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 آموزی و نقش آن در یادگیری بهرتروش تدریس تسلط 

  رسمحقق گلباز بنیادی

  

  چکیده

عنا و مقرارگرفته،  و تجزیه مورد تحلیل شاگردانبهرت  در این مقاله چگونگی روش تدریس تسلط آموزی و اثرات آن در یادگیری

  است. گرفته شده و نظریه پردازان این مکتب نیز به مطالعه تعریف واژۀ تسلط به بررسی گرفته شده، و همچنان بنیان گذاران

ده نجام شاعالوه برآن مطالب مانند: الگوی یادگیری در حد تسلط، انواع تسلط آموزی، به کار گیری اصول تسلط آموزی، تحقیقات 

ه عرفی شداخیر مقاله م و منابع نیز در ارائه قرار گرفته است. همچنان نتیجه، پیشنادات بررسیدر این راستا مورد مطالعه و 

  .است

  واژه های کلیدی

  آموزش تک شاگردی، بازده. تدریس، یادگیری، تسلط آموزی، ارزیابی تکوینی، ارزیابی تراکمی،

  مقدمه

 ه معلمک. روشی را مواجه می باشد شکاالتیجرا شود بازهم همراه با اٍ اتدریس در صنف درسی هر اندازه که به دقت طراحی و    

تحقیقات  هک اما طوریمی برد  برای همۀ شاگردان قابل استفاده است.  و یا بشرت از آن به کارشاگرد نفر   40تا  30برای یک صنف 

ای ر برا �ی توان یافت که  وجود دارد، هیچ روش تدریس هاییلحاظ ویژگیهای مختلف فردی تفاوتبین شاگردان از  نشان داده

ستفاده ابنابراین، هر روشی را که معلم با گروهی از شاگردان مورد شی یکسانی داشته باشد. همۀ شاگردان یک صنف درسی اثربخ

وش خواهد بود. بهرتین ر  و برای تعدادی دیگر غیر قابل یادگیری صورت می گیرد ار دهد برای تعدادی از آنها یادگیریقر 

 ی آید.آموزشی آن است که متناسب با ویژگیهای فرد فرد شاگردان طراحی و اجرا شود که این هم فقط از آموزش تک شاگردی برم

 ا راه عملی آن است کهتنهبه دالیل مختلف، آموزش تک شاگردی، یعنی گ�ش� یک معلم برای یک شاگرد، غیر عملی است. 

ز اولی در عین حال آموزش گروهی موجود را به گونه ای اصالح کنیم که مشکالت فعلی آموزش گروهی را به حداقل برساند، 

در این روش،  یا آموزش در حد تسلط دارای همین خواص است. ش تسلط یابیمزایای آموزش فردی بهرهمند گردد. روش آموز 

ار می جام می شود، اما به گونه ای که تفاوتهای فردی و ویژگیهای اختصاصی شاگردان مورد توجه قر ه صورت گروهی انتدریس ب

ش گیرند و معلم در ضمن تدریس فرصت آن را می یابد که به هریک شاگردان رسیدگی �اید و در رفع مشکالت خاص آنها تال 

  �اید. 

  م�

بر یک فرض اساسی استوار است که با فرضهای  teaching for mastery learningتعریف آموزش برای یادگیری در حد تسلط    

مناسب تدریس و روش یادگیری در حد تسلط طوریست که اگر رشایط  زیربنای. متداول در پروسۀ تدریس مغایرت دارد سنتی

زشی یک درس را هدفهای آمو فراهم شوند و زمان کافی در نظر گرفته شود، همه یا تقریباً همۀ شاگردان می توانند همۀ  یادگیری

در یادگیری هم  ض باال بود و چنین تصور می شد کهمغایر با فر  بالً عقیدۀ رایج در آموزشآن تسلط یابند. قبیاموزند، یعنی بر 

شاگردان قوی و هم ضعیف وجود دارند، و این یک خصیصۀ نسبتاً پایدار در افراد است. همچنین نظر رایج این بود که افراد به 

براین، فرض بر این بود که شاگردان قوی می توانند اندیشه های پیچیده و  عالوهت مختلف از این خصیصه برخوردارند. درجا

نظام اندیشه ها هستند. و محسوس ترین ضعیف تنها قادر به یادگیری ساده ترین ادبگیرند، در حالی که شاگردانانتزاعی را ی
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آموزشی رسارس جهان بر مبنای همین نظر استوار شده و روشهای انتخاب، �ره گذاری و حتی تنظیم برنامه های آموزشی نیز بر 

  اساس آن طرحریزی شده اند. 

ئه شد، ارا) John Carrol )1963،1965زیربنای روش تدریس برای یادگیری در حد تسلط ابتدا در مدل یادگیری جان کرولنظریۀ   

ری در موزشی با نام روش یادگی) گسرتش یافت و به صورت یک روش آ Benjamin)1968بلوم بنیامین و بعدها این نظریه به وسیلۀ

  حد تسلط آموزی تدوین گردید. 

ز یری نییعنی هرچه زمان یادگیری بیشرت باشد مقدار یادگ طبق مدل یادگیری کارول، یادگیری پدیده ای مبتنی برزمان است.   

