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چكيده
نیريه رشد شناختي ويگجتسکي كه به نیريه اوتماعي -فرتنگي رشد شهرر دارد،
يکي از نیريه تاا سازنده گرايي است كه بر تأثیر قابل تجوه كنش متقابل میا يادگیرنده
و محیم اوتماعي اش در رشد شناختي تأكید مينمايد از سجا ديگیر روش يادگیرنیده
محجرا كه نیريه ويگجتسکي زيربنیاا تثیجرا آ را تشیکیل میيدتید ،مهمتیرين نیجع
آمجزش مبتني بر نیريهتاا سازنده گرايي شناخته ميشجد
در اين مقاله پس از مرور نیريه سازنده گرايي و روش آمجزشي يادگیرنیده محیجر،
روش كنجني انمای كارورزا مددكارا اوتماعي در ايرا به صجرر اومالي میرور شیده
است سپس مدلي براا آمجزش دانشمجيا مددكارا اوتماعي در محییم كیارورزا بیا
* دانشمجا دكتراا مددكارا اوتماعي دانشگاه علجی بهزيستي و تجانبخشي arammaref@yahoo.com
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تأكید بر ونبهتاا كاربردا نیريه ويگجتسکي و روش يادگیرنده محجر ارا ه شده اسیت
در اين مدل چگجنگي بکارگیرا يادگیرا مبتني بر مسیثله ،خجدسیاما گیرا ،شیاگردا
شناختي و سنمش تکجيني -عملکیردا در كیارورزا میددكارا اوتمیاعي تبییین شیده
است
مدل پیشنهادا با مبنا قرار داد الگیجا عمیجميآمجزشیي گیی و برالينیر ()8911
فرايند آمجزش -يادگیرا مددكارا اوتماعي را تشريح ميكنید سینمش آغیازين(تعیین
ويژگي تاا ورودا يادگیرندگا و گزينش و تدوين تدف تاا آمجزشي) ،تعیین روشیها
و فنج آمجزشي ،انتخاب منابع و مجاد آمجزشي ،تعیین فعالیتتیا و تکیالیف يیادگیرا و
تعیین روشها و فنج سنمش و ارزشیابي مهمترين مجاردا تستند كیه در میدل بیه آنهیا
پرداخته شده است
واژههاي کليدي :مددكارا اوتماعي ،يادگیرنده محجر ،كارورزا ،سیازنده گرايیي،
ويگجتسکي

مقدمه
در صجرتي كه آمجزش را فراتش آورد فرصتتايي از سجا استاد بیراا كمیک بیه
يادگیرا دانشمجيا بدانیش و اين امر را بپذيريش كه فعالیت اصلي يادگیرا را دانشیمجيا
انمای ميدتند و كار استاد آسا ساختن فرايند يادگیرا است ،ميتجانیش با بهیره بیرد از
نیريهتاا سازنده گرايي ،چارچجب كارآمدترا را در آمجزش دانشمجيا عراحي نمايیش
يادگیرنده محجرا يکي از مهمترين رويکردتاا آمجزش در سالتاا اخیر است
اگرچه بخش قابل تجوهي از تاشتا بیراا رواج داد آمیجزش يادگیرنیده محیجر
تجسم متخصصا علجی رفتارا و اوتمیاعي بیجده اسیت ،آمیجزش يادگیرنیده محیجر در
رشتهتاا مختلف بکارگرفته شده است (به عنجا مثال نگاه كنیید بیه پیارادايز و دكسیتر،
 ،2551رگا  -اسمیت و تمکیارا  2551 ،و كريیک و میک كیجمبز )2556 ،و بیه رشیته
خاصي منحصر نمي شجد به نیر مي رسید ايین روش در آمیجزش میددكارا اوتمیاعي
بخصجص در كارورزاتا ا میددكارا اوتمیاعي بخیجبي قابیل اویرا باشید آمیجزش در
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مددكارا اوتماعي از حساسییتتیاا خاصیي برخیجردار اسیت دانشیمجيا میددكارا
اوتماعي بخش قابل تجوهي از زما تحصیل خجد را به عنجا كارورزا سپرا مي كننید
و مهاررتاا كار با فرد ،گیروه ،خیانجاده و وامعیه را در محییمتیاا كیارورزا كسیب
ميكنند كارورزاتاا در نیر گرفته شده براا آنها فرصیت منحصیر بیه فیردا را بیراا
سرپرست كارورزا فراتش مينمايد ،تا از روشتاا ديگر آمجزشي بهره گییرد و بیازدتي
آمجزشي را به عجر قابل تجوهي افزايش دتد شیجه غالب آمجزش میددكارا اوتمیاا در
ايرا معلش محجر و بیشتر به صجرر سخنراني بجده اسیت حتیي در كیارورزاتیا ،معلیش
محجرا روش اصلي آمجزش بجده اسیت بررسیي عملکیرد سرپرسیتا كیارورزا نشیا
ميدتد كه آنها در بسیارا از مجارد تمايل به استفاده از روش معلش محجر در كارورزاتیا
داشته اند اين امیر بیه كیاتش مشیاركت دانشیمج در فراينید يیادگیرا ،محیدود كیرد
فرصتتاا تمربه مجقعیتتاا مختلف و ضعف استفاده آمجزشي از مجقعیتتاا تمربیه
شده ،منمر میي شیجد تیا كنیج مجضیجع آمیجزش در میددكارا اوتمیاعي و بخصیجص
كارورزا مددكارا اوتماعي به عجر علمي در ايرا میجرد تجویه قیرار نگرفتیه و تیاش
مشخصي براا بازنگرا روشتاا آمجزشي اين رشته انمای نشده است مهیارر آمیجزا
در اين رشته از اتمیت فراواني برخجردار است و تفاور مددكارا اوتماعي با آمجزش در
ساير رشتهتا را نیز ميتجا در تمین امیر وسیتمج كیرد از ايین رو انتخیاب روشتیاا
آمجزشي كه فرصت تعامل فرد با محیم و كسب تمربه در مجقعیتتاا واقعیي را فیراتش
نمايد ،ضرورر دارد براا مهارر آمیجزا الزی اسیت دانشیمج فرصیت بیشیترا بیراا
تمربه محیمتاا واقعي در اختیار داشته باشد و از تمراتي استاد خجد در فرايند آمیجزش
به عنجا تسهیل كننده فرايند آمیجزش برخیجردار باشید نیريیه سیازنده گرايیي و روش
آمجزشي مبتني بر آ (روش يادگیرنده محجر)  ،بیش از تر روش ديگرا ميتجانند تیأمین
كننده اين منیجر باشن د در اين مقالیه بیراا نمجنیه عراحیي كیارورزا میددكارا مقطیع
كارشناسي كه تاش شده بر اساس الگجا آمجزشي يادگیرنده محجر تنییش شجد ،بیه عیجر
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خاصه ميآيد در اين برنامه الگجا عمجميآمجزشي گی و برالينر مبنیاا تنیییش مراحیل
قرار گرفته است

مرور ادبيات
الگجتاا متفاوتي براا برنامه ريزا آمجزشي ووجد دارند كه بر اسیاس نیريیهتیاا
روانشناسي يادگیرا و روانشناسي پرورشي به دو دسته كلي تقسیش ميشیجند بیر اسیاس
پیش فر

دسته اول اين الگجتا ،رفتارتا ،دانشتا و باورتاا مشخصي ووجد دارنید كیه

بايد آمجخته شجند و راتبردتا يا شرايم آمجزشي متفیاوتي مجوجدنید كیه تیر يیک بیراا
بخشي از آ تدفتا ،دانشتا و باورتا مناسب ترند(فتسکج و مککلیجر ،212 :2551 ،بیه
نقل از سیف)481 :8816 ،
دسته دوی الگجتاا آمجزشي براا سازما داد محیمتاا آمجزشي كه دانش آمجزا
را به تنگای حل مسثله و دست يابي به فهمید تاا خجد حمايت كننید ،تجصییهتیايي بیه
دست ميدتند اين نجع الگجتا معمجال به ديدگاهتاا سازنده گرايي مربیجط بیه يیادگیرا
كاس درس ،مانند يادگیرا مبتني بر مسثله وابسته اند(فتسکج و مککلجر ،218 :2551 ،به
نقل از سیف )481 :8816 ،اين دو نجع الگج را به ترتیب الگجا آمجزش معلش -محجر 8و
الگجا آمجزش يادگیرنده -محجر 2نیز نامیده اند(اگن و كاوچاک2558 ،؛ سانتروک،2554 ،
به نقل از سیف)481 :8816 ،
روش يادگیرنده محجرا يکي از مهش ترين نجع آمجزش مبتني بر نیريهتاا سیازنده
گرايي است سیف( )8816عنجا سازندگي يا سازنده گرايي را بیراا اصیطام انگلیسیي
 Constructivismبه كار برده است منیجر از آمجزش يادگیرنده – محجر 8آمجزشي است
كه در آ يادگیرندگا به كمک معلش مسیثجلیت درک و فهیش مطالیب را خیجد بیه عهیده
1 .Teacher – centered instruction
2 . Learner – centered instruction
3 . learner-centered
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ميگیرند (اگن و كاوچاک ،111 :2558 ،به نقل از سیف )124 :8816 ،نای ديگر آمجزش
يادگیرنده – محجر آمجزش غیرمستقیش 8است
براا بدست داد تصجيرا وامع از روش يادگیرنده محجر ،الزی است مرورا كلي
بر نیريه سازنده گرايي صجرر گیرد ديدگاهتاا سازنده گرايیي از پیژوتشتیاا پییاژه،
ويگجتسکي ،روانشناسا گشتالت ،بارتلت و برونر و نیز از فلسفه پرورشیي ویا ديیجيي
سرچشمه ميگیرند (وولفلک ،828 :،2554 ،به نقل از سییف 251 :8816 ،و فیردانش و
شیخي فیني )8818 ،سازنده گرايي يک فلسفه يادگیرا است كه بر ساختن دانش تجسیم
يادگیرندگا به صجرر انفرادا يا اوتماعي اشاره دارد (تین ،2 :8992 ،به نقل از فردانش
و شیخي فیني)8818 ،
در عین حال رويکرد يادگیرنده محجر ارتباط نزديکي با نجشتهتاا آبراتیای مزلیج و
كارل راورز دارد بر اساس رويکرد يادگیرنده محجر ،مردی به عجر ذاتیي خیجب در نییر
گرفته ميشجند و تجانايي آنها براا رشد فردا نامحدود تلقي ميشجد واقعیت با تفسیرا
كه افراد تنگای تعامل با محیم اعرافشا پیدا ميكنند ،مرتبم است در نتیمه ،رفتار نتیمیه
برداشتتاا شخصي است انگیزه از تاشتاا مردی بیراا بدسیت آورد و نگهداشیتن
خجاستهتايشا در زندگي نشأر ميگیرد تمربهتاا آنها نقیش مهمیي در يیادگیرا ايفیا
ميكند )(Sharma, 2006: 66

