ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

اهميت حضور در كس
ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮﮔﯿﺮی و ﻋﺎدت ﭘﺬﯾﺮی ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﴍاﯾﻂ
ﺑﺮاﯾامن دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺑﺎ ﴍوع ﻓﺼﻞ ﻣﺪارس ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻀﻮر در ﮐﻼسﻫﺎی درس ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف
وﻗﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ،
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف وﻗﺖ منﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ و ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ اوﻟﯿﺎ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺪارس
از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل ﻣﻌﻠامن اﻋامل ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺴﻠﻂ دارد ،ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪرﯾﺲ و آﻣﻮزش آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد
و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﱰﯾﻦ روش ﺗﺪرﯾﺲ اﻣﺮ آﻣﻮزش را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
ﺟﺮﯾﺎن آﻣﻮزش ،داﻧﺶ آﻣﻮز ﺳﺆال ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ و ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ .و از
آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﺆاﻻت ﮐﻨﮑﻮر ،ﻣﻌﻠامن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ
اﺣﺘامل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻠامن ﺳﺆاﻻت ﮐﻨﮑﻮر را ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ
داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﺸﺎن ﺧﻄﻮر ﮐﺮده ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس درس ﺑﻪ ﴍح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 -۱ﺑﯿﺎن اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻫﺪاﯾﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درس :وﻗﺘﯽ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر
ﭼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﯽرود ،ﮐﻨﺠﮑﺎوﺗﺮ و ﻣﺸﺘﺎقﺗﺮ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی درس
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ اﺣﺘامل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.
 -۲ﻣﺮور ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ :ﻣﻌﻠامن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪرﯾﺲ ،ﻣﺮﺗﺐ اﻃﻼﻋﺎت و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼً داﻧﺶ آﻣﻮزان ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﻂ و ﭘﯿﻮﻧﺪ درسﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ درسﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺣﻔﻆ و
ﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﺎﻓﻈﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -۳اراﺋﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎ و ﺟﺬاب ﮐﺮدن درس :ﻣﻌﻠامن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺜﺎلﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﻠﻤﻮس ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ
آﺳﺎن ﺳﺎزی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ذﮐﺮ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺣﺎﻓﻈﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
 -۴اراﺋﻪ متﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ :از ﻃﺮﯾﻖ متﺮﯾﻨﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ

دﻫﺪ اﻃﻼﻋﺎت از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت )ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ( ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .آﻧﭽﻪ وارد
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش منﯽﺷﻮد ﻓﻘﻂ اﮔﺮ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده مبﺎﻧﺪ
در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮد و دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ آن دﺷﻮار ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۵ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ دادن :ﻣﻌﻠامن از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﯿﺰان
ﺗﺒﺤﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ را ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺠﺪد ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ دادن ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ او ﻣﯽ
ﻓﻬامﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی دارد.
 -۶اﻣﮑﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﮐﻼﺳﻬﺎی درس :ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس درس در
ﺟﻤﻊ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺎﻫﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺷﱰاک
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و داﻧﺴﺘﻪﻫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ درﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﺷﻮار ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
 -۷اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرآﻣﺪ از ﭘﺎداش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠامن :ﻣﻌﻠامن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ و
ﻣﺆﺛﺮ از ﭘﺎداش )واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﭘﺎداش ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ از
ﺳﻮی داﻧﺶ آﻣﻮز( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ درس ﻣﯽﺷﻮد.
 -۸ﺣﻔﻆ متﺮﮐﺰ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﮐﻼس درس ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ :ﻣﻌﻠامن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از راﻫﱪدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮓ ﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮز )ﺳﺆال ﭘﺮﺳﯿﺪن
ﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ( ،روشﻫﺎی ﺟﺬاب ﺗﺪرﯾﺲ ،ﻋﯿﻨﯽ ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ دﺷﻮار ،متﺎس
ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ...درﺻﺪد ﺣﻔﻆ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ درس
ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺣﻮاﺳﭙﺮت ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
 -۹ﻣﺰﯾﺖ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی :ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس درس ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ
واﻗﻌﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ ،اﺣﺘامل وﻗﻮع واﮐﻨﺶﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ در ﴍاﯾﻂ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ
ﺑﻬﱰ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ در ﮐﻼس درس ﺑﻬﱰ و
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۱۰اﺳﺘﻔﺎده از ﴎﻧﺦﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت :ﯾﺎدﮔﯿﺮی در

ﮐﻼس درس ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدﺳﭙﺎری اﻃﻼﻋﺎت در ﮐﻼس ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﺤﺮک
ﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎی ﻫامن ﻣﮑﺎن ﺑﺎﺷﺪ .و از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ )آزﻣﻮن(
اﻃﻼﻋﺎت در ﮐﻼسﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﴎﻧﺦﻫﺎی
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﺑﻬﱰ و ﴎﯾﻌﱰ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر در
ﮐﻼس درس و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از راﻫﮑﺎرﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ اوﻟﯿﺎ ﻣﺪرﺳﻪ در
ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس درس ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
اﺳﺖ.
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