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چكيده:
هدف از پژوهش حاضر ارائۀ الگو از نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانشآموزان در کالس
درس در دورۀ ابتدایی اســت .برای رسیدن به این هدف ،از روش کیفی-اسنادی استفاده شده است.
علمی
کلیۀ اســناد و مدارک مرتبط با کلیدواژههای تخصصی در حــوزۀ پرورش ذهن در پایگاههای
ِ
ِ
مرتبط علمی-پژوهشی ،و انتشارات داخل و خارج ،تعداد  411اثر ،جامعۀ موردنظر
معتبر و وبگاههای
در این پژوهش بودند .بر مبنای اشــباع نظری و نمونهگیــری هدفمندِ مبتنی بر مالک ،درنهایت 67
سند انتخاب شد .سپس ،با استفاده از فیشبرداری بهصورت تکی و موجیشکل از نمونههای انتخابی،
پایگا ِه اطالعاتی فراهم شد و فرایند تحلیل محتوای استقرایی با خواندن خط به ِ
خط جمالت و اجرای
مراحل کدگذاری به شیوۀ دستی آغاز شد .درنهایت یافتهها در سه مرحله استخراج شدند .درنتیجه،
حول دو مقولۀ اصلی با عنوان
 87خردهمقوله در زی ِر هفت مقولۀ میانی جایابی شــدند که آنها نیز
ِ
خودپرورشی معلم (اخالقی-رفتاری؛ دانشی-علمی-پژوهشی؛ مهارتی-توانمندی) ،و توسعه و پرورش
ذهن (توسعۀ شــناختی؛ توسعۀ فراشناختی؛ شکلدهی عادات سالم ذهنی؛ خودآگاهی) دستهبندی
روایی همکار بهره گرفته شد .در این زمینه میزان
شدند .برای اعتباریابی مراحل کدگذاری از بررسی
ِ
توافق  89درصد بود .همینطور برای اعتباریابی الگو از دیدگا ِه متخصصان ،که بهصورت هدفمند 14
نفر انتخاب شــده بودند ،بهره گرفته شــد و از این طریق مقدار عددی سیویآر  (باالی  51درصد)
و مقدار میانگین عددی قضاوتها (مســاوی یا بیشــتر از  )1/57به دست آمدند .در پایان به بحث و
گیری یافتهها و کاربستهای آن با توجه به نقش معلم با ارائۀ الگوی مفهومی پرداخته شد.
نتیجه
ِ

كليد واژهها:

خودپرورشی معلم ،توسعه و پرورش ذهن ،توسعۀ شناختی ،توسعۀ فراشناختی ،عادات سالم
ذهنی ،خودآگاهی

 ïتاريخ دريافت مقاله99/7/29 :

 ïتاريخ شروع بررسي99/9/16 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله99/5/14 :

این مقاله از رسالۀ دکتری با عنوان «طراحی الگوی جامع نقشهای پرورشی معلمان مدارس ابتدایی نظام آموزشی ایران» دانشگاه خوارزمی استخراج شده است.

* دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکدۀ مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایرانE-mail: ahmadiarezoo10@gmail.com ..... .
** (نویسندۀ مسئول) استاد گروه مدیریت آموزشی ،دانشکدۀ مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایرانE-mail: arasteh@khu.ac.ir ...................................................... .
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مقدمه
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رشــد و پیشرفت کشورها را در تحول فکری باید جستوجو کرد ،در این صورت است که آن کشور
ِ
ســمت توســعة همهجانبه پیش خواهد رفت .اگر تحول فکری رخ ندهد ،هزینه برای پیشرفت باالتر
به
میرود .یکی از کارهایی که برای ایجاد تحول فکری ،در هر زمانی ،متناسب با تغییرات محیطی الزم است
توجه به پرورش ذهن 1از اَوان کودکی اســت .این موضوع نیازهای ذهنی نســل آینده را تقویت میکند
(کالکســون 2و همکاران .)2016 ،ازاینرو ،پرورش فکر و همة خصوصیاتی که از یک فرد انسان میسازد
عوامل مؤثر در توسعة ذهنی
از عمدهترین وظایف هر آموزش و پرورشی است (بهرنگی .)1388 ،در میان
ِ
دانشآموز ،بعد از خانواده ،معلم بااهمیتترین و مؤثرترین عامل است .او عهدهدار سالمت و توسعة ذهنی
خودآگاهی شناختی تولید
دانشآموز اســت .کاســتا و کالیک ،2019( 3ص )96.میگویند مغز انســان
ِ
میکند ،یعنی فرد توانایی درنظرگرفتن و فکرکردن دربارة خودش را در درون دارد .این آگاهی همچون
آینة داخلی ذهن اســت که فعالیتها و کارهای فرد را به او نشان میدهد .نکتة مهم دربارة انسانها این
است که همة افراد بهصورت یکسان از این توانایی بهره نمیبرند .لذا معلم باید سعی کند قدرت بهرهگیری
از این توانایی را در کودکان باال ببرد تا آنها بتوانند روی خود و زندگی آیندهشان نظارت داشته باشند.
کودکان پیشدبســتانی و
بســیاری از پژوهشهای طولی بیان کردهاند حدود  10الی  25درصد از
ِ
دبستانی نشانههایی از نافرمانی ،پرخاشگری یا مشکالت رفتاری اولیه دارند .وجود مشکالتِ
خاص رفتاری
ِ
در کودکان احتمال افزایش خطر محکومیت کیفری را در بزرگســالی افزایش میدهد زیرا مشــکالت
رفتاری مهمترین شــاخصة فعالیت جنایی بعدازآن محسوب میشود .اما خبر خوشحالکننده این است
که با تشــخیص و مداخلة زودهنگام در دوران پیشدبستانی و دبســتان میتوان به ارتقای مهارتهای
مختلف در کودک پرداخت و از بروز مشــکالت و تشدید رفتارهای مخرب در بزرگسالی جلوگیری کرد
(وبستراستراتون و راید ،)2004 ،4به علت اینکه در کودکی و نوجوانی زمینههای توسعة ذهنی در قیاس با
اغلب بزرگساالن به آن رسیدهاند ازطریق
بزرگسالی ملموستر و آموزشپذیرتر است و موفقیتهایی که ِ
5
فراشناختی کسبشــده در دوران مدرسه به دست آمده است (کندال و هالون ،
مهارتهای شناختی و
ِ
8
7
6
1979؛ مــورای و گرینبرگ 2001 ،؛ فالول و فالول 2004 ،؛ کاســتا و کالیک2019 ،؛ گلمن 2006 ،؛
بالبی1988 ،9؛ اســترنبرگ1398 ،؛ خرازی1387 ،؛ حجتی1396 ،؛ بالبی1988 ،؛ قراملکی و همکاران،
1395؛ پرتی-فرانتزاک.)2020 ،10
کاســتا و کالیــک ( )2019معتقدند تمرکــز اصلی در نظام آموزشــی بایــد روی پرورش ذهن
صحیح یادگیری
دانشآموزان باشــد تا کودکان عالوهبر مهیاشدن برای زمینههای آموزشی در دریافت
ِ
آن مهارتهای اساسی زندگی را به دست آورند ،خالق باشند ،شجاعت و عزتنفس
و عمیقترشدن در ْ
داشته باشند ،ارتباط برقرار کنند و خود را مفید و بااعتبار بدانند ،احساسات دیگران را درک کنند ،در
مســائل مهم سهمی داشته باشند ،ابراز وجود کنند و نقش خود را در خانواده و جامعه و در انتخابها
ِ
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مهم و مؤثر بدانند .برای این کار الزم اســت تا معلم عالوهبر کســب شایستگیهای گوناگون در خود
به کارها و فعالیتهای متنوع و روشهای آموزشــی و مهارتی برای توســعة تفکر دانشآموز بپردازد؛
یکی از این موارد پرورش عادات ســالم ذهنی در دانشآموزان اســت .کاستا ( ،1991ص )36 .عادت
ذهنی را شــرایطی میداند که افراد باهوش در پاســخ به مشکالت ،مســائل و معضالت از خود نشان
میدهند .کاســتا و کالیک ( ،2019ص )64 .عادت ذهنی را اینگونه تعریف کردهاند :تمایل به داشتن
رفتار هوشــمندانه در هنگام مواجه با مشــکالت .معلم با استفاده از سؤالهایی که در ذهن دانشآموز
اســت زمینههای تولید دانش را برای او فراهم میآورد .او تسهیلگری است که نحوة استفاده از عادات
ذهنی را به دانشآموزان یاد میدهد و همین موضوع به توســعة ذهنی آنها منجر میشود (کالکسون
و همکاران .)2016 ،امینی ( )1397بیان میکند عوامل گوناگونی ازجمله عادتهای نادرســت فکری
و عاطفی و مقدمداشــتن ایــن عادتها بر منطق و عقل گاه موجب بروز انحراف در باورها و مســائل
اجتماعی ،سیاســی ،اخالقی و دینی میشوند .درنتیجه ،الزم است که مربی به عادتهای سالم ذهنی
بپردازد و شاگرد را در مسیر درست هدایت کند تا باورهای درست و منطقی در او شکل گیرد .اینها
زندگی اجتماعی ،عاطفی ،و اخالقی خواهند بود.
هدایتکنندة او در مسیر
ِ
در جای دیگر فالول ( )1979ایدة فراشناخت را برای توسعة ذهن مطرح کرده است .او معتقد است
که از این طریق میتوان ظرفیتهای ذهنی دانشآموز را رشد داد .هاشمی و خیر ( )1387نیز معتقدند
فراشــناخت چهارچوبی برای نحوة تفسیر اتفاقات و برخورد با آنهاست که سبب بروز الگوهای متفاوت
عاطفی ،شناختی و رفتاری در افراد میشود .بیابانگرد ( )1381بیان میکند احساسات و هیجانات منبع
اطالعاتاند و در قضاوت اثر میگذارند و موجب هدایت و ســوگیری شــناختی میشــوند .در پردازش
اطالعات در انســان ،شناخت متأثر از عوامل هیجانی و فراشناختی است .بنابراین دستکاری حالتهای
فراشناخت شناخت را هدایت
احساسی ممکن است باعث تغییر ارزیابیها و شناخت فرد شود .ازاینرو اگر
ْ
کند ،آشفتگی در تفکر و اختالل هیجانی و اضطراب فرد تعدیل خواهد شد .پس بسیار مهم است که به
تأثیر فراشناخت در آموزش توجه شود.
آموزش
ســاتو )2016( 11بیان میکند معلم بایــد با آگاهیدادن به دانشآموز بســترهایی را برای
ِ
مهارتهای فراشناختی ایجاد کند تا فراگیر از این طریق به درک محتوای یادگیری خود برسد .او یکی
از طرق رســیدن به این مهارت را خودتنظیمــی میداند و عنوان میکند که معلم باید همراه با هدایت
و نظارت بر امو ِر دانشآموز ،او را در تنظیم وقت و نظارت بر شــرایط محیطی پیرامونش تشــویق کند تا
ِ
مدیریت یادگیری خود بپردازد .بااینکه ممکن است سوقدادن دانشآموز به
به درک مســائل برسد و به
مداومت رفتهرفته به افق دید گستردهای از
تأمل درمورد یادگیری خود در ابتدا کمی سخت باشد ،اما با
ْ
یادگیریِ خود میرسد .زمانی که فراشناخت بهمنزلة بخشی از دستورالعملهای روزانه در کالس درس و
بهصورت هدفمند آموخته شود ،دانشآموز در خوددرجهبندی( 12ارزیابی یادگیری ،شخصیت ،احساسات
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یا رفتار شــخصی فرد برای درک از خود) و یادگیری مهارتهای جدید توانا خواهد شــد .در این حالت
هدایت فراشناختی در پایینترین سطح قرار خواهد گرفت و عادی خواهد شد .ازاینرو ،در پژوهشهای
بسیاری ،به توسعة فراشناخت در کالس درس ،که به مهارتهای مهمی در زندگی افراد منجر میشود،
پرداخته شــده اســت (فالول و ادانل1999 ،13؛ الونتو 14و همکاران2013 ،؛ اشرو 15و همکاران2006 ،؛
وانداسکیتل و تامپسون2013 ،16؛ برد 17و همکاران .)2014 ،پژوهشهای گوناگون دیگری نیز از اهمیت
نقش معلم در توسعة شناختی ،گفتوگوی آموزشی ،روشهای متفاوت تدریس ،بازی ،نحوة داربستزدن
و سکوســازی و موارد گوناگون دیگری در پرورش ذهن دانشآموز در کالس درس صحبت کردهاند .در
کلی تحول نظام آموزشوپرورش بر رشد و پرورش عقالنی نیز تأکید شده است زیرا این امر
سیاستهای ِ
زمینهساز صالحیتها و شایستگیهای شناختی ،اجتماعی و عاطفی هم در معلمان و هم در دانشآموزان
خواهد بود .همچنین بر اهمیت پرورش عقل در مکتب اســام نیز جدا ً تأکید شده است چراکه شناخت
خداوند و رشــد فضایل اخالقی از این طریق امکانپذیر اســت (حجتی1396 ،؛ وزارت آموزشوپرورش،
.)1390
شــایان ذکر اســت در تمامی دیدگاهها الزمة توســعه و پرورش ذهن دانشآموز داشتن ویژگیها،
صالحیتهای رفتاری و اخالقی ،آگاهی ،دانش و توانمندیِ معلم در ابعاد گوناگون است .بهرنگی ()1388
بیان کرده اســت نبود انســجام فکری و هدایتگری مناسب برای رشد و پرورش ذهنی دانشآموز ،باعث
میشــود که او از فرایند عقالنی خودش شــناخت نداشته باشــد .این امر در میانمدت زمینهساز بروز
مشکالتی متعدد در زمینههای شناختی ،اجتماعی و عاطفی دانشآموز خواهد شد .کشورهای توسعهیافته
معلمان آگاهاند.
با ســرمایهگذاری و تقویت نظام آموزشی در پی توسعه و پرورش اذهان کودکان توسط
ِ
آنها در کالس درس ،برای ورود به دنیای آینده ،به فعالیتهایی میپردازند که بتوانند هیجاناتشــان را
مدیریــت کنند و ظرفیتهای وجودی و فکری خــود را برای زندگی بهتر بهکار گیرند و بهتبع آن جرم
و جنایت را کاهش دهند .در ایران نیز باید تدابیری برای کمک به توســعة ذهنی کودکان اتخاذ شــود.
الزمة این امر تحول در آموزشوپرورش است،جایی که مجری اصلی هدایت افراد به آیندهای بهتر برای
نقش حقیقی خود
جامعهای بهتر است؛ وجود معلمانی با قابلیتها و مهارتهای منحصربهفرد و آگاه به ِ
در کالس درس نیز ارزشهای فردی را در دانشآموزان پرورش میدهد .بنابراین در مطالعة حاضر تالش
شده است ازطریق پژوهشی کام ً
ال کیفی-اسنادی ،تمامی عوامل و فعالیتهایی بررسی شود که از طریق
آن معلمان در مسیر پرورش ذهن دانشآموزان سوق داده میشوند .برایناساس هدف اصلی از پژوهش
درس مدارس ابتدایی
حاضر ارائة الگو از نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانشآموزان در کالس ِ
است .ســؤال پژوهش این است که ابعاد و عواملی که معلمان باعث توسعه و پرورش ذهن دانشآموزان
ابتدایی میشوند کدام است.
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پیشینة پژوهش

