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  معلمانیادگیری مشهود برای 
را تحقیق   نتایج بیش از پانزده سال که  3یادگیری مشهودبا عنوان  2جان هتی1کتاب ابتکاری 

 این کتقاب تقا بقه امقروز     اند و را در بر داشته آموز  دانشها  میلیون تحقیقاتی کهتلفی  کرده است، 
بهبقود یقادگیری در    بقر  مؤثرمسائل در رابطه با 4مجموعه تحقیقات شاهد بنیان بزرگترین نشانگر
 به شمار میرود.مدارس 
مفقاهیم ابتکقاری مقرکور را بقه      دارد و گام بعدی را بقر مقی  «معلمانیادگیری مشهود برای »

پقیش از   معلمانو مربیان دانشجویان،  معلمان، اب که برایاین کت .میکندمخاطبان جدید عرضه 
هر کالس  دراصول یادگیری مشهود  اجرای تالیف شده است، چگونگی 6خدمت ضمنو  5خدمت

را دربقاره   7و کاربرپسقند  های کوتاه چکیده ،جهان را توضیح میدهد. نویسنده نقطه ازدرس در هر 
 آمیقز  را بقرای اجقرای موفقیقت    مرحله کقاربردی رهنمودهای  و ارائه میدهد 8ها فعالیت ترین موف 

 . میکند عرضهدر کالس درس  9تدریس مشهودیادگیری مشهود و 

 

 .... این كتاب
  آمقوزش و یقادگیری(   تقدری   راهبردهایکه تاکنون درباره است بزرگترین پروژه تحقیقاتی( 

 . زند پیوند میدر کالس درس  کاربردیاجرای  با اجرا شده است و آنها را

  10سازی درس آماده شامل ،ای رهنمودهای مرحله و کردهحمایت  آموز  دانشاز دیدگاه معلم و ،
 و پیگیری پ  از درس را در بر دارد.  در خالل درس 11تفسیر یادگیری و بازخورد

 را برای کمقك بقه افقزایش      13های برتر سناریو نمایشو  مطالعه موردیتمرین،  ،12لیست چك
 . میکندارائه  14تحصیلی پیشرفت
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 مقدیران   بقرای کمقك بقه   مناسق    رهنمودهقای مدارس و مخصوص های  لیست چك تمامی
 را در بر دارد.  یادگیری مشهود اجرای برای 1مدارس

 مورد  931 ها به یللتعداد فراتحکه به طوری گرفته استبربیشتری را در  2های اکنون فراتحلیل
 میرسد. 

  4برنامقه درسقی   ،3یادگیری منجمله انگیقزش نوآمقوزان  آموزش و  فعالیت های بیشمار حوزه ،
و مقدیریت کقالس    ]آموزش و یقادگیری [ تدری ، رفتار، راهبردهای 5فراشناختی راهبردهای
 . میدهدپوشش       کامال  درس را 

 «چگونه پیشرفت کالس خود را به حقداکرر برسقانیم؟  »سوال برای هر دانشجو یا معلمی که 
   کند.را مطالعه « معلمانشهود برای یادگیری م»، باید میخواهدبنیان  یك پاسخ شاهد

و مدیرموسسه تحقیقات آموزشی ملبورن در دانشقگاه ملبقورن اسقترالیا و     استاد، "جان هتی"
و نویسقنده  « یقادگیری مشقهود  »وی نویسقنده  ؛ اسقت  "اوکلند نیوزیلند"دانشگاه  استاد افتخاری

 اند.  چاپ شده 7ت روتلجاانتشارتوسط هر دو است که « 6آزمایی  هوش و هوش»همکار 
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 پیشگفتار
تکمیل بقود، مشقخ     حالدر « یادگیری مشهود»کتاب اولم یعنیاکنون ده ساله است. زمانیکه  "الیوت"
درمانی را پشقت سقر    چهار ساله شیمیرژیم  اکنونالیوت الیوت به سرطان خون مبتالست. فرزندم  که شد

، اسقت شقده  مدرسقه  وارد  او. کنترل کار را در دست گرفته است اکنون سیستم ایمنی بدنش؛ گراشته است
چرا که شخصیت برجسته خقود را   استخوشحال و ماجراجو  22ای موزد که بخواند و بنویسد و پسربچهآ می

