National Forum on ‘ELT in Iran: Challenges and 
Innovations’ held at Torbat-e-Heydarieh, Iran on May 21, 2012.  

40.  “Paradigm Shifts of Language Teaching Methodology: From Text-Based towards Context-Focused Approaches”, Presented at the 
U.S. sponsored International Symposium on ‘Towards Improvements in English Language and Literature Teaching: 
Communicating Across the Curriculum’ held at Chandigarh, India on September 22–24, 2006. 

41. "Peace in the Middle East", i presented this paper as the third (and last) main speaker at the International Forum on ‘Global Peace 
and Civil Action’ – sponsored by National Federation of University Co-operative Association, Japan, held at Mysore, India on 
August 11–12, 2006. – See http://www.hindu.com/2006/08/11/stories/2006081116530300.htm  

42. *** “Teams-Games-Tournaments versus Lecture Method with Reference to the Language Proficiency of Iranian EFL Intermediate 
Students”, Not allowed to be presented at the International Meeting on ‘ELT in the Islamic World’ held at Tehran, Iran on 
December 2–4, 2010. I was dismissed from this conference as i strongly criticized Dr Haji Babaii, Iran’s  then minister of 
Education, after his lecture in the inauguration session, and after i announced that i will introduce my instructional 
weapon in my lecture. – A weapon for the elimination of dictatorship. 

 

https://eric.ed.gov/?id=EJ1155053
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/elt/article/view/7236
http://eltweekly.com/2009/06/eltweekly-issue22-research-paper-by-mohammad-hassan-hosseini/
http://eltweekly.com/2009/06/eltweekly-issue22-research-paper-by-mohammad-hassan-hosseini/
http://www.hindu.com/2006/08/11/stories/2006081116530300.htm
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OTHER PAPERS IN PERSIAN (SCIENTIFIC & POLITICAL) 

 

43. My second Letter to Khamenei, Iran's Leader 

http://iranglobal.info/node/66352 

قاالت علمی" منبرخی "م  

 راهبردی استراتژیک برای جایگزینی روش های تدریس، امتحانات و کنکور فعلی خسارت زای ایران .44
http://melliun.org/iran/170757 
 

45. I translated the below video about Japan Teacher Education System: 
ترجمه کردم: دقیقه ای راجع به "سیستم تربیت معلم ژاپن" که من 28ویدیویی   

http://researcherbaloch.blogsky.com/print/post-19 

 

46. "Research and the Approach to Research"  
تحقیق و روش تحقیق    

http://sedayemoallem.ir/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/item/3747-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-
%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 

47. "Lesson Study, Approach to Lesson Study, and Some Suggestions"  
 درس   پژوهی و  شیوه درس پژوهی چند  پیشنهاد     

http://sedayemoallem.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-
%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/item/3416-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-

%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%87-
%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C 

48. "Dissecting the Banking Method and the Beyond in Iranian Regime of Education" 

آن رژیم آموزشی ایران و ورای بد شکافیکال  

http://www.farhangiannews.ir/view-21971.html 

49. Harnessing Internet Technologies in Academic Situations 
 به خدمت گیری تکنولوژی اینترنت در محیط های آموزشی

http://www.farhangiannews.ir/view-29245.html 

50. “Group Learning” /  گروهی یادگیری     

http://sedayemoallem.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/item/158-
%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C 

51.  “Different Approaches to Group Learning” /  انواع  روش های یادگیری گروهی     
  

                            http://www.farhangiannews.ir/view-23730.html 

 

52. An Introduction to Competitive Team-Based Learning 
روش تدریس ابداعی منیادگیري تیمي رقابتي:  

http://www.farhangiannews.ir/view-20788.html 
http://www.farhangiannews.ir/view-31387.html 

 

53. "Some Mechanisms underlying "Competitive Team-Based Learning" 

"برخی مکانیزمهای "یادگیری تیمی رقابتی   

Available at http://www.farhangiannews.ir/view-26927.html 

54. "Facilitating the Effect of Competitive Team-Based Learning" 

یادگیری تیمی رقابتی "تسهیل تاتیر "    
http://sedayemoallem.ir/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/item/2767-
%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-

http://iranglobal.info/node/66352
http://researcherbaloch.blogsky.com/print/post-19
http://sedayemoallem.ir/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/item/3747-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82
http://sedayemoallem.ir/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/item/3747-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82
http://sedayemoallem.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/item/3416-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
http://sedayemoallem.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/item/3416-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
http://sedayemoallem.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/item/3416-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
http://sedayemoallem.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/item/3416-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
http://www.farhangiannews.ir/view-21971.html
http://www.farhangiannews.ir/view-29245.html
http://sedayemoallem.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/item/158-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
http://sedayemoallem.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/item/158-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
http://www.farhangiannews.ir/view-23730.html
http://www.farhangiannews.ir/view-20788.html
http://www.farhangiannews.ir/view-31387.html
http://www.farhangiannews.ir/view-26927.html
http://sedayemoallem.ir/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/item/2767-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C
http://sedayemoallem.ir/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/item/2767-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C
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%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-
%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C 

 

55. "What Students should Know in order to Succeed Academically".    
   آنچه فراگیران و کنکوریها باید برای موفقیت علمی بدانند.  

http://www.farhangiannews.ir/view-28928.html 

 

56.  The urgent need for establishing Teaching Methods Department in Ministry of Education 
 ضرورت تاسیس دپارتمان روش تدریس در وزارت آموزش و پرورش

http://www.farhangiannews.ir/view-34342.html 

57. The urgent need for integrating Ministry of Education and Ministry of Science and Technology 

 ضرورت ادغام وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش

https://damadam.ir/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-
%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-
%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-
%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-
%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4/8564118 
 

58. The relation between Testing and Cheating in Iran! 

 آزمون پیشرفت تحصیلی و اسراف بیت المال

https://www.tribunezamaneh.com/archives/141250#respond 

 

کتاب اینجانب سیزدهمین معرفی :  http://smi-edu.com/index.php/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/1195-   

                                    beyond-the-present-methods-and-approaches-to-elt-education-the-cruc 

 برخی مقاالت "علمی سیاسی" من

59. Iranian Educators; Blind Slaves of Capitalism in Iran 

 معلمان؛ برده های مسخ شده شیاطین پیغمبر نما
https://www.tribunezamaneh.com/archives/141191#respond 
 

60. The only Reason for Deletion of the Brains in Iran 

 حذف مدارس سمپاد؛ مصلحت نظام
http://melliun.org/iran/160579 
 

61. “Education System or Sheep Producing Factory?!” / ؟! یا کارخانه گوسفند سازیموزشی سیستم آ   
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/07/214863.php 