بــا توجه به منابع منتخب درزمینة پرورش ذهن ،پژوهشــگر دریافت کــه از جنبهها و دیدگاههای
متفاوتی به پرورش و اقداماتِ معلم در این زمینه نگاه شده است؛ موضوعی که با بهکارگیری آنها معلم
سبب رشد و توسعة ذهن دانشآموز میشود ،مانن ِد گسترش راهبردهای شناختی و فراشناختی ،توسعة
فراشناخت با استفاده از مهارتهای خودتنظیمی ،روشهای تدریس مناسب ،الگوی مدیریت بر آموزش،
داربست عقلی ،پیشســازماندهندهها ،نقشة مفهومی ،روش خودآموز شــناختی ،یادگیری واسطهای،
تعدیل شــناختی-رفتاری ،توســعة خودآگاهی ،ایجاد عادتهای ذهنی سالم در دانشآموز ،گفتوگوی
آموزشــی ،و بازیهای دشــوا ِر فکری .محققان در این پژوهش سعی کردهاند بهصورت جامع تمامی این
موارد را در قالب الگویی ارائه دهند .شــایان ذکر اســت ،در تمامی رویکردها و نظریههای توسعة ذهن،
عامل پرورش باید آگاهی ،صالحیت ،توانمندی و مهارتهایی داشــته باشد که از طریق
معلم در جایگاه
ِ
آنها بتواند دانشآموزان را بهخوبی هدایت کند و ذهن آنان را توسعه و پرورش دهد .در ادامه ،نظریات
و دیدگاهها بیان شده است.
یک جنبة اساسی در درک رویکرد توسعه و پرورش ذهن توجه به نظریة دلبستگی بالبی ()1988
است .نظریة دلبستگی به ارتباطات صمیمانه میان افراد ،بهخصوص در محیط خانواده ،مربوط میشود.
ِ
کودک درحالرشد از مراقب اصلی خود
دلبســتگی شامل پیوند عاطفی میان کودک و مراقب اوست.
بستگی ایمن در کودک میشود.
حمایتهای عاطفی و اجتماعی دریافت میکند که باعث امنیت و دل
ِ
این موضوع با گذشت زمان سبب توسعة ارتباطات کودک با دیگران خواهد شد و به او کمک میکند
تا در موقعیتهای اضطرابآور انعطافپذیری داشــته باشــد .نظریة دلبستگی بالبی یکی از تحوالت
بســیار مهم در حوزة روانشــناختی معاصر است که نشــان میدهد تجارب هیجانی اولیة کودک با
شــناختی او اهمیت دارد .این نظریه فقط بهمنظو ِر تحول کودک نیست،
مراقبش در رشــد هیجانی و
ِ
بلکه نظریة تحول در گســترة حیات نیز است .نظریة دلبستگی توضیحی درزمینة پیوند میان کودک
مراقب اصلی اوســت ،اما لزوماً همیشــه مراقب اصلی مادر نیســت .اگرچه در ابتدا تصور میشد در
و
ِ
ْ
هدف کودکان خردسالیاند که در دورة حساسی ،بین ششماهگی تا دوسالگی ،قرار دارند.
این نظریه
هماکنون این نظریه برای طول عمر در نظر گرفته شــده است .رابطة دلبستگی در هر سنی ،بهمنزلة
نمونهای اولیه ،در تمامی روابط اجتماعی در آینده اثرگذار اســت .بر اساس این نظریه فعالیت ساختار
بستگی محدود به دوران کودکی نیست و در تمام طول زندگی و پیوندهای عاطفی دیگر ،همچون
دل
ْ
دوستیها ،شاگرد-معلم ،ازدواج ،روابط خویشاوندی ،فعال باقی میماند و انسانها در هیچ سنی کام ً
ال
مهم زندگیشان جدا نیســتند (دویل2013 ،18؛ آینزورث،19
از احســاس اعتماد و دلبستگی به افراد ِ
 .)1989والدین ،مراقبان اصلی ،و معلم در هر مرحله از روند رشــد کودک در ســالهای اول زندگی،
ازطریق نوازش ،تماس چشــمی ،لبخند ،تلفظهای صحیح صوتی با صدای رســا و حرکات غیرکالمی،
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موتور رشــد مغز را تحریک میکنند .اینها به تعامل لذتبخشی میان کودک و مراقب منجر میشود
و راه ارتباطی شکلگرفته و اعتمادی که ایجاد شده است ،سبب شکلگیری شناخت کودک از دنیای
اطرافش میشود .شناسایی عوامل اضطرابآور در کودک بسیار مهم است و تالش برای رفع آن باعث
از بین رفتن محدودیتهای شــناختی او خواهد شد (ســازمان جهانی بهداشت [ ]WHOو صندوق
کودکان ملل متحد [یونیسف].)2018 ،20
اجتماعی خود ،آن را به نظریة یادگیری اجتماعی-
باندورا )2001( 21با تغییری در نظریة یادگیری
ِ
شــناختی تغییر میدهد و معتقد اســت که کودک عالوهبر مشــاهده و تقلید ،به تفکر هم میپردازد،
مسائل را تجزیهوتحلیل میکند و در شرایط معینی که رفتار در آن رخ میدهد به استدالل میپردازد.
برونر ،1996( 22ص )113 .در نظریة یادگیری اکتشــافی در آموزش بیان میکند معلمان نباید رشــد
شناختی کودک را صرفاً به علت مطابقت با مواد و محتوای درسی تلف کنند و آنها را عقب نگه دارند
تا به بلوغ شــناختی برسند ،بلکه باید میل و کشش بهسمت اکتشــاف را در کودک ایجاد کنند تا به
کشــف درون خود (ذهن) نائل آیند .وی بیان میکنــد کودکان اطالعات پیچیدهای را درک میکنند
و میتوان در قالبهای منطقی ،مفاهیم گوناگونی را به آنها آموزش داد .این وظیفة معلم اســت که
بهصورت غیرمستقیم دانشآموز را به چالش بکشد تا برای کشف مفاهیم و یادگیری پیشقدم شود و
خودش دانش را کسب کند.
ویگوتســکی ،1987( 23ص )115 .در نظریة فرهنگی-اجتماعی-شــناختی خود بیان کرده اســت
یادگیری شامل درونیسازیِ دانش است که در ابتدا ازطریق تعامالت اجتماعی درک میشود .او معتقد
بود که کودک هنگام یادگیریِ مفهوم جدید ،از تعامالت اجتماعی با بزرگساالن یا همساالنی که قب ً
ال آن
مفهوم را آموختهاند سود میبرد .کودک با استفاده از سرنخهای اجتماعی از افراد آگاه ،مانند بزرگسال
یا همساالن ،متن ،زبان و الگوبرداری از رفتا ِر دیگران یادگیری را در خود نهادینه میکند .مجموعة این
موارد داربستهایِ شناختی را برای کودک فراهم میآورد و او را در کسب مهارت و دانش جدید از نقطة
آغاز ِ
درک موجود خود توانمند میکند .با رشــد کودک ،افزایش اســتقالل ،و دانش او در موقعیتهای
پرورش دانشآموز است.
گوناگون داربستها کمکم محو میشوند .این عنصری اساسی برای معلم در امر
ِ
ْ
ســنین پایینتر بیشــترین الگوبرداری را از معلم خود دارند و بعد از خانواده بیشترین
دانشآموزان در
ِ
یادگیری اجتماعی ،عاطفی و رفتاری را در مدرســه خواهند آموخت .میتوان گفت داربســتهایی که
یادگیــری را حمایت میکنند عناصر اجتماعی ،عاطفی و تحصیلیانــد که معلم با به بهکارگیری آنها
زمینههــای پرورش ذهن را فراهم میکند .نظریة فرهنگی-اجتماعی یادگیریِ ویگوتســکی برای درک
روانشــناختی و بهرهمندی کودکان از افرا ِد دیگر ،در کسب مهارتها برای پرورش تحول ذهنی کودک،
امری ضروری اســت .ازطرفی وود 24و همکاران ( )1976داربستزدن 25یا سکوسازی را در توسعة ذهن
کمککننده میدانند .ویگوتسکی ( )1993معتقد بود در تأمین داربست مناسب برای کودک ،مشاهدات
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و کمک بزرگســاالن در فرایند یادگیری او کمککنندهاند .زمانی کــه معلمان دانشآموزان را هدایت
میکننــد و از آنها میخواهند تا داربســتی برای دیگر دانشآموزان باشــند ،فرصتهایی برای اصالح
اشتباهات آنها به وجود میآورند که به بهبود خودکارآمدی 26در دانشآموزان نیز منجر میشود.
عوامل مهم دیگری که محققان (بهرنگی23 :1393 ،؛ خرازی1387 ،؛ اســترنبرگ1398 ،؛ فالول،
1979؛ ساتو2016 ،؛ گلمن2006 ،؛ کوزلین2015 ،27؛ میشنباوم و آثارنو1979 ،28؛ وادورث )2004 ،29از
تأثیر معلم در توســعة ذهن دانشآموز مطرح کردهاند ضرورت آگاهی از انواع روشها والگوهای تدریس،
نظریههای یادگیری ،دانش روانشناختی الزم ،تعامالت مناسب ،شناخت روحیات دانشآموزان و نگرش
مثبت به آنهاست.
جویــس 30و همکاران ( )1389معتقدند باید بــه دانشآموز ابزاری داد تا خودش توانایی یادگیری و
مهمتر از آن ظرفیت رشــد و نمو فردی و شــناختی را در خود افزایش دهد .او بیان میکند معلمان با
استفاده از الگوهای تدریس متفاوت ،که تلفیقی از کاربردهای آموزشی و پرورشی است ،شایستگیهای
اساســی را در دانشآموزان برای موفقیت در زندگی و رســیدن به توسعة مفهوم مثبت از خود پرورش
میدهنــد .همچنین بهرنگــی ( ،)1393بهرنگی و کردلو ( )1396بیان کردهاند ،اســتفاده از روشهای
تدریس در توسعة فراشناختی و پرورش قدرت تفکر تأثیرگذار است؛ همچون الگوی مدیریت در آموزش
با ارائة ده گام ،حل مســئله ،پرسش و پاســخ ،پردازش اطالعات و پیشســازماندهندهها که در رشد
فراشناختی ذهن مفید و مؤثرند.
ظرفیتهای
ِ
میشــنباوم و آثارنو ( )1979نیز معتقدند برای آموزش تفکر یا به تعبیر امروز برای پرورش ذهن
میتوان از هر دو رویکرد شناختی-رفتاری و رهنمودهای عمومی فراشناخت در کالس درس استفاده
کرد .برای این کار الزم اســت معلم ابتدا دیدگاه فراشــناخت در پیش گیــرد .او برای تنظیم آن باید
مهارتهــای شــناختی-اجرایی را بهکار گیرد ،از مهارتهای عالی حل مســئله آگاه باشــد ،حتی از
قابلیتهایی که ممکن اســت در زمان حل مســئله با شکســت روبهرو شــود نیز آگاهی داشته باشد
31
و شکســتها را به برنامة درســی ،موضوعات گوناگون و حتی ضعف دانشآموز نســبت ندهد .ایبی
( )2009در مطالعة خود بیان میکند زمانی که دانشآموزان از راهبردهای شــناختی و نحوة استفادة
زمان
موفقیتآمیــز از آنها آگاهــی دارند ،یادگیری مؤثرتری دارند و در حفــظ اطالعات برای مدت
ِ
طوالنیتــر تواناترند .لــزو ِم آگاهیدادن این مهارت بر عهدة معلم اســت .معلمان به علت اثرگذاری و
نقش الگویی منحصربهفرد در تمامی زمینهها ،بهویژه الگوی منظم ذهنی در زندگی دانشآموزان ،باید
سعی کنند با شناخت ،آگاهی ،هدف و برنامهریزی بهمنظور پرورش مطلوبِ کودکان ،و فارغ از عادات
قدیمی وارد کالس شــوند ،بر خود و کارهایی که قرار است در ساعات آموزشی در کالس درس انجام
دهند و همچنین اصول تفاوتهای فردی ،آموزشهای شناختی-رفتاری ،روشهای گوناگون تدریس
و مهارتهای شناختی و فراشــناختی تسلط و تمرکز کافی داشته باشند (میشنباوم1985 ،؛ کاستا و
شمارة ë 79
سال بیستم ë
پاییز ë 1400

187

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانشآموز در کالس درس؛ ارائۀ یک الگو