ار ورت مقدص، استعداد را، نه به عنوان یک پدیدۀ ثابت ارثی، بلکه به یو ارول، برخالف روانشناسان قبل از ک بیشرت خواهد بود.

یدن برای رس گرد زمان مورد نیازاگر به شامهارتی را کسب کند تعریف می کند. زمانی که شخص نیاز دارد تا مطلبی را بیاموزد یا 

ین طح تعیسدر این صورت به  به سطح معینی از یادگیری داده شود، و اگر او از این زمان برای یادگیری مورد نظر استفاده کند،

  هد رسید.ایادگیری خو  به ای شده

اگر  . او معتقد است کهکرده استیادگیری مراکز آموزشی تبدیل ه یک الگوی عملی بریی نظری را ب) این الگو1968بلوم (   

در  اگردانشاستعداد یادگیری بیانگر زمانی است که شاگرد برای یادگیری نیاز دارد، پس می توان رشایطی را فراهم آورد که همۀ 

ه یادگیری در حد تسلط را تشکیل می دهد، ب برای اساس روش تدریس ،این فرضیادگیری به سطح دلخواه (حد تسلط) برسند. 

انند برای یادگیری در حد تسلط این گونه باور می شود که عمالً همۀ شاگردان و محصالن می تو  رت دیگر، در روش تدریسعبا

اده دادگیری می شود یادبگیرند، مرشوط بر آنکه به آنها وقت الزم برای ی مکاتب و پوهنتونها به آنها تدریسهمۀ آنچه را که در 

 .ط یک مالک مشخص وجود داشته باشدباشند به آنها کمک صورت بگیرد و برای حد تسل شود، هرزمان که نیاز به کمک داشته

ا زیان بار ر در آموزش دادن شاگردان که استعداد متفاتی دارند انتقاد کرده و آن » زمان ثابت«برماهیت  Benjaminبنیامین بلوم 

  دانسته است. 

شاگردان گر فاوت در استعداد شاگردان به زمان بستگی دارد و در واقع از اعتقاد داشت که ت) نیJohn Carrol )1963کرول جان    

 ردبااجرای این روش دیگر هیچ شاگ گی بر درس مسلط خواهند شد.هم وقت کافی و �رینات کافی برای یادگیری داشته باشند

یع ترس افزون برزمان، شیوۀ یادگیری ضعیفی وجود نداشته و همه می توانند با �ره های خوب و هم سطح یکدیگر قبول شوند.

کید جه و تأبنابراین، در این روش به ویژگی های فردی شاگردان، میزان استعداد، پشتکار و ترجیحات یادگیری آنها تو خواهد شد. 

  می شود.

میزان یادگیری  =
زمان رصف شده برای یادگیری

زمان مورد نیاز برای یادگیری
 

ه کرار بدر فورمول فوق مخرج کرس(زمان مورد نیاز) به ازای هر شاگرد متفاوت است و به زمانهایی که معلم جهت �رین و ت   

ط تسل أکید ت« بیش از حد  بر محتوا،  پشتکار و انگیزۀ خود شاگرد بستگی دارد. در این روش به جای تأکیدشاگرد می دهد و نیز 

  نت): انرت 7می باشد. (» بر محتوا

  مفهوم تسلط
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بل قبولی بنابراین، تسلط به بازده مطلوب یادگیری و هم به سطح قایادگیری واقعی شاگرد است. مقدار  masteryمنظور از تسلط 

 رسد یادگیری جۀین سخن آن است که متعلم یا به نتیا معنیاز عملکرد که حاکی از توفیق در یادگیری باشد اشاره می کند. 

م مفهو  د.نتسلط می یابد یا در تسلط یابی شکست می خورد. یعنی در رسیدن یادگیری به حد تسلط در جات مختلف وجود ندار 

کفایت  نزدیک است، اما با آنها فرق دارد. تسلط یاف�، بخشی از  proficiencyو مهارت  competencyتسلط به مفاهیم کفایت 

می  ی) کفایت را یک مفهوم دو بُعدBlock )1977و بالک  Andersonی نیست. آندرسون یاف� و ماهر شدن است ولی با آنها یک

 با کفایت کسی است که بر مطلب تسلط یافته است. تسلط عنرص ذهنی کفایت است. شاگرددانند. بُعد نخست آن تسلط است. 

نرص عاین اعت�د به خود با وجود این، کفایت عالوه بر تسلط، شامل کسب اعت�د به خود یا حس مقابله با مشکل نیز هست. 