62. Essentials and Approaches to Training Critical Thinkers in Iranian Educational Regime 
رت و راهکارهای پرداختن به تفکر انتقادی در رژیم آموزشی ایرانضرو  

http://www.farhangiannews.ir/view-29270.html 

63. "The Essentials for Prioritizing Political Issues in Schools and Universities" 

بینش سیاسی دانش آموزان و دانشجویان لزوم ارتقای  

http://melliun.org/iran/89258 

http://www.nedayeazadi.net/1395/02/18652 

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/04/211316.php 

http://zeitoons.com/6936 

64. "Competitive Team-Based Learning" (CTBL): My Strategic Weapon for the Elimination of Dictatorship (with VIDEO) 

 یادگیري تیمي رقابتي: كاتالیزور و اسلحه آموزشي من

http://melliun.org/iran/101096 

     

http://sedayemoallem.ir/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/item/2767-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C
http://sedayemoallem.ir/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/item/2767-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C
http://www.farhangiannews.ir/view-28928.html
http://www.farhangiannews.ir/view-34342.html
https://damadam.ir/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4/8564118
https://damadam.ir/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4/8564118
https://damadam.ir/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4/8564118
https://damadam.ir/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4/8564118
https://damadam.ir/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4/8564118
https://www.tribunezamaneh.com/archives/141250#respond
http://smi-edu.com/index.php/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/1195-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20beyond-the-present-methods-and-approaches-to-elt-education-the-cruc
http://smi-edu.com/index.php/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/1195-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20beyond-the-present-methods-and-approaches-to-elt-education-the-cruc
https://www.tribunezamaneh.com/archives/141191#respond
http://melliun.org/iran/160579
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/07/214863.php
http://www.farhangiannews.ir/view-29270.html
http://melliun.org/iran/89258
http://www.nedayeazadi.net/1395/02/18652
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/04/211316.php
http://zeitoons.com/6936
http://melliun.org/iran/101096
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65.  “Today World Teachers’ Responsibilities” /  وظایف معلمان و اساتید در عصر و شرایط حاضر   
   http://www.farhangiannews.ir/view-20441.html 

 

66. CTBL and Students' Responsibilities" 

و وظایف دانش آموزان یادگیری تیمی رقابتی    
http://sedayemoallem.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/item/2431-

%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-
%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86 

67. " My Cognitive Socio-Political Language Learning Theory": Theory of Language of Competitive Team-Based Learning (CTBL) 
اسلحه آموزشی من! –پایه تئوریک "یادگیری تیمی رقابتی"   

http://sedayemoallem.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/item/3096-
%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-

%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-
%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%E2%80%93-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%86-cognitive-socio-political-language-learning-theory-theory-of-
language-of-competitive-team-based-learning-ctbl 

 

68. "The History of Language Teaching and the Influence of My (Dr S.M.H.Hosseini's) Theory on It" 

  سیاسی دکتر حسینی بر آن یروند تکاملی آموزش زبان و تاثیر تیوری آموزش

  http://www.farhangiannews.ir/view-25602.html 

 
69. Teachers; The Key to Change in Iran 

 تغییر در روش تدریس معلمان کلید تغییر در ایران
http://melliun.org/iran/122759 

 

70. The significance of English Language and the Final Solution for  Effective ELT in Iran 
آن در ایرانزباهمیت زبان انگلیسی و راهکارهای برون رفت از ناکامی آموزش   

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/05/211961.php 

 

71. Iranian Teachers' Organization's Interview with me about Current Issues in ELT 

 مصاحبه گروه پژوهندگان کانون صنفی معلمان پیرامون مسایل آموزش زبان در ایران
http://melliun.org/iran/109098 

 
72. National Universities' exam: A means for Exploiting People 

استعمار و چپاول مردم یبرا یکنکور؛ ابزار  

http://melliun.org/iran/144849 

 

 
73. On the whyabout of the preference of Wealth to Science by Iranian? 

 چرایی ترجیح ثروت بر علم
http://melliun.org/iran/113669 

74. "Dissatisfied Iranian Teachers: There is One Way!"    
 راهبرد پیشنهادی من به معلمان ستمدیده ایران

http://irankhabarnews.com/2017/09/30/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-
%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-
%D9%86%D9%88/ 
 

 برخی "مقاالت سیاسی" من

75. Peace and the Middle East! 
صلح در خاور میانه!چشم انداز ترجمه سخنرانی من درباره   

 

http://iranglobal.info/node/66303 
 

 

http://www.farhangiannews.ir/view-20441.html
http://sedayemoallem.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/item/2431-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://sedayemoallem.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/item/2431-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://sedayemoallem.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/item/2431-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://sedayemoallem.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/item/2431-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://sedayemoallem.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/item/3096-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%E2%80%93-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%86-cognitive-socio-political-language-learning-theory-theory-of-language-of-competitive-team-based-learning-ctbl
http://sedayemoallem.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/item/3096-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%E2%80%93-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%86-cognitive-socio-political-language-learning-theory-theory-of-language-of-competitive-team-based-learning-ctbl
http://sedayemoallem.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/item/3096-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%E2%80%93-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%86-cognitive-socio-political-language-learning-theory-theory-of-language-of-competitive-team-based-learning-ctbl
http://sedayemoallem.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/item/3096-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%E2%80%93-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%86-cognitive-socio-political-language-learning-theory-theory-of-language-of-competitive-team-based-learning-ctbl
http://sedayemoallem.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/item/3096-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%E2%80%93-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%86-cognitive-socio-political-language-learning-theory-theory-of-language-of-competitive-team-based-learning-ctbl
http://sedayemoallem.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/item/3096-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%E2%80%93-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%86-cognitive-socio-political-language-learning-theory-theory-of-language-of-competitive-team-based-learning-ctbl
http://www.farhangiannews.ir/view-25602.html
http://melliun.org/iran/122759
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/05/211961.php
http://melliun.org/iran/109098
http://melliun.org/iran/144849
http://melliun.org/iran/113669
http://irankhabarnews.com/2017/09/30/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D9%86%D9%88/
http://irankhabarnews.com/2017/09/30/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D9%86%D9%88/
http://irankhabarnews.com/2017/09/30/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D9%86%D9%88/
http://irankhabarnews.com/2017/09/30/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D9%86%D9%88/
http://iranglobal.info/node/66303
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76. Why Iranian have been obliged to live in poverty?! 

 در چرایی زیر خط فقر نگه داشتن ایرانیان

http://melliun.org/iran/159610 

77. "Iranian People, Watch Council and American Cowboy" 
 مردم، شورای نگهبان و گله دار آمریکایی

http://www.nedayeazadi.net/1394/11/17832 
78. Why should Iranian people boycott the presidential elections?  

