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Abstract
Homework has always been one of the most important factors in students' learning. The
purpose of this study was to investigate the views of primary school teachers in Sabzevar
about the plan to eliminate homework and replace it with skills-based assignments.
Participants in this study were 30 primary school teachers in the city of Sabzevar in the
academic year 2018-2019. The research method was qualitative phenomenological. Using
purposive sampling method, research samples were selected. Data collection tools were semistructured interviews. Findings were analyzed using three stages of Strauss and Corbin
coding. Results showed that teachers' views have 9 main themes and 50 sub-themes. The need
to provide the necessary conditions for the implementation of the plan, emergence of positive
personal abilities, learning difficulties, possibility of more leisure for students, lack of
familiarity of teachers and parents with the plan, more cooperation between parents and
students, lack of necessary conditions for homework in school, growth social skills in students
and creating academic enthusiasm, need to pay more attention to training attitudes and skills
are the main axes of this research .The results showed that from the teachers 'point of view,
eliminating homework and replacing skill-based assignments has positive effects on students'
learning that requires compliance.
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چکیده
مشق شب همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در یادگيری دانش آموزان مطرح بوده است .هدف از این پژوهش ،بررسی
دیدگاه معلمان دورۀ ابتدایی شهر سبزوار دربارۀ طرح حذف مشق شب و جایگزینی تکاليف مهارتمحور بود.
مشارکتکنندگان این پژوهش شامل  30نفر از معلمان ابتدایی شهر سبزوار در سال تحصيلی  1397-98بودند .روش
پژوهش از نوع کيفی پدیدارشناسی بود .نمونههای پژوهش با استفاده از روش نمونهگيری هدفمند ،انتخاب شد .برای
جمعآوری دادهها از مصاحبههای نيمهسازمانیافته استفاده شد .یافتهها با استفاده از سه مرحلۀ کدگذاری استراوس و
کوربين تحليل شد .نتایج نشان داد که دیدگاه معلمان دارای  9مضمون اصلی و  50مضمون فرعی است .لزوم تدارک
بسترهای الزم برای اجرای طرح ،بروز قابليتهای فردی مثبت ،بروز مشکالت یادگيری ،امکان فراغت بيشتر دانشآموز،
ناآشنایی معلمان و والدین با طرح ،همکاری بيشتر والدین و دانشآموز ،نبود شرایط الزم برای انجام مشق شب در
مدرسه ،رشد مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان و ایجاد اشتياق تحصيلی ،لزوم توجه بيشتر به پرورش حيطۀ نگرشی و
مهارتی از محورهای اصلی این پژوهش بود .نتيجۀ پژوهش نشان داد از دیدگاه معلمانْ حذف مشق شب و جایگزینی
تکاليف مهارتمحور ،آثار مثبتی برای یادگيری دانشآموزان دارد که برای اجرا نيازمند رعایت الزاماتی است.
واژگان کلیدی :حذف مشق شب ،تکاليف مهارتمحور ،تحقيق کيفی
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مقدمه
از دیرباز ،همواره در فرایند تعليم و تربيت بر ایجاد بستری بررای تسهيلسرازی تمررین و یرادگيری تدکيرد شرده اسرت.
بسياری از مربيان بر لزوم تکررار و تمررین دانشآمروز در کرالس درس و بعرد از آن در منرزل تدکيرد داشرتهاند .تکراليف،
زمينهای را فراهم میکند تا دانشآموز با تمرکز بر آموختههای خود به نقاط قوت و ضعف خویش آگاهی یابد .البتره نروع
مواجهرره و پرررداختن معلررم و شرراگرد در انجررام تکرراليف در اثربخشرری آن نقررش تعيينکننرردهای دارد .تکرراليف س رنوتی و
ازپيشتعيينشدهای که همواره از گذشته تا به اکنون در نظامهای آموزشی وجود داشته اسرت و از فضرای مهرارتمحوری
دور است ،بهسختی میتواند اثربخش باشد .لزوم توجه ویژه به نقش تکاليف در رسيدن به اهدافی چون یادگيری معنریدار
و تغيير در ساحتهای تربيتی یکی از دغدغههای مربيان تربيتی است.
هرچند بيشتر یادگيریها در مدرسه اتفاق میافتد ،مقدار زیادی از یادگيری نيز در بيرون از مدرسره صرورت میگيررد.
مشق شب نوعی یادگيری خارج از مدرسه است که اغلب در طول ساعتهای پس از مدرسه انجرام میشرود ششريربيگی و
وکيلی .)1392 ،یکی از دالیلی که در ترغيب معلمان به بهرهگيری از مشق مؤثر است ،جبران ضعفهای دانشآمروزان در
فعاليتهای یادگيری است .به نظر میرسد ارتباط انجام تکليف در منزل با پيشرفت تحصيلی در استقبال از مشق شب مرؤثر
است .معلمان میتوانند با ارائۀ تکليف از اوقات دانشآموزان بعد از تعطيلی مدرسه بهمنظور یادگيری بهتر استفاده کننرد و
والدین نيز از روند آموزشی فرزندانشان آگاه میشوند .مطالعۀ پژوهشهای انجامشده بين سالهای  1987تا  2003درزمينۀ
رابطۀ بين پيشرفت تحصيلی با تکليف مدرسه نشان داد تمام شرواهد تدیيدکننردۀ رابطرۀ مثبرت تکليرف مدرسره برا پيشررفت
تحصيلی بودهاند شامينزاده وسرمد .)1388 ،تکليف ،همواره بهعنوان یکی از عوامل مهم در شرکلگيری یرادگيری مطررح
بوده است و در هر دوره باتوجهبه نوع برداشت از یادگيری ،شکل و نوع تکليف نيز تفاوت داشته است شسيف.)1391 ،
مشررق شررب بررهمنظور یررادگيری بيشررتر و عميررقتر ازطریررق تکرررار و تمرررین مهارتهررا انجررام میشررود .روانشناسرران و
صاحبنظران تعليم و تربيت معتقدند تکرار یا تمرین خودبهخود اثری در تکميرل یرادگيری نمیتوانرد داشرته باشردگ مگرر
اینکرره بررا انگيزههررای درونرری و محرکهررای بيرونرری تررو م شررود شرضرروی .)1393 ،تکرراليف همانرران محررل مناقشرره بررين
دانشآموزان ،والدین و مربيان است .یک دهه و نيم قبل ،کوپر 1ش )2006تکاليف را کاری تعيينشده ازسوی معلمان بررای
دانشآموزان برای انجام در ساعات غير مدرسه تعریف کرد .کوت 2ش )2004و پاتل 3ش )2007متعاقباً این تعریف را توسرعه
بخشيدند تا نشان دهند مشق شب را معلم تعيين میکند و برر تجربيرات یرادگيری کره در خرارج از کرالس اتفراق میافترد،
نظررارت میکنررد .در فراینررد مشررق شررب دانشآمرروزان ،والرردین و معلمرران نقررش مهمرری در تکميررل تکرراليف و پيشرررفت
دانشآموزان دارد شکوپر .)2006 ،امروزه برخی افراد ،تکاليف را کليد حياتی برای پيشرفت دانشآموزان میبيننرد شارن و
هندرسون .)2011 ،4کوهن 5ش )2006در تعبيری با عنوان «افسانۀ تکاليف »6به تدثير سوء مشق شب بر عالقرۀ کرودک اشراره
کرد و یادآور شد که یادگيری و تکاليف درواقع دانشآموزان را به وابستگی بيشتر به معلمان و والدین وامیدارد .بهگفترۀ
1. Cooper
2. Coutts
3. Pytel
4. Eren & Henderson
5. Kohn
6. myth homework