آمیز بودند  پزشکان موفقیتهای  بود. دستورالعملدر سراسر دوره پرالتهاب بستری در بیمارستان حفظ کرده 
، ندنظر بود زیر در دوران درمان های آنها تالش اثرات. داشتندمربت بزرگی به همراه  نتایجآنها  تالشهایو 

و  23در تاچ راگبی "الیوت"امروز که باعث شد  گرفتندتصمیماتی حیاتی  را تغییر دادند و شان آنها تصمیمات
او بخشقی از جامعقه    .باشدبسیار خوبی در مدرسه  شاگرد ( چنین بدرخشد وBMXموتورسواری )مسابقات 

. اند درگیر بودهافراد زیادی در این جریان  رواز این؛ و خانواده بوده است دوستان، معلمان پزشکان، پرستاران،
. بقود های موفقیت  معیارو هدف از اینکار اطمینان از رعایت  همواره زیر نظر بودندو درمان  مقدار دارو تاثیر

و  میکردنقد برای درك عواق  درمان تالش  ی پزشکیها تیم؛ گیری میکردند ها تصمیم آنها در پرتو نظارت
درمان و ابعاد اجتماعی و  اثر افزایش همه آنها در راستای؛ ندسازگار بودای  گیری حرفه کلید تصمیم ،شواهد

بزرگتقرین   "الیقوت "بقازهم میگقویم کقه    . به تاثیر آنهقا واققف هسقتیم                                   خانوادگی صورت گرفتند. ما واقعا  

 . بشناستاثیر خود را : این کتاب است مهمپیام بخش الهام

برخقی  ؛ ام بسیار خوبی برخورد کقرده  معلمان ، باام  در مدارس گررانده ،ای خود را من سالیان زیادی از شغل حرفه

جهقان در   معلمقان و بقا برخقی از بهتقرین     نشقان دادنقد  را  انآمووز   دانشیادگیری تاثیرگراری بر  شواهدازآنها 

آموزشقی را    های کارگاهمن  در چند سال گرشته گروه پژوهشیام.  همکاری داشته تخص  آموزشی، تحقیقات حوزه
کقه بیشقتر    انقد  مدرسه فعالیت داشقته  1000برگزار کرده است و در بیش از  مدرسه مدیرمعلم و  3000برای بیش از 

 ایقن مقدارس آمقوختیم.   در  مشهود چیزهای زیقادی  یادگیری اثراتاند. ما در مورد  آنها در نیوزیلند و استرالیا بوده

از کجقا  »سقت  شود اینتکرار میلی که بیشتر از همه سواالت اسو تر خط نمیخورد!برده مورد  فهرست                  این پیام قطعا  از
 و در؛ سقت کقار ا  نقطه شقروع شیوه تفکر شما در مورد نقش است که  اینگونهاستدالل این کتاب  «.باید شروع کنم؟
ان آمقوز   دانقش  بقر یقادگیری   "رگقراری اث انقدازه "ماهیقت و   کشف ،بنای ساده سنگیك  پایهتر و بر  سطح گسترده

یقز  ن 24های اصلی این کتاب یکی از زمینهاین سوال  ؟اجرا میشودمشهود چگونه یادگیری  اینست: دومسوال  میباشد.

 25معیارهقایی  من    ما ئاد؛ وجود نداردیادگیری مشهود  اجرایچگونگی  درباره کتابی هیچ برنامه، هیچ نوشته یا میباشد.
مشقهود   اثقر  کشقف  رابطه بادر  26خود بازنگری جستجوی شواهد و ،گفتگوبرای آنها را  یدکه میتوان ام تدوین کردهرا 
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کسقانیکه بایقد اثرگقراری خقود را ارزیقابی      عنوان  به معلمان اهمیتبر  اثراین  .بکار ببریدان آموز  دانش مدرسه بر

