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Abstract 
The purpose of this inquiry was exploring teachers' methods and practices regarding 
homework assignment in junior elementary education. An interview-based qualititavie 
research method was adopted for this purpose. The Statistical population included 
experienced teachers in junior elementary level in the city of Kashan. 33 teachers were 
selected accordning to purposeful sampling method for interviewing. The interview data 
were analyzed through fragmental and holistic coding method in Atlas.ti software. Coding 
reliability was estimated to be around 0.65 to 0.75 according to intercoder aggrement and 
Holistic Index. After coding and stepwise refinement of codes in Atlas.ti, six semantic 
networks were discovered which revealed teachers’ productive use of homework: 1. As a 
Strategy for more complete learning; 2. As a Strategy for developing participation; 3. As a 
Strategy for formative evaluation and teaching improvement; 4. As a Strategy for 
differentiated instruction; 5. As a Strategy for giving feedback; and 6. As a Strategy for 
diversifying instructional activities. One complementary and substantial finding of this 
research is the considerable differences in teachers’ methods for homework assignment: The 
required time for completing homework varies to a great extent, teachers may change the 
nature of homework due to the pressure they experience from the parents, principal and other 
teachers’ side, and there is no consistent and settled approach regardning homework 
evaluation.   
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ه دهی بها و عملکرد معلمان در زمینة تکلیفواکاوی دیدگاه

 های دورة اول ابتدایی آموزان در پایهدانش

 3، لیلی کاشانیان2محمد امینی، 1سیداحمد مدنی

 ، کاشان، ایرانعلوم انسانی، دانشگاه کاشان ةعلوم تربیتی، دانشکد. استادیار، گروه 1

 ، کاشان، ایرانعلوم انسانی، دانشگاه کاشان ةعلوم تربیتی، دانشکدگروه . دانشیار، 2

 بتدایی، آموزش و پرورش شهرستان کاشان، کاشان، ایران. معلم ا3

 (11/12/1399؛ تاریخ پذیرش: 12/10/1398)تاریخ دریافت:  

 چکیده

آموزان دورة اول ابتدایی است. روش پژوهش از نوع دهی به دانشهای معلمان برای تکلیفها و روشهدف پژوهش حاضر واکاوی دیدگاه
نفر از ایشان  33دهند که عة آماری را آموزگاران خبره دورة اول ابتدایی در شهرستان کاشان تشکیل میکیفی مبتنی بر مصاحبه است. جام

ها ابتدا به صورت جزء به جزء و در نهایت، به روش های حاصل از مصاحبهگیری هدفمند برای مصاحبه انتخاب شدند. دادهبه روش نمونه
گرایانه برای کدگذار بررسی شد که بر مبنای شاخص کلها با روش توافق درونگذاری دادهگرایانه تحلیل شد. پایایی در کدکدگذاری کل

گیری ای از تکلیف منزل بهرهطور سازندهها نشان داد معلمان در شش زمینة مرتبط، بهبرآورد شد. تحلیل 75/0تا  65/0کدهای منتخب از 
. به عنوان راهبردی برای ارزیابی تکوینی و 3. به عنوان راهبردی برای مشارکت؛ 2تر؛ . به عنوان راهبردی برای یادگیری کامل1کنند: می

بخشی . به عنوان راهبردی برای تنوع6. به عنوان راهبردی برای بازخوردهی؛ و 5. به عنوان راهبردی برای آموزش مجزا؛ 4بهبود تدریس؛ 
دهی ای در روش معلمان برای تکلیفمالحظههای قابل که تفاوتهای آموزشی. یافتة تکمیلی و مهم پژوهش حاضر اینست به فعالیت

شود، گاهی های نامتعارف استفاده میدهی از روشوجود دارد؛ زمان مورد نیاز برای انجام تکالیف بسیار متفاوت است، گاه برای تکلیف
دهند؛ و رویکرد منسجمی در زمینة ر معلمان تغییر میمعلمان ماهیت تکالیف را به دلیل اعمال فشار از سوی والدین، مدیر مدرسه، حتی سای

 ارزیابی تکالیف ندارند. 

 آموزش ابتدایی، تدریس، تکلیف منزل، مدیریت کالس.  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

دهند؟ حجم و زمان الزم برای انجام این تکالیف معلمان در مقطع ابتدایی چگونه مشق یا تکلیف می

پرورانند؟ آیا در زمینة ماهیت هایی در سر میآموزان چه هدفف به دانشچقدر است؟ از دادن تکلی

آموز برای های یکسانی دارند؟ و آیا دادن تکالیفی را که دانشها و روشو حجم تکالیف، دیدگاه

پندارند؟ در ایران این سؤاالت از آغاز می سازنده ،انجام آن باید بیش از یک ساعت مشق بنویسد

زیرا معاونت آموزش ابتدایی وزارت  .ای مورد توجه قرار گرفتبه طور ویژه 1397سال تحصیلی 

 25تا  16های آموزش و پرورش اعالم کرد که ماهیت مشق شب، در مناطق منتخب و برای کالس

هایی نظیر رونویسی، تکرار یا تمرین در بافت مدرسه نفره تغییر خواهد کرد. هدف این بود که فعالیت

پذیری، مسئولیت های پایه نظیرو معلمان برای منزل، تکالیفی ارائه دهند که مهارتانجام شوند 

نامه توضیحات گیری، مدیریت زمان و حلّ مسأله را توسعه دهند. در زمان ابالغ شیوهتصمیم

ها به عنوان یکی از د. یکی اینکه موضوع آموزش مهارتشگوناگونی در راستای تبیین آن ارائه 

مغفول  سند برنامة درسی ملیو نیز در  سند تحول بنیادین آموزش و پرورشسی در محورهای اسا