روایت معلمان دورۀ ابتدایی دربارۀ طرح حذف مشق شب و جایگزینی تکاليف مهارتمحور /..... :امينه محبی امين و رضا جبله 83/

کوپر ،اگر میخواهيد مسئوليت یادگيری مستقل و عالقه به یرادگيری را در دانشآمروزان بيفزایيرد ،تکراليف بایرد طروری
طراحی شوند که اکثر آنها بتوانند آن را تکميل و انجام دهند .بااینحال ،در برخی از جوامع نيز تکليرف شرب هنروز دارای
اهميت است و یکی از عناصر مهم یاددهیریادگيری در نظر گرفته میشود شامرسون و منکن.)2011 ،1
کوهن 2ش )2002معتقد است هيچ تکليفی نباید در سرط ابتردایی بره دانشآمروزان داده شرودگ مگرر اینکره خرود آنهرا
داوطلب باشند و مشق شب برای باهها نامناسب و غيرمولد است .بعضی از معلمان معتقدند کره ایرن اوليرای دانشآمروزان
هستند که بر دادن تکاليف درسی در خانه اصرار دارند .اوليایی که موافق مشق شب هستند ،آن را وسيلهای برای تشرخي
توانایی درسی فرزندانشان میدانند و معتقدند که با نظارت برر تکراليف متوجره میشروند کره آنران ترا چره حرد مطالرب را
آموختهاند و چه کمبودهایی دارند شرضوی .)1393 ،اگر معلمان بياموزند که از روشهایی با مبنای پژوهشی برای افرزایش
تدثير تکاليف استفاده کنند ،میتوانند ازاینطریق به موفقيت وعملکرد بهينۀ دانشآمروزان براسراس تواناییهایشران کمرک
کنند ششراتکار.)2013 ،3
امروزه پيشرفت و گسترش علوم ،بهخصوص علم روانشناسی و توجه خاص انسانها به امر تعليم و تربيت ،باعر

شرده

است تعيين تکليف مهارتمحور از موارد مهم و نقشآفرین در پيشرفت تحصيلی تلقی شود شمحمدی.)1398 ،
برخی از طرحها در ایران نيز بهتازگی زمينهای را برای بازاندیشی در مشقهای سنوتی و حرکت بهسمت مشقهای
مهارتمحور ایجاد کرده است .در سالهای اخير ،در کشور ما مدارس غيردولتی ،بهمنظور تبليغ فعاليتهای آموزشی
خود مدارسی با نامهای مدارس بدون کيف را درراستای ارتقای کيفی آموزش ،حفظ سالمت اجتماعی و جلوگيری از
حمل کيف تدسيس کردهاند .یکی از اهداف این مدارس ،حذف مشق شب در منزل است .انجام تکاليف درسی در
مدرسه و زیر نظر معلم ،با این هدف برنامهریزی شده است که اوالً باهها در منزل فرصت بازی و آزادی بيشتری را پيدا
کنند که درنتيجه به افزایش فعاليتها و رشد اجتماعی منجر میشود و ثانياً کودکان میتوانند با مشارکت یکدیگر و زیر
نظر معلم خود ضمن انجام تکليف درسی به یادگيری مهارتهای اجتماعی بيشتر سوق داده شوند شسبزوار و همکاران،
 .)1394میتوان گفت هدف از این طرح فراهمکردن فرصتی بود تا دانشآموزان همۀ آناه را که قرار است در حيطۀ
دانشی و نگرشی و مهارتی یاد بگيرند ،در مدرسه و کالس درس و با کمک معلمان بياموزند .ازسوی دیگر ،هدف این
بود که دانشآموزان در منزل بتوانند از یادگيریهای پنهان دیگری که ماحصل ارتباط با خانواده ،همساالن و رسانه است،
استفاده کنند.
طرح حذف مشق شب نيز یکی دیگر از طرحهایی است که درراستای تحول در نظام آموزشی بهتازگی در سط
وزارت آموزشوپرورش ایران مطرح و طی بخشنامهای در سال  1397به مدارس معرفی شده است .معاونت آموزش
ابتدایی وزارت متبوع با رویکرد مهارتمحوری و افزایش همسویی و هماهنگی یادگيریها با نيازهای فردی و اجتماعی،
طرح تکاليف مهارتمحور را در دورۀ اول ابتدایی شپایههای اول تا سوم) بهصورت آزمایشی در همۀ مناطق آموزشی
استانهایی که کالسهای با جمعيت  15تا  26نفر دارند ،اجرایی کرد .در این طرح مجموعه فعاليتهای یادگيری جهت
تمرین در مهارتهایی چون خواندن ،نوشتن ،دانش ریاضی ،مشاهدهکردن ،سخنگفتن ،گوشدادن و ...در نظر گرفته
1. Emerson&Mencken
2. Kohn
3. Schrat Carr
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میشود و بخشی از آن در قالب مهارتمحور که مرتبط با مهارتهای موردنياز محيط واقعی زندگی در خارج از کالس
درس است ،ارائه میشود.
همانين دراینباره رضوان حکيمزاده ،معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش معتقد است برنامه و اولویت
این وزارتخانه جایگزینی مشق شب با تکاليف مهارتمحور برای دانشآموزان است .وی در همایش گردهمایی مدیران
ابتدایی آموزشوپرورش در بوشهر ش )1397با بيان اینکه باهها سالها رونویسی کردند ،اما فارغالتحصيل مدرسه ما
نمیتواند یک صفحه نظر خود را بنویسد و خلواقيت ندارد ،افزود« :در طرح تکاليف مهارتمحور قصد داشتيم بهسمت
مهارتهای خواندن و نوشتن حرکت کنيم .یعنی امروز افراد یک مهارت ساده مانند گرفتن اندازۀ یک پرده را بلد نيستندگ
اما این مهارتها را باهها باید ازطریق دست ورزی و مهارت یاد بگيرند .بسياری از کودکان روخوانی میکنند ،اما
خواندن یاد نگرفتند و نمیتوانند حرف بزنند و تفکر انتقادی داشته باشند» شحکيمزاده.)1397 ،
پژوهشهای داخلی و خارجی انجامشده دراینزمينه نيز نمایانگر وجود نگرشهای متفاوتی دربارۀ مشق شب است.