و  عاطفی کفایت است. پس، گرچه تسلط مبنای اعت�د به خود و در نتیجه مبنای کفایت را در فرد تشکل می دهد، اما تسلط

  تند ولی مستقل از یکدیگرند. کفایت در عین حال که دو مفهوم مرتبط هس

ارآمدی فرایند یادگیری در ایجاد یادگیری مطلوب اشاره می کند، مهارت به ک effectivenessهرچند که تسلط به اثر بخشی    

ر در نظ ، یک محصل روانشناسی تربیتی رافت، داللت می کند. به طور مثالاستفاده از یادگیری، پس از آنکه یادگیری انجام گر 

وقتی از  تدریس آموزی(دورۀ ستاژ) خود استفاده کند.بگیرید که به او آموزش داده می شود تا اصول انگیزشی معینی را در طرح 

کار  نتیجۀ رد. امابه کندی انجام می گیو  ر او با تردید و احتیاط همراه بودهاو خواسته می شود این کار را انجام دهد، در ابتدا کا

ار فرد، ک این عمل از جانب آنپس از گذشت زمان و تکرار او حاکی از آن است که قادر به استفاده از اصول مورد نظر بوده است.

د، ط می آیگفته می شود، او در کار خود ماهر شده است. مهارت به دنبال تسل با رسعت و کارآمدی انجام می گیرد. پسسبتاً او ن

ردن باید ابتدا بر کاری تسلط یابد تا بعد بتواند در آن ماهر شود. می توان گفت که شاگردان از راه �رین ک یعنی شخص

ا ن آن ر یادگیریهایی که قبالً بر آنها تسلط یافته اند مهارت کسب می کنند. بنابراین، مهارت شبیه مفهومی است که روانشنا

  است.» یادگیری اصلی یا اولیه«یاف� ه�ن نام نهاده اند، در حالی که تسلط  » پرآموزی«

پیامدهای  بنابرآنجه گفته شد، رابطۀ میان تسلط، کفایت و مهارت از این قرار می باشد: تسلط پیش رشط کفایت و مهارت است.   

، ی خودته هامثبت عاطفی همراه با تسلط یابی سبب می شوند که فرد به کفایت برسد، و از راه �رین و استفادۀ مکرر از آموخ

  فرد با کفایت به فرد ماهر تغییر می یابد. 

  تعیین حد تسلط

(هدف formativeیابی تکوینی ابی قبل از درس جدید، دو نوع ارزیابی دیگر یعنی ارزیموزش در حد تسلط، عالوه بر ارزدر روش آ 

تعیین نقاط قوت و ضعف یادگیری آنها و نیز یابی تکوینی آگاهی یاف� از میزان و نحوۀ یادگیری شاگردان و محصالن برای از ارز

(در ارزیابی تراکمی �امی آموخته های شاگردان در summativeیابی تراکمی و ارز) تشخیص مشکالت روش تدریس معلم است

یا طول یک دورۀ آموزشی تعیین می شوند و هدف آن �ره دادن به شاگردان و قضاوت در بارۀ اثربخشی کار معلم و برنامۀ درسی 

ها تعیین حد تسلط رضوری ورد استفاده قرار می گیرند که برای هردوی آن)  ممقایسۀ برنامه های مختلف درسی یا یکدیگر است

مورد استفاده مطالب درسی به حد تسلط رسیده اند یانه  یابی تراکمی و نتایج آن برای تعیین اینکه شاگردان در یادگیریاست. ارز
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معلم و کوششهای یادگیری  ت و ضعف فعالیتها و تدابیر تدریستکوینی و هدف آن تعیین نقاط قو یابی قرار می گیرند. ارز

نیاز دارند که نشان دهد شاگردان در یادگیری هدفهای این دو نوع ارزیابی به نوعی مالک یا معیار عملکرد شاگردان است. 

  آموزشی به حد تسلط رسیده اند یا نه.

  شد:به حد تسلط گفته است که این مالک باید دارای ویژگیهای زیر با برای تعیین مالک عملکرد در رسیدن )1972بالک (   

  ن استوار است.برآ  انتخاب اهداف درسی باشد کهمبتنی بر ه�ن تصمیم و ارزشی  -الف

  ح دهد.ه نحوی انتخاب شود که معلم بتواند آن را از لحاظ منطقی یا تجربی بر سایر مالکها ترجیب -ب

ن مالک قابل دستیابی داشته باشدو ایگرد قرار منابع کافی انسانی، مادی و زمانی در اختیار شا طوری تعیین شود که -پ

  )412،413- 410: 1(باشد.

کند.  اشاره می ه مقدار یادگیری واقعی شاگرد یا محصلاست. تسلط ب» تسلط«  ،اساسی ترین مفهوم یابی یادگیری در حد تسلط 

. شودر آن ماهبه دنبال تسلط می آید؛ یعنی شخصی باید ابتدا برکاری تسلط یابد تا بعد در  و بالک می گویند، مهارت اندرسون

ط فت تسلگاز راه �رین کردن یادگیریهایی که قبال بر آنها تسلط یافته اند مهارت کسب می کنند. بنابراین می توان  شاگردان

مرحله ای در فرایند آموزش به دست می آورد از طریق آزمون های  که متعلم .کنرتل میزان تسلطیپیش نیاز مهارت است

عبارت  نظر روزنشتاین عواملی که زمینه ساز تسهیل و فرایند یادگیری اند، مبنای براست.امکان پذیر » تراکمی « و» یتکوین«

واد م رۀربافاهیم جدید، گفتارهای توضیحی دمهارت ها و منات مبتنی بر مثال هایی دربارۀ گام، �ری به است از: �رین های گام