 چرا باید انتخابات را تحریم کنیم؟

http://melliun.org/iran/121304 

79. We, the Sheep, and THEY 
 ما گوسفندان و آنها

http://bit.ly/2zDPqYW 

80. "Five Reasons for Iranian Miseries" 

   ن از دیدگاه یک معلمپنج عامل عقب ماندگی ایرا

http://melliun.org/iran/96441 
 

http://degarbavaran.blogspot.com/2016/07/blog-post_894.html 
 

http://isdmovement.com/2016/0816/080316/080318-Mohammad-Hassan-Hosseini-5-factors-of-our-backwardness.htm 
 

81. Communication Era and THEIR Concerns! 

   دلواپساندلواپسی های عصر ارتباطات و 

http://melliun.org/iran/145396 

                            

82. "Why Iranian People are the most Depressed People in the World?!" 

مردم دنیا هستند!؟  چرا ایرانیان افسرده ترین  

http://bit.ly/2B9vhHN 

http://sahamnews.org/2015/06/285612/ 

83. "The reason for resorting to Missiles by Iranian Forces: What Iranians, Government and    
            the  US Should Realise" 

ای سپاه توسط ملت، دولت و آمریکاضرورت درک موشک پرانی ه  

https://www.tribunezamaneh.com/archives/95699?tztc=1 

http://www.nedayeazadi.net/1395/01/18464 

 

84. The Essential Need for Understanding Iranian's Message, in Election, by the Totalitarians  

توسط تمامیت خواهان درک پیام معنا دار ملتلزوم   

http://melliun.org/iran/124929 

 

85. On the 5+1 and Iran's nuclear deal! 

برجام نگیبر روند آخر در ر یمددرآ شیپ   

 

http://bit.ly/2x1IQaD 
86. A Small Profile of Corruption in Mashhad 

 برشی از زیر پوست مشهد العلم الهدا

http://iranglobal.info/node/66489 

 مرگ و دنیای ماورالطبیعه در کالس من! .87

http://melliun.org/iran/159610
http://www.nedayeazadi.net/1394/11/17832
http://melliun.org/iran/121304
http://bit.ly/2zDPqYW
http://melliun.org/iran/96441
http://degarbavaran.blogspot.com/2016/07/blog-post_894.html
http://isdmovement.com/2016/0816/080316/080318-Mohammad-Hassan-Hosseini-5-factors-of-our-backwardness.htm
http://melliun.org/iran/145396
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2B9vhHN&h=ATNrYwZxjFaqCPTWmL5wG3VOUdBHXgN18HKuWlOy-TX2K0UtOrHcA-eYmOkGp0BfgE9AkLJFUgWHZnO57qX_i13_Nt2huXYM50aN8Xe6YibRHY1PLndhs4-dVox7QJtVKCDieiXmqc3s
http://sahamnews.org/2015/06/285612/
https://www.tribunezamaneh.com/archives/95699?tztc=1
http://www.nedayeazadi.net/1395/01/18464
http://melliun.org/iran/124929
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2x1IQaD&h=ATN-U5z9cgOZP_BJWbshF3mPxaOCUs22svSMO7cIXFTR0XVLwijStqTx1fxA8dYgAS38t1iPO9IFIbykJdn42ZPCw_bsEAqlTWNtU2cdeNHYyAmAS4qygFFas3usFLQgN1giBF8jcbd5ydDlFAh0HNQcIDRB
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http://iranglobal.info/node/66648 

88. Islam and Muslims' Rulers: Which Islam and What kind of Islamic Rulers?!   

 ... و اما اسالم و حاکمان مسلمان: کدامین اسالم!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟  

http://melliun.org/iran/146110 

  http://sahamnews.org/2015/05/283890/ 

89. Islam and Democracy: Thinkers should Save Islam 

   اسالم و دموکراسی: علما به فریاد اسالم برسید

  http://www.farhangiannews.ir/view-26048.html     

  http://sahamnews.org/2015/05/282712/ 

 
90. What a good man has been appointed as God! 

 خوب آدمی را خدا گذاشته اند!
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/11/219821.php 

 

91. Who are the Iranian Intelligence Protecting?! 
 حراستی ها چه کسانی را به حراست و پاسبانی نشسته اند؟!

http://melliun.org/iran/145510 

92. I am worried about the lady who was taken to madhouse by Iranian Intelligence service 

 نگران سیده لیال میر غفاری هستم

http://melliun.org/iran/141622 
 

93. "Some of Dr Rohani's Post-Nuclear-Deal Responsibilities from the Point of View  of an Iranian Educator" 
 دیدگاه یک معلم دولت روحانی از " "پساتحریم برخی مسئولیت های

http://melliun.org/iran/125225 

 

94. On the Meaningful Sudden Death of Hashemi Rafsanjani 

مصلحت نظام –مرگ هاشمی رفسنجانی   
https://www.tribunezamaneh.com/archives/112774#respond 

 

95. Imperialism and Dictatorship in Iranian Regime 

 امپریالیسم و دیکتاتورشیپ در نظام مقدس"

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/12/221024.php 
 

96. On the Relationship between Iranian Regime and Corruption 

 چرایی همزادی جمهوری اسالمی و فساد
http://melliun.org/iran/107494 

97. For Teachers' in-service Programs or …? 

ضمن خدمت یا ضمن خفت؟!کالسهای   

http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/6708-

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-

%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-
%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%9F 

 

98. Education arena – The Basis for Dictatorial Regimes 
یت خواهانپایگاه امپراطوری تمام-عرصه آموزش  

http://melliun.org/iran/112020 

 

99. Conducting Islam as a tool for Exploiting the Iranian 

    هشدار درباره "تحریف عاشورا و تشیع علوی" در عصر و شرایط حاضر

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/10/218317.php 

http://melliun.org/iran/146110
http://sahamnews.org/2015/05/283890/
http://www.farhangiannews.ir/view-26048.html
http://sahamnews.org/2015/05/282712/
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/11/219821.php
http://melliun.org/iran/145510
http://melliun.org/iran/141622
http://melliun.org/iran/125225
https://www.tribunezamaneh.com/archives/112774#respond
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/12/221024.php
http://melliun.org/iran/107494
http://melliun.org/iran/107494
http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/6708-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%9F
http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/6708-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%9F
http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/6708-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%9F
http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/6708-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%9F
http://melliun.org/iran/112020
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/10/218317.php
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100. Corrupt food and Iranian  peoples' health 
 مواد غذایی صادراتی برگشتی و سالمت مردم!

http://melliun.org/iran/129125 

 

101. "Categorizing People in Dictatorial Regimes" 

بندی مردم در حکومت های استبدادیدسته    

http://bit.ly/2hFROo0 

  http://sahamnews.org/2015/09/290448/ 

102. Oppressors are doomed to defeat 

 طاغوت و استبداد رفتنی است

http://melliun.org/iran/150099 

103. President Rouhani and the dream of leadership  

 حسن روحانی در سودای رهبری

https://bit.ly/2rggTuY 

 

104. Quran, Muslims and Dictatorship 

 قرآن، ما و مبارزه با استبداد

https://bit.ly/2Hrlxw4 

 

105. The U.S. Last move towards Overthrow of IRI 

 گام آخر آمریکا برای سرنگونی رژیم ایران

http://iranglobal.info/node/66603 

 

من "مقاالت پیشنهادی"برخی   

106. Terrifying, Arresting and Torturing Dr S.M.H.Hosseini (me) by Iranian Intelligence Service 
 

ه پاسدارانترعیب، بازداشت و شکنجه دکتر سید محمد حسن حسینی توسط سپا  

http://bit.ly/2hdn653 

http://melliun.org/iran/101896 

http://farsi.iranbriefing.net/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-
%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C/ 

107. "Dr Shariati, The miserable Chicken, and I!" 