برای مثال ،نتایج پژوهش نراقیزاده و همکاران ش )1395با عنوان بررسی تکليف شب در عملکرد تحصيلی دانشآموزان
ابتدایی از دیدگاه معلمان  ،نشان داد اکثریت معلمان معتقدند تکليف شب بر ابعاد شناختی ،مهارتی و عاطفی عملکرد
تحصيلی دانشآموزان ابتدایی تدثير زیادی دارد .بتس 1ش )2011پژوهشی با عنوان نقش مشق در بهبود کيفيت مدرسه انجام
داد .وی با مطالعۀ  314دانشآموز مقطع ابتدایی د ر کشور فنالند دریافت که رابطۀ مثبتی بين فعاليتهای تکليف شب و

خودکارآمدی و مسئوليت برای یادگيری وجود دارد .آدبول 2ش )2017در پژوهشی با عنوان بررسی تدثير مشق شب
تعيينشده بر پيشرفت دانشآموزان که بر روی  80دانشآموز در مقطع متوسطه در دو گروه 40نفری انجام شده بود ،نشان
داد پيشرفت دانشآموزانی که تکاليف خانگی دریافت کرده بودند ،بيشتر از دانشآموزانی است که به آنها تکاليف شب
داده نشده بود .کوپر 3ش )2010پژوهشی با عنوان نقش مشق شب در بهبود کيفيت مدارس ارائه داد .او با مطالعۀ 174
دانشآموز مقطع ابتدایی نشان داد اگرچه ممکن است مشق شب برای برخی دانشآموزان ،بهخصوص برای دانشآموزان
با انجامدادن کار در سط باال و پایين مفيد باشد ،برای دانشآموزان متوسط نتيجۀ معکوس دارد.
همانگونه که مالحظه میشود ،مشق شب دارای نقش مهمی در یادگيری دانشآموزان است .باتوجهبه طرحی که
وزارت آموزشوپرورش کشورمان برای حرکت بهسمت بهرهگيری از تکاليف مهارتمحور و حذف مشقها با رویکرد
سنوتی ارائه کرد ،هدف از انجام این پژوهش شناخت دیدگاه معلمان ابتدایی دربارۀ این طرح است .معموالً برنامههای
درسی قصدشدهای که برای اجرا به مدارس ارسال میشود ،ارتباط تنگاتنگی با معلمان و دیدگاه آنان دارد .یعنی تا زمانی
که معلم شناخت درستی از طرحها نداشته باشد و آمادگی و آگاهی الزم را درزمينۀ طرحهای نوظهور در
آموزشوپرورش نداشته باشد ،نمیتوان از اجرایی شدن مؤثر طرح اطمينان داشتگ بنابراین ،پژوهش حاضر بهدنبال بررسی
و شناخت دیدگاه و تجربۀ زیستۀ معلمان از این طرح است .تاکنون پژوهشی که بهروش کيفی به بررسی دیدگاه معلمان
دورۀ ابتدایی دربارۀ این طرح پرداخته باشد ،صورت نگرفته است.

1. Betts
2. Adebule
3. Cooper
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روش پژوهش
در پژوهش حاضر از روش پدیدارشناسی که روشی کيفی است ،استفاده شد .هدف پدیدارشناسی توصيف ایدههای
خاص ،اشيا و تجربيات زندگی بههمانصورتی است که ظاهر میشوند شاسترابرت و کارینتر .)1999 ،1هدف از انتخاب
مشارکتکننده در پژوهشهای پدیدارنگاری انتخاب مشارکتکنندگانی است که تجربۀ زیستهای دارند که موردتوجه
این مطالعۀ خاص است و این مشارکتکنندگان مایلاند دربارۀ تجارب خود صحبت کنند .همانين ،این
مشارکتکنندگان باید آنقدر متفاوت باشند که امکان دستیابی به روایتهای غنی و منحصربهفرد دربارۀ یک تجربۀ
خاص فراهم آید شامامی سيگارودی و همکاران .)1391 ،مشارکتکنندگان این پژوهش  30نفر از معلمان مشغول به
تدریس در مدارس مقطع ابتدایی شپایۀ اول تا سوم) شهر سبزوار بودند .شيوۀ نمونهگيری ،نمونهگيری هدفمند 2از نوع
قضاوتی 3بود .این روش انتخاب آگاهانۀ شرکتکنندههای خاص توسط پژوهشگر است .در این روش ،شرکتکنندهها
را پژوهشگر دستاين میکندگ چراکه یا بهصورت مشخ

دارای ویژگی یا پدیدۀ موردنظر هستند یا غنی از اطالعات در

موردی خاص هستند شجاللی .)1391 ،برای انتخاب معلمان ابتدا طی تماسهای تلفنی و حضوری با مدیران مدارس برای
آشنایی با طرح هماهنگ شد و مدارسی انتخاب شد که از مطرحشدن جایگزینی مشقهای سنوتی با تکاليف مهارتمحور
آگاهی داشتند و پژوهشگر توضيحات تکميلی را نيز در این فرایند به معلمان ارائه کرد .نمونهگيری تا اشباع اطالعات
یعنی زمانی که ادامۀ مصاحبه هيچ دادۀ جدیدی را به دادههای پيشين اضافه نکرد ،ادامه یافت .از  30مشارکتکنندۀ
پژوهش ،سابقۀ تدریس  10نفر بين  1تا  10سال 14 ،نفر بين  10تا  20سال و  6نفر بين  20تا  30سال بود 23 .نفر از آنها
مدرک ليسانس و  7نفر مدرک فوقليسانس داشتند .همانين 19 ،نفر مرد و  11نفر زن بودند .بهمنظور گردآوری دادهها
از ابزار مصاحبۀ نيمهساختاریافته استفاده شد .مصاحبهها با روش نظامدار منسوب به استراوس وکوربين 4در سه مرحلۀ
کدگذاری باز ،محوری و گزینشی تحليل شد .ب اساس این رویکرد ،تحليل مصاحبهها در چند سط انجام گرفت .در
مرحلۀ کدگذاری آزاد ،پژوهشگر متون موردنظر شمتن مکتوب مصاحبهها) را بهدقت خواند و به اجزای کوچکتری
تقسيم کرد .این اجزا در یک فرایند دائمی مقایسه ،مفهومپردازی و مقولهبندی شدند .در کدگذاری محوری ،مقولههایی
که در مرحلۀ پيشين شناسایی شده بودند ،نظم بيشتری یافتند و با ترکيب جدیدی به یکدیگر مرتبط شدند .این فرایند
بهاینشکل صورت پذیرفت که مقولههای کلیتر شناسایی شد و ارتباط آنها با هم روشن شد .درنهایت ،یک کد
گزینشی که درواقع روایتی از جمعبندی یافتههای پژوهش است ،با عنوان لزوم وجود مشق شب و جایگزینی هوشمندانۀ
تکاليف مهارتمحور طرح ارائه شد .برای تدمين اعتبار یافتهها از معيارهای چهارگانۀ منسوب به لينکلن و گابا 5ش)1985
استفاده شد .آنها با عنوان قابليت اعتماد 6از رعایت چهار معيار شامل باورپذیری شاعتبار ،)7انتقالپذیری ،8اطمينانپذیری

9

و تدیيدپذیری 10در پژوهشهای کيفی نام بردهاند .در این پژوهش برای دستیابی به اعتبار پژوهش از تکنيک کنترل