کند و باید یادگیریِ مانده است. دوم اینکه تکرار راهوار و رونویسی محض کمکی به یادگیری نمی

بلکه  ،نفسه هدف نیستتوأم با لذت را تسهیل کرد. سوم اینکه تمرین خواندن و رونویسی، فی

د نوشتن را در کنار کارهایی نظیر تعامل با والدین تجربه کند. چهارم اینکه رویة آموز بایدانش

به منافع  درسی ناشرانی شده کههای کمکسابقه به استفاده از کتابدهی فعلی باعث گرایش بیمشق

سازی به آموزش آموزشی باعث سرایت آزموناندیشند. پنجم اینکه استفاده از کتب کمکتجاری می

به جای   .کنندهایی که فقط حافظه را درگیر کرده و کمکی به درک عمیق نمییی گردیده؛ آزمونابتدا

های نویسی، ایجاد خانهگویی و داستانهای جایگزینی نظیر قصهدهی سنتی گزینهروش مشق

)معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، بازی و طرح جابر ابن حیان پیشنهاد شد اسباب

(. انتقاداتی نیز به این طرح وارد شد. از جمله ابهامات مربوط به اندازة کالس، عدم توجیه 1398

ای طرح پس از شروع سال تحصیلی ناگهانی و رسانه های جایگزین و ابالغمعلمان برای اجرای گزینه

 حتی والدین پدید آورد.  ،آموزانهایی را در سطح دانشکه مقاوت
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ندرت کلیت آن به چالش کشیده شده ای آموزشگاهی است که بههدهی یکی از سنتتکلیف

اند و دهی صحیح و متعادل موافق(. اکثر محققان و معلمان با تکلیف2013، 1است )استرندبرگ

برداری هر چه بیشتر از این راهبرد آموزشی ابداع کنند. از جمله کوشند فنونی را برای بهرهمی

اند یا موریسون، راهبرد را برای تکلیف منزل گردآوری کرده 300( که 2013) 2ژرنیافسکی و کید

اند. در معنای عام، را برای تکالیف فراگیران تبیین کرده 4زنی( که فن داربست2019) 3وُیکا و برفنی

منظور از تکلیف منزل هر گونه کاری است که معلم برای خارج از کالس درس تعیین کند. به طور 

(. کوپر 2007، 5ند انجام تکالیف در خانه نظارت مستقیم ندارند )گود و بروفیمعمول، معلمان بر فرای

اند تکلیف منزل را به عنوان دهی( که از پژوهشگران برجسته در زمینة تکلیف2001) 6و والنتینی

ها باید کارهای مزبور شود و آنآموزان محول میکنند که از سوی معلم به دانشکارهایی تعریف می

 های آموزشی غیرانجام دهند. از نظر ایشان مهم است انواع دوره ایساعات غیر مدرسهرا در 

های فوق برنامه را ای و فعالیتمدرسههای خصوصی درونها، آموزشها، باشگاهحضوری، ورزش

ای محسوب ( تکلیف منزل را مطالعه2019) 7دهی متمایز کنیم. سرانجام، بردن و بایرداز تکلیف

آموزان زمانی که تحت نظارت مستقیم معلم نیستند در خانه، کتابخانه یا سالن مطالعه که دانش اندکرده

اند: ( چهار گونة متفاوت تکلیف منزل را از یکدیگر متمایز کرده2019دهند. بردن و بایرد )انجام می

طالبی که در های معین و تقویت مآموزان برای تسلط بر مهارتتمرین، به معنای کمک به دانش .1»

. 3های پیش رو؛ آموزان برای درسشدن دانش. آمادگی، به معنای مهیا2اند؛ کالس درس ارائه شده

ها رفتن از سطح اطالعاتی که در کالس درس به دست آمده و نیز انتقال مهارتبسط، به معنای فراتر

آموزان برای تفکر نشخالقیت، به معنای دادن فرصت به دا .4های جدید؛ و ها به موقعیتو ایده

(. این متخصصان به 139، ص2019)بردن و بایرد، « حل مسألههای انتقادی و درگیرشدن در فعالیت
                                                           
1. Strandberg 
2. Czerniawski & Kidd 
3. Morrison, Woika & Breffni 
4. Scaffolding 
5. Good & Brophy  
6. Cooper & Valentine 
7. Burden & Byrd  
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مهم که در آموزش ابتدایی اهمیت  اند. یکی از اصولچند اصل در زمینة تکلیف منزل اشاره کرده

تکلیف منزل به عنوان ابزاری برای تر، های پایینآموزانِ نوآموز در پایهکه برای دانش، این است دارد

های مثبت نسبت به مدرسه، رفتارهای تحصیلی مطلوب و خصوصیات شخصیتی ایجاد نگرش

ها آن هم آموز در درسدادن دانشای برای پیشرفتاستفاده شود، نه اینکه از آن به عنوان وسیله

 مطابق هابچه تکالیف مجزاسازی رب نیز( 2020) 1هاردن و ورتام پذیر استفاده شود.ای سنجشگونهبه

    .اندکرده کیدأت زبانی و فرهنگی هایتفاوت با

دهی به عنوان یکی از اقدامات حیاتی معلم برای مدیریت اثربخش کالس درس یاد از تکلیف

یا  2(. همچنین آن را به عنوان یکی از عناصر یا مراحل تدریس اثربخش2017شده است )بوریچ، 

(. اصطالحات دیگری نظیر مرور کار منزل 2017اند )اسالوین، محسوب کرده 3آموزش مستقیم

( نیز 2016، 5لورنس و گریفیت-آموز به یادگیری )مالونا، هلمز( و پرداختن دانش1986، 4)روزنشاین

دهی در داخل اند. تصور بر این است که معلم با تکلیفدر بحث پیرامون مشق شب به کار رفته