شریعتی، جوجه نگونبخت و من دکتر  

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/07/215048.php 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/97274 

 

108. Corruption & Oppression in Islamic Republic of Iran Education Office 
 فساد در آموزش و پرورش ایران

http://melliun.org/iran/97078 
109. THEY are Pressurizing Me both Mentally and Economically… 

 

ا هم قطع کردند!یارانه ام ر  

http://melliun.org/iran/129125
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2hFROo0&h=ATNcOUVhcxkvloMehW060Moytbxe5myZHrJRhl98NodrhTFK9vgkh7C5Lvuf28h9lOAefP3pKONWVYk9XohHT7821mSDjYOteupcqzdmaB7DO5agiMlH3YZV6Utx-OrytopqX1EFQI-FNJxiyZpC7er9ELtK
http://sahamnews.org/2015/09/290448/
http://melliun.org/iran/150099
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2rggTuY%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&h=ATNct-58uoaFePViBzTSnFYPNCz2yryB4KFTBvQf3x4ZVCwizI4DoGHjDmzRGZ9xLMcfyp_vNlodk_yyGqpSmxr658DWmIavfa7lX0hk-F39PuErcOV5
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Hrlxw4&h=ATP0WqbJKziiCAdkbp9U3RCA_zTrfLSdEAoHTbjAglHPHNrkYSqW4vL-D0HCiauarxysVjNCdba1h5_u_HuYCUDXcgWdBZj7nsiu9V4TIFQ9aChc_M_1
http://iranglobal.info/node/66603
http://bit.ly/2hdn653
http://melliun.org/iran/101896
http://farsi.iranbriefing.net/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C/
http://farsi.iranbriefing.net/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C/
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/07/215048.php
https://www.tribunezamaneh.com/archives/97274
http://melliun.org/iran/97078
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http://melliun.org/iran/108708 
 

 

110. One of President Rohani's soldiers Pressure on me! 

 استفاده ابزاری روحانی از بیت المال!
 
http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/8736-
%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-

%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-

%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-
%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-

%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-

%D8%B3%D8%A7%D9%84-96 
 

111. Engineering the Society in Dictatorial Regimes 
 "نمونه ای از مهندسی نرم نسلها در رژیم فاشیستی و شیطانی ایران"

 

HTTPS://WWW.TRIBUNEZAMANEH.COM/ARCHIVES/111587#RESPOND 

 
112. The relationship between my critical article and their pressures on my family  

 رابطه بین مقاالت من و دزدی های آنها!

https://www.tribunezamaneh.com/archives/140393 

113. Under the Domain of a Prophet-Face Satan           در سیطره سپاه شیطان پیغمبر نما 

http://bit.ly/2zXaFX1 

 این کارها را با مسیوالن مستقل هم انجام میدهند:

http://news.gooya.com/2018/04/post-14289.php 

 

114. "Brain Killing in Education Office in Iran: Oppressing the Brains or Betraying the    

            People!?" 

 نخبه کشی در آموزش و پرورش: جفا در حق من یا خیانت به مردم؟!

 

http://www.farhangiannews.ir/view-30920.html 
115.  Introducing an Agent of Conspiracy  

 مدیر کل اطالعاتی قاچاقچی

http://iranglobal.info/node/66335 
 

 

116. Some Out-of-Class Issues We Discuss About In My Classes 

 مداح می خواهید یا معلم؟!

http://melliun.org/iran/97281 

http://www.farhangiannews.ir/view-31671.html 

 

117. Why do you not publish my seminal books in Iran?!     

شر نمی کنید؟چرا کتابهای من را در ایران منت  

http://sedayemoallem.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/item/5575-

%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-

%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-
%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8 

  

118. The relation between my book and the murder of our sister in law 

 کتاب من و وحشت منجر به قتل آنها

https://www.tribunezamaneh.com/archives/141338#respond 
 

119. Shedding light on THEIR brutal and fascist approaches for wrecking havoc on my life 

 این همه ستم بر یک منتقد در جمهوری اسالمی؟!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/152496 

 

120. On whyabout THEY have targeted  me in IRI?! 

http://melliun.org/iran/108708
http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/8736-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96
http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/8736-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96
http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/8736-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96
http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/8736-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96
http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/8736-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96
http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/8736-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96
http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/8736-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96
https://www.tribunezamaneh.com/archives/111587#respond
https://www.tribunezamaneh.com/archives/111587#respond
https://www.tribunezamaneh.com/archives/140393
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2zXaFX1&h=ATMEpKLeToX0iysNGW7VzPq7eFDO_EuPDBKHFU24JNwFspjsHHv5sPgMeJHe05v1trv6YV8FlmA3ZEfGVS-LWQOUbP7pYypKgyxLmqlm8h-itCCeB1Pu1T_0sp7pXKQxL2aa3elFZSp4
http://www.farhangiannews.ir/view-30920.html
http://iranglobal.info/node/66335
http://melliun.org/iran/97281
http://www.farhangiannews.ir/view-31671.html
http://sedayemoallem.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/item/5575-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://sedayemoallem.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/item/5575-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://sedayemoallem.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/item/5575-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://sedayemoallem.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/item/5575-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://www.tribunezamaneh.com/archives/141338#respond
https://www.tribunezamaneh.com/archives/152496
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 در چرایی هدف واقع شدن من در جمهوری اسالمی!

https://www.tribunezamaneh.com/archives/140351 

================== 

MA THESES ON MY APPROACH TO ELT/EDUCATION i have supervised 

121. Jahanbazian, T. (2015). A Study into the Effects of 'Competitive Team-Based Learning' and 'Learning Together' on the Oral 
Performance of Intermediate EFL Learners. Unpublished MA Thesis, Kohgiloyeh And Boyer Ahmad Islamic Azad University, Iran. 