اه ( آگ بازخوردهای الش کند متناسب با نوع درس. معلم باید تبرای تسلط بر مفهوم موضوع درسی ، تالشمورد نظر برای یادگیری

  .ه دهدمناسب را ارائ ساخ� شاگرد از چگونگی یادگیری وی)

  مراحل اجرای روش تدریس یادگیریدر حد تسلط

لم در مرحله ی نخست مع ،از پنج مرحله برای آموزش مفاهیم و مهارت ها است که به ترتیب زیر ترشیح می گردند روش حارض

  :درس را می خواند و فعالیت های زیر را انجام می دهد

  .اهداف درس را معین می کند)1

  .تعیین می کند شاگردانبا یادگرفته های پیشین را بین محتوای درس  رابطه)2

  یادگیری معین می کند.برای �رین و را شاگردان مسئولیت )3

  ه درسارائ،مرحله دوم

ه بدوم عموما در مرحلۀتوجه قرار می دهد. او ورد معلم در مرحله دوم مفاهیم و مهارت طرح شده در قالب اهداف درس را م

  د:صورت زیر عمل می کن

  .مفهوم جدید را رشح می دهد)1

  دستیابی به مهارت را معین می کند. گام های)2

  مک آموزشی مناسب را تدارک می بیند.ابزارهای ک)3

  مرحله سوم: �رین منظم

  .انجام می دهند به دستورالعمل معلم وابسته است ، �رینی که شاگردانرحله سومدر م

  .معین کرده است، هدایت می کند مش�ره دو  را براساس گام هایی که در مرحلۀمعلم، شاگردان)1
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  .را مورد �جید قرار می دهد او لغزش های شاگردان را تصحیح و پیرشفت های آنها) 2

  یدن به اهداف درس را مشخص می سازد.اصول کار گروهی برای رس) 3

  مرحله چهارم: �رین هدایت شده

یت لم هدابیشرت شود از میزان وابستگی او به معلم کاسته می شود. در این مرحله کار مع دازه که اطالعات و تبحر شاگردهر ان

امات برای اجرای دستورات معلم تالش می کنند و معلم تالش می کند تا اقد رنامه های نیمه مستقل شاگردان است. متعل�نب

  :زیر را انجام دهد

  تدارک �رین های مناسب.)1

  .بازنگری �رین ها)2

  تدارک بازخوردهای اصالحی و تقویتی)3

  مرحله پنجم: �رین مستقل

یش پفاهیم موابسته به معلم و نیمه مستقل برای دستیابی به مهارت و یادگیری  را با دو مرحلۀ پنجم، شاگردان معلم تا مرحلۀ  

  :باید فعالیت های زیر را انجام می دهدمعلم  و برده است

  .تعیین می کندایفیادگیری در صنف و خانه مرتبط به یادگیری همین درسوظفعالیت های مستقل برای )1

  : انرتنت) 8 ( .ه می دهدمی کند و بازخوردهای الزم را ارائرا بررسی  شاگردان های  یافته) 2

ارد. نام د mastery learningتسلط آموزی  تدریس با روش آموزش با نیازهای شاگردان متفاوتبرای تنظیم کردن یراه بدون شک

ف� ر بل از ایدۀ اساسی نهفته در این روش طوریست که اطمینان حاصل شود �ام شاگردان یا تقریباً �ام آنها، مهارت خاصی را ق

  به رساغ مهارت بعدی، در سطح تسلط از پیش تعیین شده ای یاد گرفته باشند. 

دکه ش) مطرح BloomBenjamin )1976دی توسط بنجامین بلومتسلط آموزی ابتدا به عنوان راه حلی برای مسئلۀ تفاوتهای فر    

ارول توصیه ه�نگونه که قبالً اشاره شد، ک) استوار کرد. 1973توصیه های خود را تا اندازه ای براساس کار پیشین جان کارول (

، ی شودم مانی که رصف تدریسمی شود و مقدار ز  ان الزم برای یادگرف� آنچه تدریسکرده بود که یادگیری تحصیلی با مقدار زم

  ارتباط دارد. 

ی را یکسانریس دان برابر باشد و همۀ آنها تدزمان رصف شده برای همۀ شاگر  لویحات مدل کارول این است که اگریکی از ت   

ر عیت، دضو نصیب شوند، در این صورت، تفاوتهای موجود در پیرشفت شاگردان عمدتاً بیانگر تفاوتها در استعداد آنهاست، بااین 

هیم درا برای �ام شاگردان فراهم کنیم و اجازه  که به جای اینکه مقدار زمان تدریس یکسان، بلوم اعالم داشت 1968سال 

رشفت خاصی طح پیبه س ییر دادن زمان، از �ام شاگردان یا تقریباً از �ام آنها بخواهیمتفاوت کند، شاید بهرت باشد با تغ یادگیری

 آنها را به ا �امهرمقدار زمان و آموزش را که شاگردان نیاز دازند در اختیار شان قرار دهیم ت ،معتقد بود که ما بلوم برسند. یعنی

 ین صورتاگر به نظر برسد که برخی از شاگردان در معرض خطر یادنگرف� قرار دارند، در اسطح یادگیری قابل قبولی برسانیم. 