1. Strebubert& Carpenter
2. Purposive Sampling
3. Judgmental Sampling
4. Straus & Corbin
5. Lincoln & Guba
6.Trustworthiness
7. credibility
8. transferability
9. dependability
10. confirmability
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ازسوی اعضا 1استفاده شد .مشارکتکنندگان در پژوهش ،موجهترین افراد برای تعيين قابليت اعتماد هستند .در این
پژوهش ،رونوشت مصاحبه و گزارشی از پرسشهای مطرحشده و پاسخهای مطولعان در اختيار آنان قرار میگرفت.
سپس اصالحاتی که آنان در متن مصاحبه انجام داده بودند ،در نظر گرفته میشد .رسيدن به قابليت انتقال با استفاده از
تکنيکهایی مثل توصيف غنی 2از مجموعه دادههای مطالعهشده در طول گردآوری دادهها ،استفاده از رویههای ویژۀ
کدگذاری و تحليل نمادها ،نشانهها و سایر موارد در مرحلۀ تحليل داده که به اطمينان از قابليت انتقال کمک میکند
شآندریاس )2003 ،3صورت میپذیرد .در این پژوهش برای قابلانتقالبودن از توصيف فربه استفاده شدگ ازاینرو تالش
شد تمام جزئيات پژوهش از نمونهگيری تا فرایند گردآوری و تحليل دادهها بهطور کامل شرح داده شود .برای
دستیابی به قابليت اطمينان از روش توصيف همتایان 4استفاده شد .بدینمنظور ،یافتهها در مراحل مختلف در اختيار یک
نفر از مطولعان تعليم و تربيت قرار گرفت .قابلتدیيدبودن به عينيت نتایج مطالعه اشاره دارد و با همخوانی نظر دو فرد
مستقل راجعبه دقت ،ارتباط و معنی دادهها سنجيده میشود شمحسنپور.)1390 ،
یافتههای پژوهش
پس از پيادهکردن مجموع مصاحبه با معلمان ابتدایی ،مضامينی شناسایی و استخراج شد که درادامه ارائه شده است.
در جدول  1نيز نمونهای از کدگذاری باز ،محوری و گزینشی حاصل از یافتههای پژوهش ارائه شده است.
جدول  :1نمونهای از کدگذاری باز ،محوری و گزینشی حاصل از یافتههای پژوهش
کدگذاری باز

کدگذاری محوری

 لزوم بازاندیشی در محتوای کتابهای درسی اهميت مهارتمحوری در برنامۀ درسی لزوم تغيير دیدگاه اوليا و مربيان دربارۀ مشق شب لزوم اختصاص فضای مناسب به انجام تکاليف لزوم کاهش جمعيت کالس -لزوم افزایش امکانات و تجهيزات مدرسه

 -1لزوم تدارک بسترهای الزم
برای اجرای طرح

 لزوم طراحی مشقهای مهارتمحور لزوم آمادهکردن دانشآموزان لزوم کاهش حجم کتابهای درسی لزوم آموزش به معلم و والدین افزایش مهارت دانشآموزان افزایش خودنظمدهی دانشآموز -ایجاد خودمدیریتی

 -2بروز قابلیتهای فردی مثبت

 توانایی حل مسئله در دانشآموز -مسئوليتپذیری دانشآموز

1. Member check
2. thick description
3. Andreas
4. peer debriefing
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کدگذاری باز

کدگذاری محوری

کمشدن فرصت تمرین و تکرارکاهش ميزان یادگيری سردرگمی دانشآموز در منزل مختلشدن یادگيری-کمشدن دانش و مهارت دانشآموز

 -3ایجاد مشکالت یادگیری

 ضعف مهارتهای نوشتاری در دانشآموزکمسوادی دانشآموز ایجاد ضعف در دورههای بعدی تحصيلی افزایش فرصت بازی در منزل توجه بيشتر به سطوح نگرشی و مهارتی دانشآموز -فرصت کشف استعدادها و خلواقيت دانشآموز

 -4امکان فراغت بیشتر دانشآموز

 افزایش فرصت مطالعه و تحقيق در منزل-آشنانبودن معلمان با مشقهای مهارتمحور

 -5آشنانبودنِ معلمان و والدین با

 -آشنانبودن والدین با مشقهای مهارتمحور

طرح

 آگاهی والدین از وضعيت تحصيلی دانشآموز درصورت وجود مشق شب درگيرشدن خانواده در انجام تکاليف مهارتمحور افزایش ارتباطات خانوادگی -زمينهسازی برای دستورزی و مهارتآموزی توسط والدین

 -6همکاری بیشتر والدین و
دانشآموز

 بازخورد والدین دربارۀ عملکرد دانشآموز کمبود وقت برای انجام تکاليف در مدرسه حجم زیاد محتوای درسی و نبود فرصت تمرین و تکرار در مدرسه تعداد زیاد دانشآموزان و نظارتنداشتن معلم بر نحوۀ انجام مشق در کالس -حواسپرتی و تمرکزنداشتن بهدليل شلوغی کالس در فرایند انجام مشق شب

 -7نبود شرایط الزم برای انجام
مشق شب در مدرسه

 نبودِ نظارت کامل معلم بر نحوۀ انجام مشق دانشآموزان در کالس عالقهمندشدن دانشآموز به مشق شب کاهش خستگی و دلزدگی دانشآموز نزدیککردن درسها به زندگی خانوادگی و اجتماعی یادگيری مهارتهای اجتماعی -یادگيری همکاری با معلم و والدین

 -8رشد مهارتهای اجتماعی در
دانشآموزان و ایجاد اشتیاق
تحصیلی

 یادگيری روابط اجتماعی اشتياق بيشتر به مشقهای مهارتمحور نقشآفرینی مشق شب صرفاً در حوزۀ دانش لزوم جایگزینی تکاليف مهارتمحور لزوم پرورش مهارتهای زندگی -لزوم پرورش نگرشهای دانشآموز

 -9لزوم توجه بیشتر به پرورش
حیطۀ نگرشی و مهارتی
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یافتههای این پژوهش نمایان گر یک کد اصلی شکد انتخابی) است .تمامی کدهای باز و محوری این پژوهش که از
مصاحبه با معلمان دورۀ ابتدایی به دست آمد ،به لزوم وجود مشق شب و جایگزینی هوشمندانۀ تکاليف مهارتمحور
اشاره دارد .هرکدام از مقولههای اصلی در ادامۀ مقاله توضي داده میشود:
 -1لزوم تدارک بسترهای الزم برای اجرای طرح :برای ایجاد هرگونه تغيير ،ابتردا بایرد زمينرهها و بسرترهای
الزم برای اجرای آن آماده شود .در آموزشوپرورش نيز هرگونه تغيير در ساختار برنامهها و یرا اهرداف آموزشری نيازمنرد
بررسی زمينههای مربوطه است .در تغيير مشقهای دانشمحور به مهارتمحور ،وجود مجموعرهای از شررایط الزم بره نظرر
میرسد .در مصاحبههای بهعملآمده از معلمان دورۀ ابتدایی به نکاتی دربارۀ ایجاد زمينههای الزم برای حذف مشرق شرب
اشاره شده است .برای مثال ،معلم شمارۀ  14میگوید« :برای اجراشدن این طرح و اینکه دانشآمروز تکراليف را بيشرتر در
مدرسه انجام دهد و در منزل فراغت بيشتری داشته باشد ،باید فضای کالس مجهزتر شود .وقتی هنوز هزینههای مدارس بره
جای خرید وسایل کمکآموزشی ،صرف بازسازی مدارس و سایر امرور میشرود ،اجررای ایرن طررح برا مشرکل روبرهرو
میشود».
معلم شمارۀ  20دراینباره معتقد است« :برای اجرای این طرح ،حجم کتابهای درسی باید کاهش یابد و سراعاتی کره
دانشآموز در مدرسه میگذراند ،باید بيشتر شود» .درهمينراستا ،معلم شمارۀ  17معتقرد اسرت« :اجررای ایرن طررح بررای
مدارسی که تعداد دانشآموزان کم است و معلم میتواند به همه رسيدگی کند ،عملی اسرت و اینکره تکنولروالی الزم در
همۀ مدارس فراهم شود» .همانين ،معلم شمارۀ  7معتقد است« :حذف مشق شب درصورتی مؤثر است که بتروانيم طرحری
جایگزین مشق شب کنيم که باع

خلواقيت دانشآموزان شود».