122. Akbarzadeh, M (2017). A Study into the Effects of 'Competitive Team-Based Learning' And ‘Student Teams- Achievement Divisions' 
on The Reading Comprehension of Iranian EFL Intermediate Students. Unpublished MA thesis, Islamic Azad University of 
Roudehen, Iran. 

123. Abbaspour, S.S. (2016). An Investigation into the Impact of  Discourse Markers on Reading Comprehension amongst Intermediate 
EFL Students. Unpublished MA Thesis, Yasouj Islamic Azad University, Iran. 

124. Abedianpour, S. (2016). The Impact of Class Brainstorming Strategy on Writing Performance of Iranian Advanced EFL Learners. 
Unpublished MA Thesis, Yasouj Islamic Azad University, Iran. 

125. Ghahramanlou, H. (2016). The Effect of 'Reciprocal Teaching of Reading' on the Reading Comprehension of Iranian EFL 
Intermediate Students. Unpublished MA Thesis, Rood-e-Hen Islamic Azad University, Iran. 

126. Mohammadi, N. (2015). An Evaluation of “Learn to Speak English” Software: A Qualitative Study with Focus on Constructivists’ 
View of Learning. Unpublished MA Thesis, Tehran Payame NoorUniversity, Iran. 

127. Forouzan, N. (2015). The Effect of Self Directed Learning Strategies on Introvert vs. extrovert Iranian EFL Learners' Reading 
Comprehension. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World (IJLLALW), 9 (2), 1-7.  

 

128. Kamdideh, G. (2017). On the Effects of 'Reciprocal Teaching of Reading' and 'Cooperative Integrated Reading and 
Composition 'on the Reading Comprehension of Iranian EFL Intermediate Students 

 

FORTHCOMING PUBLICATIONS AND PRESENTATIONS 

 

Books 

129. ‘THEY FEAR me THEY Kill me: I Am a Roaring Flowing Mirroring  Blood Drop' 

This 300-page manual highlights the matrix which shaped my past and so reoriented my beliefs. This typescript naturally mirrors part of my 
wounds occasioned by those who consider themselves as our God!, in Iran. - Those who kept the right for them to destroy my dreams. In order 
to demotivate and horrify me, THEIR dictatorial attitude even let them to murder one of my innocent family members, in a non-sensible way! 
THEIR true nature, Hitlerian outlook, and act of conduct, however, knowingly or unwittingly, gave birth to my philosophy: A philosophy 
empowered by a crushed soul - A wounded soul who capacitated my philosophy in such a way that he is able to pave the way to a different 
future. - A different future but not for me – it is already late, but rather for the Other, the outcast/the deprived critical thinkers who have their 
own identity, attitude, and ideology but are almost always purposefully ignored, marginalised, and in point of actual fact - insensibly – victimised 
because of their approach to thinking and living.  

         This guidebook is in a sense, in essence, me: An oppressed who is here to draw the dream future of those who have the illusion of living. - 
Those who are not only unable to live but they are also hardly existing. I am here to re-orient and recalibrate the Other's attitudes towards new 
horizons. I am here to show them the way to purposeful living, if they want to justify their sufferings. I am here to aware the people of the fact 
that under a tyrannical regime, majority of them lack critical awareness of the agents who control their beliefs, lives, and destinies. My main 
mission is to critically aware the oppressed majority. Once they are awaken, they will try to get empowered so as to take the course of action 
against totalitarianism. And this leads towards their emancipation – towards democracy. 

         I am here, thereby, to reformulate the Other's destinies. I am here to do so via awakening their critical sensibility and via reformulating their 
approaches to thinking, which are the bases of attitudes. I, as an AGENT OF CHANGE, change their attitudes. And there is POWER in 
attitudes as they have enormous impact on beliefs, and beliefs influence and go forth in actions, ... and actions lead on to our destiny. 

 

130. Philosophical Insights from Dr Hosseini    "جمالت راهبردی از دکتر حسینی" 
 

131. ‘Dr Hosseini's Memories of His Tough Times’;   
" سال های فراموش نا شدنیخاطرات  " 

……………………………..……  

https://www.tribunezamaneh.com/archives/140351
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132. ‘Rading Pedagogy in the Third Millennium: Aspects and Perspectives’; 
133.  ‘Eglish Grammar for Pre-Intermediate EFL Learners’; 
134.  ‘Eglish Grammar for Intermediate EFL Learners’; 
135.  ‘Eglish Grammar for Upper-Intermediate EFL Learners’; 
136. ‘Eglish Grammar for University Students’;  

----------------------------------------------------------------------------------------   

 

HONOURS     

1. Appreciated by “Tehran Roshd Book Festival”, for my significant seminal guidebook: “Beyond the Present Methods and Approaches 
to ELT/Education: The Crucial Need for a Radical Reform”, Published by Jungle Publications in Tehran; 27 Feb. 2014 
http://samanketab.roshdmag.ir/fa/news/1375 

 

2. Interviewed by BBC Persian TV on a live programme, about “The Main Reasons for the Fiasco of ELT in Iran”, 13 Aug 2013. 
Available at https://www.youtube.com/watch?v=8QDNZasldds 

3. Interviewed by BBC Persian TV on a live programme, about “ELT and Culture Invasion”, 8 May 2016. Available at 
https://www.youtube.com/watch?v=Tl_-j0PGhH0&feature=youtu.be 

4. Interviewed by BBC Persian TV on a live programme, about “The Reasons for Banning Critical Thinkers' Speeches in Iran”, 8 
November 2016. Available at https://youtu.be/ZkFB-3eOZ1I 

5. Interviewed by BBC Persian TV on a live programme, about “The Reasons for Banning Concerts in Mashhad, Iran”, 10 October 2016. 
Available at https://youtu.be/jSdG7OMYWAc 
 

6. Elected, by Zabansara Educational and Cultural Institute (Exclusive Representative of Oxford University Press & LCCI Examination 
Centre) - in Tehran, Iran - (after a group interview) for directing two branches of the Institute in Bojnord and Jajarm provinces, Iran; 
2001  

7. Chairman, of English Department, Education Office,  Jajarm, Iran; 2001  

8. Elected, by English Department, Education Office, Mashhad, Iran for my significant educational method, which was video-taped - by 
them - for the benefit of in-service programmes and seminars for teachers; January 2003 

9. Recipient, of Collaboration Award - in recognition of my cooperation with Allameh Research Centre in Mashhad; Education Office, 
Mashhad, Iran; January 2011 

10. Recipient, of Collaboration Award - in recognition of my effective teaching; Education Office, Mashhad, Iran; February 2013 

11. Recipient, of Collaboration Award - in recognition of my effective teaching; Education Office, Mashhad, Iran; February 2012 

12. Recipient, of Collaboration Award - in recognition of my effective teaching; Education Office, Mashhad, Iran; February 2009 