 هارتهایمفرض اساسی تسلط آموزی این است که تقریباً هر شاگرد می تواند اد بگیرند. باید آموزش بیشرتی به آنها بدهیم تا ی

زم وزش ال رضوری در برنامۀ درسی را یاد بگیرد. این فرض به شاگردان انتقال داده می شود و معلم که وظیفه اش تأمین کردن آم

  )  349: 2(برای تحقق بخشیدن به این انتظار است، مطابق به آن عمل می کند. 

  ک یادگیری تسلط آموزیالگوی تیوری   
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عادل ماین اصطالح که در زبان فارسی دری یادگیری در حد تسلط، تسلط یاب، یادگیری کامل، فراگیری کامل و تسلط آموزی    

 John Carrolو جان کرول ، James Block، جیمز بالک Benjamin Bloomگذاری شده مبتنی است بر نظریه های بنیامین بلوم 

یانبار در آموزش دادن متعل�ن که استعدادهای متفاوتی دارند انتقاد کرد و آن را ز» زمان ثابت« بلوم بر ماهیت ). 1963(

 و همچنین او معتقد بود که �ره دادن و درجه بندی پیرشفت تحصیلی بر مبنای توزیع �رات معیاری نادرست است دانست.

و  تگی داردکرول ارائه کرد. کرول عقیده داشت که تفاوت در استعداد شاگردان به زمان بسیه ر الگوی نظری خود را با استناد نظ

اگر  بنابراین،در واقع، استعداد، مدت زمانی است که یک شاگرد برای یادگیری کامل و مسلط شدن بر درس به آن نیاز دارد. 

ن رای ایجرا به طور کامل یاد بگیرند، با اآن  و مسلط شده شاگردان وقت کافی برای یادگیری داشته باشند، می توانند به درس

د. دیدگاه، دیگر هیچ شاگرد ضعیفی وجود نخواهد داشت و همۀ آنها با �ره های خوب و هم سطح با همدیگر قبول خواهند ش

 گرفته افزون بر عامل زمان، شیوۀ یادگیری شاگردان یا یکدیگر متفاوت است و در صورتی که برای هر فرد شیوۀ مناسب در نظر

ن آ شود، یادگیری ترسیع خواهد شد.کرول بر این باور است که میزان یادگیری به پنج عامل بستگی دارد که سه عامل نخست 

  به معلم است و این عوامل عبارتند از: مربوط به متعلم و دو عامل دیگر مربوط 

  در رشایط مساعد نیاز دارد. یاستعداد یا مدت زمانی که شاگرد برای یادگیر  -1

  یی درک شاگردان از آموزش معلم.اتوان -2

  شتکار یا مدت زمانی که شاگرد مایل است به طور فعال برای یادگیری رصف کند. پ -3

  کیفیت آموزش. -4

  یادگیری شاگرد تعیین می شود. فرصتی که برای  -5

ظر گرف� نا در ا می توان بعاملهای دوم و سوم از عوامل متعاملند و عامل اول بر عوامل دوم و سوم اثر می گذارد. این فورمول ر    

  موزش.آ توانایی درک و ) 5) کیفیت آموزش 4) استعداد، 3) پشتکار، 2) زمان اختصاص یافته، 1ن بدین صورت گسرتش داد: عامل آ 

  کاربرد الگوی تیوریک یادگیری در حد تسلط

ظری لگوی ن�ی پردازد، بلکه به فرایند تسلط بر محتوا اهمیت می دهد. ا نامۀ درسی: این یادگیری به محتواظر بر نالف)از م   

ی که برنامه های گیری در حد تسلط، بیشرت با برنامه های درسی سنتی که مبتنی بر آموزش محتواست سازگار است، یعنی باد یا

  هدفشان بخوبی تعریف شده اند و ساختار های مدونی دارند. 

نظر  یز با درنکاهش بدهد، با استفاده از فنون متنوع و از نظر آموزش: معلم برای آنکه بتواند تفاوتهای فردی در یادگیری را ب) 

ها فراهم و رای آنبهای الزم را  ارزیابی، مشوره و بازخورد م با فنونگرف� میزان نیاز شاگردان، به تدریس آنها می پردازد و رسانجا

  )44-43: 3(به طور مرتب مسیر یادگیری شان را تصحیح می کند.

  نسبت به زمان انواع تسلط آموزی

ین د، تأممشکل همه راهربدهای تسلط آموزی این است که چگونه باید زمان آموزشی اضافی برای شاگردانی که به آن نیاز دارن   

رسی در برخی از تحقیقات انجام شده در مورد تسلط آموزی، معلوم شده که این آموزش اضافی خارج از وقت عادی صنف د شود.

