دّسباًگی چَ تاثیزی در آهْسش ّ تحصیل فزسًذ ها دارد ؟
دّستاًگی ًَ تٌِا ّاقؼیتی خذی تزای یک ًظام تزتیتی اطت تلکَ اسآى هِن تز چالؼی خذی تزای داًغ
آهْساى ّ ّالذیي ًیشتَ ػوا رهی رّد .کْدکاى دّستاًَ اخثارا درطیظتوی قزار هی گیزًذ کَ ستاى تحـیلی ،غیز
اس ستاى هادریؼاى تْدٍ ّ احیاًا دارای کوتز تٌاطثی تا فزٌُگ ّ پیؼیٌَ فزٌُگی آًاى هی تاػذ.
داضتي داًص ّ آگاُی فزٌُگی ًسبت بَ داًص آهْساى دّسباًَ ،بزای هعلواى چٌیي داًص
آهْساًی بسیار ضزّرت دارد .لذا هعلواى داًص آهْساى دّسباًَ بایذالشاها اسافزادی کاراهذ تطکیل
ضذٍ باضذ تابتْاًٌذ درک عویقی اسفزٌُگً ،گزش ُا ،سباى ،تجزبیات داًص آهْساى دّسباًَ داضتَ
باضذّ بتْاًذ بَ خْبی اس عِذٍ تذاخل ّ تضاد فزٌُگی هیاى سباى هادری ّ سباى غالب بزآهذٍ ّآى
راهذیزیت کٌٌذ.
هؼلواى داًغ آهْساى دّستاًَ ًثایذ تـْر کٌٌذ تکلن تَ ستاى هادری تزهیشاى یادگیزی داًغ آهْساى دّستاًَ
درهذرطَ تاثیز هٌفی دارد .سیزا تحقیقات ًؼاى دادٍ اطت کَ هفاُین آهْختَ ػذٍ ی ستاى هادری هی تْاًذ
تْطط کْدک تَ ستاى دّم ًیشاًتقال یاتذ .تٌاتزایي فزاُن ًکزدى سهیٌَ بزای داًص آهْساى دّسباًَ درجِت
هِارت پیذاکزدى درسباى هادری ،یادگیزی سباى دّم را با هطکالت جذی هْاجَ خْاُذکزد .یکی اس
راٍ ُای تْطؼَ چٌیي هِارت ُایی د رداًغ اهْساى دّستاًَ ،تْطؼَ یا طاخت "هِذکْدک ُا"یا"هزاکشپیغ
دتظتاًی "در هٌاطق دّستاًَ اطت تا اس ایي طزیق تْطؼَ ی ستاى آهْسی کْدکاى تَ ّیژٍ در تؼذ ستاى هادری
تْطؼَ یاتذ.
الگُْای تذریس دّسباًگی
ػایذ یکی اسًگزاًی ُای ػوذٍ درتحث داًغ آهْساى دّستاًَ ،تَ ػولکزد تحـیلی آًاى یؼٌی هظایلی چْى
ضؼف درخْاًذىًْ ،ػتي ،یا اهال کلوات هزتْط ػْد .افت تحـیلی ّ ػولکزدی آًاى تیغ اس آى کَ تَ دّستاًگی
هزتْط تاػذ ،هوکي اطت اس رّع ُای ًاقؾ یاددُی ّ یادگیزی ،ػذم ارتثاط هْثزهیاى هؼلن ّداًغ آهْسً ،ا
آگاُی اسطثک ُای هختلف ارایَ هحتْا تَ داًغ اهْساى دّستاًَ ّیاػذم آگاُی اسػیٍْ ُای اکتظاب ستاى
ّهِارت ُای ستاًی ًؼات گزفتَ تاػذ.
هظلواً اطتفادٍ ی اسػیٍْ ُای آهْسػی یکظاى ّ هخـْؽ داًغ اهْساى تک ستاًًَْ ،ػی ًا آگاُی اس
تفاّت ارایَ تذریض تَ کْدکاى دّستاًَ اطت .تٌاتزایي یکی اس ػلل ضؼف ػولکزدی داًغ آهْساى دّستاًَ
درهقایظَ تا داًغ آهْساى تک ستاًَ ػایذتَ ُویي ػلت تزگزدد.
ّقتی ها اس داًغ آهْساى دّستاًَ ؿحثت هی کٌین ،هٌطقاً اًتظار هی رّد .در تؼذ آهْسع ّ یادگیزی ًیش دطت
کن اس دّ ستاى آهْسػی تزای آًاى تِزٍ گیزی کزد.