13. Recipient, of Collaboration Award - in recognition of my active collaboration with English Department; Education Office, Mashhad, 
Iran; January 2003 

14. Recipient, of Collaboration Award - in recognition of my sense of duty; Education Office, Mashhad, Iran; January 2002 

15. Recipient, of Outstanding Teaching Award - in recognition of effective teaching strategies; Education Office, Jajarm, Iran; May 1998 

16. Recipient, of Collaboration Award - in recognition of my cooperation with Imam Ali High school, Education Office, Mashhad, Iran; 
May 2002 

17. Interviewed by Indian TV reporter, about Persian language, 10 July 2006 

18. Elected, by English Department, Teacher Training Centre, Mashhad, Iran for my significant instructional strategy, which was video-
taped - by them - for the benefit of in-service programmes and seminars for teachers; January 1994 

WORKSHOPS ATTENDED  

1. A Two-day Workshop on ‘Research Methodology’, Organised by the Department of Studies in Economics and Co-operation at University of 
Mysore, India on March 12–13, 2007  

2. A Three-day Workshop on ‘Testing’, Organised by the Department of English at Education Office, Mashhad, Iran on March 11–13, 2004  

3.    A Three-hour Workshop on 'Lesson Study', Organised by Education Office, Mashhad, Iran on November 11, 2015 

COURSES TAKEN 

1. A Three-month Course in ‘Teaching Methodology’, Organised by the Department of English at Education Office, Mashhad, Iran on 
April-June, 2005  

2. A Three-month Course in ‘Statistical Application’, Organised by the Centre for Information Science and Technology at University of 
Mysore, India from July to September 2007  

3. A Two-month Course in ‘IT Awareness’, Organised by the Centre for Information Science and Technology at University of Mysore, India 
from May to June 2006 

http://samanketab.roshdmag.ir/fa/news/1375
https://www.youtube.com/watch?v=8QDNZasldds
https://www.youtube.com/watch?v=Tl_-j0PGhH0&feature=youtu.be
https://youtu.be/ZkFB-3eOZ1I
https://youtu.be/jSdG7OMYWAc
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OTHER TECHNICAL KNOWLEDGE/SKILLS 

Besides my capacity for hard work, strong (teacher) training skills, and knowledge and working competence in (online) teaching programmes,  as 
a highly motivated assertive educator, i have excellent  interpersonal, and organizational and leadership savvy.  

PROFESSIONAL AFFILIATIONS  
1. Member, ELTAI, Chennai, India 

2. Member, ELTeCS, British Council, England 

3. Member, KELTA, Mashhad, Iran. – Unfortunately since i have been back from India, they have boycotted me! 
 

REFERENCES: Available upon request 

 

SUMMARY 

*** To be brief and to the point, i am interested in Liberal Education and have a zest for awakening, empowering, and emancipation of the 
oppressed majority. I have suggested ‘language’ as a ‘liberating agent’ in my ‘Cognitive Socio-Political Language Learning Theory’ based upon 
which i introduced my didactic weapon, in my last book published by Jungle Publications, Tehran, in 2012. But THEY did not distribute this 
book, in Iran! At any rate, my 20 years professional background has provided me with a great deal of experience. I have had the privilege of 
meeting and discussing with internationally acclaimed specialists across the globe. As a highly goal-oriented and compassionate educator whose 
confidence, perseverance, and vision promote success, development, and peace, i am extremely interested in improving human condition 
particularly via awakening and empowering the Other/the deprived communities/societies. I am now looking to continue this as a full time 
career at a right place with right persons elsewhere in our planet. ...Where they let me teach... Where they let me write....Where i would be allowed 
to "live" on my own terms and principles, the manifestation of which could be noticed in my articles/books.  

Enc. Degrs./Certs. 

 

============================== 

Note: I submitted this CV to more than 100 universities in Iran but none of them granted my request merely because of my ideology, which 
shapes my approach to teaching/living! 

 

 

Some Researches about the Effectiveness of  

my Instructional Innovation 

A number of researches have illustrated the significance and effectiveness of my instructional approach, Competitive Team-Based Learning 
(CTBL). In my MA research study, i (Hosseini, 2000) compared the effectiveness of my own approach (CTBL) with the Traditional Lecture 
Method (TLM). I found significant results for the effectiveness of CTBL in improving the reading comprehension of Iranian high school 
students. Also, i found that my method contributed to the development of reading comprehension abilities of  lower performers more effectively 
than the TLM. 

  My PhD research study (Hosseini, 2009), which was a comparative empirical research study sought to explore and examine the 
complex effects of my instructional innovation, CTBL, with Learning Together  and the Traditional Lecture Method (TLM) on Iranian and 
Indian EFL/ESL undergraduate learners’: (a) reading comprehension in English, (b) language learning strategies, (c) attitudes towards English 
language learning and the select teaching methods, and (d) retention of information. All these objectives were addressed with respect to different-
level achievers of the target groups with the help of field studies and experiments in Iran and India. It should be mentioned that Learning 
Together or Cooperative Group-Based Learning (CGBL) method has been developed by Johnson and Johnson at the University of Minnesota in 
the USA. 

  It became evident from the analysis of the data gathered that CTBL and CGBL served to (a) increase acquisition of texts contents, (b) 
widen repertoire of language learning strategies, (c) generate positive attitudes, and (d) improve retention of information, on the part of the target 
groups more significantly than the TLM. Further analysis of the data revealed that whereas CGBL was substantially more effective in developing 
the reading skills of the participants, CTBL was more successful in developing their metacognitive and affective strategies. It was likewise noted 
that CTBL facilitated the participants’ long-term retention of information or their depth of understanding of the texts contents more effectively 
than CGBL. The results also indicated that it was CGBL, rather than CTBL, that was more successful in Iran. But, in India, it was CTBL. 

  In another study, I (Hosseini, 2012) found that CTBL contributed to the Language Proficiency of Iranian EFL College Seniors more 
effectively than  Structured Academic Controversy method of Johnson brothers at the University of Minnesota in the USA. Also in 2014, in 
another study, i compared the effectiveness of my method with Group Investigation, developed by Sharan and Sharan (1992) at Tel Avive 
University, in Israel, with reference to the language proficiency of Iranian EFL intermediate students”. I found that my method was more 
effective in promoting the language proficiency of Iranian EFL intermediate students. 
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 In her study, Jahanbazian (2015) intended to look and compare the possible effects of CTBL with Learning Together (LT) – the most 
popular method of Cooperative Learning (CL) -- on oral performance of Iranian EFL intermediate students. She also wanted to measure the 
participants' attitudes towards language learning, individualistic class structure, CL, and the selected methods before and after the study. The  
results of  the  study showed that CTBL had a more significant effect on improving the oral performance of Iranian intermediate students. 
Analysis of the quantitative questionnaire results showed that the participants generally tended towards supporting the implementation of cooperative 
strategies. More specifically, the participants had more positive attitudes towards CTBL rather than LT.me 