های بیشتری را برای یادگیری در دهی برای بیرون از کالس درس، فرصتکلیفکالس درس و نیز ت

؛ کرافت، 2017، 7؛ تایمز، مریل و بایلی2017، 6دهد )بالزار و کرافتآموزان قرار میاختیار دانش

های ؟ متأسفانه در بسیاری از گزارش(. اما مقصود از تکلیف منزل چیست2018، 8بالزار و هوگان

، 10؛ تایرامورتی2003، 9هاگاست )هاگز و گرینو ماهیت تکلیف منزل تشریح نشده پژوهشی، نوع 

 12(. حتی در برخی مطالعات نظیر تحقیق آزمایشی، گرادنر و راپ2018، 11؛ الینچ و همکاران2014

آموزان تعریف شده است. اسالوین دانش های عینی به( تکلیف منزل در قالب ارائة آزمون2013)
                                                           
1. Wortham & Hardin 
2. Effective teaching  
3. Direct teaching  
4. Rosenshine  
5. Maulana, Helms-Lorenz & Grift 
6. Blazar & Kraft  
7. Tymms, Merrell & Bailey  
8. Hogan  
9. Hughes & Greenhough 
10. Thirumurthy 
11. Lynch 
12. Grodner & Rupp 
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توضیح داده است. نظر او این است « تمرین»ای معنادار، تکلیف منزل را ذیل مبحث ( به گونه2017)

دهد. واقعیت این های تمرین و مرور بیشتری به شاگردان میکه معلم با دادن تکلیف منزل، فرصت

طور مداوم کار کنند در حالی دهند در طول ساعات مدرسه بهها ترجیح میای از بچهاست که عده

  (.2007، 1کوشند تا تکالیف را در خانه انجام دهند )وستالندای میکه عده

اگر »کنند: ( به هیچ وجه انجام تکلیف را به کار در منزل محدود نمی2013ژرنیافسکی و کید )

تواند یادگیری مستقل را ارتقا جا انجام شود؛ میتواند هر ، میطراحی شود تکلیف خالقانه و بخردانه

تواند زمان را برای کار بر روی هر های کلی کمک کند؛ و میه توسعة مهارتتواند بدهد؛ می

 (.2ص، 2013ژرنیافسکی و کید، )« درسی دیگری باز کندبرنامة

( چهار غایت اساسی تمرین، آمادگی، رشد شخصی و ارتباط بچه با والدین 2007گود و بروفی )

های بسیار ارزشمندی از میزان تکالیف سرنخ ست کها واقعیت این اند.را برای تکلیف در نظر گرفته

ها (. باید توجه کرد سرنخ2013دهند )ژرنیافسکی و کید، یادگیری شاگردان در اختیار معلم قرار می

یا همان بازخوردهی معلمان به این عامل کلیدی بستگی دارد که تکلیف به عنوان بخشی از ارزشیابی 

د یا نه. با توجه به این مالحظه است که متخصصانی نظیر دهی خواهد شآموزان نمرهپایانی دانش

اند. از تکلیف هدفمند را از تکالیف معمولی متمایز کرده 2هدفمندتکلیف  (2020) هاردن و ورتام

شود و به برداری میآموز در زمینة اهداف یادگیری بهرهطور مستقیم برای ارزیابی عملکرد دانشبه

 تر است.  حساس همین دلیل بازخوردهی به آن

شناختی باشد. تکلیف هرگز نباید به تردید دادن تکلیف باید هدفمند و مبتنی بر اصول روانبی

 و همکاران 3آموز منجر شود. حتی برخی پژوهشگران نظیر نانزابهام بیش از حد و سردرگمی دانش
انجام صحیح  آموزان باید در خصوص نحوة مدیریت زمان برایاند دانش( تصریح کرده2015)

آموزان، موضوع درسی و به خصوص نوع تکالیف نیز باید به پایة دانش دربارةتکالیف آموزش ببینند. 

اند تمرین مستقل ( تصریح کرده2019مورد اخیر، بردن و بایرد )زمینة ماهیت تکلیف توجه کرد. در 

                                                           
1. Westlund  
2. Directed assignment  
3. Nunez 
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در حالی که  ؛گیردود میاول و دوم شکل تکلیف منزل را به خ هایهآموزان متوسطة دوربرای دانش

 گیرد. تر، تمرین مستقل به شکل گروهی یا انفرادی در کالس درس انجام میسنآموزان کمبرای دانش

دهی را باید متناسب با ماهیت های تدریس از جمله تکلیفمهارتتوان گفت می ،طور کلیبه

(. جالب است که روزنشاین 2015، 1درس یا استانداردهای مورد انتظار به کار برد )آنتونتی و گارور

های تدریس ارائه ها را در خصوص مهارتبندیترین طبقه( که یکی از جامع1986) 2و استیونز

های معلم در درون کالس نظیر دهی اشاره نکرده و عمدتاً بر فعالیتطور مستقیم به تکلیفاند بهکرده

های تمام آموزان؛ به دست آوردن پاسخدانش کردن زمینة تمرین فعاالنة سطح باال برای همةفراهم

مند به طور نظام 3هاهای اولیه؛ ارائة بازخوردها و نیز اصالحیهآموزان طی تمرینها؛ هدایت دانشبچه

های نشستنی و نیز نظارت مقتضی آموزان؛ و دادن رهنمودهای صریح و مشخص برای تمرینبه دانش

دهی به اند. برخی متخصصان نیز از تکلیفنی تمرکز کردهآموزان در خالل کارهای نشستبر دانش

( برای 2017اند. به عنوان مثال، از نظر بوریچ )عنوان یکی از ابزارهای مدیریت کالس درس یاد کرده