دیدگاه معلمان نشاندهندۀ این موضوع است که همۀ آنها بر لزوم ایجراد بسرترهای الزم بررای حرذف مشرقهای شرب
سنوتی تدکيد دارند و معتقدند برای حرکت بهسمت تکاليف مهارتمحور باید پيشزمينههایی آماده و تدارک دیرده شرود.
این بسترسازی میتواند شامل تجهيزات و امکانات مدرسه تا برنامۀ درسی مدارس و آموزش والدین و دانشآموزان شود.
 -2بروز قابلیتهای فردی مثبت :از دیدگاه معلمان ،مشق شب فرصتی برای تمرین و تکررار و یرادگيری فرراهم
میکند و نمیتوان آثرار مثبرت مشرق شرب و قابليتهرایی را کره ایجراد میکنرد نادیرده گرفرت .درصرورتیکه مشرقهای
مهارتمحور نيز در آموزش جریان یابد ،این آثار مثبت محسوستر خواهد بود .معلمان این پژوهش معتقدند مشقها زمينرۀ
بروز انواعی از قابليتها را در دانشآموزان ایجاد میکند .مثالً معلم شمارۀ  3معتقد اسرت« :تکراليف هدفمنرد بره اصرالح،
تعميق و توسعۀ یادگيری منجر میشود .پس نمیتوان این ظرفيت بیبدیل را نادیده گرفت .البته مشقهای بیهدف و صرفاً
رونویسی باع

بيزاری و دلزدگی از درس و مدرسه خواهد شد».

معلررم شررمارۀ  20بيرران میکنررد« :تکرراليفی کرره در منررزل انجررام میشررود ،میتوانررد موجررب افررزایش خررودنظمدهی و
خودمدیریتی و سازماندهی بهتر زمان و جستوجوی بيشتر شود و درنتيجه توانرایی حرل مسرئله را تقویرت میکنرد .مشرق
شبهای مهارتمحور به دانشآموزان مسئوليتپذیری را آمروزش میدهرد و برر مهارتهایشران افرزوده میشرود» .معلرم
شمارۀ  26نيز میگوید« :اگر تکاليف مهارتمحور باشد ،افراد بعد از فارغالتحصيلی خودشان کارآفرین میشوند .مرثالً در
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درس ریاضی بهصورت کراربردی میتروان از بارهها خواسرت ترا مرثالً برا مقایسرۀ مقردار مصررف خرانوار در قب

هرا در

دورههای مختلف دربارۀ هزینهها و قيمتها نکاتی را یاد بگيرند».
 -3بروز مشکالت یادگیری :در بين صاحبنظران ،دربارۀ اثربخشی مشق شربْ مخالفتهرا و موافقتهرایی وجرود
دارد .عدهای از موافقانِ تکليف شب معتقدند که ازطریرق مشرق شرب میتروان بره ایجراد فضرایی بررای یرادگيری ،تثبيرت
آموختهها و فراهمکردن زمينهای برای ابراز خلواقيت پرداخت .این در حالی است که عدهای دیگر از مخالفان معتقدند کره
آثار منفی این مسئله میتواند شامل بيرزاری دانشآمروز از درس و مدرسره و درنظرنگررفتن اسرتعداد دانشآمروزان شرود.
همانين ،عدهای معتقدند انجام تکاليف وسيلهای برای هماهنگی فعاليتهای اوليای مدرسه و اوليرای دانشآمروز میشرود
شاسماعيلپور .)1394 ،از دیدگاه معلمان این پژوهش ،حذف مشق شب و جایگزیننکردن مشقهای مهارتمحور مناسب،
آثار منفی را درقالب بروز مشکالت یادگيری بهدنبال خواهد داشت .معلم شرمارۀ  4دراینبراره میگویرد« :برا اجررای ایرن
طرح و حرکت بهسمت تکاليف مهارتمحور ،فرصت تمرین و تکرار درقالب مشقهای نوشتاری ممکن است کم شرود و
تمرکز و توجه آنها دراینباره ضعيف میشرود .آثرار منفری آن بررای پایرههای براالتر ،ضرعف در مهارتهرای نوشرتاری و
روخوانی خواهد بود».
معلم شمارۀ  5معتقد است« :دانشآموزان درصورتیکه صرفاً مشق شب را در مدرسره انجرام دهنرد و در منرزل برهدنبال
تکاليف مهارتمحور باشند ،ممکن است دچار سرردرگمی شروند .برهدليل اینکره در مدرسره برا سربک تردریس معلرم بره
یادگيری می پردازد و در منزل باید از کمک والدین بهره بگيردگ بنابراین ،در این بين ممکن است دچار سردرگمی شود».
 -4امکان فراغت بیشتر دانشآموز :برا بهرهگيرری از تکراليف مهرارتمحور اوقرات فراغرت بيشرتری در اختيرار
دانشآموزان قرار میگيرد .معلم شمارۀ  8دراینباره میگوید« :وقت و زمان یک کودک را که باید در خرارج از مدرسره
به دور از استرس و اضطراب بازی کند و در حين بازی کشف و زندگی کنرد ،برا حرذف مشرقهای بیهردف و روترين و
جایگزینی مهارتمحوری باز میگردانيم .آثار مثبت داردگ چراکه مشق شب سنوتی بيشتر سط دانش را دربر میگيرد و برا
حذف آن زمان بيشتری در خدمت سطوح نگرش و مهارت قرار میگيرد و طبيعتاً تقویت سرطوح نگررش و مهرارت آثرار
مثبتی در دورههای بعد دارد».
معلم شمارۀ  11میگوید« :اوقات فراغتی که دانشآموز درصورت اجراییشدن این طرح پيدا میکند ،زمينۀ شناسرایی
انواع اسرتعدادها و خلواقيرت وی را فرراهم میکنرد .معمروالً در تکراليف مهرارتمحور انرواع هوشهرای چندگانره درگيرر
میشود» .معلمان در این پژوهش معتقدند درصورت حذف مشقهای سنوتی ،دانشآموز در منزل با داشرتن اوقرات فراغرت
بيشتر میتواند زمينۀ پرداختن به عالیق و رشد مهارتها را داشته باشد.
 -5ناآشنایی معلمان و والدین با تکالیف مهارتمحور :مقاومرت دربرابرر تغييرر همرواره یکری از چالشهرای
اجرای طرحهای نوآورانه بوده است .در طرح حذف مشق نيز معلمان و والدین مقاومتهایی را در اجراییشدن این طررح
دارند .این مقاومتها میتواند دالیل متفاوتی داشته باشد که یکی از آنها آشنانبودن معلمان و والدین با نحروۀ اجررای ایرن
طرح و طراحی تکاليف مهارتمحور است .والدین نيز بهدليل آشنانبودن با نحوۀ اجرای طرح جدید و الزامرات آن ممکرن
است مقاومتهایی داشته باشند.
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معلم شمارۀ  7دراینباره میگوید« :برخی از خانوادهها باتوجهبه اینکه آشنایی الزم را با این طررح ندارنرد و ازآنجاکره
یکی از الزامات طرحْ فعاليت و نقشآفرینی بيشتر خانواده در کمک به دانشآموزان در انجام تکاليف مهارتمحور است،
ممکن است مقاومتهایی داشته باشند .در مدرسه هم معلمان باید تالش بيشتری نسربت بره گذشرته داشرته باشرند و ممکرن
است موجب بروز مخالفتهایی در رویارویی با این طرح باشند» .معلم شمارۀ  3نيز دراینباره میگویرد« :اگرر قررار باشرد
تکاليف مهارتمحور و خلواقانه اجرا شود ،باید حتماً آموزشهای الزم به معلمين هم داده شود تا این طرح قابلاجرا باشرد.
بهنظرم حتی خانوادهها هم باید آموزشهای الزم را دریافت کنند ترا آمروزش دوسرویه و اجرایری شرود» .همانرين ،معلرم
شمارۀ  16معتقد است« :ناآگاهی والدین دربارۀ این طرح باع