سازنده گرايا ووجد يک بدنه دانش را كه مستقل از يادگیرنده باشد رد میيكننید و
از اين انديشه حمايت ميكنند كه دانشي مستقل از معني نسبت داده شده بیه تمربیه ،كیه
يادگیرنده يا وامعه يادگیرنیدگا میيسیازند ،وویجد نیدارد(تین ،85 :8992 ،بیه نقیل از
فردانش و شیخي فیني)8818 ،
آمجزش يادگیرنده محجر در كاس بر يادگیرنده فیردا متمركیز میي شیجد تیا بیر
اعاعار عنصر اصلي در رويکرد يادگیرنیده محیجر ،اعتمیاد اسیت در حیالي كیه معلیش
تمجاره براا كم ک در دسترس است ،معلیش بیه دانیش آمیجزا بیراا بیه عهیده گیرفتن
1 . indirect instruction
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مسثجلیت براا يادگیرا خجدشا  ،اعتماد مي كند فعالیتتاا يادگیرا اغلب با تأكید بیر
استفاده از مهاررتاا حل مسثله عراحي مي شجند از آنمايي كه يادگیرا يک فعالیت تا
اندازه زيادا فردا است ،از عري خجدارزشیابي و بازخجردتاا سیاختاريافته از معلیش و
ساير يادگیرندگا به خجبي قابل سنمش است )(Sharma, 2006: 66

اين نیريه معتقد است كه انسا تا فهش و دانش خجيش را با كمک وهیا از عريی
تمربه نمجد اشیا و تفکر كرد دربیاره ايین تمربییار میيسیازند تنگیاميكیه فیرد بیا
محرکتاا وديد مجاوه ميشجد ،آنها را با انديشهتا و تمربییار گذشیته خیجد سیازگار
ميكند و ممکن است آنچه به آ اعتقاد دارد تغییر كند يیا اعاعیار وديید را بیي ربیم
تشخیص دتد و از آ دست بکشد در تر حال فرد فعاالنه دانش خجيش را خل ميكند
سازنده گرايي مبتني بر اين فرضیه است كه دانش بیه وسییله يادگیرنیدگا بیا تیاش در
وهت فهش تمربیاتشا به صجرر فعاالنه ساخته ميشجد آنها اعاعار وديد را تفسییر و
اين اعاعار را به ساختارتايي كه از تمربه قبلي ايماد شده مربجط ميكنند كسب دانش
مستلزی تفسیر فعال به وسیله يادگیرندگا است تا رابطهتاا وديیدا مییا سیاختارتاا
مجوجد ساخته شجند اين فرايند براا يادگیرا حل مسثله ،استدالل ،تفکر نقادانه ،اسیتفاده
فعال و متفکرانه از دانش ،ضرورا است سازنده گرايي ديدگاه معلما را از اين كیه چیه
چیزا را تدريس ميكنند ،به اين كه دانش آمجزا چه چییزا را میيآمجزنید ،تغیییر داده
است سازنده گرايي تاشي است براا تبیین دانش و عقايد انساني ،بدو انمای تیچ گجنه
تاشي درباره واقعیت مستقل (ويلییای ،88 :8991 ،بیه نقیل از فیردانش و شییخي فینیي،
)8818
در اوايل سال  8995انممن روانشناسي امريکا ( 8)APAبراا آمیجزش روانشناسیي
اصجل دوازدهگانهاا را پیشنهاد داد كه در آنها محجرتاا آمجزش يادگیرنیده محیجر میجرد
تأكید قرار داشتند اين اصجل در سال  8991بازنگرا شدند و به  84اصل تغییر يافتند كیه
تفاور اساسي با اصجل قبلي نداشتند در دو دته گذشته نشانهتايي از گسترش عاقیه در
1 . American Psychological Principle
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به ووجد آمد سازنده گرايي ،درو پارادايش شناختي ديده شده است (درچاا،6 :2555 ،
به نقل از فردانش و شیخي فیني)8818 ،
رويکرد يادگیرنده محجر در ايرا و بخصجص در مقاعع آمیجزش عیالي بیه نیدرر
مجرد استفاده قرار مي گیرد شارما( )2556مينجيسد رويکرد معلش محیجر بیراا آمیجزش
بزرگساال به عجر گسترده اا بکار گرفته ميشجد ،در حالي كه دانش نییرا مجویجد بیه
عجر ودا از رويکرد يادگیرنده محجر حمايت ميكند ()66
در عین حال نتیمه فراتحلیلي كه كرنلیجس -وايت ( )2551در مجرد  8555مقاله كه
مممجعا مطالعه روا  811821دانش آمجز در آنهیا گیزارش شیده بیجد ،انمیای داد ،تیأثیر
آمجزش فرد  -محجر را بر آثار شناختي و رفتارا در دانش آمجزا مجرد تأيید قرار داد
ايلماز ( )2551نیز در بررسي خجد در میجرد نگیرش مدرسیا مطالعیار اوتمیاعي
نسبت به آمجزش يادگیرنده محجر دريافت كه آنها نسبت به اين رويکیرد ،نگیرش مثبتیي
داشتند و معتقد بجدند اين روش آمجزش ،براا يادگیرا لیذر بخیش ،چیالش برانگییز و
معتبر است آنها وهت گیرا تدريس خجد را بیشتر از اينکیه رفتیارا بداننید ،شیناختي و
سازنده گرا معرفي كردند
فردانش و شیخي فیني( )8818ديیدگاه سیازنده گرايیي در خصیجص دانیش را بیه
صجرر زير بیا ميكنند:
شناخت نسبی است :شناخت انسا تفسیرا را از وها مادا ميسازد درحیالي
كه سازنده گرايا ووجد يک وها مادا را انکار نميكنند ،تصدي ميكنند كه انسا قادر
به شناخت مستقیش وها نیست تر انساني يک نیای خصجصي دروني از فهش را بنا كیرده
و تماربش از دنیاا واقعي را منعکس ميكند
حقيقت ذهنی است :سازنده گرايا معتقدند كه تر انسیاني حقیقیت را خیجد بیه
ووجد ميآورد تر كس فهمي بيتمتا و خصجصیي از وهیا میادا دارد ترگیز دو نفیر
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دانش يکسا ندارند زيرا تر فرد دانش را از تمارب بي مانند خجد ميسازد دانیش قبلیي
چارچجبي را براا تفسیر تمارب وديید فیراتش میيسیازد انسیا سیاختارتاا شیناختي
خصجصياش را تر بار كه با اعاعار وديد مجاوه ميشجد ،اصام ميكند
یادگيري درونی است :دانش با اضافه كرد اعاعیار وديید بیه آنچیه از قبیل
شناخته شده يا تركیب فهشتا براا خل روابم مفهجمي وديد ،ساخته يا آمجخته ميشیجد
در اين شیجه ،فرد دانشي را ميسازد كه ممکن است مشابه با دانش ديگیرا  ،امیا در عیین
حال خاص خجد او ميباشد
شناخت ساختنی است :دانش به وسیله شنید و خجاند به شخص ديگر منتقل
نميشجد ،بلکه زمینهاا بيتمتا براا تفسیر اعاعار وديد است كتابتا و سخنرانيتیا
مشتمل بر دانش نیستند آنها كلماتي را مهیا ميكنند كه ممکن است به فرد كمک كنند كه
درباره آنچه كه ميشناسد دوباره فکر كند و روابیم ذتنیي وديیدا بیه وویجد آورد ،تیا
تركیبار وديدا از نیرار پرورش يابد انسا تا ممکن است با تركیباتي مجاوه شجند كه
درست به آنها فکر نشده است يا ممکن است در سیاختارتاا مفهیجميشیا عییبتیاا
غیرمتفکرانه ووجد داشته باشد بدين ترتیب فرد نه فقم از تماربش میيآمیجزد ،بلکیه از
عري بازنگرا و پیکربندا ممدد فهمش به شناختي تازه دست مييابد
درحالي كه ديدگاه واحیدا از سیازنده گرايیي وویجد نیدارد ،بیشیتر متفکیرا بیر
مممجعه اا از اصجل تجاف دارند كه سازنده گرايي از آ حمايت ميكند و برخي از ايین
اصجل عبارتند از:


افراد به واا ثبت كرد آنچه كه مطالعه ميكنند ،آ را ميسازند



فرايند ساختن دانش تش در محییمتیاا عبیعیي و تیش در تمربییار

يادگیرا رخ ميدتد
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محصجالر ساختن دانش ،فهشتايي خجاتد بجد كه در افراد به وویجد

ميآيد


تعامل با ديگرا بر فراينید سیاختن فهیش ،تیأثیر میيگیذارد (ايگین و

وکجتش ،2558 ،به نقل از فردانش و شیخي فیني)8818 ،


يک مسیر عالي حقیقي يا نزديک به حقیقت ووجد ندارد



گرچه ما ميتجانیش دانش ديگیرا را از عريی تفسییر كیرد زبیا و

عملشا از عري ساختارتاا مفهجميخجدما بفهمیش ،اما ديگرا واقعیتتیاا
مستقل از ما ،در ذتن دارند در واقع تاش ما اين است كه واقعیتتاا ديگرا
را تمراه با واقعیتتاا خجدما بفهمیش اما ترگز تیچ يک از اين واقعیتتیا را
ثابت و معین فر

نميكنیش(فجرسنت ،85 :8996 ،به نقل از فردانش و شییخي

فیني)8818 ،

سازندهگرایی افراطی


سازنده گرايي افراعي را برگرفته از ديدگاه پییاژه میيداننید ماتجسیجف

وتايس( )2555معتقدند نميتجا تجوه پییاژه را بیه زمینیهتیاا اوتمیاعي رشید
ناديده گرفت "پیاژه و ويگجتسکي تر دو ويژگيتاا اوتماعي را بُعد ضیرورا
رشد انساني ميدانند" (تجج و روگجف ،8919 ،بیه نقیل از ماتجسیجف وتیايس،
 )2555آنها بر اين نکته تأكید ميكنند كه پیاژه و ويگجتسیکي تريیک بیه شییجه
خجد به بسترتاا اوتماعي يادگیرا ،تجوه كردهاند سازنده گرايي افراعیي را بیه
اين دلیل افراعي مينامند كه يک واقعیت تستي شیناختي را مینعکس نمیيكنید،
بلکه صرفا با تمربیار شخصي دا ما وها را سازماندتي ميكند
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سازندهگرایی اجتماعی
ديجيي و ويگجتسکي دو نیريه پرداز اصلي سازنده گرايي اوتمیاعي تسیتند كیه در
زير به نیريه ويگجتسکي به عجر خاصه اشاره ميشجد:

نظریه رشد شناختی وی وتسكی
ويگجتسکي ( )8918ونبهتاا فرتنگي ،تیاريخي و اوتمیاعي را در رشید شیناختي
بسیار با اتمیت ميداند و به باور او كنش متقابل مییا يادگیرنیده و محییم اوتمیاعياش
تعیین كننده اصلي رشد شناختي اوست (سییف ، 94 :8816 ،فرنیهیج 2551 ،و دوريیس،
)2555
ويگجتسکي كاركردتاا ذتني را در نیريیهاش بیه دو دسیته كاركردتیاا نخسیتین
ذتني و كاركردتاا عالي ذتني تقسیش ميكند از نیر او كاركردتاا نخسیتین ذتنیي كیه
میا انسا و حیجا مشترک است در سالهاا آغاز عمر به عیجر عبیعیي وویجد دارنید و
غیرارادا و ناآگاتند اما كاركردتاا عالي ذتني با اينکه بر پايه كاركردتاا ذتني نخستین
شکل ميگیرند ،ويژه انسا تستند و تحت كنترل و اراده او قرار دارنید دو ويژگیي مهیش
ديگر كاركردتاا عالي ذتني اين است كه اوتماعي اند و به كمک ابزارتاا روانشیناختي
رخ مییيدتنیید عجامییل اوتمییاعي – فرتنگییي بییه تحییجل كاركردتییاا نخسییتین ذتنییي و
شکلگیرا كاركردتاا عالي ذتني كمک ميكنند بر اساس نیريه ويگجتسیکي اگیر فیرد
براا انمای تکالیفي كه تنجز روش اوراا آنها را نیامجخته است ،يارا و راتنمايي شیجد،
از عهده انمای آنها برخجاتد آمد
در حقیقت كاركردتاا عالي ذتني از عري تعامیل بیین فیرد و زمینیه اوتمیاعي او
تحجل مييابند (سیف )91 :8816 ،بنا به گفته ويگجتسکي (" )8918تیر كیاركرد عیالي
ذتني الزاما در ابتدا يک كاركرد اوتماعي است" ( ،862به نقل از سیف)91 :8816 ،
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فتسکج و مککلجر ( )2551مينجيسند :قیانج كلیي رشید فرتنگیي – اوتمیاعي در
نیريه ويگجتسکي اين است كه تر كاركرد عالي ذتنیي ،پییش از آنکیه بیه صیجرر يیک
فراينیید روانشییناختي در شییخص رخ دتیید ،ابتییدا در يییک سییطح اوتمییاعي ووییجد دارد
ويگجتسکي اين مجضجع را به عنجا انتقال از سطح بین ذتنیي بیه درو ذتنیي تجصییف
كرده و رشد تدريمي كاركردتاا عالي ذتني از عري تعامل اوتماعي را ،درونیي سیازا
نای نهاده است براا مثال تجانايي تفکر انتقادا ميتجاند از تعامل اوتماعي مانند پرسش و
پاسخ به روش سقراعي ايماد شجد مردی به واسطه اين تعاملتیا ،ابزارتیاا روانشیناختي
مانند تجانايي درک ديدگاهتاا مختلف يا تجانايي نقد كرد ادعاتاا تبلیغیاتي را ،درونیي
ميسازند ( ،884به نقل از سیف)96 :8816 ،
ويگجتسکي مفهجی منطقه تقريبي رشد را مجرد تأكید قیرار داده اسیت بنیا بیه ايین
مفهجی معلش بايد در آمجزش مجضجعتاا مختلف به دانش آمجزا پیشیاپیش رشید ذتنیي
آنا حركت كند يعني معلما بايد تمجاره يادگیرندگا را با مسیا لي روبیرو سیازند كیه
قدرا فراتر از سطح تجاناييتاا فعلي آنا باشد و برايشا به صجرر چالش انگیز ولیجه
كند
ترچند كه يادگیرا در درو ذتن يادگیرنده صجرر ميپذيرد ،امیا حاصیل تعامیل
اوتماعي است و معني از عري ايماد ارتباط ،فعالیت و تعامل با ديگرا ساخته ميشیجد
ويگجتسکي معتقد بجد كه مهاررتاا شناختي و الگجتاا فکرا ،محصیجل فعالییتتیاا
اوتماعي فردند و تاريخچه فردا ،تعیین كننده اصلي چگجنگي تفکر او ميباشید (سییف،
)281 :8816
مبناي طراحی کارورزي یادگيرنده محهور مهددکاري بهراي دانشهجویان مقطهع
کارشناسی
در نیر گرفته شده در اين مقاله براا عراحي آمجزشي يادگیرنده محجر كارورزا
مددكاا اوتماعي ،الگجا عمجمي آمجزشي است كه تجسم گی و برالينر معرفي شده
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است در اين الگج مجاردا مانند تهیه و تدوين تدفتاا آمجزشي ،تعیین آمادگيتاا
يادگیرندگا  ،تعیین روشتا و فنج آمجزشي ،انتخاب منابع و مجاد آمجزشي ،تعیین
فعالیتتا و تکالیف يادگیرا و تعیین روشتا و فنج سنمش و ارزشیابي مدنیر قرار
گرفتهاند (شکل  8مراحل مختلف در اين الگج را نشا ميدتد) قبل از معرفي الگجا
كارورزا يادگیرنده محجر مددكارا اوتماعي الزی است مرورا اومالي بر نحجه برگزارا
دورهتاا كارورزا مددكارا اوتماعي ،در مقطع كارشناسي در ايرا داشته باشیش به اين
منیجر نقاط قجر و ضعف كارورزاتا به عجر خاصه در زير آمدهاند:

نقاط قوت:
در سالتاا اخیر تمربهتايي در زمینه تماتن ،نمجد سرپرستا
در ارزيابي دانشمجيا كارورز در دانشگاه علجی بهزيستي و تجانبخشي
صجرر گرفته است
سرپرستا

كارورزا در بیشتر مجارد تاش مي كنند محیم

كارورزا را براا آمجزش دانشمجيا آماده نمايند مذاكره با مسثجلین براا
پذيرفتن دانشمجيا و حمايت از دانشمجيا براا تمربه مجقعیتتاا
مختلف و كسب مهارر از ومله مهمترين فعالیتتاا سرپرستا كارورزا
است
به منیجر ارزشیابي كارورزا ،كارتاا عملي دانشمجيا مجرد
تجوه قرار ميگیرند سرپرستا كارورزا معمجال اين نکته را به دانشمجيا
يادآورا ميكنند كه آنچه بیش از تر چیز در ارزشیابي آنها اتمیت خجاتد
داشت فرايند كار خجاتد بجد و نه نتیمهاا كه دانشمج در كمک كرد به
مراوعه كنندهاش بدست آورده است
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تعدادا از سرپرستا از برخي فنج آمجزش يادگیرنده محجر در
كارورزاتا بهره مي گیرند