 برآورده تند مالک تسلط از پیش تعیین شده رابه شاگردانی که توانس. م تفریح ارائه شودرسمی یا هنگامانند بعد از ختم درس 

ر وانستند دتدر صد پاسخ درس در امتحان کوتاه)، بعد از ا�ام درس، این آموزش جربانی اضافی داده شد تا اینکه 90(مانند  کنند

بر وقت  ۀ برنامه های تسلط آموزی که عالوهنجام شده در بار در صد سؤالها پاسخ درست بدهند. تحقیقات ا 90امتحان مشابه به 

  .از افزایش پیش رفت، مخصوصاًدر متعل�ن ضعیف، خرب می دهندرسمی در صنف، آموزش جربانی تأمین می کنند، 
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نها آ ن ازمکه مقدار  موزشی اضافی نیاز دارند، در پروسۀ تدریس رسمی صنوف درسی مکاتبآ  انواع تسلط آموزی که به زمان   

د هفته از شاگردان خواسته شود به مدت چن اجرا �ی شوند. راه بیرون رفت طوریست که این امکان وجود دارد تاثابت هستند، 

  آن در درازمدت دشوار است.  و تنظیم �انند، اما ترتیب در صنف بعد از ختم درس رسمی، برای دریافت آموزش جربانی

  به کاربردن اصول تسلط آموزی

لی یا آن تقسیم شده و به طور متوا های یادگیری به اجزای تشکیل دهندۀفرض اساسی تسلط آموزی این است که چنانچه برنامه 

 رند. اد بگیزنجیره وار ارایه شده باشد، تقریباً همه شاگردان می توانند دانش و مهارتهای رضوری را در چارچوب برنامۀ درسی ی

  مواجه شوندرا به نحو مؤثری به اجرا درآورند باید با چند چالش  معل�ن برای اینکه این دیدگاه

 ی تدریسد آنها را با استفاده از راهربدهاا به واحدهای کوچکی است که بتواننتقسیم کردن مطالب درسی یا مهارته اول،چالش 

ند به ی آور ست مد. اطالعاتی که به د�اینبعداً معل�ن باید شاگردان خود را ارزیابی د. و حسابی به طور متوالی ارایه بدهندرست 

فی به شود. ارزیابی کی امۀ درسی باید رشوعآنها کمک می کنند تا مشخص کنند که تدریس آنها از چه جایی در این توالی برن

  د. نیط �ایکند تا فعالیتهای آموزشی خود را با نیازهای هریک از شاگردان مرتبمعل�ن کمک م

ر دگیری دهستید، با چالش دیگری مواجه خواهید شد و آن این است که چگونه به تنوع یا فعالیتهای تدریسر حالی که درگیر د   

ها یری آنشاگردان بپردازید. برای شاگردانی که مفاهیم را به رسعت درک می کنند باید فرصتهای غنی سازی ایجاد کنید تا یادگ

 ند ور �ان�ن امکان خواهد داد تا در فعالیتهای یادگیری سطح عالی درگیرا تقویت �ایید. این گسرتش مفاهیم بنیادی به متعل

 بر ط یاف�امکان می دهد تا فرصتهای یادگیری شاگردانی را که به زمان بیشرتی برای تسل در عین حال به طور همزمان به معل�ن

  د. هیم بنیادی نیاز دارند، گسرتش دهنمفا

 ،بپردازید formative evaluationتدریس و یادگیری بعدی شاگردان، باید به ارزیابی تکوینی  برای باال بردن اثر بخشی فرایند   

نها آ فردی  اخ� نیازهایرا قادر خواهند ساخت تا تدریس خود را برای برآورده س های مکرر یادگیری شاگردان که معل�ن ارزیابی

گردان رخی از شاباین ارزیابی ها احت�الً معلوم خواهند کرد که د. دهنهای نهایی از هر هدف را انحام د. بعداً ارزیابی تنظیم کنن

ورانه آ های نو در محدودۀ زمانی که تعیین گردیده بود، هنوز به سطح تسلط در دانش یا مهارتها نرسیده اند. معلم باید دوباره روش

عد از ربانی بجراهربد هایی مانند تدریس  د.اهم کنیادگیری یا ادامۀ �رین فر و فرصتهای دیگری را برای  ای را برای تدریس ابداع

ک کنند ، کمک والدین در خانه و ... می توانند به شاگردان کمشاگردی، استفاده از شاگردان ممتازختم درس رسمی، تدریس تک 

  )350-349: 4(رضوری تسلط پیدا کنند.محتوای  و بر موضوعات 

 تعلیم سوی متخصصان ق همیاری یا گروهی در سالهای اخیر ازیمزایای یادگیری تسلط یاب مانند سودمندیهای یادگیری از طر   

لوم یامین بآثار بنیادگیری تسلط یاب فرایند آموزشی است که ریشه های آن را می توان در را باز �وده است.  و تربیت روزنه ای

 ر موفقانفرادی (فرد به فرد) به دست آمد و براساس راهربدهای یادگیری که از شاگردان بسیا مبنای آموزشهایجستجو کرد. بر 

 ن کمکی شاگردااخذگردید، بلوم فرایندی را پیشنهاد کرد که در آن معل�ن می توانند به طور تنگاتنگ به یادگیری سطح باال 

د دیدگاههای متعددی به اجرای یادگیری تسلط یاب وجو اگرچه ند. یابکنند و به صورت واقعی برآنچه تدریس می شود تسلط 