ها باید بالفاصله پس از بیان یک درس یا انجام یک فعالیت ارائه مدیریت اثربخش کالس تکلیف

ف به کدام قسمت ربط دارد. همچنین معلم باید در زمان ارائة شوند و مشخص شود که این تکلی

مطمئن بشوید »، «همه را تمام کنید»تکلیف از القاء هر گونه معنای منفی پرهیز کند. جمالتی نظیر 

بیش از اینکه داللت بر یک فعالیت « همه را سر وقت تکمیل کنید»، و «ایدکه همه را درست نوشته

 (.87، ص2017)بوریچ، « نمایندآموزان القاء میتنبیه را به دانشآموزشی داشته باشند حس 

« تمرین مستقل، ارزیابی عملکرد، و ارائة بازخورد اصالحی»( ذیل مبحث 2016) 4ایستز و مینتز

آموزان تعیین در قالب تکلیف منزل برای دانش تواننداند که معلمان میهایی نام بردهاز انواع فعالیت

ها؛ طراحی یک بازی، پوستر، یا نمایش؛ نوشتن یک ها یا موقعیتتعریف و حل مسألهد، از جمله کنن

بازی؛ و طراحی یک نقشه، عکس، شبشعر، داستان، کتاب، یا بروشور؛ ایفای نقش یا نمایش خیمه

اند در چهارچوب (. البته، این متخصصان تصریح کرده49ص، 2016، کارتن یا نمودار )ایستز و مینتز

                                                           
1. Antonetti & Garver  
2. Rosenshine & Stevens 
3. Corrections 
4. Estes & Mintz 
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هایی داده شوند که پیشتر تحت ها و فعالیتهایی باید در ادامة تمرینستقیم، چنین فعالیتآموزش م

آموزان ست که محتوای آموزشی مورد نظر برای دانشا اند. در واقع، هدف اینهدایت معلم انجام شده

ی مورد های دانشی و مهارتهای کوچک به بخشها بتوانند طی گامای سازماندهی شود که آنگونهبه

دهند که اگر دادن تکلیف ضرورت دارد ( به معلمان تذکر می2016نظر تسلط یابند. ایستز و مینتز )

ها آن نیز واجب است. افزون بر این، اگر وارسی تکلیف دربارةپس وارسی و ارائة بازخورد 

حرکت کند. به اند معلم نباید به سمت مرحلة بعد ها درس را یاد نگرفتهست که بچها آن دهندةنشان

طور کلی، در چهارچوب الگوی آموزش مستقیم، معلم تنها زمانی مجاز به دادن تکلیف منزل با هدف 

درستی انجام توانند آن کار را بهآموزان میآموز است که مطمئن باشد تمام دانشتمرین مستقل دانش

الس درس اتفاق افتاده مرتبط دهند. در واقع، تکلیف منزل باید با یاددهی و یادگیری معینی که در ک

 (. 2013و مکمل آن باشد )ژرنیافسکی و کید، 

باید از دو نکته اطمینان  ،ها برای انجام تکالیف حداکثر تالش را بکنندخواهد بچهاگر معلم می

 .2آموزان دقیقًا فهمیده باشند که برای تکلیف منزل چه کاری باید انجام دهند، دانش .1حاصل کند: 

(. متأسفانه گاه تکالیف 2017، 1دهند )کاچاک و ایگنقبل از اینکه به خانه بروند آن را انجام  بتوانند

ها وسایل شوند؛ درست زمانی که بچهآموزان ارائه میدر سه الی چهار دقیقة پایانی کالس به دانش

افسکی و کنند )ژرنیاند و بسیاری از آنها به سخنان معلم توجهی نمیخویش را جمع و جور کرده

( معلم باید وقت بگذارد و دلیل ارائة تکلیف را 2020) 2(. از نظر دروسا و آبرسکوتا2013کید، 

  آموزان توضیح دهد.طور شفاف برای دانشبه

ست که هر ا های بنیادین معلمان، مدیران مدارس و والدین در زمینة تکلیف اینیکی از پرسش

رف انجام تکالیف کند؟ پاسخ به این سؤال به متغیرهای آموز روزانه باید چه میزان زمان صدانش

زیادی نظیر سن، جنسیت، نوع مدرسه، موقعیت جغرافیایی مدرسه، موضوع درسی و در دسترس 

 .اند( جدول زمانی زیر را پیشنهاد داده2013بودن منابع بستگی دارد. با این حال، ژرنیافسکی و کید )
 

                                                           
1. Kauchak & Eggen 
2. DeRosa & Abruscato  
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 کلیف بر حسب سن و پایة تحصیلی. زمان روزانه برای انجام ت1جدول 

 زمان روزانه برای انجام تکلیف سن پایة تحصیلی

 دقیقه در هر روز 90تا  45 هاساله 13تا  11 8و  7های پایه

 دقیقه در هر روز 120تا  60 هاساله 14و  13 9پایة 

 دقیقه در هر روز 150تا  90 هاساله 16تا  14 11و  10های پایه

 دقیقه در هر روز 180بیش از  سال و باالتر 16 ترو باال 12پایة 

 .16، ص 2013منبع: ژرنیافسکی و کید، 

آموز است. در واقع، تذکر این نکته الزم است که زمان پیشنهادی مربوط به کلیة دروس دانش

های آموز روزانه در درسکه مجموع زمانی که دانش کنندای تکالیف را تنظیم معلمان باید به گونه

 (. 2019کند در محدودة پیشنهادی باشد )بردن و بایرد، مختلف صرف می

آموزان متوسطة ( در فراتحلیل ارزشمند خود دریافتند آن دسته از دانش2011کوپر و والنتینی )

هایی که بودند نسبت به آن ساعت تکلیف منزل انجام داده 10تا  5بین  دورة اول که به طور هفتگی،