کالیک2019 ،؛ میشنباوم و آثارنو1979 ،؛ کاستا1991 ،؛ بیابانگرد1381 ،؛ استرنبرگ1398 ،؛ گلمن،
.)2006
یکی از عوامل پرورش ذهن که پژوهشــگران ،ازجمله فالول و میشــنباوم ،به آن مشغول بودند ایدة
فراشناخت است .این دیدگاه بهمنزلة سازهای ،در دهة  ،1970در نوشتههای فالول بهصورت ابرفرایندها،
مانند فراحافظه و فراادراک ،مطرح شد .فالول ( )2000معتقد است آگاهی فراشناختی ممکن است طی
چهار تا شش سالگی بهوجود آید ،اما افزایش فزایندهای در رشد فراشناختی طی سالهای اولیة مدرسه،
در نتیجة افزایش سن و تجربه ،مشاهده میشود .راهبردهایی که اگر پرورش یابد ،به دانشآموزان کمک
خواهــد کرد تا آنچه را میدانند یا نمیدانند یا نمود ظاهری دارد را تشــخیص دهند و خود را بهمنزلة
افرادی که قدرت تفکر و تحلیل دارند بشناســند .فالول ( )1979فراشناخت را هر دانش یا فعالیتهای
شناختیای دانسته است که بهمنزلة هدف در نظر گرفته میشوند یا هر جنبهای که سرمایهگذاریهای
شناختی را نظم میدهد .شونک )2008( 32فراشناخت را ،به زبان سادهتر ،تفکر درمورد تفکر یا شناخت
درمورد شــناخت نامیده است .برد و همکاران ( )2014فراشناخت را اصطالح چتری 33در نظر گرفتهاند
که به آگاهی دانشآموز از خودشناســی 34و ارزیابی درزمینة هدفِ تعیینشده اشاره میکند .معلم برای
پرورش فراشناخت باید در زمان یادگیری از دانشآموز بخواهد که هدف خودش را مشخص کند .تعیین
هدف برای دانشآموز این امکان را به او میدهد که روی یادگیری و درک خود در زمان داشتن فعالیت
نظارت داشته باشد.
یکی از راهکارهای دیگری که معلمان به توسعة فراشناختی در کودکان کمک میکنند ،استفاده از
پیشسازماندهندههاست؛ گفته میشود ساخت شناختی از مفهوم بهطورکلی در ابتدای شرو ِع یادگیری،
در ذهن دانشآموز شکل میگیرد که در این صورت بهتر به دیدگاهی منسجم و علمی ،مبتنی بر جهان
پیرامون خود ،دست مییابد .ازآنجاکه یادگیری با فراشناخت آغاز شده است ،فرد اجازه مییابد تا تأثیراتی
ِ
را که روی تفکرش دارد شناسایی کند .بهاینترتیب ،پیشسازماندهندهها انعکاسی از فرایندی است که
طریق دیگری
فرد را به یادگیریِ مداوم ترغیب میکند (ویگوتسکی ،1993 ،ص .)235 .معلم میتواند از
ِ
35
نوشتن تأملی
به روند تفکر فراشــناخت دانشآموز کمک کند و آن خواندن و نوشتن است .خواندن و
ِ
توجــه یادگیرنده را به کاوش در تفکراتش دربارة موضوعات خاص یا روشهای یادگیری فردی معطوف
میکند (مورلی.)2009 ،36
از دیگر طرق توســعة تفکر بحث گفتوگوی آموزشــی 37در کالس درس اســت .امروزه از مبحث
گفتوگوی آموزشی ،که شــامل گفتوگوهای مداوم میان معلم و دانشآموزان است ،استفاده میشود.
این اصطالح را رابین الکســاندر 38از اوایل  2000اشــاعه داد که به معنای استفادة مؤثر از صحبتکردن
برای انجامدادن آموزش و یادگیری اســت .الکساندر ( )2018بیان میکند گفتوگو مبحثی بسیار مهم
ِ
مباحث درسی باید بسیار از آن استفاده کرد .معلم ازطریق گفتوگو با دیدگاههای روزمرة
اســت که در
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دانشآموزان آشــنا میشود و آنها را جذب و با دیدگاههای درحالرش ِد خودشان درگیر میکند .در این
صورت ،به آنها در غلبه بر ســوءتفاهمها کمک میکند .او معتقد اســت فرصتدادن به دانشآموز برای
مشــارکت در گفتوگوهای کالسی ،به شیوههای متنوع ،باعث میشود که او حدود درک خود را کشف
کند .معلمان با درگیرکردن دانشآموزان در گفتوگو به آنها کمک میکنند تا روشهای جدی ِد علمی
و توصیف پدیدهها را بهتر درک کنند .در آموزش گفتوگو از قدرت گفتوگو برای عالقه و شــرکت در
بحث ،تحریک فکر ،توسعه و پیشبرد درک و فهم ،گسترش دیدگاهها ،ارزیابی استداللها ،توانمندسازی
دانشآموزان برای یادگیریِ مداوم و تعامل دموکراتیک استفاده میشود.
بازی یکی دیگر از عوامل توســعة تفکر در دورة ابتدایی اســت .ویگوتسگی ( )1993بیان میکند
بازی مستقیماً به توسعة مغز کودکان کمک میکند .او معتقد است ،بازی از درون فرد گرفته میشود.
معلمان با درگیرکردن دانشآموزان در فرایند بازی به آنها در تشــخیص احساســات خود و دیگران
کمک میکننــد .آنها با انجامدادن بازیهای گوناگون ،مانند بازیهــای نمادین ،39تصوری و اجرای
نمایشــنامهها به دانشآموزان به توسعة تفکر انتزاعی کمک میکنند .در بازیهای تصوری دانشآموز
با ایفای نقشهای متفاوت همچون خبرنگار ،ســخنگو یا حتی نقش معلم یا یکی از دوســتانش باعث
میشــود از زاویه دید او به مسائل بپردازد .این بازی به توسعة همدلی در کودکان منجر میشود و به
آنها چشمانداز میدهد (اســپرلینگ 40و همکاران2012 ،؛ ملو .)1994 ،41پیاژه ،1945( 42به نقل از
وادورث )2004 ،در نظریة رشــد شناختی کودک بیان میکند بازی فقط بیانگر سطح رشد شناختی
کودک نیست ،بلکه به پیشرفت و توسعة فراشناختی او کمک میکند .پیاژه بازی را وضعیتی نامتوازن
میداند که در آن غلبة جذب (تغییر واقعیت برای تناســب با ســاختار شناختی) روی انطباق (تغییر
ســاختارهای شــناختی برای مطابقت با واقعیت) اتفاق میافتد .در این حالت برای یادگیری و عمل
هوشمندانه باید سازگاری بهوجود آید که تعادل را میان جذب و انطباق حفظ کند .پیاژه معتقد است
بازی تمرین و تثبیت میشود (به نقل
مهارتهایی که اخیرا ً کودک کســب کرده اســت با انجامدادن ْ
از وادورث .)2004 ،ملــو ( )1994در مطالعة خود میگوید معلمان با اســتفاده از بازیهای گوناگون
میتوانند به رشــد فراشناختی کودک کمک کنند .نقش بازی در ادراک و باورها مؤثر است .کودکانی
که بهطور مشترک با یکدیگر بازی میکنند در مقایسه با کودکانی که در انزوا بازی میکنند روی ِ
درک
دیدگاههای خود و دیگران عملکرد بهتری دارند.
در بحث بعدی از توســعة تفکر ،به دیدگاه اسالم در این زمینه میپردازیم .اسال ْم تربیت عقل را با
تعیین میدان تفکر و عرصهای آغاز میکند که عقل میتواند در آن جوالن دهد و از معلم میخواهد که
ِ
کشف حقیقت تمرین دهد .برای این منظور دو نکته را
دانشآموز را با نیروی عقل ازطریق استدالل و
توصیه میکند :ابتدا ،معلم باید از روشهای تفکر ازطریق خالیکردن ذهن از هرگونه مقررات گذشته
شــروع کند که بر تقلید و گمان اســتوارند و قطعی و یقینی نیستند؛ و دوم ،تدبّر در قوانین طبیعت،
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دقیقبودن و پیوستگی آنها را با یکدیگر به دانشآموز گوشزد کند و برای این کار عقل او را ،در سایة
مطالعــه ،در قوانین طبیعت به دقت و نظم عادت دهد (حجتی ،1396 ،ص .)145 .کاســتا و کالیک
( )2009در بحــث پرورش ذهن ،عادتهای ذهنی را مطرح میکننــد و معتقدند پرورش عادتهای
ســالم در دانشآمو ْز همگی با پرورش ذهن و آموزش آن در ارتباط اســت .فالول و همکاران ()1999
و گالســرن و بارون )1985( 43مطرح کردهاند که معلــم میتواند برای اولینبار خودآگا ِه دانشآموز را
طوری تربیت کند که در زمان حرکت بهســمت ناخودآگاه با نظم و دقت به آن وارد شود تا روشهای
صحیح در ذهن ناخــودآگاه ،برای تصمیمگیریها ،برقراری ارتباطات ،انجــامدادن کارها و فعالیتها
در طول زندگی کودک حک شــود ،بهطوریکه در آینده هم احتیاجی به اصالح نداشــته باشد .کاستا
( ،)1991و کاســتا و کالیک ( 2009و  )2019شــانزده عادت ذهنی سالم را برای موفقیت کودک در
سراسر زندگیاش معرفی کردهاند که معلم با پرورشدادن صحیح این عادات به کودکان ،در اوایل ورود
به مدرســه ،باعث میشــود کودکان کلیة مسیر زندگی را با موفقیت طی کنند .در ادامه ،در جدول 1
توضیح عادات سالم ذهنی آمده است.
جدول  .1شانزده عادت ذهنی اقتباس از کاستا ( ،)1991کاستا و کالیک ( 2009و )2019
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ردیف

عادت ذهنی

توضیحات

ردیف

عادت ذهنی

توضیحات

1

مداومت
و پافشاری

به کار بچســبید؛ ثابتقدم باشید
پایان
و در انجــامدادن یک کار تا
ِ
آن پشتکار داشته باشید؛ متمرکز
بمانید؛ در جستوجوی راههایی
برای رســیدن به هدف باشید و
هرگز تسلیم نشوید.

2

مدیریت هیجان
(تکانشگری)

با حوصلــه کارهایتــان را پیش
ببرید؛ قبل از اقدام به کاری فکر
کنید؛ آرام ،متفکر و عمیق کار را
انجام دهید.

3

گوشدادن
با درک
و همدلی

دیگــران را درک کنیــد؛ انرژی
ذهنی بــه افکار و اندیشــههای
شــخص دیگر اختصاص دهید و
ِ
برای درک دیدگاه و احساسات او
تالش کنید.

4

انعطاف فکری

به روشــی دیگر نــگاه کنید؛ در
تغییر دیدگاه توانمند باشــید و
در پی رویکردهای جدید باشید؛
گزینههای دیگر را در نظر بگیرید.

5

فکرکردن
دربارة تفکر
(فراشناخت)

میدانــم که میدانیــد! از افکار،
اســتراتژیها ،احساسات و اعمال
خــود و آثار آنها در دیگران آگاه
باشید.

6

تالش
برای اصالح

دوباره آن را بررسی کنید؛ همیشه
بهترین تالش خود را انجام دهید؛
در پی تنظیم استانداردهای باال،
بررســی و یافتن راههای بهبود
بهصورت مداوم و در جستوجوی
حقیقت باشید.
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جدول ( .1ادامه)
ردیف

عادت ذهنی

توضیحات

ردیف

عادت ذهنی

توضیحات

7

سؤالکردن
و بررسی
احتمالی
مسائل

از کجا میدانید؟ دانستن اطالعات
موردنیاز و تدوین استراتژیهای
پرسشــگری برای تولید دادهها و
پیداکردن مســائل و راهحلهایی
برای حل آن.

8

استفاده از
دانش گذشته
در موقعیتهای
جدید

از آنچــه یاد گرفتهاید اســتفاده
کنیــد؛ میان آنچــه آموختید و
آنچه خواهید آموخت رابطه ایجاد
کنید؛ دســتیابی به آموختههای
قبلی سبب انتقال به دانش فراتر
خواهد شد.

9

تفکر و
برقراری ارتباط
با وضوح و دقت

شفاف باش؛ برای برقراری ارتباطِ
دقیــق ،بهصــورت نوشــتاری و
شفاهی ،تالش کنید؛ از عوامزدایی
و جلوگیــری از تحریف ،حذف و
اغراق پرهیز کنید.

10

جمعآوری
دادهها
با تمام حواس

از مسیرهای طبیعی خود استفاده
کنید؛ بــه دنیای اطــراف توجه
کنیــد؛ ازطریــق تمامی حواس
پنجگانــه داده جمعآوری کنید،
ماننــ ِد چشــیدن ،لمسکردن،
شنیدن ،دیدن و بوییدن.

11

خلق ،تخیل
و نوآوری

روشــی متفاوت را امتحان کنید؛
طرحهــای جدید و بدیع ،اثرگذار
و اصیل تولید کنید.

12

پاسخدادن
به حیرتها
و هراس

از کشــف لذت ببریــد؛ جهانی
بسیار جذاب و مرموز پیدا کنید؛
با پدیدهها و زیباییها بیامیزید و
درگیر شوید.

13

ریسکپذیری

ریسک کنید؛ البته میدانید ،تمام
ریسکها ارزش استفاده را ندارند؛
ماجراجو باشید؛ دائماً سعی کنید
چیزهای جدید را امتحان کنید؛
از فرصتها و شایســتگیهایتان
استفاده کنید.

14

شوخطبعبودن

کمــی بخندید؛ توانایــی این را
داشــته باشــید کــه خودتان را
بخندانیــد؛ در تعامــات کالمی
بــا دیگران شــوخطبع باشــید؛
بازیگــوش باشــید؛ چیزهــای
عجیبوغریب ،غیرمنتظره بیابید
و بخندید.

15

باهمدیگر
فکرکردن

باهم کار کنید؛ در شرایط متقابل
باهــم همــکاری کنیــد؛ در پی
یادگیری از یکدیگر باشــید و در
کار گروهی شرکت کنید.

16

یادگیری مداوم
و باقیماندن
بر آن

چیزهــای فراوانی برای یادگیری
وجــود دارد؛ داشــتن تواضع و
فروتنــی در زمانی که نمیدانید،
خوشــنودی و باقی ماندن بر آن
برای یادگیری