بروز مخالفت برخی خانوادهها شده استگ چون خانوادهها

به روش مشق شب سنوتی دانشآموزان عادت کردهاند و این تغيير رویه کمی سخت است».
 -6همکاااری بیشااتر والاادین و دانشآمااوز :در انجررام تکرراليف مهررارتمحور یکرری از آثررار مثبررت میتوانررد
فراهمکردن زمينرۀ ارتبراط نزدیرکتر خرانواده برا دانشآمروزان باشرد .هنگرامی کره دانشآمروز از والردین بررای انجرام و
تکميررلکردن تکرراليف کمررک میخواهررد ،پویررایی و نشرراطی در ارتباطررات خررانوادگی ایجرراد میشررود .معلررم شررمارۀ 18
دراینباره میگوید« :یکی از آثار مثبتی که مشق شرب دارد ایرن اسرت کره خانوادههرا از وضرعيت تحصريلی بارهها مطولرع
میشوند و مشکالت یادگيری باهها در فرایند انجام مشق شب بهکمک والدین شناسرایی میشرود» .معلرم شرمارۀ  12نيرز
بيان میکند« :تکاليف مهارتمحور ازآنجاییکره دانشآمروز را درگيرر فعاليتهرای خلوراق و کراربردی میکنرد ،نيراز بره
حمایت و کمک خانواده دارد .مثالً وقتی از باهها خواسته میشود آثار تاریخی شهر خود را معرفی کنند ،دانشآموز نيراز
به همراهی والدین دارد» .معلم شمارۀ  13نيز میگوید« :ازطریق تکاليف مهارتمحور زمينرۀ دسرتورزی بارهها و تجربرۀ
خيلی از مواردی که در گذشرته در مردارس توجره کمترری بره آن میشرد ،فرراهم میشرود .مرثالً وقتری مرا از دانشآمروز
میخواهيم نقش مسجد محلۀ خود را در برگزاری مراسمهای مذهبی و فرهنگی گزارش دهد ،زمينۀ ارتبراط دانشآمروز را
با محيط بيرون و درک وقایع اطراف فراهم کردهایم».
 -7نبود شرایط الزم برای انجام مشق شب در مدرسه :یکی از موضوعاتی که در طرح حذف مشق شب
ازسوی آموزشوپرورش کشور اعالم شد ،کمکردن مشق در منزل و انجام آن در مدرسه بود .درواقع ازاینطریق تصور
میشد دانشآموز مشقهای خود را داخل کالس انجام دهد و در منزل فراغت بيشتری داشته باشد .اجرای این ایده و
پيادهسازی آن با مشکالتی روبهرو است که درادامه معلمان به برخی از آن اشاره میکنند .معلم شمارۀ  14میگوید:
«انجام مشقهایی که جنبۀ تمرینی و یادگيری دارد ،بهدليل محتوای زیاد و کمبود وقت و تعداد زیاد دانشآموزان خيلی
در مدرسه ممکن نيست» .معلم شمارۀ  16نيز معتقد است« :معلم نمیتواند نظارت کافی بر روند انجام مشقها در مدرسه
داشته باشد .بازخورد و تمرین و تکرار به صرف زمان و همراهی با دانشآموز نياز داردگ اما معلم بهتنهایی در مدرسه این
وظيفه را نمیتواند انجام دهد» .معلم شمارۀ  24میگوید« :دانشآموزان برای نوشتن مشقها و مطالعه به مکان ساکتی
احتياج دارند و در مدرسه چون تعداد دانشآموزان زیاد است ،ممکن است باع

حواسپرتی آنها شود».