نقاط ضعف:
دستجرالعمل دقیقي براا سرپرستي كارورزا در مددكارا
اوتماعي در ايرا ووجد ندارد
اتداف كلي آمجزش در كارورزاتا مطاب سرفصلتاا آمجزشي
مصجب تعیین ميشجد و معمجال به دانشمجيا اعای ميشجد كه اتداف كلي
و وزيي كارورزا آنها چه تستند به عبارر ساده تر آنها در تعیین اتداف
نقشي ندارند
دانشمجيا براا ورود به فیلدتاا كارورزا ،مجرد ارزيابي دقی
قرار نميگیرند نمره كسب شده در دروس نیرا كه پیش نیاز آغاز دوره
كارورزا تستند ،تنها ماک ورود به فیلد كارورزا است در بهترين حالت
به دانشمج فرصت داده ميشجد بر اساس عاقهتاا شخصي فیلد كارورزا
خجد را برگزيند
دانشمجيا به صجرر ساختاريافته براا تعیین فیلد كارورزا
راتنمايي نميشجند
در بسیارا از مجارد مشاتده مي شجد كه سرپرست معین شده براا
آمجزش دانشمجيا در فیلد كارورزا حیجر ندارد و گاتي در عجل
برگزارا دوره كارورزا به محل كارورزا نیز مراوعه نميكند
در محیمتاا كارورزا به دانشمجيا فرصت داده ميشجد از
دانش خجد براا كمک به فرد ،گروه ،خانجاده و يا وامعه بهره بگیرند فرايند
حل مشکل در صجرتي كه مددكار فاقد مهاررتاا الزی باشد ،ميتجاند
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مراوعه كننده و مددكار را با مشکل ودا مجاوه نمايد ،از اين رو حیجر
سرپرست در تمای عجل كارورزا ضرورا است
معمجال دانشمجيا

در ارزشیابي خجد مشاركتي ندارند اين

سرپرست كارورزا است كه بر اساس ماکتاا اعای شده از عرف
دانشگاه ،نسبت به ارزشیابي اقدای ميكند
كارورزا مددكارا اوتماعي در ايرا در مراحل پیش از آمجزش و
پس از آ به عجر كامل معلش محجر است
از آنمايي كه روشتاا سرپرستا

در آمجزش دانشمجيا

تفاورتاا چشمگیرا با يکديگر دارند ،الگجا يکسا

براا ارزيابي

دانشمج چندا معتبر نیست
در رويکرد غالب (معلش محجرا) آزمج تاا كتبي و نمره از
اتمیت ويژهاا برخجردار تستند كه تا اندازه زيادا با روشتاا يادگیرنده
محجر در تعار

قرار دارند

الگجا آمجزش يادگیرنده محجر به عجر كامل در كارورزا مددكارا اوتماعي در
ايرا بکار گرفته نشده است تما عجر كه در نقاط قجر تش ديده مي شجد ،در برخي
مجارد از اين روش بهره گرفته شده است اما تیچگاه كارورزا يادگیرنده محجر به عنجا
يک روش وامع آمجزش عراحي و اورا نشده است در اين مقاله براا كلیه مراحل و
محجرتاا الگجا عمجمي آمجزشي بر اساس روش آمجزشي يادگیرنده محجر ،تجصیهتا و
راتکارتايي پیشنهاد شده است كه ميتجاند قابل اورا در كارورزا مددكارا اوتماعي
باشد
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مرحله 1

مرحله 2

مرحله 3

پیش از عمل

پیش از عمل

عمل آموزش

آموزش

آموزشو ضمن آن

و پس از آن

گزينشوتدوين
هدفهاي
آموزش

مراجعه به
روانشناسي
يادگيري و
انگيزش و
استفاده از آن
براي بهبود
فرايند آموزش-
يادگيري

انتخاب و اجراي
روشها و فنون
مناسب سنجش
و ارزشيابي

شروع
واحد
آموزش
تعيينويژگيها
ي ورودي
يادگيرندگان

انتخاب و
كاربست روشها
و فنون مناسب
آموزش

مرحله 4
ضمنعمل آموزش

پايان
واحد
آموزش

بازگشت به مرحله اول و اجراي مجدد تمام مراحل در صورت لزوم

شكل  : 9ال وي عمومیآموزشی (گی و برالينر ،1 :8911 ،به نقل از سیف)481 :8816 ،

 .9پيش از برگزاري (تعيين اهداف کلی ،تعيين مكان کهارورزي و
تعيين ویژگی هاي ورودي دانشجویان ،آماده کهردن دانشهجویان بهراي
ورود به محيط کارورزي)
تعيين اهداف کلی:
در عراحي آمجزشي يادگیرنده – محجر كه مبتني بر رويکرد سیازنده گرايیي اسیت،
برنامه ريزا وظیفه مشترک استاد و دانشیمج تلقیي میيشیجد اسیتاد و دانشیمج بايید بیا
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تمديگر درباره تدفتا ،محتجا ،فعالیتتا و رويکردتا تصیمیش گییرا كننید در آمیجزش
معلش -محجر تدفتاا آمجزشي از پییش بیه عیجر دقیی مشیخص میيشیجند ،ولیي در
آمجزشتاا يادگیرنده – محجر ،تدفتا كلي تر و اساسي تر انتخاب ميشیجند آنچیه در
اين رويکرد مجرد تأكید قرار ميگیرد ،نتیمه پاياني نیست ،بلکه به فرايند يادگیرا و تفکر
اتمیت ويژه داده ميشجد براا تعیین تدف الزی است ابتدا غايتتاا پرورشي مشخص
شجند به عنجا مثال تقجيت روحیه تفکر و تعم  ،ابتکار و نقیادا دانشیمجيا در حیجزه
اوتماعي ميتجاند يکي از غايتتاا پرورشي باشد ولي بايد تجویه داشیت كیه تمیجاره
غايتتاا پرورشي ونبه آرماني دارند و الزی است مقصجد از آمجزش به عجر دقی تیرا
بیا شجد بیا روشن آنچه از دانشمج انتیار ميرود در وريا آمجزش يیادبگیرد ،تیدف
آمجزشي يا تدف يادگیرا نامیده ميشجد عبقه بنیداتیاا مختلفیي از اتیداف در منیابع
متفاور مجرد بحث قرار گرفته اند در اينما از عبقه بندا بلجی 8استفاده شده است بلیجی
و تمکارانش تدفتاا آمجزشي را در سه حجزه كلي عبقه بندا كردند و براا تیر يیک
از اين حجزهتا زير مممجعهتايي در نیر گرفتند كه عبارتند از:

حوزه شناختی (دانش و تواناییهاي و مهارتهاي ذهنی)
دانش واقعي (دانش عناصر اساسي مجرد نیاز يادگیرنده براا آشنا شد با يک رشته
علمييا حل مسا ل مربجط به آ ) ،دانش مفهجمي (دانش مقجلهتا ،عبقهتیا و روابیم مییا
آنها) ،دانش روندا (دانش چگجنه انمای داد كارتا) ،دانش فراشناختي (دانش شناخت به
عجر كلي و دانش فرد درباره شناخت خجدش) ،به يادآورد  ،فهمید  ،به كاربستن ،تحلیل
كرد  ،ارزشیابي كرد و آفريد (خل كرد ) در كیارورزا میددكارا اوتمیاعي دانیش
واقعي و مفهجمي كه در كیاستیا ا تثیجرا بیه دسیت آمیده انید بیه دانیش رونیدا و
فراشناختي پیجند خجاتند خجرد
1. Bloom
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حوزه عاطفی
در اين حجزه عاقه ،انگیزش ،نگرش ،قدرداني و ارزش گذارا میجرد تجویه قیرار
ميگیرد به عنجا مثال اتتمای استاد براا اينکه دانشمج رازدارا را به عنیجا يیک ارزش
حرفه اا بپذيرد ،در حجزه عاعفي ميگنمد