  Finally, Akbarzadeh's (2016) study was an experimental investigation on the effects of CTBL, my instructional approach, and  STAD, 
developed by Slavin and associates (1977) at Johns Hopkins University, in the US, on the reading comprehension of Iranian EFL intermediate 
students. After conducting an IELTS Reading test to a total population of 75, sixty students were selected, based on their scores in the pretest. Then 
they were randomly  assigned  to  control  and  experimental groups – thirty per group. Each class was divided into seven teams of four – the two 
remained students in each class worked in pairs. The control group was instructed via STAD technique, which is a well-known technique of 
cooperative learning, while the experimental group were instructed via my approach to (language) teaching (i.e., CTBL).  The reading 
comprehension test (posttest) was used at the end of the study to assess the probable progress in the reading comprehension ability of the 
students.  The results on an independent T-test showed statistical significance at P≤0.05 level that can be attributed to the effect of CTBL on the 
participants' reading comprehension achievement. 

89. Salimi Bani, Khadijeh (2017). The Effect of Competitive Team-Based Learning (CTBL) and Cooperative Integrated 
Reading and  Composition (CIRC) on the Reading Comprehension of Iranian Intermediate EFL Learners. – 
Unpublished MA Thesis, Khorasgan (Isfahan) Islamic Azad University. 

=========================================== 

References for the above researches and books on about my innovative approach to teaching 

137. Jahanbazian, T. (2015). A Study into the Effects of 'Competitive Team-Based Learning' and 'Learning Together' on the Oral 
Performance of Intermediate EFL Learners. Unpublished MA Thesis, Kohgiloyeh And Boyer Ahmad Islamic Azad University, Iran. 

138. Jahanbazian, T. (2015). A Study into the Effects of 'Competitive Team-Based Learning' and 'Learning Together' on the Oral 
Performance of Intermediate EFL Learners. Iranian Journal of Research in English Language Teaching, 3, 1, 60-73. Available at 
http://journals.khuisf.ac.ir/ijrelt/browse.php?a_code=A-10-175-1&slc_lang=en&sid=1&sw=Oral+Performance 

http://journals.khuisf.ac.ir/relp/browse.php?a_code=A-10-175-1&slc_lang=en&sid=1&sw=competitive+team-based+learning 

139. Akbarzadeh, M (2016). A Study into the Effects of 'Competitive Team-Based Learning' And ‘Student Teams- Achievement Divisions' 

on The Reading Comprehension of Iranian EFL Intermediate Students. Unpublished MA thesis, Islamic Azad University of 
Roudehen, Iran. 
 

140. Jahanbazian, T. (2015).  ‘Competitive Team-Based Learning in Conversation Classes’, Germany: Scholars' Press. 
 

141. Hosseini, S.M.H. (2000). "The Impact of Competitive Team-Based Learning on the Reading Comprehension of Iranian High School  
Students". Unpublished MA thesis, Islamic Azad University of Garmsar, Iran. 
 

142. Hosseini, S.M.H. (2009). "Effectiveness of Cooperative Learning Methods: A Study with Iranian and Indian Undergraduate 
Learners". Unpublished PhD thesis, Mysore University, Mysore, India. 
 

143. Salimi Bani, Khadijeh (2017). The Effect of Competitive Team-Based Learning (CTBL) and Cooperative Integrated Reading and  
Composition (CIRC) on the Reading Comprehension of Iranian Intermediate EFL Learners. – Unpublished MA Thesis, Khorasgan 
(Isfahan) Islamic Azad University. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://journals.khuisf.ac.ir/ijrelt/browse.php?a_code=A-10-175-1&slc_lang=en&sid=1&sw=Oral+Performance
http://journals.khuisf.ac.ir/relp/browse.php?a_code=A-10-175-1&slc_lang=en&sid=1&sw=competitive+team-based+learning
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 = الرحیم الرحمن هللا = بسم-

 

 

 

 

 

   با سالم و عرض ادب خدمت شما استاد فرهیخته،

به این   ان،در کشور هندوست میسور دانشگاه احترما اینجانب سید محمد حسن حسینی، دکترای آموزش زبان انگلیسی از

 .نمایم می را دانشگاه آن در علمی هیئت عضویت خواست در وسیله

 از بعد انقالبی نه –ام  آمده بدنیا انقالبی و مذهبی ای خانواده در 0911 سال در اینجانب یگرام  مقام آن اطالع جهت

 به بعدها البته که ام داشته بسیج با نزدیکی بسیار همکاری 0914 تا 0931 سالهای در. انقالب از قبل انقالبی بلکه انقالب

اما نمی  -کنم.  می افتخار خود بودن بسیجی به نیز اکنون هم  -شد کاسته همکاری این شدت از توامان کار و تحصیل دلیل

 نیز قدر لیالی و حسینی عاشورای و تاسوعا در مخصوصا مذهبی هیات های در اینجانب توانم بسیجی درباری باشم. حضور

 جاجرم شهرستان دانشگاهی پیش مراکز و ها دبیرستان راهنمایی، مدارس در 0981 تا 0914 از خواهد بود. بوده و چشمگیر

و ناحیه هفت  چهار ناحیه یک، ناحیه وپرورش آموزش با نیز بعد به 0980 سال از. ام بوده تدریس به مشغول آن روستاهای و

 قبیل از دیگر آموزشی موسسات و حیدریه، تربت گلبهار، قوچان، رد،بجنو مشهد، اسالمی آزاد های دانشگاه نیز و مشهد

ام. در ورک شاپ های متعددی شرکت کرده ام  داشته نزدیک نیشابور و موسسه زبان حافظ )مشهد( همکاری دانشگاهی جهاد

ارشد و دکترا ادیتور دو  ورک شاپ هایی هم برگزار کرده ام. هم اکنون عالوه بر نگارش مقاالت و نیز رساله های دانشجویان و

  انجمن تخصصی زبان در انگلستان، هندوستان و ایران می باشم. 9ژورنال بین المللی در آمریکا و کانادا و همین طور عضو 

 زبان آموزش در اینجانب (0988) دکترای و (،0913لیسانس ) فوق  (،0911) لیسانس  (،0914دیپلم ) فوق مدارک تمامی

( مقاله تخصصی 0یک )-  مه اشد مقاله علمی و تخصصیکتاب و  091بیش از  ارائه و چاپ به موفق کنون ات و بوده انگلیسی

( مقاله 3( مقاله تخصصی در مجالت ملی )هند( / نه )3( مقاله تخصصی در مجالت بین المللی / شش )9آی اس آی / سه )