ها کسب نکرده بودند. این محققان تکلیف انجام داده بودند نتایج بهتری در آزمون ساعت 5تا  1بین 

های ابتدایی گمراه کننده در پایه« هر چه بیشتر، بهتر»کنند که اتخاذ رویکرد طور ویژه اظهار میبه

 چنین آمده است: 1انجمن ملی آموزشاست. در رویکردی متفاوت، در راهنمای 

های اول و دوم ابتدایی، تکلیف خانه باره توافق دارند که در پایهاکثر مربیان در این 

آموزان دقیقه در هر روز فراتر نرود؛ دانش 20الی  10تر است که از زمانی اثربخش

دقیقه تکلیف  60الی  30توانند از پس های سوم تا ششم ابتدایی، میتر در پایهبزرگ

مقدار تکلیف منزل به موضوع درسی در هر روز بر آیند. در متوسطة اول و دوم، 

 (.    151، ص2011بستگی خواهد داشت )کوپر و والنتینی، 

رابطة تکلیف »کنند که های تحقیقات تصریح می( نیز ابتدا بر اساس یافته2007) گود و بروفی

های ابتدایی اندک است و در مقطع متوسطه فقط یک ارتباط مثبت منزل و پیشرفت تحصیلی در پایه

دهی مقدار زمان بهینه برای تکلیف دربارة( و 328، ص2007، )گود و بروفی« بتاً کم وجود داردنس

ها، پنج تا ده دقیقه برای هر موضوع درسی مناسب به نظر چهارمی ةبنابراین، برای پای»گویند: می

                                                           
1. National Education Assossiation  



398                                                  1401تابستان ، 2، شمارة 11مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 

 

ین سی تا ب ،آموزان دبیرستانی که قصد ورود به دانشگاه را دارنددر حالی که برای دانش ،رسدمی

   (.329ص، 2007، )گود و بروفی« شصت دقیقه مناسب است

آموز زیون خانه روشن است دانشیتفاوت بود که وقتی تلوتوان نسبت به این حقیقت بینمی

های شفافی معلم باید آموزشبنابراین،  (.2017تواند روی تکالیف تمرکز کند )کاچاک و ایگن، نمی

ها فرصت مقتضی برای انجام تکالیف را داشته یا انتقال دهد تا بچهرا در خصوص فضای خانه به اول

ویژه در شرایط آموزش مجازی که انجام تکلیف به استفاده باید در نظر داشت که به ،باشند. همچنین

آموزان تکالیف را معنادار و یا سازنده از ابزارهای فناورانه گره خورده این امکان وجود دارد که دانش

آید که فناوری ویژه زمانی به وجود می( این مشکل به2019) 1اولیوا. از نظر گوردون، تیلور و نپندارند

 به عنوان مکملی برای محتوا و آموزش در آن دوره مورد استفاده قرار گیرد. 

دهی، تلفیق و کند که غایت اصلی تکلیف( در بحث از انواع تمرین اشاره می2017اسالوین )

به نکاتی  2«تمرین توزیعی»مدت است. اما در حین توضیح مفهوم حافظة کوتاه تثبیت اطالعات در

تمرین  ها تا حد زیادی از طریقمدت تمام انواع اطالعات و مهارتتثبیت طوالنی»کند: مهم اشاره می

کردن فرصت تمرین برای د. این غایت اصلی تکلیف منزل است: فراهمشوتوزیعی محقق می

ها تر تا بدین ترتیب احتمال تثبیت آن مهارتدر بازة زمانی مبسوط شدهادگرفتههای تازه یمهارت

د کرتوان برداشت های متخصصان می(. از مجموع دیدگاه141، ص2017، )اسالوین« افزایش یابد

کاربرد اثربخش  ها زمینةهای مدونی است که رعایت آندهی دارای قواعد و روشکه عمل تکلیف

کند. در عین حال، درک این نکتة اساسی که معلمان ابتدایی یادگیری را فراهم می-هیاین ابزار یادد

تکلیف منزل  ةهای درسی این دوره عمال چه رویکردی نسبت به ارائبه عنوان مجریان اصلی برنامه

برداری می کنند، هایی از این ابزار یادگیری بهرهبه فراگیران خود داشته و چگونه و با چه روش

کند. این پژوهش با درک آموزان فراهم میرهای ذهنی و عملی الزم را برای بهبود یادگیری دانشبست

این واقعیت اساسی، تالشی علمی برای واکاوی و فهم عمیق نحوة عملکرد معلمان مدارس ابتدایی 

  در زمینة تکلیف منزل است.

                                                           
1. Gordon, Taylor   & Oliva 
2. Distributed practice  
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 پژوهش شناسیروش 

ت. از نظر محققان کیفی، واقعیت نه به واسطة پژوهش حاضر از نوع کیفی مبتنی بر مصاحبه اس

ها، شود و پژوهشگران با پرسشطور اجتماعی ساخته میآفرینی اذهان منزوی، بلکه بهنقش

، 2کنند )گِرگنهای خویش در ساخت پدیدة تحت مطالعه مشارکت میو نیز تحلیل 1هاکنکاش

های ه با این فرض است که واقعیت( بنانهادن تحقیق بر مصاحب2013) 3(. از نظر جاسلسون2009

کوشند های کیفی محققان میقابل شناختنی، فراتر از اذهان محققان وجود دارد. در پژوهش

تر گیری گستردههای خاص، با بهرهبا اشاره به موقعیت 4ترهای مزبور را با رویکردی شخصیواقعیت

(. با عنایت پیچیدگی و نیز 2016، 5تنسونها و تصاویر ذهنی بازنمایی کنند )جانسون و کریساز واژه