برای آنکه معلمان در دانشآموزان عادات سالم ذهنی بهوجود آورند ،پژوهشگران (گالسرن و بارون،
1985؛ اتکینسون2017 ،44؛ کاستا1991 ،؛ مارزانو و کاستا19۸8 ،45؛ کاستا و کالیک 2009 ،و 2019؛
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فالول2004 ،؛ نلســون2015 ،؛ فیورستین و همکاران1980،؛ کالکسون و همکاران )2016 ،مواردی را
مشخص کردهاند که از این قرارند:
 .1معلم باید ابتدا اهداف هر درس را مشــخص کند .پس از تعیین آنها ،باید خودش را در نقش
شــاگرد ببیند .به عبارتی ،خودش دانشآموز شــود تا از منظر او بر یادگیری اهداف نظاره کند.
ســپس ،درزمینة اهداف و محتوا مطالعه و بررســی کند تا اطالعاتش گسترده و کامل شود .از
خواندن و گوشدادن توصیههای الزم و صرفِ وقت بسیار در این زمینه دریغ نکند.
 .2خو ِد معلم از عادتهای ذهنی استفاده کند و در این زمینه بسیار کتاب بخواند زیرا رعایت این
موارد عالوهبر اینکه به رشــد دانشآموز کمک میکند ،باعث هدایت درست او در کسب عادات
سالم ذهنی نیز میشود.
 .3به راههای اجرای عادتهای ذهنی فکر کند .همچنان که معلم نقش دانشآموز را ایفا میکند،
از خودش بپرسد این کتاب درسی یا این برنامة درسی چگونه به کسب و اجرای راههایِ عادات
ذهنی کمک میکند.
طرح درس بریزد ،روشهای مناسب را روی کاغذ بیاورد
 .4بر اساس برنامة درسی و محتوای
کتاب ِ
ْ
و مفاهیم اصلی را مشخص کند .اینها برای معلم تبدیل به جعبهابزاری میشوند که راهنمای کار
او خواهند بود .سرانجام او موفق خواهد شد تا حدودی تفکر کودکان را نمایان سازد.
 .5معلم باید ازطریق گفتوگوی همدالنه ،به همراه تفاهم با دانشآموزان ،ابعاد و زوایای پنهانی را
که از ذهن خودش مغفول مانده است روشن سازد.
 .6با تشکیل میزگردها و استفاده از ابزار آموزشی به طراحی نقشههای تفکر بپردازد و ،همچون مادر
یا پدری در مرک ِز حلقه ،دانشآموزان را هدایت و در تشکیل و انسجام مسیر فکری راهنماییشان
کند (روالها و نقشههای تفکر جعبهابزا ِر محبوب و الزم معلمان در کالس درساند).
ِ
کیفیت مناســب ،زمان
 .7معلــم باید باحوصلــه هدف را دنبال کند زیــرا آموزش و پرورش ،با
میبرد .بنابراین همچنان باید درگیر آموختن باشــد .معلم باید سعی کند ،با ایجاد عادتها در
دانشآموزان ،آنها را توانمند کند و در معرض شکوفاشدن قرار دهد تا درون خود را کاوش کنند.
 .8معلم باید قوانینی را برای کالس وضع کند .سپس عادتهای مذکور را در بطن آن قوانین ،که
همراه با خود دانشآموزان در میزگردها تدوین شده است ،روی تابلوی اعالنات نصب کند .نکتة
آموزان ابتدایی بیشترین یادگیری
قابلتأمل که معلمان باید به آن توجه کنند این است که دانش
ِ
را ازطریق حواس پنجگانه دارند .یادگیری در این سن بیشتر بهصورت عینی و در تماس مستقیم
و الگوبرداری از معلم شــکل میگیرد .به همین خاطر هر چقــدر رویه و کار معلم ملموستر و
عینیتر باشد ،رشد و پرورش ذهنی در دانشآموز و رسیدن به درک مفهومی بهتر اتفاق میافتد.
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 .9معلم پس از نصب موارد مشخصشده ،هدف خود را در دروس مختلف ازطریق باهم فکرکردن
و بازیهای دشــوار اجرا میکند .نقطة شروع عادتها دیگر در اینجا زده میشود و دانشآموزان
کمکم متوجه آنها میشوند .الزم است هر روز معلم آنها را درگیر فرایند نقشة مفهومی کند.
بحث خودآگاهی 46یکی دیگر از مباحثی اســت که پژوهشــگران برای توسعة ذهن مطرح کردهاند.
گلمــن ( )2006در بحث هوش هیجانی ،قســمتی را به خودآگاهی اختصاص داده اســت که تقریباً با
فراشــناخت در یک راستا قرار میگیرد؛ خودآگاهی اشــاره دارد به اینکه پدیدههای درونی خود را ،که
همزمان اتفاق میافتند ،بشناســید .ســپس ،بایدونبایدهای احساسات خود را مدیریت کنید و درنهایت
این را بدانید که احساسات بد نیستند ،بلکه باید یاد بگیرید چگونه ازطریق آنها به خود انگیزه بدهید.
پرتی-فرانتزاک ( )2020خودآگاهی را شناخت احساسات کودک از خودش مطرح کرده است ،اینکه
دانشآموز بتواند آگاهیاش را بر شــناخت خودش از نقاط قوت ،ضعف ،خواســتهها ،ترسها ،نگرانیها
و نیازهایــی کــه دارد متمرکز کند .او از این طریق به توســعة تفکر و ذهنآگاهــی 47نائل خواهد آمد
که نوعی حضور در لحظه بهصورت هدفمند و بدون قضاوت اســت .او به معلمان پیشــنهاد میکند تا
از دانشآموزانشــان بخواهند فهرســتی از نقاط قوت و ضعف خود بنویسند .ســپس باید بتواند از روی
نوشتههای دانشآموز به حاالت احساسی او پی ببرد و تعامل خود را با کودک تنظیم کند .مث ً
ِ
ضعف
ال ،اگر
پس
دانشآموز ناامیدی و نداشتن اعتمادبهنفس در کسب نمرة خوب در آزمون است ،به او کمک کند از ِ
روش غیرمقابلهای باعث نگهداشتن و
آزمونی دشوار برآید و حس اعتمادبهنفس را در او بهوجود آورد .این ِ
مشارکت دانشآموزان در فضای کالس میشود و به ارتقای رفتاری و افزایش خودآگاهی در آنان کمک
میکند .این امر رشد مغز را نیز به همراه خواهد داشت.
سیگل و برایسون )2020( 48خودآگاهی را عنصر مهمی در آرامش دانشآموز طی مراحل تحصیلی،
کسب مهارتهای خودتنظیمی ،تالش برای مدیریت عوامل اضطرابآور ،49توسعة تفکر ،پردازش فرایندهای
احساسی ،50توسعة منطقة یادگیری بهینه ،51حمایت از رشد مغز ،موفقیت و اعتمادبهنفس میدانند .آنها
به معلمان توصیه میکنند که دانشآموزانشان را به آرامش و حضور در لحظه بهصورت هدفمند دعوت
مقابل خواســتهها و رفتارهایشــان آگاهانه عمل کنند .لوریا ( )1961و ویگوتسکی ()1962
کنند تا در
ِ
نیز معتقدند معلمان میتوانند به کودکان کمک کنند تا ازطریق خودآگاهی ،که به توســعة فرایندهای
ذهنی منجر میشود ،رفتارهایشان را تحت کنترل درونی خودشان درآورند .آنها سه مرحله را پیشنهاد
کردهاند .1 :معلمان بهمنزلة بزرگســاالنی که رفتار کــودکان را در مرحلة اول هدایت میکنند تأثیری
اساسی دارند .گفتار معلم همراه با تعامالت مثبت به کودک ،منطقة تقریبی رشد او را گسترش میدهد.
معلمان از کودکان بخواهند تا افکارشان را با صدای بلند بیان کنند؛  .2گفتار آشکار کودک به واسطهگری
یا تنظیمکنندة مؤثر رفتار او تبدیل میشود؛  .3سرانجام ،گفتار پنهانی یا درونی کودک نقش خودگردان
را بر عهده میگیرد (به نقل از میشــنباوم .)1985 ،میشنباوم ،با الهامگرفتن از نظریة ویگوتسکی ،بیان
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میکند کودک با واسطهگریِ خود ناظر به افکارش است .اما قبل از آن الزم است معلم آگاهی الزم را به
او بدهد .میشــنباوم و آثارنو ( )1979بیان میکنند برای توسعهدادن ذهن باید در مرحلة اول دانشآموز
را از تأثی ِر ترس ،اضطراب و افکار منفی در زندگیاش آگاه کرد .معلمان باید بدانند خودآگاهی مهمترین
روش تســلط بر همین رفتارهایی است که از کودک ســر میزند .معلمان با واسطة شناختی یادگیری
اولیه ،تعامالت مثبت عاطفی به وجود میآورند و باعث شکلگیری این مهارت در کودک میشوند .برای
این کار میشنباوم ( )1977از روش خودآموز 52گفته است .این روش ازطریق تعدیل شناختی رفتاری با
فراشــناخت حاصل میشود .برای مثال ،معلم با به چالشکشیدن شناختهای غلط و رفتارهای وابسته
به آن ،از دانشآموزی که نگرانی و اضطراب درســی دارد میخواهد افکاری که باعث میشود بر درسش
تمرکز نداشــته باشــد را با صدای بلند بگوید و شروع به یادداشتبرداری کند؛ مثال :من بدترین شاگرد
کالس هســتم .من میخواهم حرف بزنم اما خجالت میکشــم که دیگران مرا مسخره کنند و تنبل به
نظر بیایم .هیچکســی دوست ندارد با من حرف بزند .سپس ،با صدای آرام با خود زمزمه کند .با این کار
دانشآموز از گفتوگوی درونی خود با افکارش آگاه میشود و این امری ضروری برای تعدیل شناختی-
رفتاری اســت .در اینجا نقش معلم بررسی این نکته اســت که آیا دانشآموز به خودش پیامهای منفی
میدهد .در مرحلة دوم باید روی تغییر گفتوگوی منفی کار شود و به گفتوگوی مثبت تبدیل شود؛
وقتی فرد دربارة افکار منفی خود صحبت میکند ،کمکم متوجه و شــگفتزده خواهد شد که چقدر به
ترسهایش فکر کرده و به خودش اضطراب وارد کرده اســت .درواقع خودش را با ترسهایش شناخته و
به دیگران شناسانده است .ردیابی این نوع گفتوگو ازطریق نوشتن ،به دانشآموز کمک میکند تا هنگام
وقوع آن از موضوع آگاه شود .در مرحلة سوم معلم باید به دانشآموز کمک کند تا گفتوگوی جدید و
مثبت با خودش داشته باشد .در این موقع کودک بهجای فرار و اجتناب برای مقابله با ترس و اضطراب،
مایل به تجربة موقعیتهای تحریککننده اضطرابش خواهد بود که به مهارتهای مقابلهای بهتری منجر
میشود .زمانی که معلم فرصتهایی برای کسب موفقیتهای کوچک در کودک ایجاد میکند ،این کار
به بهبو ِد کودک و گامبرداشــتن برای کسب دستاوردهای بزرگ منجر میشود .مرحلة چهارم آموختن
مهارتهای جدید است .در این مرحله دانشآموز به علت آنکه بر افکار منفی خودآگاهی پیدا کرده است،
میتواند آن افکار را شناســایی و بازسازی کند ،نگرانی خود را بهتر بسنجد و به شیوهای مفیدتر واکنش
نشان دهد .وقتی دانشآموز افکار منفی خود را کنترل میکند ممکن است هدایت پاسخهای رفتاریاش
به موقعیتهای ناخوشــایند در ابتدا کمی دشوار باشــد .اما با مرور زمان و تمرین میتواند روی خود و
افکارش آگاهی پیدا کند و آنها را کنترل کند (به نقل از میشنباوم.)1985 ،

روش پژوهش

هــدف پژوهش حاضر ،با توجه به ماهیت آن ،کاربــردی و به لحاظ روش گردآوری دادهها ،در قالب
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پژوهشهای کیفی-اســنادی است .روش پژوهشی اسنادی 53روشــی کیفی است که پژوهشگر تالش
میکند با استفادة نظاممند از دادههای اسنادی به کشف ،استخراج ،طبقهبندی و ارزیابی مطالب مرتبط
کالن نظری دارند
با موضوع پژوهش خود بپردازد .این روش برای پژوهشهایی مناســب اســت که بُرد
ِ
(صادقیفســایی و عرفانمنش .)1394 ،همچنین در روش پژوهش اســنادی ،بهمنزلة روشــی کیفی،
پژوهشگر دادههای پژوهشی خود را دربارة کنشگران ،وقایع و پدیدههای مختلف اجتماعی از میان منابع
و اسناد جمعآوری میکند و مستلزم جستوجوی توصیفی و تفسیری است .استفاده از این روش روند
دانش ،مفاهیم ،رفتارها ،ذهنیتها ،تکامل افراد و عملکردها را نیز تقویت میکند (موگاالکوی.)2006 ،54
در این روش ،سند متنی نوشتهشده حاوی دادهها یا اطالعات دربارة یک موضوع یا پدیده دانسته میشود
که به شــکل نوشتاری/غیرنوشتاری ،دستاول/دســتدوم ،و اولیه/ثانویه روی آن مطالعه انجام میگیرد
(صادقیفســایی و عرفانمنش .)1394 ،ازاینرو در پژوهش حاضر به دلیل گستردگی موضوع ،از حیث
مفاهیم نظری و انتزاعی ،و اســتفاده از مدارک و اســناد متفاوت ،از حیث توصیفی و تحلیلی ،از روش
تخصصی پرورش ذهن ،55پرورش
اسنادی استفاده شده است .کلیة اسناد و مدارک مرتبط با کلیدواژههای
ِ
58
ذهن در مدرسه ،56نقش معلم در توسعة ذهن دانشآموز ،57نقش معلم در پرورش ذهن دانشآموزان
در پایگاههای علمی معتبر ازجمله نورمگز ،مگ ایران ،سیویلیکا ،مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی،
63
پرتال جامع علومانسانی ،ایرانداک ،پروکوئست ،659الزویر ،60اسکوپوس ،61اریک ،62و ساینس دایرکت
جامعة موردنظر بودند .همچنین ،وبگاههایِ علمی-پژوهشــی ،و انتشاراتی چون گوگل اسکالر ،64نورچر
یــوک ،65بروکس ،66و آرشــیوهای الکترونیکی مجالت و روزنامههــا در دورة زمانی  1960تا  2020در
خارج و  1360تا  1399در داخل ،و اســتادان و متخصصان علوم تربیتی نیز جامعة نمونة این پژوهش
بودند .با توجه به اهداف و سؤالهای پژوهش ،روش نمونهگیری هدفمند مبتنی بر مالک بود .به همین
شامل زبان فارسی و انگلیسی است ،نویسندة سند مشخص
روی منابعی انتخاب شــدند که مرجع آنها
ِ
و مرتبط اســت ،متن منبع در دسترس اســت ،و پوشانندگی و اهداف غنی با موضوع پژوهش دارند .در
بررسیهای اکتشافی اولیه درزمینة موضوع و جمعآوری منابع برای آن ،بر اساس کلیدواژههای پژوهش
تعداد  411سند یافت شد که پس از بررسی عناوین آنها  210سند برای بررسی انتخاب شدند .پس از
بررســی چکیده و محتوای اسناد ،تعداد  97سند انتخاب شد .با توجه به تأکید بر غنای پژوهش ،تعداد
 30ســند به علت نقصان اطالعاتی و نامناســببودن کیفیت موردنظر مردود شدند .درنهایت 67 ،سند،
 ۲۴کتاب ۳۶ ،مقاله ۵ ،ســند و  ۲پایاننامه (یک ارشــد و یک دکتری) انتخاب شدند .از میان گروه دوم
جامعة مورد بررسی 14 ،نفر (گروه خبرگان) انتخاب شدند .این تعداد نمونه بر مبنای معیا ِر داشتن مدرک
تخصصی مرتبط ،سابقة اجرایی در حوزة آموزشی و پرورشی یا فعالیت در مدارس ابتدایی ،تألیف
دکتری
ِ
کتب ،مقاالت و طرحهای مرتبط با موضوع انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده در مرحلة اعتبارسنجی ،فر ِم
نظرسنجی استاندارد «الوشه» 67بوده است.
ِ
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ســپس برای جمعآوری دادهها ،از منابع انتخابی ،از فیشبرداری به شکل تکی و موجیشکل به شیوة
الکترونیکی اســتفاده شد .در فن موجیشکل پژوهشــگر بهجای فیشبرداری از هر منبع ،پس از مطالعة
چندین منبع ،برداشتهای نظری خود را یادداشت و دربارة آن تأمل میکند (صادقیفسایی و عرفانمنش،
 .)1394ازاینرو ،در این پژوهش منابع منتخب چندین بار مطالعه شدند .پژوهشگر بعد از مطالعة منابعی که،
برایمثال در توسعة فراشناختی ،مباحث نظری آنها با کاربرد معلم از آنها در کالس درس اشتراکهای
بسیاری وجود داشت در قالب یک فیش یادداشتبرداری کرد .درنهایت ،با جمعآوری دادهها از منابع انتخابی
با ابزار فوق پایگاهی منسجم از اطالعات برای تجزیهوتحلیل این پژوهش فراهم شد .برای تحلیل دادهها از
تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد .تحلیل دادهها ابتدا با خواندن مکرر متن برای غوطهورشدن در آنها
و یافتن درکی کلی آغاز شد و با ابزار فیشبرداری ،که در چند سطر پیش گفته شد ،پایگا ِه اطالعاتی بهدست
آمد .ســپس متون پایگاه اطالعاتی خط به خط خوانده شد تا برچسبها/کدها استخراج شوند .به عبارتی،
برچســبها/کدها بهصورت گزارههای مفهومی اولیه مشــخص و در هر جمله بهمنظور بازیابیهای بعدی
استخراج شدند ( 734کد باز استخراج شد) .کدها بدون درنظرگرفتن روابط بین آنان و فقط بهمنزلة مفهومها
ذهنی جداگانه به وقایع و پدیدههاست (کوربین و اشتراوس)1990 ،68
یا گزارههای مفهومی که برچسبهای
ِ
مشــخص شدند و پس از تقلیل و بر اساس اشــتراکات به  87کد باز ثانویه تبدیل شدند .سپس بر اساس
اشتراکات و تفاوتها در زیر هفت مقولة میانی جایابی و درنهایت ،مقوالت میانی نیز حول دو مقولة اصلی
دستهبندی شدند .در قسمت یافتهها بهتفصیل دربارة دادهها توضیح داده شده است.