  فرآیند یادشده بسیار حیاتی فرض کرد و این دوعنرص عبارتند از: دارد با اینهمه دوعنرص را می توان برای

  ).گردشابه  یادگیری چگونگی درمورد  های الزم رهن�یی متوجه ساخ� یا مشوره، معلومات، از طرف معلم(:بازخورد -1

از پیرشفت و  موزش اطالعات دقیق تشخیص یا بازخورد: شاگردان باید با فواصل زمانی منظم در طی فرایند آ تصحیح و تقویت -2

 ه کرد، ولی بهرتین راه آن است کهگرچه بازخورد را می توان به شیوه های متعددی عرضچگونگی یادگیری خود دریافت �ایند. 
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 شاگردان را برای تصحیح همراه با این بازخورد، یادگیری و �رۀ یادگیری حایز اهمیت باشد.سطح بازخورد ارتباط مستقیم با 

یادگیری عرضه کرد. برای تصحیح خطاهای یادگیری، خطاهای یادگیریشان رهنمون شد و راهن�یی الزم را برای بهبود مسایل 

ت های مختلفی با جریان یادگیری درگیر شوند و در مواد آموزشی، باید به شیوۀ متفاوت تری عرضه شود، و شاگردان به صور 

ق از طری دافزون براین شاگردانی که نشان می دهند از طریق آموزش اولیه یادگرفته اند، بایگیری باید به بهبود عملکرد بیانجامد.

  غنی فرصتی برای گسرتش یادگیری خود شان داشته باشند.  ارائه پاداش و فعالیت های

تگی کامل وجود داشته باشد.عنارص عنارص آموزشی: میان عنارص اساسی فرآیند یادگیری و تدریس باید پیوستجانس میان  -2

  مورد نظر عبارتند از:

  رد، آنچه از متعلم انتظار است یادبگی-1

  لیت های آموزشی که شاگردان به آنها می پردازند،فعا -2

  ن از فعالیت های تصمیمی دریافت می کنند،خوردی که شاگردان از پیرشفت در یادگیری و همزماباز  -3

  ی گیرد.میابی یادگیری شاگردان مورد استفاده قرار فرآیندی که برای ارز -4

ب به تسلط یایادگیری تسلط یاب را می توان در انواعی از موقعیت های تدریس و یادگیری به کار بست. راهربدهای یادگیری  

باز  د منظمعیت های آموزشی گروهی نشان می دهد، از طریق کاربر موزش انفرادی را به موقتوا�ند آ  به هایمعل�ن راه انتقال جن

عت�د ن با اخورد و تشخیص و فعالیتهای تصمیمی ویژه، معل�ن به خوبی می توانند آموزش را به صورت انفرادی درآورند تا شاگردا

ای شاگردان یاری می کند تا راهربده تسلط یاب به همۀیادگیری ،بر این عالوه به نفس به یادگیری مطلوب تری بپردازند.

و  متحاناتارند از بسیار قوی مورد استفاده قرار می دهند، شاگردان �ایل دارا پدید آورند که نوعاً آنها را فقط شاگردان  ییادگیری

ادگیری کمیل یبدفهمی ها و تصحیح فرایند ت ،، تشخیص اشتباهاتبی یادگیری، بلکه به مثابۀ ابزاریادیگر آزمونها نه به مثابۀ ارز

ی می که از اضطراب امتحان رنج می برند با آسودگی خاطر به فعالیت یادگیر ازشاگردانی  در نتیجه، بسیاری استفاده کنند.

  پردازند. 

دارد نزیتی مدگیری هیچ یادگیری تسلط یاب را مورد انتقاد قرار داده اند و گفته اند که چنین یا ،الزم به یادآوری است که برخی

اگرد شرا که  طرفداران استفاده از یادگیری تسلط یاب براین باور اند، زمانیو زمان بیشرتی را از آنها در این پروسه می گیرد. 

شان می آنها به نتیجۀ تحقیقاتی اشاره دارندکه نرصف می کند به ارتقای سطح کیفی یادگیری می انجامد تا افزایش سطح کمی. 

و  ل�نزمان زیاد مورد نیاز این صنوف درسی از طریق توجه کامل شاگردان به صنف درسی و از طریق فعالیت بیشرت مع دهد،

 پژوهشی دیگراز وقت رسمی و کار خانگی برآورده می شود نه از زمان ساعات درسی رسمی مکتب.  فعالیتهای یادگیری خارج

رصفه  رت برایختم یک دورۀ این صنوف خا�ه می پذیرد و در این راستا مهارتهای بیشنشان داده اند که نیاز به زمان زیاد بعد از 

ا هبحث شده است که هزینه های مورد نیاز برای تأمین زمان اضافی در ابتدای آموزش  جویی زمان به دست می آید. همچنین

  )95-93: 5(زیاد نیست و �رۀ آموزش نسبت به آن بسیار باالست.  