 -8رشد مهارتهای اجتماعی در دانشآموزان و ایجاد اشتیاق تحصیلی :یکی از اهداف طررح تکراليف
مهارتمحور ،رشد دانشآموز در ساحتهای مختلف تربيتی است .یکی از ساحتهای مهم ،حوزۀ تربيت اجتماعی اسرت
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که ازطریق انجام تکاليف مهارتمحور گامهایی دراینراستا برداشته میشود .انجام این تکاليف نيازمنرد تعامرل و شرناخت
محيط اطراف و کمکگرفتن از بزرگترها برای تکميرل آن اسرت .معلرم شرمارۀ  29دراینبراره میگویرد« :ازآنجاییکره
تکاليف مهارتمحور نيازمند همکاری با والدین و سایر اعضرای خرانواده اسرت ،زمينرۀ رشرد مهارتهرای اجتمراعی را در
دانشآموزان فراهم میکند».
معلم شمارۀ  30نيز معتقد است« :جایگزینی تکاليف مهارتمحور به جای مشرقهای سرنوتی و تکرراری از خستهشردن و
دلزدگی دانشآموز جلوگيری میکند» .معلرم شرمارۀ  15نيرز میگویرد« :تکراليف مهرارتمحور دانشآمروز را برا مسرائل
اجتماعی و محيط اطرافش آشنا میکند و فرصت تجربۀ واقعيتهرای محيطری را بررای وی فرراهم میکنرد .مرثالً وقتری از
دانشآموز میخواهيم مهمترین مشاغل شهر خود را معرفی کند ،وی با محريط اطررافش بيشرتر آشرنا میشرود» .همانرين،
معلم شمارۀ  6بيان میکند« :وقتی دانشآموز به جای مشقهای تکراری که عالقۀ کمتری به آن دارد ،با مجموعه تکراليفی
روبهرو میشود که برای حل و تکيملکردن آنها باید از محيط کتاب و مدرسه فراتر رفت و درگيرر تحقيرق و جسرتوجو
در محيط شد ،اشتياق بيشتری هم به یادگيری پيدا میکند و از آن لذت میبرد».
 -9لزوم توجه بیشتر به پرورش حیطۀ نگرشای و مهاارتی :در نظامهرای آموزشری معمروالً حيطرۀ دانشری از
اهميت و تدکيد بيشتری برخوردار است .توجه به پرورش حيطهشناختی در دانشآموزان یکی از کارکردهرای اصرلی نظرام
آموزشوپرورش کشور است .معموالً مشقهای شب سنوتی نيز بر پرورش حيطۀ دانشی و شناختی کمرک میکنرد .ایرن در
حالی است که ممکن است از پرورش و توجه به حيطۀ عاطفی و نگرشی غفلرت بره عمرل آیرد .تکراليف مهرارتمحور برا
هدف درگيرکردن هر سه حيطۀ یادگيری سعی در پرورش حيطرۀ عراطفی و مهرارتی در دانشآمروزان عالوهبرر توجره بره
حيطۀ دانشی دارد.
معلم شمارۀ  27معتقد است« :نباید هدف از مشق شب فقط سياهکردن دفتر باشدگ چون نتيجۀ خوبی ندارد.
درگيرکردن حيطۀ عاطفی به این معنا است که دانش آموز دربارۀ تکليف خود احساس عالقه و مسئوليت داشته باشد و
ال وقتی از دانشآموز خواسته میشود تا دربارۀ احترام به والدین
تمام سعی خود را برای بهترانجامدادن آن صرف کند .مث ً
یک داستان کوتاه بنویسند ،زمينۀ درگيرکردن حيطۀ عاطفی آنان را فراهم کردهایم» .همانين ،معلم شمارۀ  29معتقد
است « :الزمۀ یادگيری ،تمرین و تکرار در خانه و مدرسه استگ پس باید تکاليف مهارتمحور داده شود .حتی باید
تمرینهایی را جهت تغيير نگرشهای دانشآموزان طراحی کنيم .مثالً وقتی از باهها میخواهيم آثار روزهداری را در
مصاحبه با بزرگترها گزارش کنند ،شرایطی برای ایجاد نگرشهای مطلوب درزمينۀ تربيت دینی فراهم میکنيم».
نتیجهگیری
بدون تردید ،مشق شب باع

پایدارشدن یادگيریها و آموزشهای کودکان دبستان میشودگ ولی نباید فراموش کنيم

که کودک دبستانی هنگام نوشتن مشق شب ،در حال گذراندن زندگی خود نيز هستگ پس مشق شب باید با زندگی او
تناسب داشته باشد .تکليف ،تمرینی است درزمينۀ آناه دانش آموز در کالس فراگرفته است و فقط در همين جایگاه
میتواند نتيجۀ یادگيری را برای او دربر داشته باشد شفرخی و همکاران .)1394 ،یافتههای این پژوهش نشان داد بسترهای
الزم برای اجرای طرح باید تدارک دیده شود .معلمان باید ابتدا به درک و شناخت درست از اهداف نظام آموزشی دست
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یابند و به این باور نيز برسند که دانشآموزان در سایۀ تکاليف درسی فعال ،میتوانند به اهداف نظام آموزشی دست یابند
تا بتوانند تکاليف مناسبی را برای دانشآموزان برای رسيدن به اهداف برنامهریزی کنند شرئيسدانا.)1394 ،
یکی از یافتههای این پژوهش ایجاد قابليتهای فردی مثبت در دانشآموزان ازطریق انجام مشق شرب اسرت .تکراليف
درسی فعال که همسو با دیدگاههای انسانگرایی ،رشدگرایی و سازندهگرایی است ،بره بهبرود عادتهرای خروب و دقرت
دانشآمروزان کمرک میکنرد شاسرماعيلپور .)1394 ،یافترههای پرژوهش نشران داد مشرقهای شرب جهرتدار و تکرراليف
مهارتمحور سبب بروز قابليتهای فردی در دانشآموزان میشود .مطرابق ایرن یافتره ،کروپر و همکراران ش )2006نيرز در
پژوهش خود به اثرات بالقوۀ مشق شب شامل بهبود نگرش به مدرسه ،مهارتهای مطالعۀ بهترر ،جهرتدهی و نظرم بيشرتر،
سازماندهی بهتر زمان ،کنجکاوی بيشتر و حل مسئله اشاره کردهاند .در پژوهش رحمتپسرند و همکراران ش )1398نيرز برا
عنوان تدثير تکليف شب در پيشرفت تحصيلی دانشآموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان نشان داده شرد کره اکثریرت معلمران
معتقد بودند تکليف شب بر هر چهار عامل پيشرفت تحصيلی ارائۀ تکليف ،توانایی دانشآموزان ،سبک زندگی و خلواقيت
مؤثر است .یافتههای پژوهش بمبنوتی 1ش )2011که نشان داد رابطرۀ مثبتری برين فعاليتهرای مشرق شرب و خودکارآمردی،
مسئوليت برای یادگيری و فرایندهای خودتنظيمی وجود دارد نيز مطابق با پژوهش حاضر است.
یکی دیگر از یافتههای این پژوهش این است که حذف بدون برنامۀ مشق شب و طراحی و جرایگزیننکردنِ تکراليف
مهررارتمحور سرربب ایجرراد مشررکالت یررادگيری میشررود .کرروپر و والنتررين ش )2001نيررز در پررژوهش خررود نشرران دادنررد
متفاوتبودن فنون آموزشی معلمان و والدین باع

گيجشدن کودکان میشود.

امکان فراغت بيشتر دانشآموز نيز درصورت طراحی تکراليف دقيرق و مهرارتمحور امکانپرذیر اسرت و دانشآمروز
میتواند به یادگيری خيلی از مهارتهای زندگی در اوقات فراغت خود دست یابد .تکليف درسی نامناسب و فراوان مرانع
دسترسی دانشآموزان به اوقات فراغت و فعاليتهای گروهی میشود .ناآشنایی معلمان و والدین با تکاليف مهرارتمحور
نيز از یافتههای پژوهش حاضر است .به نظر میرسد تکليف شب عراملی اسرترسزا بررای دانشآمروز و والردین آنهاسرت.
ازطرفی ،والدین دانشآموزان بدون تکليف شب نيز از نوعی استرس نهفته رنرج میبرنرد کره شراید برهدليل آگراهنبودن از
ميزان آموختههای فرزند خود باشدگ هرچند مطالعات بيشتر دراینزمينه الزم است شآقامحمدحسنی و همکاران.)1399 ،
همکاری بيشتر والدین و دانشآموز نيز یکی دیگر از یافتههای این پژوهش است .معلمران ایرن پرژوهش معتقدنرد کره
ارائۀ تکاليف مهارتمحور و تغيير رویکرد از مشقهای سنوتی به ارتباط بيشرتر دانشآمروزان برا والردین منجرر شرده اسرت.
مطابق با این یافته ،بهرامی و حسينی ش )1397در پژوهش خود نشان دادند دانشآموزان معمروالً یکچهرارم از شربانهروز را
صرف آموختن و فعاليتهای یادگيری در مدارس میکنند که باتوجهبه حجم باالی مطالب درسی و کمبرود وقرت ،معلرم
برای تکميل آموزش ناگزیر به تعيين فعاليتهایی برای کار در منزل میشود .این امرر سربب تثبيرت و توسرعۀ آموخترههای
دانشآموزان میشود .ازسوی دیگر ،باع