یافتهها

ذهن دانشآموزان توسط معلمان دورة ابتدایی کداماند؟
 .1ابعاد و عوامل توسعه و پرورش ِ
اکتشافی اسناد و تحلیل محتوای متون و
طبق نتایج این بخش ،که حاصل بررسیهای عمیق و
ِ
مطابقت آنها با مبانی نظری است 734 ،کد باز اولیه استخراج شد .در مرحلة بعد ،با توجه به کدهای
با ِز بهدستآمده از مرحلة اول ،پس از بررسی و غربالگریهای مجدد و اشتراکاتِ آنها به  87مورد
تقلیل یافتند .در ادامة تحلیلها ،برای مشخصشدن مقوالت میانی ،کدهای باز ثانویه که تقلیل شده
بودند بر اساس اشتراکات و تفاوتها دستهبندی و در هفت مقولة میانی جایابی شدند .سپس مقوالت
میانی اخالقی-رفتاری با 11
میانی در دو مقولة اصلی با نامهای خودپرورشی معلم شامل مقوالت
ِ
خردهمقوله ،دانشی-علمی-پژوهشی با  9خردهمقوله و مهارتی و توانمندی با  9خردهمقوله و مقولة
میانی توسعة شناختی با  9خردهمقوله ،توسعة فراشناختی با 19
اصلی پرورش ذهن شامل مقوالت
ِ
خردهمقوله ،ایجاد عادات سالم ذهنی با  16خردهمقوله و خودآگاهی با  14خردهمقوله دستهبندی
شــدند .نمونه برچسبهای اولیه و کدهای باز از پایگاه اطالعات و ابعاد و عوامل و خردهمقوالت در
جداول  5 ،4 ،3 ،2و  6آورده شده و در شکل  1نیز ابعاد و عوامل ذکر شدهاند.
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جدول  .2نمونهای از عبارات پایگاه اطالعاتی از منابع منتخب و برچسبهای باز
گزارههای مفهومی

خردهمقوالت

در برخی آیات قرآن و روایات اهلبیت برای رساندن پیامهای تربیتی از
تصویرسازی و عینیسازی ،به علت اهمیت نقش تصویر در تربیت ،استفاده
شده اســت؛ معلومات حسی انســان غالباً یا ازطریق حس بینایی حاصل
میشود یا ازطریق حس شنوایی ،بقیه زیر نفوذ آن دو هستند .اُنس انسان با
امور محسوس ،مانند تصویرسازی ،تأثیر آن را در تربیت دوچندان میکند.
ازهمینرو ،مربی میتواند از تصویرســازی و عینیســازی برای توســعه و
پرورش شایستگیهای شناختی در کودک استفاده کند .همچنین استفادة
مربی از تمثیل و تشبیه ،بر امر پرورش ،بسیار آموزنده است؛ گاهی مطلبی
عقالنی ،اما نامأنوس را میتوان با تمثیل و تشــبی ْه کوتاه و بســیار ســاده
قابلفهم کرد تا دانشآموز بهراحتی بتواند پیام را دریافت کند .زیرا انســان
با محسوســات بیشتر آشــنایی دارد و لذا استفاده از روش تمثیل و تشبیه
موجب آسانشدن درک مسائل عقالنی و نامحسوس برای کودک میشود.
عادتهای ذهنی ممکن است برای توسعة ذهن بهمنزلة نظمی ذهنی عمل
کنند .معلمان و دانشآموزان ممکن است هنگام مواجهشدن با موقعیتهای
مسئلهســاز بهطور عادی از یک یا چند مورد از این عادتها استفاده کنند.
معلم برای پرورش فراشناخت باید در زمان یادگیری از دانشآموز بخواهد
هدفش را مشــخص کند .تعیین هدف بــرای دانشآموز این امکان را به او
میدهــد که روی یادگیری و درک خود در زمان انجامدادن فعالیت نظارت
داشته باشد.

تصویرسازی و عینیسازی برای تحول شناختی،
استفاده از محسوسات در توسعة شناختی ،استفاده
از حواس بینایی و شــنوایی در کســب معلومات
حسی برای توسعة شــناختی ،استفاده از تمثیل
و تشــبیه برای فهــم و درک مطالب و مســائل
عقالنی ،اســتفاده از عادتهــای ذهنی در مواجه
با موقعیتهای مسئلهســاز ،پرورش فراشناخت با
هدفگــذاری ،نظارت بر یادگیــری برای پرورش
فراشــناخت ،نظارت بر درک فراینــد یادگیری و
فعالیتها در پرورش فراشناخت.

جدول  .3نمونهای از کدهای باز استخراجشده از پایگاه اطالعات از  730کد باز
استفاده از فراشناخت برای توسعة آگاهی از خودشناسی و ارزیابی؛ پرورش فراشناخت با هدفگذاری؛ استفاده از محسوسات در توسعة شناختی؛
نظارت بر یادگیری برای پرورش فراشناخت؛ همدلی (درک نگاه دیگری از قضایا) و احساس آرامشدادن به دیگری در موقع ناراحتی؛ حفظ دوستی،
تبادل اطالعات و استفاده از گفتوگوی مناسب؛ استفاده از حواس بینایی و شنوایی در کسب معلومات حسی برای توسعة شناختی؛ محیطی مطمئن
و قابلاعتماد؛ اثرگذاری در شــناخت نگرش و رفتار فردی بر اســاس اهداف از پیش تعیینشــده؛ درخواست پرسیدن سؤال؛ نظارت بر درک فرایند
یادگیری و فعالیتها در پرورش فراشــناخت؛ ایجاد محیط امن و پیشبینیپذیر و متناســب با الگوی رشد؛ استفاده از عادتهای ذهنی در مواجه با
موقعیتهای مسئلهساز؛ برقراری تماس چشمی در هنگام صحبتکردن با بزرگساالن و کودکان؛ بردن اسم کودکان و بزرگساالن در هنگام مکالمه؛
توسعة فراشناخت؛ کسب دانش فراشناختی؛ تسلط به خود و داشتن هدف و برنامهریزی برای دانشآموزان؛ تفکر مثبت و کارآمد دربارة خود (معلم)؛
دادن تفکر مثبت و کارآمد به دانشآموز درزمینة توانمندیهایش؛ توســعة مفهوم مثبت از خود؛ خودآگاهی؛ خودکنترلی؛ توسعة مهارتهای زبانی؛
پرورش عقل؛ پرورش هیجانات صحیح؛ مدیریت هیجانات و کنترل احساســات؛ ایجاد عادات ذهنی ســالم؛ توسعه و پرورش ذهن؛ توسعه و پرورش
شناختی؛ توسعه و پرورش فراشناختی؛ رفع ناسازگاریهای اجتماعی ،رفتاری و عاطفی دانشآموز؛ هدفگذاری؛ الگوبودن؛ استفاده از استعاره و قیاس؛
ذهنآگاهی و فراشناخت؛ آگاهی از روند ارزیابی رویدادها؛ آگاهی از روند ارزیابی احساسات؛ آگاهی از روند ارزیابی افکار؛ تمرکز بر فرایندهای شناختی؛
داربستزدن؛ ساخت دانش؛ پیشسازماندهندهها؛ ایجاد پایگاه امن در کالس درس؛ ترویج ج ّو مثبت و همکارانه؛ تصویرسازی ذهنی؛ بازی؛ نمایش
و تئاتر؛ ایفای نقش؛ نقشگیری؛ گفتوگوی آموزشــی؛ نقش مفهومی؛ جیگساو و جورچین؛ بهکارگیری روشهای تدریس مناسب؛ خودنظارتی بر
افکار؛ تعدیل شــناختی-رفتاری؛ نقشآفرینی؛ تصاویر عاطفی و شــناخت شخصیتها؛ الگوسازی شناختی؛ تمرین شناختی؛ آگاهی از افکار در حین
آموزش؛ آموزش حل مســئله؛ واگویه و گفتوگوی درونی؛ داشــتن هدف در شروع هر کاری؛ حسداشتن به هدفتان؛ خودتان یک دانشآموز شوید؛
با دانشآموزانتان زندگی کنید؛ داشتن زندگی جمعی شادیآفرین در کالس درس؛ همدلی و همکاری؛ خودتنظیمی؛ روش تدریس مناسب؛ حالت
خواندن؛ الگوی مدیریت بر آموزش؛ درک زمان برای یادگیری چیزها؛ صبوری و مداومت بر پرورش مهارتها؛ صبوری و تحمل ابهام.
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جدول  .4ابعاد و عوامل توسعه و پرورش ذهن دانشآموز
مقوالت اصلی
خودپرورشی
معلم

توسعه
و پرورش ذهن

مقوالت میانی

خردهمقوالت

اخالقی-رفتاری

11

دانشی-علمی-پژوهشی

9

مهارتی-توانمندی

9

توسعة شناختی

9

توسعة فراشناختی

19

ایجاد عادات سالم ذهنی

16

خودآگاهی

14

جدول  .5مقوالت میانی و خردهمقوالت بُعد خودپرورشی معلم
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مقوالت میانی

خردهمقوالت

معلم ازنظر
اخالقی-رفتاری

سالمت روح-روان و جسم داشته باشــد؛ تعامالت مثبت و همدالنه با دانشآموز داشته باشد؛ به
شأن و شخصیت و کرامت انسانی دانشآموزان توجه کند؛ پیوسته توجه و عشق به خدا و ائمة اطهار
داشته باشد؛ مراقبت و پرداختن به خویشتن و عمل به علم را سرلوحة خود قرار دهد؛ صبر و تحمل
داشته باشد؛ نظافت ،پاکیزگی و آراستگی را رعایت کند؛ در اظهار حق و جلوگیری از تخلف و جدل
در بحث شهامت داشته باشد؛ در صورت غیبت شاگرد پیگیر احوالش باشد؛ به افکار شاگردان اهمیت
سخن مفید و سنجیده و تشکر از شاگرد انصاف داشته باشد.
دهد؛ در شنیدن
ِ

معلم ازنظر
دانشی-علمی-پژوهشی

الگویِ مناســب شــناختی یا الگویِ منظم ذهنی برای دانشآموزان باشد؛ دانش شناختی داشته
باشد؛ دانش فراشناختی داشته باشــد؛ دانش الگوهای تدریس داشته باشد؛ از نظریههای مرتبط در
امر یادگیری و پرورش آگاهی داشــته باشد؛ دربارة روحیهها ،تفاوتها و نیازهای فردی دانشآموزان
آگاهی داشته باشد؛ روحیة تحقیق و علمآموزی داشته باشد و ازنظر علمی بهروز باشد؛ از ارزیابیهای
شــناختی-رفتاریِ مناسب برای بررسی میزان پیشــرفت فردی هر دانشآموز استفاده کند و در این
زمینه مطلع باشد؛ بر مداومت ،مشارکت ،استمرار بحث و اشتغاالت علمی در کالس درس تأکید کند.

معلم ازنظر
مهارتی-توانمندی

توانایی ایجاد محیطی امن و نشاطآور ،بهدوراز اضطراب و فشار ،را برای دانشآموزان داشته باشد؛
در براب ِر خود و دانشآموزان خودپندارة مثبت داشته باشد .توانایی ایجاد فرصتهای رشدی یا اصالح
و رفع نقایص و رذایل را در شــاگردان داشته باشد؛ در مشاهده و تهیة گزارشهای روزانه از عملکرد
دانشآموز توانمند باشد؛ توانایی برانگیختن و ایجاد شوق و دلبستگی به علم و دانش را در شاگردان
داشته باشد؛ توانایی مربیگری بر خود و بررسی کارایی معلم را خودش ،برای بهبود عملکرد ،داشته
باشــد؛ توانایی طرح مســائل دقیق و پرسشکردن از شاگردان را داشته باشــد؛ توانایی و مهارت به
چالشکشیدن ذهن شاگردان را داشته باشد؛ بتواند استعداد شاگردان را بسنجد و متوجه تفاوتهای
هوش در آنها باشد.

 ëشمارة 79
 ëسال بیستم
 ëپاییز 1400

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانشآموز در کالس درس؛ ارائۀ یک الگو

جدول  .6مقوالت میانی و خردهمقوالت بُعد پرورش ذهن
مقوالت میانی

خردهمقوالت

توسعة شناختی
دانشآموز توسط معلم
ازطریق
ِ

متوجهکــردن دانشآموز به محرکات حســی؛ کمک به دانشآموز بــرای بهکارگیری حواس
مختلف ،بهخصوص بینایی و شــنوایی؛ استفاده از تصویرسازی و عینیسازی؛ کمک به دانشآموز
برای بهکارگیری راهبردهای شناختی؛ ســازماندادن اطالعات ،درهمتنیدن اطالعات و مفاهیم؛
استفاده از تمثیل و تشبیهها و تصویرسازیهای ذهنی؛ استفاده از الگوی تفکر استقرایی؛ استفاده
از روش دریافت مفهوم.