هشایای استفادٍ اس سباى هادری درتذریس ّ آهْسش " داًص آهْساى دّسباًَ" ایي است کَ:
ًخست :خذب داًغ آهْس درهحیط آهْسػی ّ اختواػی را راحت تز هی کٌذ.
دّم :داًغ آهْس ارتثاط هؼٌی دارّ ًشدیکی تا فزٌُگ خْد پیذا هی کٌذ
سْم :اطتفادٍ اس ًوادُای ستاى ػٌاختی تَ کوک ستاى هادری را درآًاى تقْیت هی تخؼذ.
چِارم :اس گظظت ػاطفی داًغ اهْساى دّستاًَ هواًؼت تَ ػول هی آّرد.
پض در تؼذ طزاحی هحتْا ّ تذریض ًثایذاس هحتْا ّ ػیٍْ ُای تذریض یکظاًی اطتفادٍ کزد ُواى رّع ُا یا
هحتْایی کَ هخـْؽ داًغ آهْساى ّ تذریض تک سیاًَ ُاطت.درایي راتطَ تِتزاطت تَ دًّظزیَ تَ طْر
خالؿَ اػارٍ کٌین.
ً-1ظزیَ آستاًَ :تزاطاص ًظزیَ آطتاًَ "دّستاًگی"دارای 3ططح اطت.
الف) کْدک دّستاًَ درُزدّستاى ضؼیف اطت.درًتیدَ فزدًتایح ػٌاختی هٌفی راتدزتَ هی کٌذ(ططح اّل)

ب) کْدک در"ستاى اّل"دارای تْاًغ کافی ّ در"ستاى دّم"دارای تْاًغ ضؼیفی هی تاػذ کَ ػوال ً ًوی تْاًذ
در ایي راتطَ تدارب هٌفی یاهثثتی راتدزتَ کٌذ(ططح دّم)
ج) کْدک دارای تْاًغ کافی درُز"دّستاى"اطت .لذافزد تْاى تدزتَ ی ًتایح هثثت را تَ خْتی داراطت.

ً -2ظزیَ تعادل :ایي ًظزیَ تَ ایي اػارٍ داردکَ چٌاًچَ کْدکی درُزدّستاى حالتی هتؼادل ّهتْاسى داػتَ
تاػذ(یؼٌی ُواى ططح طْم ًظزیَ آطتاًَ) تَ ػٌْاى تٌِا دّستاًَ ُایی قلوذاد هی ػًْذکَ هی تْاًٌذ
درکظة ستاى دّم تظیار هْفق تاػٌذ.
هذل ُای آهْسش دّسباًَ
تزای آهْسع ستاى دّم هذل ُایی تْطط طزاحاى ّ کارػٌاطاى ارایَ ػذٍ اطت کَ ها در ایي تخغ تَ  3هْرد
آى اػارٍ هی کٌین.
-1هذل اًتقالی
درایي الگْ ػزّع آهْسع تَ داًغ آهْساى تا ستاى هادری اطت ّ تقزیثاً 3طال ُن تَ طْل هی اًداهذ .تٌاتزایي
درایي ػیٍْ تَ داًغ آهْساى دّستاًَ در تذّ ّرّد تَ آهْسع رطوی،اس سیاى دّم اطتفادٍ ًوی ػْد تَ ایي
هؼٌی کَ آهْسع رطوی تَ داًغ آهْساى تاسهاًی کَ اّ تظلط تزستاى دّم پیذاًکٌذ تَ تاخیزهی افتذ.
چْى ایي رّع هوکي اطت هثٌایغ را تزػذم ارسع گذاری یکظاى ستاى اّل ّدّم گذاػتَ ػذٍ تاػذ ،تٌاتزایي
تَ کارگیزی ایي رّع داًغ آهْساى راتَ لحاظ اػتواد ّػشت ًفض تا هؼکل هْاخَ خْاُذکزد تَ گًَْ ای کَ
حتی گاٍ آًاى ًوی تْاًٌذ تا هؼلن ّ طایزیي ارتثاط هٌطقی تزقزارطاسًذ.