حوزه روانی – حرکتی
مهاررتاا حركتي يا فعالیتتاا بیدني ،در حیجزه روانیي -حركتیي میدنیر قیرار
ميگیرند براا نمجنه انمای حركتتاا ماترانه يا ارتبیاطتیاا غیركامیيرا میيتیجا در
حجزه رواني -حركتي مجرد بررسیي قیرار داد كسیب مهیاررتیاا الزی بیراا رفتیار در
مجقعیتتاا خاص (زماني كه مراوعه كننده در ولسه گريه مي كند ،سکجر مي كند ،بیا
ساير اعیاا گروه دچار تنش مي شجد و ) نیز از اين ومله تستند
در بسیارا مجارد دو حجزه عیاعفي و روانیي -حركتیي بیا وویجد اتمییتشیا در
تدفگذارا آمجزشي به حاشیه رانده ميشجند و حجزه شناختي بیشتر میجرد تأكیید قیرار
ميگیرد در صجرتي كه در كارورزا مددكارا اوتمیاعي حیجزهتیاا عیاعفي و روانیي-
حركتي بسیار اتمیت دارند
بهتر آ است كه بدو مشخص شید اتیداف كلیي دوره كیارورزا آغیاز نشیجد
پیشنهاد ميشجد گروه آمجزشي نسبت به تعیین اتیداف كلیي دورهتیاا كیارورزا اقیدای
نمايد معمجال اين اتداف به عنیجا سرفصیل درسیي و بیه صیجرر مصیجب در اختییار
گروهتاا آمجزشي قرار دارند نکته قابل تجوه در مجرد اين اتداف ،كلي بجد آنهاست به
اين معنا كه تر يک از آنها قابلیت وزييتر و عملیاتي تر شد را دارا تسیتند بخصیجص
ميتجا تر يک از آنها را در مجرد تر يک از دانشمجيا به شیجهاا خاص يا با استفاده از
فنجني ويژه تحق بخشید
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تعيين ویژگیهاي ورودي دانشجویان:
ويژگيتاا ورودا نیز ونبه شناختي ،عاعفي و رواني – حركتي دارند تر آنچه كه
الزی است يادگیرنده قبل از آغاز فرايند آمجزشي وديید يادگرفتیه باشید و كلییه تمیارب
مثبت و منفي حاصیل از آمجختیهتیا ا قبلیي او كیه بیر يیادگیرا مطلیب تیازه مؤثرنید،
ويژگيتاا شناختي محسجب ميشجند میزا عاقه ،انگیزش و عرز برخجرد يادگیرنده از
ومله ويژگيتاا ورودا عاعفي بشمار ميآينید تجانیاييتیا و مهیاررتیاا ارتبیاعي و
حركتي از ومله ويژگيتاا ورودا رواني – حركتي تستند اغلب ويژگيتاا شیناختي
دانشمجيا به عنجا پیش نیاز تر واحد آمجزشي در برنامهتاا درسي لحاظ ميشجد ،ولي
اشارهاا به ويژگيتاا ورودا عاعفي و رواني -حركتي نميشجد
براا بررسي ويژگيتاا ورودا دانشمجيا عاوه بر تجوه بیه نتیاي كسیب شیده
تجسم آنا در مراحل قبلیي آمیجزش نییرا الزی اسیت اعاعیار دقیی تیرا از سیاير
ويژگيتاا آنها بدست آيد اين اعاعار را ميتجا از راه مصیاحبه بیا دانشیمج بدسیت
آورد
تجوه به اين نکته مهش است كه تعیین اين ويژگيتا بدين معنا نیست كه اگر ارزيابي
اولیه از دانشمج نشا دتنده عدی آمادگي او براا ورود به فراينید وديید آمجزشیي بیجد،
نميتجاند تحت آمجزش قرار گیرد استاد بر اساس رويکرد يادگیرنیده محیجر بايید بیراا
آماده شد دانشمج برنامه ريزا نمايید در برخیي میجارد دانشیمج دوره وديید را آغیاز
ميكند ولي استاد با تجوه به نیازتاا آمجزشي او شرايطي را فیراتش میيآورد تیا دانیش و
مهارر الزی را كسب كند
به اين ترتیب بر اساس رويکرد سازنده گرايي ورود دانشمجيا به تیر نیجع محییم
كارورزا نميتجاند مفید باشد دانشمجيا با تجوه به انگیزهتا و تجاناييتايشا ميتجاننید
در حجزهتاا مختلفي مجف باشند به اين ترتیب اين استدالل كیه "دانشیمجا میددكارا
بايد تمه فیلدتا را تمربه كند " نميتجاند مجرد قبجل اين رويکرد باشد در مقابل رويکرد
سازنده گرايي بر اين امر تأكید مينمايد كه تر يیک از دانشیمجيا بیا تجویه بیه پیشیینه
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فرتنگي -اوتماعي خجد و آنچه تا كنج يادگرفته اند ،ميتجانند در برخي حجزهتیا مجفی
تر عمل كنند اين پیشینه و آمجختهتاا آنها در شکل گیرفتن انگییزهتايشیا تیأثیر قابیل
تجوهي ميگذارد به تمین دلیل سرپرست تر فیلد بايد به سثجالتاا زير پاسخ دتد:


آيا دانشمجيا براا ورود به اين محیم كارورزا بايید از ويژگیيتیاا

شخصیتي خاصي برخجردار باشند؟


آيا دانشمجيا با ويژگيتاا فرتنگي و اوتماعي خاص در ايین محییم

كارورزا مجف تر خجاتند بجد؟ آيا نداشتن ويژگيتاا فرتنگي اوتماعي خاص،
مجفقیت دانشمج ميتجاند در محیم كارورزا مجرد نیر را با مشکل ودا مجاوه
كند؟


الزی اسییت دانشییمج قبییل از ورود بییه محیییم كییارورزا چییه دانییش و

مهاررتايي را يادگرفته باشد؟ چگجنه يادگیرا دانش و مهاررتیاا میجرد نییاز
سنمیده خجاتد شد؟

تعيين محيط کارورزي:
به اين سثج ال بايید پاسیخ داد كیه درچیارچجب آمیجزش يادگیرنیده محیجر چقیدر
يادگیرنده بايد در انتخاب محیم يادگیرا نقش داشته باشد پیروا تمه نیريهتاا سازنده
گرايي معتقدند كه بهتر است يیادگیرا در محییمتیاا دنییاا واقعیي و اصییل صیجرر
پذيرد(سیف)225 :8816 ،
تیش آمجزشي ميتجاند محیمتاا آمجزشي مختلف را كیه قابلییت الزی بیراا فیراتش
نمجد شرايم آمجزش را دارا تستند ،برگزيند و به دانشمج فرصت دتد از میا آنها يکیي
را انتخاب كند در عین حال در برخي دورهتاا آمجزشي استاد و دانشمجيا براا فیراتش
نمجد شرايم مناسبتر يادگیرا ،تصمیش به تمربیه محییم ديگیرا میيگیرنید انتخیاب
محیم يادگیرا با كمک استاد و در چارچجب اتداف آمجزشي صجرر ميگیرد در روش
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يادگیرنده – محجر پیشنهادتاا دانشمجيا در مجرد محییمتیاا يیادگیرا قابیل تأمیل و
بررسي تلقي ميشجد
در تعیین محیم كارورزا تجوه به مجارد زير ضرورا است:


تطبی اتداف وزيي با محیم كارورزا از اتمیت ويژه اا برخیجردار

است


از آنمايي كه معمیجال دانشیمجيا بیه دلییل عیدی شیناخت كیافي از

محیمتاا كارورزا صرفا بر اساس ماکتاا محیدودا ،ماننید بُعید مسیافت
دست به انتخاب خجاتند زد ،الزی است اعاعار الزی در اختیار آنها قرار گیرد
تهیه بروشجرتاا معرفي تر يک از محیمتاا كارورزا و پاسیخ بیه سیثجاالر
دانشمجيا در ولسه حیجرا ميتجاند به آنها كمک كنید تیا شیناخت بهتیرا
8

نسبت به محیطي كه به زودا وارد آ خجاتند شد ،پیدا كنند


گاتي اوقار دانشمجيا ميتجانند در مجرد انتخاب محیم كارورزا با

سرپرستشا تمکارا كنند در برخي مجارد مانند انتخاب منطقه اا براا انمیای
كارورزا گروتي به روش اقدای (در چارچجب گروهتاا تجسیعه) دانشیمجيا
ميتجانند براا انتخاب محلهتا مشاركت فعال داشته باشیند ايین كیار مسیتلزی
افزايش شناخت آنها در مجرد مقتییار محیم مجرد نیر خجاتد بجد


محیم كارورزا مددكارا تمجاره محیطي انسیاني اسیت بیه تمیین

دلیل تنگای انتخاب محیم كارورزا بايد به افرادا كه در آنهیا حییجر دارنید،
تجوه ودا شجد در برخي میجارد محییمتیايي كیه بیراا كیارورزا انتخیاب
ميشجند قبل از آنکه شرايم مناسبي براا يادگیرا فراتش كننید ،مجویب بیروز
 8برگزارا اين ولسار در دانشگاه علجی بهزيستي و تجانبخشي تمربه شد دانشمجيا پس از اين ولسار بر
اساس اعاعاتي كه به دست آورده بجدند نسبت به انتخاب مکا كارورزا خجد اقدای مي نمجدند معرفي محیم
كارا كارورزا به عهده سرپرست آ فیلد گذاشته شده بجد و سرپرستاني كه مکا مجرد نیر را دقی تر و مثبت تر
معرفي كردند ،بیشتر مجرد تجوه دانشمجيا قرارگرفتند
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مشکار ودا در فرايند آمجزش ميشجند كاركنا مؤسسیاتي كیه بیه عنیجا
محیم كیارورزا برگزيیده میي شیجند بايید تیا حید امکیا در میجرد حییجر
دانشمجيا تجویه شده باشند گاتي مجانع مجوجد در محیمتاا انتخیاب شیده
به اندازهاا زياد تستند كه يادگیرا دانشمجيا را تحت الشعاع قرار ميدتند با
تجوه به اينکیه در روش يادگیرنیده – محیجر تأكیید میيشیجد كیه فراينیدتاا
يادگیرا از آسا به دشجار چیده شجند ،وارد نمجد دانشمجيا در محیمتیايي
كه تعامار كاركنا در آنها مهمترين مشکل محسجب ميشجد ،در واقع روبیرو
نمجد دانشمج با يکي از سخت ترين فرايندتاا كارورزا خجاتد بجد

 .2حين برگزاري (تعيين اهداف جزیی ،اسهتفاده از فنهون و روشههاي
آموزشی یادگيرنده محور وپایش)
تعيين اهداف جزیی:
سرپرست كارورزا بر اساس روش يادگیرنده محیجر بايید اتیداف وزيیي در تیر
مرحله را با مشاركت دانشمجيا تنیییش نمايید در بسییارا از میجارد اتیداف وزيیي را
ميتجا بر اساس مجقعیتتايي كه دانشمجيا در آنهیا قیرار میي گیرنید و سیثجاالتي كیه
برايشا مطرم ميشجد ،تنییش نمجد معمجال میزا رضايت دانشمجيا تنگامي كه اتیداف
وزيي به اين شیجه تنییش ميشجد ،بیشتر از زماني است كه اتدافي از قبیل در نییر گرفتیه
شدهاند