  م شده در بارۀ تسلط آموزیتحقیقات انجا
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گردان طوری که شاا یادگیری مشارکتی ترکیب می کنند، آنهایی هستند که این دیدگاه را ب نوید بخش ترین شکلهای تسلط آموزی

  هم کمک می کنند تا یاد بگیرند و بعد به اعضای گروهشان که به آموزش جربانی نیاز دارند، کمک می کنند.ابتدا با

یرشفت پیادگیری در حد تسلط عموماً نشان داده اندکه این روش بر  آموزش برپژوهشهای انجام شده در بارۀ اثر بخشی روش    

تحصیلی شاگردان و محصالن، به ویژه شاگردان و محصالن ضعیف، اثر مثبت دارد. جدید ترین بررسی ها و بازنگری های 

دراونز  -و بانگرت  kulik) و دیگری به توسط کولیک 1987یکی به وسیلۀ اسالوین( انجام شده در بارۀ این روش تدریستحقیقات 

Bfngert-Drowns)1990(  ه اند. پژوهشهای مورد بررسی را موفقیت آمیز وصف کردانجام گرفته هردو در مجموع این روش

ی د بررساسالوین به شاگردان در دوره های تحصیلی قبل از پوهنتون و به هدفهای شناختی اختصاص داشته اند، اما تحقیقات مور 

ز عاطفی را نی انجام شده در سطح پوهنتون را شامل بوده و عالوه بر هدفهای شناختی هدفهایکولیک و همکاران پژوهشهای 

رش بر نگ در رابطه با هدفهای عاطفی نیز، نتایج بررسی نشان دادند که روش آموزش برای یادگیری در حد تسلط منظور کرده اند.

  و عالقه مندی محصالن نسبت به موضوع درسی تأثیر مثبت به جای می گذارد. 

ط گفته اند یادگیری در حد تسلشده در بارۀ روش آموزش برای  ) در جمع  بندی یافته های تحقیقات انجام1992گیج و برالی� (   

ش به طول مدت اجرای این رو  ی این روش یکی به نوع آزمون مورد استفاده برای سنجش نتایج این روش و دیگریشکه اثر بخ

حد تسلط از  برای یادگیری در تعیین اثربخشی روش تدریس ایوابسته است. معلوم شده است در آزمایشهایی که بر  تدریس

ده استفا آزمونهای معلم ساخته استفاده شده اثربخشی روش چشم گیرتر از آزمایشهایی است که در آنها آزمونهای استاندارد شده

 مطالب شده است. دلیل اثربخشی آزمایشهای نوع اول این است که آزمونهای معلم ساخته بیشرت از آزمونهای میزان شده محتوای

  یت شاگردان در این آزمونها بهرت نشان داده شود.می کنند، پس طبیعی است که موفق تدریس شده را منعکس

به مالکهای از قبل تعیین شدۀ پیرشفت  ک به شاگردان در رسیدنروش آموزش برای یادگیری در حد تسلط، از لحاظ کم   

هرتین بکه اگر بخواهد می تواند تا سطح )، وقتی که شاگرد فهمید 1992بنا به گفتۀ گیج و برالی�(تحصیلی روشی مؤثر است. 

یت آمیز موجب یشرتی �ام شود، نتیجۀ تجربۀ موفقشاگردان پیرشفت کند، حتی اگر این کار به قیمت رصف وقت و تالش ب

است  اثربخشی مثبت آن گفته) که از واضعان اصلی این روش آموزشی است در بارۀ 1968تقویت آنها خواهد شد. همچنین بلوم (

ع ز منابا) او تأثیر مثبت دارد، لذا این نوع یادگیری یا خود بینی یت فرد در تسلط آموزی بر مفهوم خود (خودپندارهوفقکه م

  )422- 421: 6(نیرومند سالمت روانی محسوب شده است. 

  نتیجه

اثر  طعاً می توانندمجموعۀ تحقیقات انجام شده در بارۀ یادگیری تسلط یاب روشن می سازد که متخصصان تعلیم و تربیت ق   

، زیرا معنی معلم به مثابۀ یک شاگرد ت به خود به مثابۀ یک شاگرد بگذارندکیفیت یادگیری و نگرش شاگردان نسبقابل توجهی بر 

دست یابی به مزیت کامل این اثرگذاری، به بیش از یک مهارت  .اینست که همیثه در پی یادگیری و روشهای بهرت یادگیری است

مجرد نیازدارد. شواهد تازه بیانگر آنند که با تلفیق راهربدهای یادگیری جدید و تسلط یاب متخصصان تعلیم و تربیت به ابزارهای 

ها مثتبی دست می یابند که حصول آنبا بکارگیری چنین ابزارهای تکمیلی، مربیان به نتایج  تکمیلی ارزشمندتری دست می یابند.
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هرگز به بار�ی نشست. کاربرد مطلوب چنین ابزارهای تکمیلی و دیگر راهربدهای بالقوه هم باید در  با بکارگیری تنها یک راهربد 

در  بیی یادگیری تسلط یایکی از ابزارهای تکمیلی و راهربد هاآینده به صحنه و کارآیی خودشان را در یادگیری نشان دهند. 

کشورهای توسعه یافته جریان تدریس در مکاتب از آغاز روز تا ختم بعداز ظهر نهادینه شده است مانندکشورهای جاپان، هالند و 

  غیره.
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