توسعة فراشناختی
دانشآموز توسط معلم
ازطریق
ِ

مداومت بر دســتورالعملهای فراشــناختی بهطور روزانه و هدفمند در کالس درس؛ یاددادن
خودتنظیمی به دانشآموز؛ الگوی مدیریت بر آموزش؛ راهبردهای فراشــناختی؛ ایجاد نقشههای
شناختی و مفهومی مطالب؛ گفتوگوی آموزشی؛ کمک به دانشآموز برای هدفگذاری؛ استفاده
از پیشســازماندهندهها (برای ساخت شــناختی ذهن دانشآموز)؛ داربستزدن؛ سکوسازی یا
یادگیری واســطهای و میانجی (معلم ،دانشآموز دیگر و مفاهیم بهمنزلة یک داربســت ،سکوی
پرتاب و میانجی برای توســعة فراشــناختی دانشآموز عمل میکنند)؛ اســتفاده از برنامهریزی
راهبردی همراه با نظارت؛ بازیهای تصوری و ورزشــی و نمادین؛ داســتانهای دشــوار فکری؛
طراحی نقشههای مفهومی و جداول خالصه؛ بهکارگیری معیارهایی برای قضاوت و تصمیمگیری؛
پیداکــردن روابط علــت و معلولی در رخدادها و تجزیهوتحلیل آنها؛ خواندن و نوشــتن تأملی؛
دانشآموز ،با راهنمایی معلم ،خودش مسئله حل کند؛ خارجشدن دانشآموز از منطقة آرامش و به
فکر فرورفتن ازطریق پرسیدن سؤالهای ذهنی و چالشبرانگیز؛ بیرونکشیدن فرایند فراشناختی
ازطریق پرسیدن سؤال از دانشآموز در نحوة دستیابی به نتایج.

ایجاد عادات سالم
ذهنی در دانشآموز
ازطریق
توسط معلم
ِ

عادتورزی به ســاخت شناخت در ذهن؛ خودانضباطی با برنامة پیشرفتن؛ مدیریت هیجان؛
دادن فعال همراه با درک و همدلی؛ انعطاف فکری؛ تمرین اســتدالل و کشــف حقیقت؛
گــوش ِ
خالیکردن ذهن از هرگونه تقلید و گمان؛ فکرکردن دربارة تفکر (فراشناخت)؛ تالش برای اصالح؛
عادت به تدبّر و تأمل در قوانین طبیعت؛ عادت به پرســش و بررسی احتمالی مسائل؛ جمعآوری
دادهها با تمام حواس؛ خلق ،تخیل و نوآوری؛ شوخطبعبودن؛ فکرکردن جمعی؛ یادگیری مداوم و
باقیماندن بر آن (یادگیری مداوم).

توسعة خودآگاهی در
دانشآموز توسط معلم
ازطریق
ِ

کمــک به دانشآموز برای شــناخت روحیاتش؛ ایجــاد حس اعتمادبهنفــس در دانشآموز؛
برونریزی فکری ،یعنی با صدای بلند افکار را بیانکردن؛ کمک به ایجاد فهرســتی از نقاط قوت
و ضعف توســط خود دانشآموز؛ واگویه و درونی صحبتکردن؛ یادداشــتبرداریکردن از افکار؛
تأملکردن بر نوشتهها؛ کنترل بر افکار؛ گفتوگوی مثبت با خود؛ کنترل پاسخ رفتاری در موقعیت
ناخوشــایند؛ ایجاد آرامش در ذهن و بدن دانشآموز؛ ارســال ســیگنال توسط معلم برای اینکه
درونی خود مانند احساســات ،افکار ،رفتار ،باورها و نگرشها بپردازد؛
دانشآموز به پردازش وقایع
ِ
در لحظه بودن و آگاهی به نیازها و خواســتهها؛ به چالش کشیدن شناختهای غلط و رفتارهای
وابسته به آن در دانشآموز.
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ابعاد و عوامل توسعه و پرورش ذهن دانشآموز
خودپرورشی معلم
اخالقی ـ رفتاری

توسعة ذهن
مهارتی ـ توانمندی

دانشی ـ علمی ـ پژوهشی

توسعة شناختی
توسعة فراشناختی

خودآگاهی
عادات سالم ذهنی

شکل  .1ابعاد و عوامل نقش معلم در توسعه و پرورش ذهن

 .2الگوی طراحیشده برای نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانشآموز در دورة
ابتدایی از چه اعتباری برخوردار است؟
روش اول ،بهمنظور تعیین اعتبار ،روش هولستی (توافق بین دو کدگذار) 69است .ازاینرو،
در پژوهش حاضر از یکی از همکاران معلم با مدرک دکتری تخصصی برنامة درســی دانشــگاه
فردوسی مشهد ،آشنا به موضوع و مسلط به تحلیل محتوای استقرایی ،درخواست شد تا بهعنوان
کدگذار ثانویه در پژوهش مشارکت کند .برای این منظور ،بخشی از مطالب پایگاه اطالعاتی در
اختیار ایشان قرار گرفت و از او خواسته شد تا کدگذاری کند .پیش از کدگذاری ،در جلسهای
مشترک در اسکایپ ،توضیحاتی در خصوص مســئله ،هدف و سؤال پژوهش ارائه شد .فرمول
روش مذکور بهصورت زیر است:
PAO = 2M ÷ (n1 + n 2 ) ×100 =(2 ×158) ÷ (185 + 169) ×100 = %89
%89

در ایــن فرمول  PAOضریب پایایی M ،تعداد توافــق در دو مرحلة کدگذاری n1 ،تعداد
کدهای مرحلة اول و  n2تعداد کدهای مرحلة دوم است .با توجه به فرمول فوق ،پس از بررسی
مســتقل ،میزان توافق بهدستآمده  89درصد شد که ،با توجه به کیفیبودن پژوهش ،شاخص
مناسبی برای اطمینان از اعتبار تجزیهوتحلیل دادههای کیفی است.
روش دیگر ،بهمنظور اعتبارســنجی و تعیین روایی محتوایی ،استفاده از الگوی پیشنهادی
حالتی «ضروریاند؛ مفیدند ،اما ضرورتی به وجود آنها نیست؛ و
الوشه ( )1975با طیف ســه
ِ
غیرضــروری» بود که با قراردادن اعداد  1 ،2و  0در مقابل خردهمقوالت انجام شــد .همچنین
یک سؤال باز برای ارائة نظر متخصصان در پایان فرم لحاظ شده بود .سپس ،برای محاسبههای
الزم ،فرم اعتبارسنجی جمعبندی شد .پس از جمعبندی ،اختالفی در خصوص غیرضروریبودن
خردهمقوالت وجود نداشت و بیشتر اختالفها در این زمینه بود که آیا این عاملها «ضروریاند»
یا اینکه «مفیدند ،اما ضرورتی به وجود آنها نیســت» .درنهایت ،برای هر خردهمقوله ،نســبت
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روایی محتوایی ( ،)CVRمیانگین ،انحراف معیار قضاوتها و حداقل و حداکثر نمرهای که به هر
خردهمقوله تعلق گرفته است محاسبه شد.
طبق فرمول الوشــه ،نســبت روایی محتوا ( )CVRازطریق فرمول زیر بهدســت میآید:
))  CVR = (ne - ( N؛ در این نســبت  = neتعــداد خبرگانی که رأی بــه «ضروریبودن»
2
دادهاند و  = Nتعداد کل خبرگان اســت .دو معیار بــرای پذیرش خردهمقوالت بهکار گرفته
شــد .1 :پذیرش بدون شــرط خردهمقوالتی که مقدار سیویآر 70آنها از  0/51بیشتر است
و پذیرش خردهمقوالتی که مقدار میانگین عددی قضاوتها مســاوی یا بیشتر از  1/57است.
این وضعیت نشان داد که بیشــتر از نیمی از خبرگان با ضرورت خردهمقولة موردنظر موافق
بودهاند .همچنین طبق جدول الوشــه ( ،)1975اگر مقدار محاسبهشــده برای  14نفر خبره
از  51درصد باالتر باشــد ،اعتبار محتــوای آن خردهمقوله پذیرفته میشــود .این مقدار در
پژوهش حاضر ،برای بســیاری از خردهمقوالت ،بیش از  64درصد بود .یازده آیتمی که کمتر
از  51درصد بودند ،به دلیل مشابهت یا تکراریبودن حذف شدند.مث ً
ال ،یکی از صاحبنظران
معنی یکســانی را میرسانند و میتوان آنها را تلفیق کرد،
بیان کرد برخی از خردهمقوالت
ِ
مانن ِد روحیة شــاد و اطمینانبخش که بهتر اســت با تعامالت مثبت و همدالنه تلفیق شود.
اعتباریابی گروه خبرگان ،مقولة اصلی بهجای خودپرورشــی معلم (توجه معلم
درکل ،قبل از
ِ
میانی اخالقی-رفتاری ،دانشی-علمی-پژوهشی و مهارتی-توانمندی بود.
به خود) با مقوالت
ِ
با نظر برخی متخصصان و اعتباریابی ،مقولة اصلی به خودپرورشــی معلم تغییر یافت و برخی
مــوارد آن ،به دلیل مشــابهت با مقوالت دیگر ،باهم تلفیق شــدند کــه درنهایت این مقولة
معلم آگاه
اصلی به  ۳مقولة میانی و  29خردهمقوله دســتهبندی شد .بعدازآن نوبت به نقش
ِ
در پرورش ذهن دانشآموز میرســد که شامل توسعة شــناختی ،توسعة فراشناختی ،عادات
ســالم ذهنی و خودآگاهی دانشآموز است .هرکدام از آنها در دل خود خردهمقوالتی دارند
کــه معلم با انجامدادن آنها باعث توســعه و پرورش ذهن دانشآموز میشــود .در خصوص
میانی عادات سالم ذهنی و توسعة فراشناختی،
ذیل مقوالت
همپوشانی برخی خردهمقوالت در ِ
ِ
در اعتباریابی با توجه به نظر خبرگان ،مقدار عددی ســیویآر باالی  51درصد بود و نتیجه
این شــد که هرکدام باقی بمانند؛ به علت آنکه معلمان هرکدام از عواملی را که در قســمت
مقولــة اصلی ،یعنی پرورش ذهن ،برایشــان مقدور اســت را در کالس محقق کنند و بر آن
اســاس از فعالیتهای آموزشــی و مهارتی در آن مقوله ،بهمنزلة نمونة کاربردی برای توسعة
ذهن دانشآموز ،استفاده کنند .تسچ )1990( 71در این زمینه ذکر کرده است که ،در تحلیل
محتــوای کیفی ،در برخی مواقع میتوان همزمان یک کد را در بیش از یک طبقه جای داد.
درنتیجه ،الگویِ نهایی طراحی شد که در شکل  2ارائه میشود.
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رفتاری ـ اخالقی ()11

مهارتی و توانمندی()9

خودپرورشی
معلم

دانشی ـ علمی ـ پژوهشی()9

عوامل توسعه و پرورش ذهن دانشآموز توسط معلم

خودآگاهی()14

پرورش
ذهن دانشآموز
ِ

توسعۀ فراشناخت()19

ایجاد عادات سالم ذهنی()16
الگوی مفهومی پژوهش؛ عوامل توسعه و پرورش ذهن دانشآموزان توسط معلمان
شکل .2
ِ

بحثو نتیجهگیری
هدف پژوهــش حاضر پرداختن بــه نقش معلمان در توســعه و پرورش ذهن
دانشآموزان در دورة ابتدایی بود .برای رسیدن به این هدف ،بر اساس پیشینة پژوهش
و تحلیل اسناد منتخب ،به تبیین عواملی پرداخته شد که معلمان با بهکارگیری آنها
موجبات توســعه و پرورش ذهن دانشآموز را فراهــم میکنند .درنتیجه ،دو مقولة
اصلی خودپرورشــی معلم و پرورش ذهن دانشآموز و هفت مقولة میانی مشــخص
ِ
شــدند که خردهمقوالتی نیز داشتند .علت این دســتهبندی ،از منظ ِر پژوهشگران،
عامل اصلی توســعه و پرورش
این بود که معلم در ابتدا باید روی خودش در جایگاه
ِ
ذهن دانشآموز کار کند و در کا ِر خود روشها ،مهارتها و ویژگیهایی داشته باشد
یا آنها را تقویت کند .ســپس به توســعه و پرورش ذهن ازطریق توسعة شناختی،
توسعة فراشناختی ،ایجاد عادات سالم ذهنی و توسعة خودآگاهی در دانشآموزان با
خردهمقوالت کاربردی بپردازد .شــایان ذکر است ،در این مقاله سعی شد گفته شود
معلم آگاه باید بتواند با بهکارگیری خردهمقوالت در هرکدام از عوامل ،پدیده یا
کــه
ِ
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انتزاعی پرورش ذهن را تا حدود بسیاری بهصورت ملموس ،عینی و کاربردی
مفهوم
ْ
در کالس درس اجرا کند .همین موضوع نشاندهندة بدیعبودن و نوآوری در پژوهش
حاضر است .در ادامه هرکدام از ابعاد را ،به همراه مقوالت میانی و خردهمقوالتِ آنها،
توضیح میدهیم.
بُعد نخست خودپرورشی معلم است .معلم باید در کالس درس ،بهمنظور توسعة
ذهن دانشآموز ،روی پرورش خودش کار کند .مقولة میانی اول در این بُعد ،اخالقی-
شــامل تعامالت مثبت و همدالنة معلم با دانشآموز ،توجه به شأن
رفتاری اســت و
ِ
و شخصیت و کرامت انســانی دانشآموز ،سالمت روح-روان و جسم ،توجه و عشق
به خدا و ائمة اطهار ،مراقبت و پرداختن به خویشــتن و عمل به علم ،داشــتن صبر
و تحمل ،رعایت نظافت و پاکیزگی و لزوم آراســتن ظاهر ،شــهامت در اظهار حق و
جلوگیــری از تخلف و جــدل در بحث ،تفقد از احوال شــاگردان در صورت غیبت،
اهمیتدادن به افکار شــاگرد ،انصاف در شنیدن سخن مفید و سنجیده ،و تشکر از
شاگرد میشود.
در پژوهش حاضر نتیجه آن شد که ویژگیهای اخالقی-رفتاری معلم بهگونهای
است که با دلسوزی ،صبر و شکیبایی به سؤالها و ابهامات دانشآموزان پاسخ میدهد
و در رفتار با آنها ،حق و انصاف را رعایت میکند .ازنظر ســامت روحی و روانی در
وضعیت مطلوبی اســت و به شأن و شــخصیت دانشآموز احترام میگذارد .توجه و
توکل به خدا و ائمة اطهار را در زندگی و کار همواره مدنظر قرار میدهد .خودش نیز
عمــل میکند به آنچه از علم و اخالق به دانشآموزانش میگوید .اگر در گفتوگو با
دانشآموز پاسخ اشــتباهی بدهد ،میپذیرد و آن را اصالح میکند و حق را به زبان
میآورد .از غیبت شــاگردش نگران میشــود و پیگیر و جویای احوال او میشود .به
صحبتهــا و بیان افــکار دانشآموزانش و به آراســتگی و پاکیزگی در امور اهمیت
میدهــد .اگر چیزی را نمیداند ،بیان میکند و در آن خصوص به تحقیق و تفحص
میپردازد .اگر گفتار دانشآموزی ســودمند و مفید باشــد ،میپذیرد و از او تشــکر
میکند .در ارتباطاتش با شــاگردان از گفتوگوی مثبت و همدالنه استفاده میکند.
تمامی این موارد با پژوهشهای بهرنگی ( ،)1388حجتی ( ،)1396امینی (،)1397
رفیعیمحمدی ( ،)1397قراملکی و همکاران ( ،)1395دفتر تألیف کتابهای درسی
فنی و حرفهای و کاردانش ( ،)1397ســازمان بهداشت جهانی و یونیسف ()2018
و سیاســتهای کلی تحول در نظام آموزشوپرورش کشور ( )1392همسویی دارد.
رفیعیمحمدی ( )1397اصل اول تربیت را ســامت نفس مربی برشــمرده و بیان
شمارة ë 79
سال بیستم ë
پاییز ë 1400