( مقالی 31انسهای ملی )غالبا در هند( / چهل و پنج )( مقاله تخصصی در کنفر1تخصصی در کنفرانسهای بین المللی / هفت )

از جمله ( پایان نامه کارشناسی ارشد / 8فارسی )غالبا سیاسی( در سایتهای خبری تحلیلی / مشاوره و راهنمایی هشت )

اسالم و حاکمان " کاربرد تکنولوژیهای روز اینترنت در آموزش،"، "کالبد شکافی رژیم آموزشی ایران"مقاالتی که ارایه داده ام 

دسته "و  "لزوم ارتقای بینش سیاسی دانش آموزان و دانشجویان"، "مسلمان: کدامین اسالم و کدامین حاکمان مسلمان!؟

بوده است. همین طور در آخرین مقاله ام که در یک ژورنال آی اس آی در لهستان  "بندی مردم در حکومت های استبدادی

و  های استبدادی حکومتنرم برای براندازی بسیار موثر خودم پرداخته ام: اسلحه ای  "اسلحه آموزشی" یچاپ شد به معرف

جلد در  دوجلد آن در آلمان و  00شدم که  بفرد منحصر کتاب 09  نگارش به موفقهندوستان در این بر . عالوهفاشیستی

صفحه است  411ینجانب که آخرین کتاب تخصصی و مرجع ا( کتاب آماده چاپ هم دارم. 8ضمنا هشت شد.  چاپ تهران

 9به مرحله نهایی جشنواره رشد راه پیدا کرد و جزو  0931توسط انتشارات جنگل تهران چاپ شد. نام کتاب که در دی ماه 

 و توسط وزارت آموزش و پرورش به همه معلمان و دانشجو معلمان توصیه شد: کتاب برتر کشور شد

“Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education:  

The Crucial Need For A Radical Reform” 

 

 

  انگلیسي زبان آموزش یادكتر --  حسیني حسن محمد سید

  .... 14فرامرز عباسی   مشهد،  :آدرس

 mhhosseini2020@gmail.com                       90515815100همراه:   
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سیاسی خود طراحی کرده ام پرداخته ام.  -در این کتاب به معرفی روش تدریس منحصر بفردم که بر پایه تیوری آموزشی

 بتوانم تعالم پروردگار عنایت با است امید( http://www.aparat.com/v/i32tKدقیقه ای روش تدریسم:  01)ویدیوی 

مقاله دیگر نیز  چند کتاب ویاد آوری این که در حال کامل کردن  .باشم دانشگاه آن آرمان های خدمت در وجود تمام با

ب در زمینه اینجانو دیدگاه های  علمی شناسنامه بیشتر از اطالع جهت هستم. اینجانب قابلیت های قابل توجهی دارم. لطفا

                                                مالحظ نیز را پیوست   (CV) رزمهمسایل آموزشی و بویژه در باره  های متفاوت

                                  واحترام سپاس با                                                                                   

 مقدس مشهد –حسینی  حسن محمد سید                                                                     

 

به  –فرستادم اما )دولتی، غیر انتفاعی، آزاد و پیام نور حتی در روستاها( دانشگاه در ایران  011مه را به بیش از واین رز توجه:

اندیشه من را به مصلحت نظام مقدس و پاک خود  هیچ یک از آنها مرا نپذیرفتند! به مقوله آموزش و ...م سیاسی  خاطر نگرش

ندیدند!.... آنها سر سپرده می خواستند و من اما دل سپرده بودم... از همان زمان نوشتن مقاالت انگلیسی را متوقف کردم و به 

 سیاسی( پرداختم.-نوشتن یادداشت ها و مقاالت فارسی )آموزشی

================= 
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 زبان انهلیسیو مشاوره تخصصی آموزش  
وپرورش با بیش  رسمی آموزشنویسنده این کتاب و ( PhD in ELT) حسینیسید محمد حسن دکتر  توسط

مقاله علمی  021 ش ازنویسنده بی یای مختلف در داخل و خارج از کشور و سال سابقه تدریس در دانشهاه 21 از

 Beyond"فرد ازجمله  کتاب منحصربه 08 یندوستان ... و و ترکیه ،لهستانانهلستان،  ،آلمان ،آمریکا ،در کانادا

The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need For A 

Radical Reform"  این کتاب در جشنواره رشد تهران که این کتاب ترجمه آن است (0812)جنهل تهران .

 کتاب برتر کشور شناخته شد. 8جزو ( 0812)

 سرویسهای ما:

      اخذ پذیرش از دانشهاه یای آمریکا و اروپا جهت ادامه تحصیل در کوتایترین زمان 

 در آمریکا و اروپا در کوتایترین زمان ترجمه و یا تألیف و چاپ کتاب و مقاله به نام شما 

    در کوتایترین زمان ری کتاب و مقاله شماویراستا 

    نامه )فوق( لیسانس و دکتری     مشاوره و انتخاب موضوع و انجام پروپزال و پایان 

و چاپ کتاب از مقاله  ( و استخراجدفاعیهجلسه پروپوزال و  جهت ارائه )به یمراه تهیه پاورپوینت    

 پایان نامه شما در کوتایترین زمان

    له نویسیکارگاه مقا   

    T.T.C  / چاپ شد تحت    نکه در آلما خودممنبع: کتاب - یای فشرده مربیهری زبان انهلیسی دوره

 ”Teach Language Effectively: A Practical Crash Course“عنوان 

 فشرده و عادی مکالمه 

  TOEFL - IELTS  - MSRT  ... و 

    منحصرا زبان( )عمومی و تخصصی + کنکور 

   و گرامر )مدرسه تا دانشهاه( رفع اشکال، یتیتقو 

    ترجمه متون عمومی و تخصصی 

   طریق تلفن آموزش خصوصی از ، SMS نترنتو ای 

 

 :نیدسایتم مراجعه ک، مصاحبه یا و سخنرانی یای اینجانب به وبالگ و وب مقاالت برای آشنایی با سایر کتب،

irhttp://drelt. 

http://www.beyondelt.blogfa.com 

   mhhosseini2020@gmail.com 
 

   11028322211تلفن:   
================ 

 

 

 

 

 

http://privateelt.blogfa.com/post/1
http://drelt.ir/
http://drelt.ir/
http://www.beyondelt.blogfa.com/
http://www.beyondelt.blogfa.com/
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  !من

 من از نسل امواج طوفانیم                   من از شهر چشمان بارانیم

 که شاید بر این دیر ظلمانیم                   یای شبم من آن عابر کوچه

 که در پای اندیشه قربانیم                    من آن مرغ شیدای خونین پرم

 نه خرسند از این مصلحت دانیم                    نه راضی به ماندن در این وادیم

 ام انیبه جرم چه! یک عمر زند                    ندانستم استاد در این جهان

 استاد علی طلب --

------------------------------------------------------------------- 

 
 