استفاده از فنون و روشهاي آموزشی یادگيرنده محور:
مهمترين روشتاا آمجزش يادگیرنده محجر به قرار زير تستند:
 آمجزش به كمک بحث گروتي
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بررسي لیاقت دار و تمکارانش ( )8818نشا داد كه روش بحث گروتي ميتجانید
بر پیشرفت تحصیلي و مهاررتاا ارتباعي دانشمجيا تأثیرگذار باشد آنهیا روش بحیث
در گروهتاا  1نفره را میؤثرتر از سیخنراني ارزيیابي كردنید در ايین روش دانشیمجيا
فرصت پیدا ميكنند تا در بحث با يکديگر يا با استاد خجد ونبهتاا مختلف يک مجضجع
را بررسي و تحلیل كنند اين روش به يادگیرندگا كمیک میيكنید كیه درک خیجد را از
منط  ،اعاعار و مجقعیتشا باال ببرند بخصجص زماني كه مجضجع انتخاب شده بیراا
بحث مجرد تجاف تمگا باشد ،میزا مشاركت افراد به عجر قابل تجوهي افزايش مييابد
مجضجع بحث گروتي ميتجاند فصلي از يک كتاب كه قبا به دانشمجيا گفته شیده آنیرا
بخجانند ،يک كیس فرضي يا واقعي ،يک كلیپ كجتاه ،يک فیلش ،يیک بازديید و

باشید

استاد يا سرپرست دانشمجيا بايد تدفتاا بحیث را بیه روشیني مطیرم كنید و زمیا
مشخصي را براا پايا آ اعای كند در بحث گروتي مشاركت اسیتاد يیا سرپرسیت بیه
حداقل كاتش مي يابد تیا دانشیمجيا فرصیت يابنید در بحیث شیركت كننید اسیتاد يیا
سرپرست بايد به عنجا يک تسهیلگر بیه گیروه كمیک كنید تیا در میجرد مجضیجع و در
راستاا تدف تعیین شده به بحیث بپردازنید و شیرايطي را فیراتش آورد تیا تمیه بتجاننید
مشاركت كنند در مجاردا تش استاد ميتجاند مسثجلیت تسهیلگرا را به يکي از اعییاا
گروه بسپارد و به عنجا يک شنجنده فعال عمل كند و در مجارد ضرورا با مشاركت خجد
به ادامه و تدايت بحث كمک كند
وجيس و تمکارا ( )2554گروهتاا يادگیرا مبتني بر تمیارا را تجصیه ميكننید
از نیر آنها اين گروهتا داراا پیش فر

تاا زير تستند:

 اعیاا گروهتا از يکديگر ميآمجزند
 تعامل با يکديگر سبب افزايش يادگیرا ميشجد
 تمیارا به افزايش احساسار مثبت نسبت به يکديگر ،كیاتش ویدايي و
تنهايي ،ايماد روابم و نگرشتاا مثبت نسبت به افراد ديگر ،ميشجد
 تمیارا منمر به تقجيت عزر نفس از عري افزايش يادگیرا ميشجد
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 يادگیرندهتا با افزايش فرصت براا انمای كار با يکديگر ،آ كیار را بهتیر
انمای ميدتند و از مهاررتاا كلي اوتماعي بیشترا برخجردار ميشجند
وجيس و تمکارا ( )2554معتقدند گروهتاا كار بیش از شش نفر دست و پا گیر
تستند و رتبرا آنها به مهارتي نیاز دارد كه دانشیمجيا بیدو كسیب تمربیه و مهیارر
آمجزا نميتجانند از عهده آ برآيند آنها گیروهتیاا دو ،سیه يیا چهیار نفیره را تجصییه
ميكنند افرادا كه در گروهتاا مبتني بر تمییارا تحیت آمیجزش قیرار میيگیرنید ،بیه
يکديگر آمجزش ميدتند و از پاداشتاا مشترک برخجردار میيشیجند ،و در مقايسیه بیا
افرادا كه با روشتاا فردا آمجزش ميبینند ،از چیرگي بیشیترا بیر مطالیب آمجزشیي
برخجردارند ارتباط متقابل و مسثجلیتتاا مشترک مجوب ميشجد اين افراد احساسیار
مثبت ترا نسبت به تکالیف و افراد ديگر داشته باشند افراد با پیشینه پیشیرفت تحصییلي
ضعیف در اين گروهتا تصجير بهترا از خجيشتن بدست ميآورند
 آمجزش براا يادگیرا اكتشافي
اين روش نیز بر پايه فرضیهتاا سازنده گرايي استجار شده اسیت و بیر ايین نکتیه
تأكید مينمايد كه استاد نبايد بیه عیجر مسیتقیش بیه دانشیمجيا مجضیجعتیاا درسیي را
آمجزش دتد ،بلکه بايد آنها را وادارد تا خجدشا به كشف و ساختن دانش بپردازند استاد
بايد مجضجع را عرم كند و شرايطي را فراتش آورد تا خیجد دانشیمجيا پاسیخ را بیابنید
يکي از يادگیراتاا مهش مربجط بیه یادگيري مبتنی بر مسهئله 9اسیت در ايین روش
يادگیرا ،مجقعیتتاا حل مسثله واقعي مجرد استفاده قرار ميگیرنید و يادگیرنیدگا بیه
عجر گروتي در شرايم واقعي زندگي به حل مسا لي ميپردازند كه يیک راه حیل واحید
ندارند (ادنل ،ريج و اسمیت 2551 ،به نقل از سیف)281 :8816 ،

1 . problem-based learning
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بايد دانشمجيا را در ساختن دانش و معني آ فعال كنید و به آنها كمک كنید تا به
صجرر خجدساما گر در آيند به اين مفهجی كه از فرايند سیاختن دانیش آگیاه شیجند ،از
دانش مجوجد خجد معني تازه بسازند و به فرايندتاا ذتني و تمارب خجد سازما دتند
به اين منیجر الزی است بعد از تعیین تدف ،دانشمجيا بیا يیک مجقعییت مشیکل
آفرين 8يا معما برانگیز روبرو شیجند تیا كنمکیاوا شیا بیراا يیافتن پاسیخ و راه حیل
برانگیخته شجد ضرورر ندارد مجقعیتتايي انتخاب شجند كه تنها يک وجاب يا راه حل
درست دارند
در روش اكتشافي تدايت شده عي فرايند فرضیه سیازا و ومیع آورا اعاعیار،
اگر دانشمجيا سثجال داشته باشند ،ميتجانند از استادشا بپرسند و استاد نیز سثجالتیا را
به گجنه اا پاسخ خجاتد داد كه فرايند اكتشیاف بیراا يادگیرنیدگا تسیهیل شیجد ،ولیي
يادگیرنییدگا از اسییتقال الزی بییراا وسییتمجا راه حییل در مییجرد مجقعیییت مشییکل زا
برخجردارند در اين روش مشاركت دانشمجيا در فراينید يیادگیرا بیه بیاالترين سیطح
ميرسد در پايا دانشمجيا بیا تمراتیي اسیتاد ،فراينید اكتشیاف را تحلییل میيكننید و
بازخجردتاا الزی را دريافت ميكنند
 آمجزش به كمک يادگیرا مشاركتي
در مطالعة نیسیي و تمکیارانش ( ، )8818عملکیرد تحصییلي ،انگییزه پیشیرفت و
خجدپنداره دانش آمجزاني كه به شیجه مشاركتي آمجزش ديده بجدنید ،بیه عیجر معنیيدارا
بیشتر از گروتي كه به شیجه سنتي آمجزش ديده بجدند ،ارزيابي شید يیادگیرا مشیاركتي
يادگیرا در گروهتیا ا كجچیک و تیاش بیراا دسیتیابي گروتیي بیه تیدف را تشیجي
مينمايد چنین روشي براا گروهتاا نامتمانس  4تا  6نفرا كارآمد است الزی است كه
گروه اتداف مشخصي را دنبال كند و تمه اعیا بدانند كه براا چه مجضجعي با يکیديگر
تمکارا ميكنند مهش است كه تیر يیک از اعییاا گیروه بخشیي از وظیايف را بیراا
1 . Puzzling situation
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دستیابي به اتداف گروه به عهده بگیرند نیارر استاد ميتجاند از تقسیش نامتعادل كیار در
گروه ولجگیرا نمايد استاد اعاعاتي كه گروه نميتجاند به آنها دست يابید را در اختییار
آنها قرار ميدتد و گروه در پايا  ،عملکیرد خیجد را میجرد ارزشییابي قیرار میيدتید در
صجرر لزوی اين كار با كمک استاد انمای ميگیرد معمجال روشتاا مطالعهه گروههی و
روشتاا مبتنی بر پروژه را به عنجا زير مممجعه يادگیرا مشاركتي عبقه بندا ميكنند
براا در نیر گرفتن سطح درک و فهش يادگیرنده در فرايند يادگیرا و آمجزش ،معلش
بايد مرتبا يادگیرا و دانش فردفرد دانش آمجزا را سنمش كند بیه ايین روش ،سینمش
تکجيني ميگجيند سنمش تکجيني ضرورتا يک سینمش رسیمييعنیي آزمیج و امتحیا
نیست ،بلکه سنمشتاا غیررسميمانند بحثتاا مجردا بیا دانیش آمیجز ،ارتبیاطتیاا
چهره اا ،مشاتده دانش آمجزا در ضمن انمای كار و مانند اينها نیز ميتجانند نتاي قابیل
استفادهاا از چگجنگي يادگیرا دانش آمجز در اختیار معلش بگذارنید (دولیتیل ،2551 ،بیه
نقل از سیف)224 :8816 ،
به منیجر بکارگیرا روشتاا ذكیر شیده ،تجصییه میيشیجد سرپرسیت كیارورزا
اقدامار زير را انمای دتد:


فعالیتتاا گروهتاا كجچک را تشجي كنید ،زيرا در اين روش تفکر

انتقادا و حل مسثله گسترش مييابد فقم زماني در بحث گروهتا مداخله كنید
كه فکر ميكنید الزی است به گروه كمک كنید تا بحث را به يک مسیر سیازنده
تدايت نمايند از گروه بخجاتید نتیمه كارشا را ارا ه نمايند


اساوين ( )8918رقابت بین گروهتا براا يادگیرا را مفیید میيدانید

(بهرنگي )214 :8814 ،به اين نکته به عنجا يک ابیزار آمیجزش تجویه داشیته
باشید
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از شییاگردا شییناختي 8اسییتفاده كنییید كییه در آ يادگیرنییدگا از راه

درگیرا با تکالیف و مسا ل واقعي و اصیل و ضیمن تمکیارا بیا افیراد داراا
مهارر بیشتر ،به يادگیرا بپردازند بنا به تعريف ،شاگردا شناختي يعنیي كیار
كرد يادگیرنده غیرماتر در كنار يادگیرنده ماترتر از او (سییف)228 :8816 ،
به اين منیجر مي تجانید از تمکارا دانشمجياني كه قبا دوره كارورزا مشیابه
را گذراندهاند ،استفاده ببريد


دانشمجيا را تشجي كنید تا به يکديگر كمک كنند



دانشمجيا را براا شركت فعال در بحث آماده كنید اين كار را از راه

تجصیف ،الگجدتي و فراتش آورد فرصت براا تمیرين مهیارر بحیث ،انمیای
دتید
مجقعیت يادگیرا را بیه گجنیه اا ترتییب دتیید كیه دانشیمجيا بیا



ديدگاهتاا مختلف درباره يک مجضجع يا يک مسثله روبرو شجند
 از دانشمجيا بخجاتید تا مجضجعتاا مختلف را مجرد بحث قرار دتند
 به منیجر تدارک اعاعیار زمینیه اا الزی ،از دانشیمجيا بخجاتیید تیا
قسمتتايي از يک كتاب يا تمای آ را مطالعه كنند ،از يیک سیخنراني يادداشیت
بردارند ،يا فیلميرا نگاه كنند


در مجاردا مجضجعار بحث برانگیزا كیه ویجاب واحیدا ندارنید،

ارا ه دتید


فقم دانشمجيا باتجش ،داراا اعتماد بنفس زياد و داراا قدرر بیا

را براا ارا ه مطلب در حیجر ديگرا انتخاب نکنید


اگر تعداد دانشمجياني كه وارد يک محیم كارورزا مشترک شده اند،

بیش از  2نفر است ،تشکیل گروه مییا آنهیا میيتجانید در انمیای برنامیهتیاا

1 . cognitive apprenticeship
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آمجزشي بسیار كمک كننده باشد بخصجص سرپرست كیارورزا میيتجانید در
قالب تمین گروهتا برخي نکار را به دانشمجيا آمجزش دتد


برگزارا ولسار سرپرستي به صجرر گروتي تجصیه ميشجد



معمجال سرپرست از دانشمجيا ميخجاتد براا بهبجد عملکردشا در

گروهتايي كه تشکیل داده اند ،برخي منیابع را مطالعیه كننید اسیتفاده از روش
بحث گروتي به دانشمجيا كمک ميكند كه اعاعیار بیشیترا را بیه دسیت
آورند مشاركت سرپرست در گروهتاا بحیث ،فرصیت مناسیبي را در اختییار
قرار ميدتد تیا دانشیمجيا بیه مطالعیه منیابع بیشیتر تشیجي شیجند و پاسیخ
پرسشتااشا را دريافت كنند


 Role Playingاز وملییه فنییجني اسییت كییه مییيتجانیید در ولسییار

سرپرستي بکار گرفته شجد سرپرست ميتجاند سثجاالر دانشمجيا را در مجرد
چگجنگي تعامل با گروتشا با استفاده ازاين فن پاسخ دتد سرپرست و سیاير
دانشمجيا در اين شرايم نقش اعیاا گروه را بازا میيكننید و دانشیمج بیه
عنجا مددكار نقش خجد را ايفا ميكند اين فن را بخصجص در مجقعییتتیايي
كه ميتجانند مشکلزا باشند ،يا اقداماتي كه دانشمج به تر دلیلي براا انمیای بیا
آنها با مسثله روبرو شده است ،ميتجا بکار گرفت در مجاردا سرپرست خجد
نقش مددكار را به عهده ميگیرد تا نکته مجرد نییر را بیه دانشیمجيانش منتقیل
نمايد


به تکیه گاه سازا در فراينیدآمجزش تجویه نمايیید الزی اسیت ابتیدا

سرپرست كارورزا سهش عمده اا از مسثجلیت را به عهده بگیرد ،اما به تدري
كه يادگیرا پیش ميرود ،مسثجلیت به دانشمج واگذار شجد


سرپرست بر اين نکته تأكید ميكند كه ضرورتا يیک راه حیل بیراا

مسا لي كه دانشمجيا با آنها روبرو ميشجند ،ووجد ندارد آنها ميتجانند به راه
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حلتاا متنجعي بیانديشند و در مجرد اورايي كرد آنها از حمايیت سرپرسیت
خجد برخجردار باشند


سرپرست ميتجاند بیر اسیاس تمربییاتي كیه دانشیمجيا در محییم

كارورزا كسب ميكنند سثجاالتي عرم كند و آنها را بیه يیافتن پاسیخ تشیجي
كند اين سثجاالر بیشتر نجعي مجقعیت را براا دانشمجيا ترسیش ميكننید كیه
آنها بايد در مجرد اقدای مددكار در آ تصیمیش بگیرنید بیه عنیجا مثیال وقتیي
دانشمجيا در مجرد تمربه تشکیل اولین ولسار گروتي شا صحبت ميكنند
و از اينکه نميدانند گاتي چه چیزا بايد بگجينید ،اظهیار نگرانیي میينماينید،
سرپرست ميتجاند با عرم اين سثجال كه "اگیر در يکیي از ولسیار گیروه بیا
سکجر كشدار اعیا روبرو شديد ،چه ميكنید؟" دانشمجيا را به وسیتمجا
راه حل وادارد
ويگجتسکي به عجر مشخص تجصیه مي كند:


از دانشمجيا تجاناتر بخجاتید تا در مجضجعتايي كیه بیر آنهیا تسیلم

دارند ،دوستا نیازمند كمک را ،يارا دتند


دانشمجيا را تشیجي كنیید تیا بیا تمییارا يکیديگر و بیه صیجرر

مشاركتي به يادگیرا بپردازند


ابتدا مسا ل و تکلیف نیمه تمای را در اختیار دانشمجيا قرار دتیید و

از آنا بخجاتید تا آنها را خجد كامل كنند از اين عري ميتجانید آنها را در حل
مسا ل به عجر كافيتشجي كنید


از روش آمجزش دووانبه كه در آ به نجبت ،معلش و شاگردا  ،نقیش

آمجزگار و دانش آمجز را ايفا ميكنند ،استفاده كنید
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پایش
براا در نیر گرفتن سطح درک و فهش يادگیرنده در فرايند يادگیرا و آمجزش ،معلش
بايد مرتبا يادگیرا و دانش فردفرد دانش آمجزا را سنمش كند بیه ايین روش سینمش
تکجيني ميگجيند سنمش تکجيني ضرورتا يک سنمش رسیمي يعنیي آزمیج و امتحیا
نیست ،بلکه سنمشتاا غیررسميمانند بحثتاا مجردا بیا دانیش آمیجز ،ارتبیاطتیاا
چهره اا ،مشاتده دانش آمجزا در ضمن انمای كار و مانند اينها نیز ميتجانند نتاي قابیل
استفادهاا از چگجنگي دانش آمیجز در اختییار معلیش بگذارنید(دولیتل ،2551 ،بیه نقیل از
سیف)224 :8816 ،
بخشي از فرايند سنمش در اين مرحله انمای ميگیرد پايش عملکرد دانشیمجيا از
ومله اقدامار سرپرست در اين مرحلیه اسیت از دانشیمجيا بخجاتیید تیا يیادگیرا و
عملکرد خجد را مجرد ارزيابي قرار دتند يکي از كمکتاا استاد به دانشمجيا واداشیتن
آنها به خجدارزيابي يا خجدسنمي است ايین خجدسینمي يکیي از مهیاررتیاا اساسیي
فراشناختي است كه در پیشرفت تحصیلي براا يادگیرنده بسیار مفید است