ارتباط بيشتر افرراد خرانواده بهصرورت غيرمسرتقيم و مسرتقيم در امرر یرادگيری

فرزندان میشود .کوپر و همکاران ش )2006نيز در پژوهش خود از آثار مثبت مشق شرب بره ارتبراط برين خانره و مدرسره و
عالقهمندی والدین به پيشرفت تحصيلی دانشآموزان اشراره کردنرد .پرژوهش کروپر ،ليندسری و نرای 2ش )2000نشران داد
1. Bembenutty
2. Cooper, Lindsay & Nye
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حمایت و طرفداری والدین از استقالل عمل دانشآموزان با پيشررفت تحصريلی و انجرام کامرل تکراليف درسری رابطرهای
مثبت دارد .نبرودِ شررایط الزم بررای انجرام مشرق شرب در مدرسره یکری دیگرر از یافترههای ایرن پرژوهش اسرت .یکری از
چالشهای موجود درزمينۀ مدیریت مشرق شرب ،چگرونگی فراهمکرردن محيطری آرام و مناسرب بررای انجرام کرار اسرت
شهونگ و ميلگرام .)1999 ،1مشکل بعدی به ایجاد شرایطی مربوط میشود که به کاهش حواسپرتی دانشآمروزان منجرر
میشود شليون و ریااردز.)1989 ،2
رشد مهارتهای اجتماعی در دانشآموزان یکی دیگر از یافتههای پژوهش اسرت .تکراليف درسری مناسرب میتوانرد
مهارتهای مشارکتی و اجتماعی را در دانشآموزان ایجاد کند .این مهارتها میتواند شرامل مسرئوليتپذیری ،یرادگيری
مستقل و مدیریت زمان باشد .مؤمنی و همکاران ش )1398در پژوهش خود با عنوان تدثير تکراليف مهرارتمحور برر روابرط
اجتماعی دانشآموزان به این نتيجه رسيدند که تکاليف خلواقيتی ابتکار شخصی ،قدرت تخيل و خرودراهبری در شراگردان
را پرورش میدهد .همکاری ،مشارکت با دیگران ،کمککردن ،آغازگرِ رابطه بودن ،تقاضای کمرک کرردن ،تعریرف و
تمجيد از دیگران و تشکر و قدردانیکردن ،مثالهایی از مهارتهرای اجتمراعی اسرت کره در مدرسره دانشآمروز آنهرا را
فرامیگيرد.
ایجاد اشتياق تحصيلی نيز یکی دیگر از یافتههای مطالعه است .مشق شبهای معنیدار باید هدفمند ،کارآمرد و مرؤثر و
باتوجهبه تفاوتهای فردی دانشآموزان تنظيم شده باشد شواتروت .)2010 ،3معلم میتواند با تعيين تکليف برمبنای عالیرق
و تواناییهای فراگيران و همانين با کمک و نظارت و ارائۀ بازخوردْ عالقه به یرادگيری را دانشآمروزان افرزایش دهرد و
سررط فراگيررران را ارتقررا بخشررد شکرردیور .)1393 ،کررار 4ش )2013در پررژوهش خررود نشرران داد یکرری از چالشهررایی کرره
دانشآموزان هنگام انجام تکاليف با آن روبهرو میشوند ،این است که اگر تکاليف درسی بهگونهای طراحری نشروند کره
فعاليتهای یادگيری معناداری برای دانشآموزان ایجاد کنند ،دانشآموزان در قبولکردن آن تردید دارند و برا عالقره آن
را انجام نمیدهند .آکيوکا و گيلمور 5ش )2013و همانين بمبنوتی 6ش )2010نيز اظهار داشتند که وقتی دانشآموزان دربرارۀ
اینکه چرا باید تکاليف را انجام دهند و تا چه حد برای آنها مفيد خواهد بود ابهام دارند ،توجه کمتری به انجرام آن دارنردگ
بنابراین ،معنادارکردن مشقها و توجه به عالیق یادگيرندگان میتواند زمينۀ اشتياق تحصيلی بيشرتری را بررای آنران فرراهم
کند .کاتز ،کاپالن و گوتا 7ش )2009در پژوهش خود نشان دادنرد دانشآمروزان گرروه مطالعره تمرایلی بره انجرام تکراليف
ندارند .آنها دليل تمایلنداشتن خود را چنين بيران میکننرد کره تکراليف درسری بهنردرت برا عالیرق آنهرا مررتبط هسرتند.
دانشآموزان اعالم کردهاند که آنها تکاليف اختصاصدادهشده را انجرام ندادهانردگ زیررا بره فعاليتهرای دیگرری مشرغول
بودهاند که احساس میکنند برای موفقيتهای تحصيلی مفيدتر است.
لزوم توجه بيشتر به حيطۀ عاطفی و مهارتی یکی دیگر از یافتههای این پژوهش است .معلمان این پژوهش معتقد بودنرد
در رویکرد جدید تکاليف مهارتمحور باید به حيطۀ عاطفی و مهرارتی دانشآمروزان بيشرتر توجره شرود .وکيلری و امرانی
1. Hong & Milgram
2. Leone & Richards
3. Warton
4. Carr
5. Akioka & Gilmore
6. Bembenutty
7. Katz, Kaplan & Gueta
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ش )1396نيز در پژوهش خود که بررسی نقش تکليف شب در عملکرد تحصيلی دانشآموزان از دیردگاه معلمران برود ،بره
ایررن نتيجرره رسرريدند کرره اکثریررت معلمرران معتقدنررد مشررق شررب بررر ابعرراد شررناختی ،مهررارتی و عرراطفی عملکرررد تحصرريلی
دانشآموزان ابتدایی تدثير زیادی دارد .پایتل 1ش )2007نيز در پژوهش خود نشان داد یکی از دالیلی که معلمان برای تعيين
تکاليف معموالً بيان میکنند ،کمک به دانشآموزان در تمرین مهارت ،تشویق دانشآموزان برای ایجاد عرادات خروب و
ایجاد انگيزه برای یادگيری دانشآموزان است .نتایج پژوهش نشان داد ازنظر معلمان ،تکليف شب بر بُعد عاطفی عملکررد
تحصيلی دانشآموزان دختر و پسر در حد زیاد تدثير دارد شرضوی.)1393 ،
براساس یافتههای پژوهش پيشنهاد میشود الزاماتی چون فضای مناسب ،کاهش حجم محتوای برنامههای درسی،
آموزش معلمان و والدین ،برنامهریزی برای اجرای مناسب طرح تکاليف مهارتمحور و طراحی تکاليف مبتنیبر عالیق
فراگيران ،مورد توجه دستاندرکاران آموزشی قرار گيرد.
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