 ، تاکید میکند.  کنند
سقوال بعقدی را    ««؟اجرا میشودیادگیری مشهودی چگونه »و  ««از کجا باید شروع کنم؟»» دو سوال
 هقای  آزمقون  قبولی درامیدوارم چیزی فراتر از ؟ و عد یادگیری تاثیر بگرارید       کدام ب  میخواهید بر: در بر دارند

یقادگیری و   ادامقه بقه   انآمقوز   دانقش  تشوی  ،27یادگیری اشتیاقبر  اثرگراریاین شامل و باشد.  کیفیت بی
ح  سالم بودن، احترام به خود و دیگران و  ان از طری  آنها میتوانندآموز  دانشروشهایی است که  شناخت

، یکقی از  باید ارزشمند قلمقداد گقردد   را تقویت کنند. اینکه چه پیشرفتی تحصیلی پیشرفتبهبود همچنین 

مسائل برنامقه درسقی    اکنون به نظر میرسد که هم .هستندها و جوامع  ، انجمنمباحث مهم در مدارس

 . مسائل دیگرقرار دارند تا جزئی  28آزمون های اجرای شیوهبیشتر تحت تاثیر 
 -ارزشقمند هسقتند   همگقی کقه   –هقا   مشی تاثیرات جامعه، خط مدارس، مدیران دربارهمن میتوانستم 

 در زمینقه  معلمقان روزانقه   یگزندهستند یعنی ان آموز  دانشو  معلمان، بنویسم اما اولین دغدغه فکری من
یقادگیری.   ان بقا آمقوز   دانقش روزانقه   تعاملو  ها درس ییابتهیه، شروع، اجرا و ارز آمادگی، طراحی آموزشی

 ارزیابی، تاثیرشان را تدوینسواالت را  و کرده همکاری ،همبا  بایدکه  را در نظر بگیرید معلماناز  گروهی
ان اسقت کقه در راسقتای    آمقوز   دانقش  گقروه  . جمع دیگقر گیری کنند تصمیم بهینه بعدی یاه گام دربارهو 

 تعقالی  ، تنها اهرم حیقاتی بقرای  اثربرای ارزیابی  ای چنین عالقه. میکنندهمدیگر کار  با پیشرفت تحصیلی
 . میباشدهمراه  باال شواهد و درك براساس آن، تالشکه با درك تاثیر  است 29آموزشی )برتری(

دشقوار بقودن   اشقاره کقردم چقرا کقه      )اشقتیاق(  «30عالققه »همواره به اهمیقت  « یادگیری مشهود»من در 
 سنجش، متخص برای من به عنوان  -با توجه به آنکه مفهومی بدیهی به نظر میرسد -گیری این مفهوم اندازه

تقاثیری مربقت    ان کقالس آموز  دانشبر تمامی  به اینکه عالقه؛ است عالقهاما این وجه خاصی از  .آزاردهنده بود
کقه   یمعلمقان می شقود،  شروع  مند عالقه معلمانها( )نشانه 31خصوصیتبحث در مورد  . این کتاب باداشته باشم
 بقرای  هقا  فراتحلیل ترکی . کتاب در ادامه از شواهد از اهمیت خاصی برخوردار استان آموز  دانششان بر  تاثیرات
 معرفقی این کتقاب بقا   . بهره میگیرد  ،روزانه بصورت متناس  با انجام وظایف  معلمانپیام اصلی آن برای  توضیح
بقه کقار خقود پایقان      -مند و با انگیزه ققرار دارد  عالقه معلمانکه در وجود - منحصربه فرد32های ذهنی چارچوب
آنهقا  موفقیت در مدارس هسقتند،   زیربنای، الرکر فوق های ذهنی که چارچوب. یکی از ادعاهای اصلی اینستمیدهد

 گنجانقده شقوند.   )پقرورش معلمقان(   تربیوت معلوم   امهدر برن میبایستای ذهنی هستند که ه همان چارچوب

                                           
معلممعجزهيادگیری،شوق-۲۷
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- Test Specification  

29
- Instructional excellence  

30
- Passion 

31
- Attributes 

32
- Mindframe 



۱۱ 

 
 

 

که معلقم و   ای پرورش میدهند افرادی حرفه آنهاو  میباشند های ذهنی مرکور چارچوبیابی الزمه  پرورش و منبع
 نامیم.   می« 33اثربخش / تاثیرگرار» مدیر