 .3پس از برگزاري (ارزشيابی ،ارائه بازخورد)
روشتاا مختلفي براا سنمش و ارزشیابي يادگیرا ووجد دارد كه شیرم آنهیا در
اين مقاله نميگنمد روشتاا سنتي يادگیرا بیشیتر بیراا سینمش تیدفتیاا حیجزه
شناختي بکارگرفته ميشجند و به روشتاا مداد و كاغذا يا كتبیي مشیهجرند در مقابیل
روشتاا سنمش وايگزين يا سنمش واقعیي بیه ویاا روشتیاا سینتي بکیار گرفتیه
ميشجند بر اساس تعريف فتسکج و مککلجر( )2551سنمش واقعي نیازمند خل آ دسته
از تکالیف سنمش است كه تا حد امکا به مجقعیتتاا خارج از كاس درس شبیهاند و
دانش آمجزا براا انمای داد آنها دانش و مهاررتايي را كه آمجختهاند به كار میيبندنید
(ص ،462به نقل از سیف ،8816 ،ص )652در اينما به دسته مهمياز روشتاا سنمش
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وايگزين ،با عنجا سنمش عملکردا خیجاتیش پرداخیت كیه در آ از دانشیمج خجاسیته
ميشجد با انمای يک فعالیت يا تجلید يک محصجل دانش و مهیارر خیجد را نشیا دتید
سیف( )8816بر اين نکته تأكید ميكند كه در سنمش عملکردا فرایند و فرآورده تر دو
مجرد سنمش قرار ميگیرند مهمترين ويژگيتاا آزمیج تیاا عملکیردا بیه قیرار زيیر
تستند:
تأکيد بر کاربست ،يعني سنمش تجانايي كاربستن دانش و مهارتهاا آمجختیه شیده
تجسم دانشمج
تأکيد بر سنجش مستقيم ،بدين معنا كه يادگیرا دانشیمج در مجقعییتتیاا عینیي
سنمیده ميشجد نه مجقعیتتاا ذتني و فرضي
استفاده از مسائل واقعی  ،يعنیي دانشیمج در شیرايم واقعیي میجرد سینمش قیرار
ميگیرد مجقعیتتايي كه دانش و مهارر او در آنها سنمیده ميشجد ،مجقعیتتاا واقعي
تستند يا دست كش برگرفته از مسا ل و مجقعیتتاا واقعي خجاتند بجد
ترغيب و تشویق تفكر باز ،به اين معنا كه يک راه حل براا مسثله در نییر گرفتیه
نشده و دانشمج به كارگروتي و يافتن راه حلتیاا متفیاور بیراا يیک مسیثله تشیجي
ميشجد اين ويژگي سنمش عملکردا مجوب ميشجد در برخیي میجارد میدر عیجالني
صرف سنمش دانشمجيا شجد
كارگروتي امروزه به عنجا يک استراتژا سنمش در دورهتیاا تحصییار عیالي
پذيرفته شده است (الیجر و تیگینز )2551 ،سنمش عملکردا در قالب كارگروتي در
كارورزا مددكارا بسیار كارآمد است سرپرست مي تجاند دانشمجيا را به خجدارزيیابي
تشجي نمايد تانراتا و ايساكس( )2558معتقدند خجد ارزيابي به معناا ارزيابي كار خجد
و ساير اعیاا گروه است(به نقل از الیجر و تیگینز)2551 ،
الیجر و تیگینز( )2551دو دسته خجد ارزيابي را معرفي ميكنند؛ خجد ارزيابيتیاا
فرآوردهاا و خجد ارزيابيتاا فرايندا در خجد ارزيابي فیرآوردهاا ،دانشیمجيا نتیمیه
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عملکرد خجد و ديگر اعیاا گروه را ارزيابي ميكنند ،و در مقابل آنچه را خجد و اعیاا
ديگر گروه عي برگزارا ولسار انمای ميدتند ،به عنجا ارزيابي فراينید میجرد سینمش
قرار مي دتند نکته قابل تجوه در مجرد روش فجق اين است كه ارزيابي خیجد و تمتايیا
تجسم دانشمجيا رضايت آنها را از گروه افزايش میيدتید (گاتفیلید 8999 ،و فیريمن و
مکنزا ،2552 ،به نقل از الیجر و تیگینز)2551 ،


براا سنمش عملکردا الزی است بر اقدامار دانشیمج بیراا انمیای تکیالیف
عملي تأكید شجد



در اين مرحله فرآوردهتاا فعالیتتاا دانشمجيا كارورز مجرد بررسیي قیرار
ميگیرد نتیمه كارا كه در دوره كارورزا انمای دادهاند و میزا مجفقیتشیا در
اوراا تکالیفي كه از سجا سرپرست به آنها داده شده اسیت ،مجضیجع ارزشییابي
دانشمجيا است



الزی است براا تر محیم كارورزا گزينهتیايي اختصاصیي در چیک لیسیت
ارزيابي وارد شجد كه بتجاند عملکرد دانشمج را در آ محیم میجرد ارزيیابي قیرار
دتد



براا ارزيابي خجد و تمتايا الزی است دانشمجيا راتنمايي شجند تیا خیجد و
ديگرا را در چارچجبتاا يکسا مجرد ارزيابي قرار دتند بیه ايین منییجر الزی
است سرپرست پرسشنامه اا را در اختییار آنهیا بگیذارد نییرار دانشیمجيا در
تنییش فاكتجرتاا مجرد بررسي در پرسشنامه ميتجاند وارد شجد

نکار قابل تجوه:


حیجر سرپرست در محیم كارورزا ضرورا اسیت اگرچیه رويکیرد
يادگیرنده محجر بر فعالیت تاا يادگیرا دانشمجيا تأكیید میينمايید ،امیا
حیجر سرپرست را نیز براا كلیه مراحل يادگیرا ضرورا میيدانید ايین
سرپرست است كه دانشمجيا را با سثجالتاا تدفمند به سیجا يیادگیرا
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مطلجب تر تدايت ميكند ،در صجرر نیاز با ارا ه پیشینهادتايي ،در يیافتن
پاسخ به آنها كمک ميكند و در صجرر لزوی تمربه خجد را در اختیار آنهیا
ميگذارد از اين رو عراحي برنامهتاا كارورزا به گجنیهاا كیه ضیرورر
حیجر سرپرست در محیم كارورزا را ناديده ميگیرند ،به عجر ویدا بیا
روش يادگیرنده محجر در تعار


قرار دارد

برگزارا منیش ولسه تیاا سرپرسیتي بیه دانشیمجيا ايین اعمینیا را
ميدتد كه سرپرست زما مشخصي را به آنها و پرسشتايشا اختصیاص
ميدتد در عین حال اين ولسار يکي از مهمترين فرصتتاا سرپرست،
براا آمجزش دانشمجيا و پايش فرايند كارورزا است

بحث و نتيجهگيري:
بکارگرفتن رويکرد سازنده گرايي و مهمترين روش زيرمممجعه آ ؛ روش آمیجزش
يادگیرنده محجر در آمجزش مددكارا اوتماعي و بخصجص كارورزا مددكارا اوتماعي
مجضجعي است كه به عجر وامع در ايرا مجرد تجوه قرار نگرفته است برخي تمربهتاا
پراكنده در برخي دانشگاهتا يا تمايل برخي سرپرستا كارورزا به استفاده از راتکارتاا
روش يادگیرنده محجر ،نميتجاند اثر قابل تجوهي بر آمجزش مددكارا اوتماعي در ايیرا
داشته باشد مددكارا اوتماعي يکي از رشیتهتیايي اسیت كیه میيتجانید بخصیجص در
محیمتاا كارورزا از روش يادگیرنده محجر بهره بگیرد آشنا شد سرپرستا كارورزا
با روش آمجزش يادگیرنده محجر ميتجاند اولین گای در اين راستا باشید الگیجا پیشینهاد
شده در اين مقاله به عجر كامل با الگجا عمجمي آمجزش مطابقت دارد نگرش مثبت استاد
و دانشمج نسبت به فرايند آمجزش و مهاررتاا الزی بیراا اویراا آمیجزش يادگیرنیده
محجر پیش نیازتاا اصلي بیراا بکیارگرفتن اصیجل آمیجزش يادگیرنیده محیجر تسیتند
مشاركت دانشمج در روش يادگیرنده محجر بیش از روش معلش محیجر خجاتید بیجد ،بیه
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دانشمج فرصت داده مي شجد در قبیال يیادگیرا خیجد مسیثجلیت بپیذيرد و در تعامیل بیا
محیطي كه در آ قرار گرفته است مهمترين مفیاتیش میددكارا اوتمیاعي را بییامجزد در
صجرتي كه روش يادگیرنده محجر در تر يک از مراحل سه گانه پییش از آمیجزش ،حیین
آمجزش و پس از آمجزش به عجر كامل اورا نشجد ،ضرورر بازگشیت بیه مرحلیه اول و
اوراا ممدد كل فرايند مطرم مي شجد
با تجوه به اينکه كارورزا يادگیرنده محجر عاوه بر ارتقاء مهاررتاا دانشیمجيا ،
ميتجاند رضايت آنها را نیز افزايش دتد ،پیشنهاد ميشیجد پروتکیل كیارورزا يادگیرنیده
محجر در دانشگاهتاا ممرا برنامه آمجزشي كارشناسي میددكارا اوتمیاعي ،عراحیي و
اورا شجد در عین حال فنج روش آمجزشي يادگیرنده محجر بیه عیجر گسیتردهاا قابیل
استفاده در اداره كاستا خجاتند بجد اتتمای به استفاده از ايین روش در مراكیز آمیجزش
عالي كه تربیت مددكارا اوتماعي را به عهده دارنید ،میيتجانید مجفقییتتیاا حرفیهاا
مددكارا اوتماعي را به عجر چشمگیرا افزايش دتد
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