اند با استفاده دهی، در پژوهش حاضر محققان کوشیدهشناختی و اجرایی تکلیفابعاد مختلف روان

دهی پی ببرند. برای این منظور ها و تجارب آموزگاران در زمینة تکلیفاز مصاحبه به دیدگاه

منطق »برای مصاحبه انتخاب شدند.  6یری هدفمندگآموزگاران خبرة دورة اول ابتدایی به روش نمونه

برای مطالعة عمیق برگزیده  7گیری هدفمند در اینست که موردهای سرشار از اطالعاتو قدرت نمونه

تواند از ایشان دربارة موضوع اصلی مرتبط با هدف شوند. این موردها کسانی هستند که محقق میمی

، 8)پاتون« شودگیری هدفمند استفاده میل از اصطالح نمونهتحقیق، بسیار یاد بگیرد و به همین دلی

پوشش منطقی پدیده، با توجه به »( با تبیین ضرورت 2015(. اگر چه پاتون )199-200، ص 2015

ها تا رسیدن کنند فرایند مصاحبه( پیشنهاد می475، ص 2015)پاتون، « هدف مطالعه و عالیق ذینفعان

ها و از دریافت دیدگاه یابد، اما در تحقیق حاضر برای اطمینان بیشترها ادامه در پاسخ 9به اشباع

                                                           
1. Investigations  
2. Gergen  
3. Josselson  
4. Personal 

5. Johnson & Christensen 
6. Purposive sampling 
7. Information-rich cases  
8. Patton  
9. Saturation  
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 ،ها به عنوان خبره شناسایی شدندتر با تمام معلمانی که طی فرایند گردآوری دادهتجربیات گسترده

نفر رسید.  33ها به مصاحبه انجام شد. تعداد این معلمان که همگی زن بودند در پایان گردآوری داده

های تحصیلی مختلفی را سال بود و سابقة تدریس در پایه 26تا  4مت این معلمان بین سابقة خد

  داشتند.

ها استفاده شد. ابتدا فایل صوتی مصاحبه 1تیافزار تحلیل کیفی اتلسنرمها از برای کدگذاری داده

مرحلة  کد مستقل بود. در 182به روش جزء به جزء بازیابی و تحلیل شد که نتیجة آن رسیدن به 

گروه  22طوری که انجام شد به 2گرایانهافزار تعیین و کدگذاری کلدوم ارتباطات بین کدها در نرم

جای کدگذاری گرایانه بهتعریف شد. در روش کدگذاری کل 3شبکة معنایی 7کد کلی شناسایی و 

شود، تا بدین ه میها استفادجزء به جزء اسناد، از یک کد واحد برای بازنمایی مقدار زیادی از داده

هایی طریق معنا یا اندیشة مشخصی از کل محتوا به دست آید. این روش همچنین، برای موقعیت

، 4ای کلی در اختیار دارد )مایلز، هابرمن و سالداناها اندیشهمناسب است که محقق برای کاوش در داده

 5کدگذاراری شد و توافق درونهای صوتی با فاصلة سه ماه مجددًا کدگذ(. پنج مورد از فایل2014

    به دست آمد که مطلوب بود. 75/0تا  65/0برای کدهای منتخب از  6گرایانهبا شاخص کل

 های پژوهشیافته

د که شش مورد آن مربوط به رویکرد ششوندگان شناسایی هفت شبکة معنایی در نظرات مصاحبه

مربوط به تفاوت در عملکرد ایشان است.  مورد آن برداری از تکلیف منزل و یکمعلمان برای بهره

های قولذکر است که نقل شایاناند. های معنایی تحلیل و تشریح شدهدر ادامه، هر کدام از این شبکه

 اند.شوندگان تا حد امکان به شیوة آکادمیک بازنویسی شدهمصاحبه

دهی در ذهن معلمان . تکلیفآموزان استتر دانشدهی راهبردی برای یادگیری کاملتکلیف. 1

                                                           
1. ATLAS.ti 
2. Holistic coding  
3. Network 
4. Miles, Huberman & Saldana 
5. intercoder agreement  
6. Holisti Index  
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از نظر معلمان فرصت ترین کارکرد تکلیف به منزلة راهبردی اساسی برای تکمیل یادگیری بود. اصلی

شوندگان تکلیف را به منزلة یک تمرینِ بدون کمک توان گفت مصاحبهاست. می« تمرین»برای 

آموزان روی ن دانشهای ذیل را داشته باشد: تسلط یافتتواند کارکردکردند که میتعریف می

آموزان پیش از برگزاری آزمون، جبران تأخیر یافتن معلم از یادگیری دانشهای قبلی، اطمینانیادگیری

آموز از میزان یادگیری خویش در آموزان، آگاهی یافتن دانشدر یادگیری مطالب روز از سوی دانش

برای رسیدگی انفرادی معلم به سال تحصیلی قبل، ابزاری  هایکالس، جبران کمبود در یادگیری

آموزان برای رسیدن به یادگیری، های پرسشگری دانشآموز و ایجاد یادگیری، بهبود مهارتدانش

آموز برای درس یادگیری دقت، یادگیری مدیریت زمان برای یادگیری، ابزاری برای آمادگی دانش

ندگان در مورد این کارکردها به شوآموزان. مصاحبهبعد، و شناسایی مشکالت یادگیری تمام دانش

نکات مختلفی اشاره کردند. به عنوان مثال، یک معلم پایة سوم، در بحث از رابطة تکلیف و یادگیری 

دهم و در مورد اکثر من در کالس به اندازة کافی تمرین می»به کارکردهای جانبی امال اشاره کرد: 

گویم امالی کوتاهی ها میایجاد شده است. به آنها رسم که یادگیری در آنها به این یقین میبچه