. کننقده بقرای مقدارس داریقم     ای خوشقحال  مقا مقژده  گفقتم،  « ودیادگیری مشه»چنانکه در پیشگفتار 
برخقورد  با آنهقا  ام،   دیده      شخصا  مبتنی هستند که  واقعی معلمانو این کتاب بر داستان « یادگیری مشهود»

       ققبال    معلمان. بسیاری از اند که به فرزندانم آموزش دادهاستوار است کسانی همچنین بر داستان و  ام داشته
 در حقال  بسقیاری از آنهقا همیشقه    .نقد ا کقرده  تفکر، میکنممطرح  ی که من در این دو کتابروشهایدرباره 
و بسقیاری از آنهقا    نمایش متفقاوتی ارائقه دهنقد   خود هستند تا بتوانند  کارکرد و نظارت بر بهسازی بهبود،

ارجقاع  من با  کنند.را القاء می -ای است اصلی هر مدرسه )نتایح( یندهایآکه یکی از بر -یادگیری عالقه به
به پایان رسقاندم کقه    ای نقطهرا در « یادگیری مشهود»(، 250-1: 2004) 34و همکارم پاول بروك دوست

 :میشود شروعاین کتاب از آن 
 بنظقر مقن  به سه اصقل بنیقادینی کقه     ،)دخترانم( "سوفی و میلی"بعدی  معلمانمن میخواهم تمامی 

، وفادار باشقند و آنهقا را رعایقت    تمامی مدارس را تشکیل میدهند ]معلمی[ تدریس و یادگیری بنیاد
 کنند. 

عقاری از  و به چقالش بکشقانند کقه    دهند پرورش  ای نقطهدخترانم را تا  های فکری و تخیلی تواناییاینکه  اول
بقه   36کوچکترین مخرج مشقترك  زیبانماییمعجون  آنها را بواسطه. باشند 35خودخشنودی فکرانه برای انتظارات کوته

 هقای  آمقوزش را بقا   یوادگیری  بقه آنهقا  )شقوق و ذوق(   عالققه و  گرفتقار نکینقد  دانش و یادگیری، کانون عنوان 
را  پویقا جهقان دانقش    تحت فشار قرار ندهید و اکتشاف نتیجه بی« 37شلوغ کاری»کننده از بین نبرید. آنها را با  خسته

 و بهبقود  پیشقرفت  کقه  مطمقنن شقوید  محدود نکنیقد.   ،اند شده استفادههای بازیافتی که بارها  کاربرگ به ستمگری
   جاری میباشد.بعدی   و سال اول تا دوره ها ،ترمها ، هفتههاروز در تمامییادگیری  درست

احتقرام  و تکریم و شایسته آموزش با  رشددر حال  های به عنوان انسان "سوفی و میلی"اینکه با  دوم
دوسقتانه و صقمیمانه داشقته     رفتقاری انسقان  با آنها   ،رفتار کنید و قوه تخیل فکورانهانضباط نظم و ، واقعی
  باشید.

، پقرورش و اشقتغال   دبسقتانی  پیش، آموزش رفتن مدرسهنها برای آتوان بالقوه  تالش کنید اینکه سوم
زندگی در جامعه استرالیایی نایقل گردنقد و    ثمرهانند به وبت تا را باال ببریدزندگی باالتر یت کیفداشتن برای 

 است.  پریر، کامیاب و خوشحال ای که منصف، عادل، بردبار، شرافتمند، دانش جامعه؛ از آن لرت ببرند
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- Effective teacher 
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- Paul Brock 
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- Minimalist  
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- Lowest common denominator  
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- Busy work 
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ان از آمقوزش  آموز  دانش، همه والدین و همه ها صورت گیرند پ  از آنکه همه چیز گفته شود و تالش
، در اجقرا میشقود   NSWدر  مدارس دولتقی در  به همان صورت کهکار که این خواهند داشتمدارس انتظار 
 . گردددر کل جهان نیز اجرا  ای نه تنها در داخل استرالیا بلکه هر مدرسه
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