203

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانشآموز در کالس درس؛ ارائۀ یک الگو

مربی مؤثری در جامعه باشد .پس
کرده اســت که فقط فردی تربیتیافته میتواند
ِ
الزم اســت قبل از هر چیزی مربی ابتدا به تربیت خود بپردازد و ســپس وارد نقش
تربیتی خود شــود .او اصل صبر و سعةصدر را نیز برای معلم الزم برشمرده و اذعان
ِ
داشته است که با بیصبری و حتی کمصبری نمیتوان کار تربیتی انجام داد .گاهی
اوقــات مربیان با کمصبری و گفتن الفاظ ناروا با دانشآموز بهنوعی برخورد میکنند
که باعث تحقیر و تخریب شخصیت او میشوند .حجتی ( )168 :1396اذعان داشته
اســت که در اســام به پرورش وجودی انسان بیش از شــروع آموزش تأکید شده
انسانی معلم در درون
اســت و الزمة رســیدن به پرورش عقلی ابتدا پرورش شاکلة
ِ
خودش است .سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ( )1391نیز ،در توضیح تقدم
تزکیه بر تعلیم ،بر عامــل مربی و تأثیر مرجعیت معلم در کالس درس تأکید کرده
اســت .او ویژگیهایی را برای معلم برشمرده اســت که عبارتاند از :توجه به شأن
و کرامت انســانی دانشآموزان ،توجه به ارزشهای اســامی ،رشد عقالنی ،ایمانی،
اخالقی ،الگوسازی ایمانی و اخالقی ،مراقبت عاطفی و اخالقی از دانشآموز .سازمان
بهداشت جهانی و یونیسف ( )2018نیز گام اول در رشد مغزی و پرورش دانشآموز
را صحت و سالمت عقالنی ،رفتاری و عاطفی معلم میدانند و بیان میکنند که معلم
باید الگوی مناسب و درستی برای کودک باشد زیرا او ازطریق الگوسازی و تقلید در
روابط میانفردی که بهصورت سازوکار بیولوژیکی در او عمل میکند ،سعی در دارد
خود را با محیط سازگار کند تا بتواند با تغییرات نیز همراه باشد .ازاینرو ،تعاملی که
میان کودک و مراقب او ایجاد میشود ،احساس متقابل لذتبخشی را ایجاد میکند.
در مدرسه کودک با الگوگیری از معلم میخواهد خود را به او نزدیک کند.
میانی خود پرورشــی معلم مقولة دانشی-علمی-پژوهشی
یکی دیگر از مقوالت
ِ
اســت .معلم باید در این زمینه خود را بهروزرسانی کند و در زمینههای راهبردهای
شــناختی ،فراشــناختی ،آگاهی از روحیــات ،تفاوتهای فردی و اســتعدادهای
ْ
پرورش آگاهی و دانش الزم
دانشآمــوزان ،دانش الگوهای تدریس و امر یادگیری و
را داشته باشــد تا الگویِ مناسب شناختی یا الگوی منظم ذهنی برای دانشآموزان
باشــد .با این ویژگیها معلم اهداف آموزشــی دروس را گامبهگام و با برنامهریزی به
دانشآمــوزان یاد خواهد داد و آنها نیــز از معلم الگوبرداری خواهند کرد .این خود
زمینههای رشــد و پرورش تفکر و انســجام ذهنی را در شاگرد فراهم میآورد که با
پژوهشهای ویگوســتکی ( ،)1993برونر ( ،)1996باندورا ( ،)1991کاستا و کالیک
( 2009و  ،)2019دوزویس 72و همکاران ( ،)2019الکساندر ( )2018همسویی دارد.
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خرازی ( )1387و استرنبرگ ( )1398معتقدند معلم برای اینکه وظیفة پرورشی خود
را بهدرســتی انجام دهد باید از تواناییهای شناختی الزم برخوردار باشد .معلم باید
شناخت و آگاهی کافی از حاالت و فعالیتهای خودش و همینطور شناخت و آگاهی
کافی از دانشآموزان داشته باشد تا با درک نیازها ،عالئق ،تجربیات ،شناخت دنیای
ذهن و حاالت ذهنی کودک عم ً
ال بتواند کار تدریس را شروع کند.
میشــنباوم و آثارنو ( )1979بیان کردند برای آموزش ذهــن یا به تعبیر امروز
برای آموزش تفکر میتوان از هر دو رویکرد شناختی-رفتاری و رهنمودهای عمومی
فراشــناخت در کالس درس استفاده کرد .برای این کار الزم است معلم ابتدا دیدگاه
فراشناخت را اتخاذ کند و برای تنظیم آن باید مهارتهای شناختی-اجرایی را بهکار
عالی حل مسئله آگاه باشد ،حتی از قابلیتهایی که ممکن است
گیرد ،از مهارتهای ِ
در زمان حل مسئله با شکســت روبهرو شود نیز آگاهی داشته باشد و شکستها را
به برنامة درســی ،موضوعات گوناگون و حتی ضعف دانشآموز نسبت ندهد .حجتی
( ،1396ص )169 .معتقد اســت که باید معلم در اشــتغاالت علمی اعم از خواندن،
مطالعه ،نگارش و حاشیهنویســی ،مباحثه ،مذاکــره ،تفکر و تدبر ،حفظ و ازبرکردن
و امثال آنها همواره کوشا باشــد .قراملکی و همکاران ( ،1395ص )36 .میگویند
نظام تعلیموتربیت به علت تأثیر مهم معلم الزم اســت تا این حرفه را ازلحاظ دانش
تخصصی و ســایر مهارتها و تواناییها تقویت کند تا معلمان شایستگی فعالیت در
تخصصی مربوط به سبکهای
حوزة آموزشی و پرورشی را پیدا کنند .معلم باید دانش
ِ
یاددهــی ،مهارتها و تواناییها در انتقال دانشهــای محتوای دروس متفاوت را به
یادگیرندگان و نیز تربیت آنها داشته باشد ،مث ً
ال دانش تخصصی مربوط به سنجش
عملکرد دانشآموز ،مهارت سنجش صحیح و قاعدهمند را حاصل میکند.
دوزویس و همکاران ( ،2019ص )45 .بیان میکنند برای رفع اضطراب استفاده
از آموزشها و ارزیابیهای شناختی-رفتاری مفید است .این آموزشها شامل مجموعة
پیچیــدهای از مهارتها بهمنظور شناســایی ،آزمون و به چالشکشــیدن نظاممند
شــناختها و فرایندهاست که توســعة ذهن را به همراه دارد .معلم با آموزشهای
شناختی-رفتاری ،73تفکر افراد و ارتباطات آنها را با دنیای خود تغییر میدهد .این
شــامل روبهروشدن با محرکها و موقعیتهای اضطرابآور است .بنابراین
آموزشها
ِ
افراد با ایجاد تداعیهای جدید میتوانند با احساسات اضطرابآور خود در هر موقعیت
کنــار بیایند .در جای دیگر ،دوزویس و همــکاران ( ،2019ص )22 .مطرح کردهاند
ِ
وظایف آموزشی
کودکانی که فقط آموزشهای شناختی دریافت کنند در انجامدادن
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عملکرد خوبی دارند .اما این پیشرفت به سایر وظایف در طول زمان تعمیم نمییابد،
ْ
مقابل آموزشهای فراشناختی طی زمان به کودکان کمک میکنند تا رویِ خود
در
نظارت بیشتری در مواجهه با مسائل داشته باشند و با هدفگذاری و برنامهریزی در
ســایر وظایف تحصیلی به نتایج مطلوبی برسند .درنتیجه ،استفاده از هر دو رویکرد
شناختی-رفتاری و رهنمودهای عمومی فراشناخت در کالس درس مفیدند.
مقولة مهارتی-توانمندی از دیگر مقوالت میانی در بُعد خودپرورشی معلم است.
معلم باید توانایی برانگیختگی دانشآموز به درس ،مربیگری بر خود و اصالح نواقص
کار ،ایجاد محیطی امن و نشــاطآور بهدوراز اضطــراب ،خودپندارة مثبت از خود و
دانشآمــوزان ،ایجاد فرصتهای رشــدی یا رفع نواقص در دانشآموزان را داشــته
باشــد و در تهیة گزارشهای روزانه از عملکرد دانشآموزان با اســتفاده از ابزارهای
متفاوت ،ازجمله نمایههای شــناختی-رفتاری ،مهارت الزم را کسب کند .این مقوله
با پژوهشهای (میشــنباوم و آثارنو1979 ،؛ خرازی1387 ،؛ باندورا2001 ،؛ کندال
و هالون1979 ،؛ اســترنبرگ1398 ،؛ بالبی1988 ،؛ سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشــی1391 ،؛ شــورای عالی انقالب فرهنگی و شــورای عالی آموزشوپرورش،
1390الف و 1390ب) همسویی دارد.
ِ
مثبت معلم از خودش و دانشآموزان بیان
بانــدورا ( )2001در بحث خودپندارة
اصل مهم پرورشی
میکند داشتن نگرش مثبت معلم و تقویت این نگرش در کودکان ِ
اســت که کیفیت کار پرورش را نیز در مدارس باال میبرد .اهمیت نظریة باندورا در
پرورش ذهن این نکته را میرســاند که الگوهای فکری معلم در کالس درس تأثی ِر
مستقیم و غیرمستقیم بر توسعة شناختی و فراشناختی کودک دارد .بالبی (،1988
ص )119 .بیان کرده است ایجاد محیطی امن ،شاد ،و مطمئن در کالس درس سبب
حمایت از پیشــرفت مغز در کودک خواهد شــد .والدین و بخش بهداشت در اوایل
کودکی نقش بسیاری در اهمیت این مسئله دارند اما با ورود کودک به مدرسه ،این
معلماناند که عهدهدار این مسئولیت در کنار خانوادهها میشوند .اگر کمبود یا نقصی
در دورة قبل از مدرسه در شناخت جهان کودک و رفتارهایش ایجاد شده باشد ،این
مدرسه است که در مرحلة بعد به جبران کمبودها میپردازد .همینطور در مواردی
که کودک با موفقیت وارد مدرســه شــده باشد به یادگیری بیشتر و کسب شناخت
اصولیتر خواهد پرداخت .لذا از توانمندیهای معلم ایجاد کالســی شــاد و مطمئن
برای کودکان است.
یکی دیگر از مقوالت اصلی استخراجشــده از تحلیــل دادههای کیفی «پرورش
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ذهــن» بود .معلم پس از اینکه مهارتها و ویژگیهایی را در خود کســب یا تقویت
کــرد ،نوبت به توســعه و پرورش ذهن دانشآموز در کالس درس میرســد .فالول
( ،)2004فالول و فالول ( ،)2004کاســتا و کالیک ( 2009و  ،)2019میشــنباوم
و آثارنــو ( )1979و برانســفورد )1999( 74در مطالعات خود پرورش ذهن را یکی از
وظایــف مهم معلم در کالس درس ،در قرن  ،21میداننــد و بر آن تأکید کردهاند.
درنتیجه ،الزم اســت تا معلم با درگیرکردن دانشآموزان در فعالیتهای کالســی،
ایجاد فرصتهای مناسب آموزشی ،بهکارگیری مهارتها ،ایجاد داربست ،سکوسازی،
ازطریق
بازیها ،هدفگذاری و روشهای آموزشی مختلف و غیره به رشد ذهنی آنها
ِ
توسعة شناختی ،فراشناختی ،عادات سالم ذهنی و خودآگاهی همت گمارد.
ِ
شناخت آن باز
در اینجا معلم ،ازطریق توســعة شــناختی ،ذهن کودک را برای
میکند و به جهان اطراف معطوف میدارد .سپس با توسعة فراشناختی ،کودک را با
مقابل امور درونی و پیرامونش
دنیای ذهن خودش ،با نحوة روند اندیشــه و تفکر در
ِ
آشــنا میکند و با توسعة خودآگاهی در دانشآموز ،او را در برابر نقاط قوت ،ترسها،
پیش رو در زندگی و درکل بر شــناخت خودش و
اضطرابها ،ضعفها و مشــکالت ِ
آگاهی از اموراتش مســلط میکند .همینطور ازطریق ایجاد عادات ســالم ذهنی با
برقراری نظم ،و مدیریت بر هیجانات و احساسات شرایط رشد و درک نیاز ذهنی در
آینــده را برای او فراهم و تقویت میکنــد .درنتیجه ،کودک میتواند از ظرفیتهای
ذهنی خــودش برای بهرهگیری از موقعیتهای مختلف اســتفاده کند .در ادامه به
توضیح هرکدام از این موارد با ذکر کارهایی پرداخته شده است که معلمان با اجرای
آن به پرورش ذهن دانشآموز کمک میکنند:
  éالف) توسعة شــناختی .نتایج این الگو در خردهمقوالت توسعة شناختی
به این ترتیب است :معلمان باید ســعی کنند ازطریق جلبتوجه دانشآموز
به محرکات حســی؛ کمک به دانشآموز بــرای بهکارگیری حواس گوناگون،
بهخصوص بینایی و شــنوایی؛ استفاده از تصویرسازی و عینیسازی؛ کمک به
شناختی گوناگون برای درک مطالب،؛
دانشآموز برای بهکارگیری راهبردهای
ِ
ســازماندادن اطالعات؛ درهمتنیدن اطالعات و مفاهیم؛ استفاده از تمثیل و
تشبیهها و تصویرسازیهای ذهنی؛ استفاده از الگوی تفکر استقرایی؛ و استفاده
از روش دریافــت مفهوم آنها را در فهم مســائل و امــور نامأنوس عقالنی و
بازشــدن دریچههــای آگاهی مغز برای شــناخت امور کمک برســانند .این
خردهمقوالت با تحقیقات وادورث ( ،)2004اشرو و همکاران ( ،)2006جویس و
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همکاران ( ،)2004امینی ( ،)1397برونر ( ،)1996دفتر پژوهش و برنامهریزی
( )1397و حجتی ( 1396و  )1364همسویی دارد.
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزشوپرورش ( )1397بر توسعة
شناخت مغز و کارکردهای شناختی تأکید کرده است .طبق تأکید این سازمان ،مربی