توانند خط نویسند، آیا میرا با خط خودشان بنویسند و در کالس بخوانند تا بفهمند که آیا خوب می

واضح است «. ها برای بهبود کار خویش استفاده کنند؟توانند از نظرات بچهخود را بخوانند و آیا می

شوندگان ردهای فرادرسی تکلیف نظر دارد. یکی دیگر از مصاحبهکه در این مورد، معلم به کارک

یابند که آیا درس را ها با این امال در میمعتقد بود بچه« هر شب یک امال»ضمن پافشاری بر ایدة 

تکلیف منزل »خواستند که آموزان میاند یا خیر. اگر چه برخی معلمان از دانشطور عمیق فهمیدهبه

رسد درک کم و بیش یکسانی در زمینة معنای تکلیف نجام دهند، اما به نظر میا« را در کالس درس

طور تلویحی به کارکردهای فرادرسی تکلیف و کارکردهای آن وجود دارد. سخنان یک معلم نیز به

کنم، او که فطرت آموز نگاه میتر از حد معمول روی تکلیف دانشهمین که طوالنی»کرد: داللت می

فالن قسمت را گوید کند و میای که دریافت کرده اشاره میی دارد به هر کمک اضافهاپاک و ساده

شوندگان سرانجام، یکی از مصاحبه«. دهم، من هم بازخوردهای الزم را به او میامبا کمک مادرم نوشته

  ای بسیار مهم اشاره کرد:به نکته

که در اکثر مواقع  ایگونهبرنامة زمانی هر روز مدرسه بسیار فشرده است به
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های جدید را ندارند. بنابراین، در اینجا ارائة تکالیف آموزان کشش یادگیریدانش

آموزان بیش از دو روز کالسی متنوع و منطقی گریزناپذیر است. از سوی دیگر، دانش

)از چهارشنبه بعدالظهر تا شنبه صبح( تعطیلی دارند و اگر برای این گسستگی، 

آموزان به سختی تثبیت های دانش( وجود نداشته باشد یادگیریای )تکلیفبرنامه

 خواهد شد. 

های ناشی از تعطیالت متفرقه )اعیاد، شوندگان نیز به گسستدر همین زمینه، دیگر مصاحبه

کردند. های ملی، تعطیالت به سبب آلودگی هوا و حتی سیل( اشاره میهای مذهبی، مناسبتمناسبت

آموزان دارند و تکلیف راهکاری ها آثار مخربی بر یادگیری دانشین گسستایشان معتقد بودند ا

   برای تقلیل این آثار مخرب است.

شوندگان این مشارکت را از چند جهت تبیین . مصاحبهتکلیف راهبردی برای مشارکت است. 2

سئولیت در آموز و ترغیب او به پذیرش مکردند. اول اینکه به واسطة انجام تکلیف، مشارکت دانش

آموزان پس از شود. در واقع، معلمان باور داشتند که اکثر دانشقبال یادگیری خویش تسهیل می

آگاهی یافتن از هدف و منطق تکلیف شب، دیگر مقاومتی در برابر آن ندارند و حتی انجام تکلیف 

مصاحبه  شود. دوم اینکه تکلیف روشی برای جلب مشارکت والدین است.برای آنها نهادینه می

آموز روند پیشرفت کنم طوری تکلیف بدهم که والدین دانشسعی می»ای در این زمینه گفت: شونده

هایی را یکی از معلمان که کارت«. عینه ببینند تا به هدایت و کمک بیشتر او رغبت پیدا کننداو را به

خواهم که از مادرها می یکی از تکالیفم اینست»گفت: های پایة دوم طراحی کرده بود میبرای بچه

اگر چه «. ها جمله بسازدآموز متناسب با ترتیب کارتها را طوری بچینند که دانشدر منزل کارت

ها والدین به انجام این فعالیت حوصلگی، ناتوانی یا عدم تمایل برخیشوندگان از بیبرخی از مصاحبه

آموزان و بسیاری های یادگیری برای دانشتاما به هر حال معتقد بودند که این فرص ،کردندگالیه می

شود. سومین بُعد بخش است و بازخوردهای مفیدی در این فرایند رد و بدل میاز والدین لذت

شود. معلمان این کار را به صورت آموزان به یادگیری یکدیگر مربوط میمشارکت، به کمک دانش

گیری از همقطاران برای بهبود س و یا بهرهآموزان در خارج از کالتعریف تکلیف مشترک برای دانش

دستیاران من در کالس هرگز »گفت: ای میدهند. مصاحبه شوندهتکالیف در درون کالس انجام می
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ها را به سِمت طور مداوم بچهثابت نیستند، من بر اساس فاکتورهای مختلفی نظیر همین تکالیف، به

دانند که در ها میاجرای این روش، دیگر همة بچه کنم. مدتی بعد ازدستیار یکدیگر انتخاب می

ها و تکالیف دانند که من بر اساس امتحانتوانند به دیگری کمک کنند و اکثرا میهای خاصی میزمینه

 «. کنمدستیارها را انتخاب می

. شاید بتوان بر اساس فراوانی تکلیف راهبردی برای ارزیابی تکوینی و بهبود تدریس است. 3

شوندگان، از نگاه ایشان تکلیف منزل را یکی از عات و پیوندهای مفهومی نظرات مصاحبهارجا

ابزارهای ثابت تدریس محسوب کرد. از دید معلمان تدریس بدون تکلیف منزل به اهداف مورد نظر 

تواند به برخی از مسائل پی منتهی نخواهد شد. در واقع، به باور آنها معلم فقط با ارائة تکلیف می

من از کجا بفهمم که به آموزش »گر است: شوندگان در این زمینه گویا و بیانببرد. سخنان مصاحبه