 -2هذل غْطَ ّرساسی
درایي هذل ،تذریض تَ داًغ آهْساى دّستاًَ فقط تَ ستاى اکثزیت (رطوی) ارایَ هی ػْد .در ّاقغ درایي رّع
اًحـار آهْسع تَ "ستاى دّم" دادٍ هی ػْد.
ػایذ هثالی ایي هفِْم را تِتز اًتقال دُذ ّ آى ایي اطت کَ کْدکی راکَ ػٌاکزدى تلذ ًثاػذ را یکثارٍ در آب
اًذاخت ّ اس اّ اًتظار داػت اّ تاتالع خْد تی آى کَ تَ آهْسػگز ّاتظتَ تاػذ ،ػٌاکزدى راتَ تذریح یاد
تگیزد .بٌابزایي داًص آهْساى دّسباًَ بَ تعبیزی ،یا غزق هی ضْد یا با سعی ّ تقالی خْد سباى
دّم را یاد هی گیزد.
ػایذ ًقذی کَ تزایي رّع ّارد اطت ایي تاػذ کَ تَ ُز حال اُویتی کَ ایي رّع تَ "ستاى دّم"دادٍ ػذٍ
اطت ،تاػث هی گزدد تا هالک هْفقیت داًغ آهْس،فقط تظتگی تَ هیشاى تظلط ّ هِارت در"ستاى دّم
"درًظزگزفتَ هی ػْد درًتیدَ هوکي اطت تزای هْفقیت ُای تحـیلی دیگز ،فزؿت چٌذاًی فزاُن
ًگزددً.کتَ دیگز ایي کَ تَ دلیل اُویت داػتي ستاى دّم ،اس"سیاى هادری "در اهز آهْسع تَ ػٌْاى ّطیلَ ای تظِیل
کٌٌذٍ در یادگیزی اطتفادٍ ًوی گزدد ّ ُویي اهز خزیاى یادگیزی راهی تْاًذ اس حالت تؼادل خارج طاسد.

 -3هذل دّسْیَ:
درایي هذل ُز دّ"ستاى هادری" ّ"ستاى دّم "هْرد حوایت قزارهی گیزًذ .تَ ایي هؼٌا کَ تزًاهَ ُای آهْسػی تَ
طْر هظاّی ُن تَ" ستاى هادری "ُّن "ستاى دّم ّرطوی "ارایَ هی ػْد.
اُذافی بزای ایي هذل تعییي ضذٍ است کَ ضاهل:
 -1تزای ُوَ داًغ آهْساى چَ ستاى هادری یاستاى دّم هِارت تاالی ػلوی را تَ دًثال دارد.
 -2فزؿت ُای تزاتز راتزای داًغ آهْساى فزاُن هی آّرد.
 -3درک کاهلی اس تؼاهل فزٌُگی تزای آًاى ایداد هی کٌذ.
تَ ُزحال درایي الگْ چْى ُز دّستاى (اّل ّدّم) اس اُویتی یکظاى تزخْردارًذ تٌاتزایي داًغ آهْس دّستاًَ اتتذا
در"ستاى هادری "خْد تْاًایی ّ هِارت ُای ستاًی ،ػٌاختی ّ حتی تحـیلی راکظة هی کٌذ ّ طپض آى
راتَ "ستاى دّم "اًتقال هی دُذ ّ در ًتیدَ در یادگیزی ّ پیؼزفت تحـیلی ،تَ هْفقیت هطلْتی دطت خْاُذ
یافت.
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