ازطرق گوناگونی همچون گفتوگو ،جســتوجوگری ،داستانهای فکری ،طراحی
ِ
ســؤالهای ویژه ،و ارزیابیهای شناختی میتواند در کسب توانمندیهای شناختی
به کودک کمک کند .برونر ( 1966و  )1996بیان کرده اســت اســتفاده از حواس
پنجگانه در اکتشــافات علمی برای کودکان بســیار حائز اهمیت است ،چراکه آنها
را به یادگیری ترغیب میکند و در اســتفاده از توانمندی خودشان برای یادگرفتن
مؤثر اســت .اینگونه کودک احساس خودکارآمدی میکند و درنهایت موفقیتها به
ِ
قابلیت ذهنی 75برای کودک منجر میشود .پیاژه ( ،1958به نقل از وادورث)2004 ،
در سومین مرحله از تحول شناختی کودک ،به نام مرحلة عینی ،مفهوم تصویرسازی
و عینیســازی را مطرح میکند و معتقد است در این مرحله باید ازطریق عینیات و
محسوسات به توسعة شــناختی کودک کمک کرد (به نقل از وادورث ،2004 ،ص.
.)142
امینی ( )1397بیان کرده اســت در برخی آیات قــرآن و روایات اهلبیت برای
رســاندن پیامهای تربیتی ،به علت اهمیت نقش تصویر در تربیت ،از تصویرسازی و
عینیسازی استفاده شده است .ازاینرو ،مربی میتواند از تصویرسازی و عینیسازی
برای توسعه و پرورش شایستگیهای شــناختی در کودک استفاده کند .همچنین
استفادة مربی از تمثیل و تشبیه بر امر پرورش بسیار آموزنده است؛ گاهی یک مطلب
عقالنی ،اما نامأنوس را میتوان با تمثیل و تشــبیه کوتاه و بسیار ساده قابلفهم کرد
تــا دانشآموز پیام را بهراحتی دریافت کند .علت این موضوع آن اســت که انســان
با محسوســات بیشتر آشنایی دارد و لذا اســتفاده از روش تمثیل و تشبیه موجب
آسانشدن درک مســائل عقالنی و نامحسوس در کودک میشود .اشرو و همکاران
( )2006بر اســتراتژیهای یادگیری شــناختی در توســعة تفکر دانشآموز تأکید
کردهانــد ،ازجمله تکرار و تمرین( 76یادداشــتبرداری ،خواندن کلمات و تعاریف ،و
کپیکردن یادداشتها در این راهبرد ارتباط کمی بین اطالعات و حافظة بلندمدت
برقرار میکند) ،شرح و تفسیر( 77خالصهنویسی ،دستهبندی ،ارتباط و تداعی معانی،
بسط و گســترش معنایی) و سازماندهی( 78نقشــة مفهومی ،استدالل و قیاس ،و
نتیجهگیری).
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  éب) توســعة فراشناختی .فراشــناخت یک تفکر یا تأمل درزمینة دانش،
یادگیری و درک فرد تعریف میشــود .نتایج این الگو در خردهمقوالت توسعة
فراشــناختی به این ترتیب اســت :معلمان باید سعی کنند با ایجاد انگیزه در
دانشآموزان و مداومت بر دستورالعملهای فراشناختی ،روزانه و هدفمند در
کالس درس ،آنها را بهســمت هدفگــذاری در امور گوناگون هدایت کنند.
همچنین باید به آنها یاد دهند که چگونه با تنظیم وقت ،کنترل بر محیطهای
اجتماعی ،کنترل بر حواسپرتی و بازخورد دادن به آنها در فرایند یادگیری،
برای رسیدن به خودتنظیمی ،در رشد فراشناختی ،عمل کنند .دانشآموزان با
اهمیت ِ
ِ
درک مدیریت زمان در انجامدادن فعالیتها میتوانند
آگاهییافتن از
روی کارهایشــان برنامهریزی و نظارت داشته باشند و بهسمت اهداف از قبل
تعیینشــده پیش بروند .این خردهمقوالت با پژوهش واندسکیتل و تامپسون
( ،)2013ســاتو ( )2016و برد و همکاران ( )2014همســویی دارد .معلمان
باید از یک طرف ســعی کنند با ســؤال پرسیدن از فرایند رسیدن دانشآموز
به اهداف و نتایج کارش ،ذهن آنها را به چالش بکشند و شاگرد را از منطقة
امن دانســتنیهایش خارج کنند و به فکر فروببرند .این مورد با پژوهش ایبی
ِ
( )2009همســویی دارد .ازطرفی دیگر ،معلمان باید از دانشآموزان بخواهند
که بر فعالیتهای دیگر دوستانشان نظارت کنند و از این راه خطاهای آنها را
اصالح کنند .در این مواقع معلم برای دانشآموزان و همینطور دانشآموزان با
یکدیگر ،با همکاری هم ،خطاها را اصالح میکنند .اینگونه بهصورت تکیهگاه،
داربســت و سکوی پرتابی برای تحول فکر و رســیدن به منطقة بالقوة رشد
عمل میکنند .این مورد با پژوهشهای برانسفور ( ،)1999الونتو و همکاران
( )2013و ویگوتسگی ( )1993همسویی دارد .بازی نیز یکی از عوامل توسعة
فراشــناختی اســت .معلمان با بهکارگیری انواع بازیهای تصوری و نمایشی
متفاوت ،در قالب شبیهسازها و نقشگیری دانشآموزان ،میتوانند آنها را به
فراخنای اندیشــه و چشماندازگیری در برابر افراد و مسائل گوناگون برسانند.
این موضــوع با پژوهشهای اســپرلینگ و همکاران ( ،)2012ویگوتســگی
( )1993و ملــو ( )1994همســویی دارد .ازطرفی ،معلمان بــا بهکارگیری
الگــوی مدیریت بر آموزش با ده گام یا روش تدریس پیشســازماندهندهها
ِ
ذهنیت کلی اولیه میتوانند دانشآمــوزان را برای ورود به یادگیری
و ارائــة
فراشناختی آماده کنند .این موضوع با پژوهشهای بهرنگی ( ،)1393بهرنگی
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و کردلــو ( )1396و جویس و همکاران ( )2004همســویی دارد .معلمان با
یاددادن راهبردهای فراشناختی به شــاگردان و با ایجاد نقشههای شناختی
مطالب شــونک ( ،)2008هاشــمی و خیر ( )1387و ساالریفر و
و مفهومی
ِ
مظاهری ( ،)1389همراه با گفتوگوی آموزشی (الکساندر )2018 ،در کالس
درس میتوانند دانشآموزان را تشویق به طراحی نقشههای مفهومی و جداول
خالصه دربارة مطالب و درک تفکر خودشان از قضایا کنند .همچنین با کمک
خود دانشآمــوزان ،معیارهایی برای قضــاوت و تصمیمگیری دربارة مطالب
علمــی و قضایای گوناگون یادگیری مطرح کنند تا آنها بتوانند با پیدا کردن
روابط علّی و معلولی در رخدادها و تجزیهوتحلیل آنها استداللی محکم ،بدون
ِ
ِ
ذهنیت خودشان ،ارائه دهند .این مورد با پژوهشهای فالول (1979
دخالت
و  ،)2004فالول و فالول ( )2004همســویی دارد .خو ِد دانشآموز با خواندن
و نوشتن تأملی و حل مسئله ،همراه با نظارت معلم ،به درک تفکر خودش در
موقعیتهای گوناگون میرسد که با پژوهشهای بیابانگرد ( )1381و مورلی
( )2009همسویی دارد.
  éج) عادات سالم ذهنی .معلمان باید بتوانند عادات سالم ذهنی را در شاگرد
ایجاد کنند .برای این کار الزم اســت تا خودشــان را مورد بازبینی و بازیابی
قــرار دهند ،عادتهــای کهنه را به کالس وارد نکننــد و به کاوش و واکاوی
به درون خویشــتن خویــش بپردازند .بعدازآن ،با تعییــن اهداف در دروس
متفــاوت ،دانشآموز را بــا همدلی (گوشکردن فعال و درک احساســات) و
بهصورت غیرمستقیم (فیلم ،تصویر ،الگوسازی ،سؤالهای تأملبرانگیز و غیره)
بهسمت دنیای واقعی ذهن خودش هدایت میکنند .درنتیجه ،معلم باید بداند
ِ
سخت
همهچیز از همین عادتها شــروع میشود .اینها رشتههای پیچیده و
درهمتنیدهای هســتند که امکان گسســت آنها بســیار کم است و با ایجاد
عادات مفید ذهنی به کودکان در رسیدن به موفقیت و کسب شایستگیهای
شــناختی ،رفتاری ،عاطفــی و اجتماعی کمک میکنند .نتایــج الگو در این
بخش نشــان داد که معلمان باید بتوانند دانشآموزان را به خودانضباطی ،با
برنامه پیشرفتن ،مدیریت هیجان ،گوشدادن فعال همراه با درک و همدلی،
انعطاف فکــری ،فکرکردن دربارة تفکر (فراشــناخت) ،تــاش برای اصالح
اموراتشــان ،عادت به تدبّر و تأمل در قوانین طبیعت ،عادت به ســؤالکردن
و بررسی احتمالی مســائل ،جمعآوری دادهها با تمام حواس ،خلق ،تخیل و
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نوآوری ،شــوخطبعبودن ،فکرکردن جمعی ،یادگیری مداوم و باقیماندن بر
آن (یادگیری مداوم) ،تمرین اســتدالل و کشف حقیقت ،خالیکردن ذهن از
هرگونه تقلید و گمان بکشــانند و عادت دهند .این خردهمقوالت با تحقیقات
بهرنگی ( ،)1393کاستا و کالیک ( ،)2009فیورستین 79و همکاران (،)1980
حجتــی ( 1396و  ،)1364رحیمیــان ( ،)1367کاســتا و کالیک ( 2019و
 ،)2009نلسون ( ،)2015اتکینسون ( ،)2017کالکسون و همکاران (،)2016
فالول و ادانل ( ،)1999کاستا ( ،)1991مارزانو و کاستا ( )1998و گالسرن و
بارون ( )1985همسویی دارد.
  éد) خودآگاهی .نتایج این الگــو در خردهمقوالت خودآگاهی به این ترتیب
اســت :معلمان باید دانشآموزان را در رســیدن به دیدگاهی از باورها ،افکار،
نگرشها ،ادراکات خود و دیگران کمک کنند تا با رسیدن بهنوعی خودآگاهی
بتوانند در موقعیتهای متفاوت عملکرد بهتری داشــته باشند .برای این کار
معلم باید به دانشآموز برای شــناخت روحیاتش ،ایجاد حس اعتمادبهنفس،
کنترل بر افکار ،آگاهی به نیازها و خواستهها ،کنترل پاسخ رفتاری در موقعیت
ناخوشــایند ،در لحظهبودن هدفمند ،ایجاد آرامش در ذهن و بدون او کمک
کند و همینطور از او بخواهد تا با برونریزی فکری (یعنی با صدای بلند افکار
را بیانکردن) و ایجاد فهرســتی از نقاط قوت و ضعف توسط خود دانشآموز،
واگویه و درونی صحبتکردن ،یادداشــتبرداریکردن از افکارش ،تأملکردن
روی نوشتهها ،گفتوگوی مثبت با خود ،به چالشکشیدن شناختهای غلط
و رفتارهای وابســته به آن و ارســال سیگنالهایی توســط معلم برای اینکه
دانشآموز به پردازش وقایع درونی خود مانند احساسات ،افکار ،رفتار ،باورها و
نگرشها بپردازد کمک کند .این موارد با تحقیقات سیگل و برایسون (،)2020
پرتی-فرانتزاک ( ،)2020میشــنباوم و آثارنو ( )1979و میشــنباوم ()1985
همسویی دارد.
درنهایت بر اســاس یافتهها و الگویِ پژوهش پیشــنهاد میشود با بهکارگیری
خردهمقوالت پیشــنهادیِ الگــوی حاضر پرورش ذهن در طــرح درسها ،بهمنزلة
فعالیتهای معلم ،گنجانده شــود .از معلمانی کــه روحیة علمآموزی دارند و مؤمن،
قاند بهکار گرفته شــود تا ضمن خدمت
متعهد ،آگاه به پرورش ذهن ،متفکر و خال 
در دورههای آموزشــی ،با آگاهیدادن بــه دیگر معلمان ،از آن در کالس درس خود
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استفاده کنند .معلمان از حواس پنجگانة دانشآموز ،محرکات حسی ،تابلوهای مصور
و عینی ،تمثیل و تشــبیه برای توسعة شــناختی ،بهخصوص در دورة اول ابتدایی،
و از نقشــههای مفهومی برای توضیح کلیدواژههای متفاوت در دروس ،گفتوگوی
آموزشی ،پیشســازماندهندهها ،الگوی مدیریت بر آموزش با ده گام ،هدفگذاری،
برنامهریزی و خودتنظیمی و نظارت بر اهداف برای توســعة فراشناختی بهخصوص
در دورة دوم ابتدایی اســتفاده کنند .پیشــنهاد میشــود معلمان ،بعد از ارائة چند
نمونه نقشــة مفهومی برای دروس متفاوت ،از دانش آموزان بخواهند تا خودشان با
کلیدواژههای مشخصی که معلمان به آنها میدهند به طراحی نقشههای مفهومی
بپردازند .ســپس آن را ،به زبان خودشان ،برای ســایر اعضای کالس توضیح دهند.
پیشنهاد میشــود معلمان برای دانشآموزانی که اضطراب و تشویش زیادی دارند،
ازطریق مشاهدة فعال ،حاالت گوناگون آنها را یادداشت کنند .سپس در مواقعی که
احساس کردند دانشآموز دچار حالت اضطراب شده است ،با ارسال عالئمی او را به
حضور در لحظه و کنترل و آگاهی بر خودشــان متوجه کنند و به آرامش دعوتشان
کنند تا موانع فکری برای یادگیری برداشــته شود و به توسعة مهارت خودآگاهی و
توسعة تفکر منجر شود .پیشنهاد میشود معلمان با مشارکت دانشآموزان قوانینی
ایجاد کنند که در بطن آن ،عادات ذهنی ســالم گنجانده شده شود و در دستور کار
روزانه در کالس درس قرار گیرد.
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