فهمم که آیا دهم فردای آن روز با نگاه به تکالیف مییا تمرین اضافی نیاز هست یا نه؟ درس که می

اگر از بازی و دهم حتی اند، درس که میها خیلی کوچکاین بچه«. »اند یا نهدرس را کامل فهمیده

گذارم در کالس ماند، نمیشوند، فرصتی برای تمرین زیاد باقی نمیفعالیت استفاده کنم زود خسته می

دهم، بسته به میزان پیشروی در درس دلیل تکلیف نمیبی«. »دهمخسته و دلزده بشوند؛ تکلیف می

ون قطع کالم، نقش ای بدشوندهمصاحبه«. دهمهای آن روز تکلیف میو متناسب با فعالیت

 دهی در تدریس را اینچنین تشریح کرد:تکلیف

دهم که اگر یک دهد. من تکلیف میها تکلیف نمیمعلم برای سرگرمی به بچه

خط او ناگهان بد شد سریع آموز قوی افت کرد زود متوجه بشوم، اگر دستدانش

طور شده است. پیگیری کنم، از خودش بپرسم، از مادرش بپرسم، بفهمم که چرا این 

آموز ضعیف پیشرفت کرد؛ سریع او را تقویت کنم، به او بازخورد طور اگر دانشهمین

 شود. بینم، و اگر باز تالش کند بیشتر موفق میبدهم، به او بفهمانم که پیشرفتش را می

دانستند؛ اصالح نقاط ضعف تدریس ای تکالیف را به عنوان ابزاری برای بهبود تدریس میعده

های ها برای ارائة تکالیف منزل خالقانه، از جمله مضمونگرفتن از همکاران و خوِد خانوادهایدهو 

آموزان تبیین مورد تأکید معلمان بود. البته، یکی از معلمان صراحتاً تکلیف را از منظر کنترل دانش

قابل ردیابی است.  تر این رویکرد کنترلی نیز در نظرات برخی از معلمان دیگرکرد. حاالت مالیممی
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ها را در ازای انجام را به اجرا در آورده و بچه« اقتصاد ژتونی»به عنوان مثال، تعدادی از معلمان یک 

ها در منزل، هر چند وقت یکبار با دریافت ستارة طالیی و نظایر تکالیف، نوشتن امال یا حل تمرین

کار موفق شده بودند. یک معلم تازه« ستر کالمدیریت راحت»کردند و بدین ترتیب در آن تشویق می

تا فردا و برای درس »آموز با موضوع درس باید معتقد بود پس از تدریس معلم درگیری ذهنی دانش

گرفت و معلم دیگر ادامه داشته باشد. یک معلم برای تکلیف کارکردهای سنجشی در نظر می« جدید

گر پیشرفت کار گنجانید که نشانرا در پوشه معتقد بود این کار اشتباه است و فقط باید مواردی

سرانجام، شاید توصیف معلم زیر بازنمایی مناسبی از دیدگاه بسیاری از معلمان در زمینة  باشند.

 نسبت میان تدریس و تکلیف منزل باشد:

کنم. اگر درست نوشته آموز تصحیح میهای منزل را جلوی چشم دانشمن تکلیف

« لب غمگین»گذارم، اگر غلط نوشته بود برای او می« لب خندان»بود برای او 

دهم. این کار هرگز اتالف وقت گذارم و به این روش به او بازخوردهای آنی میمی

ها را به خانة خود ببرند، بلکه باید همانجا ها یا تکلیفها نباید امتحاننیست؛ معلم

 در کالس درس تصحیح کنند.

دانند اما مقدار آن را بسته به متغیرهایی رکن ثابتی از تدریس میطور کلی، معلمان تکلیف را به

شوندگان بر اهمیت دهند. یکی از مصاحبهتغییر می« هاماهیت درس»و « حجم فصول کتاب»نظیر 

 کرد:آموزان تأکید میتوضیح و توجیه تکلیف برای دانش

درسه است؛ مثل های مدهم که تکلیف نیز مثل سایر جنبهها توضیح میمن برای آن

های شما. لباس فرم، شانه کردن موها، طی مسیر برای آمدن به مدرسه، و دوستی

های تکلیف بخشی از تحصیل است که همیشه هست، فقط مقدار و انواع آن در زمان

دهم ها توضیح میها را برای بچهمختلف متفاوت است. من از ابتدای سال این ایده

 بینم. ها نمیانب آنو هیچ وقت هم مقاومتی از ج

آموزان، معتقد بود باید از اشتباهات والدین معلم دیگر نیز ضمن تأکید بر ارائة توضیح برای دانش

برخی والدین »آموزان پیشگیری کرد تا انجام تکلیف دشوار نباشد. به عنوان مثال، و نیز خودِ دانش

ند که تکالیف را انجام دهد. معلم باید گذارآموز به خانه او را تحت فشار میبه محض رسیدن دانش
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آموز از این رفتارهای والدین آگاه شود و با توجیه ایشان از رفتارهای مخرب جلوگیری کند. اگر دانش

  «.دهد، همین توفیق بزرگی است و نباید آن را تخریب کردبا تأخیر تکلیف را انجام می

هایی سخن شوندگان از تالشز مصاحبه. بسیاری اتکلیف راهبردی برای آموزش مجزا است. 4

بود. در واقع، ایشان تکالیف را به انحاء مختلف  1های رویکرد آموزش مجزاگفتند که یادآور آموزه

کنند. این مالحظة می« مجزا»آموزان و یا شرایط کلی کالس درس های فردی دانشمتناسب با تفاوت

های قبلی، با عادات و و توانمندی آموزان، صرف نظر از سطح هوشدانش»مهمی است که 

ها فرزندانی مرتب و منظم و گذارند. برخی خانوادههای متفاوتی پا به پایة اول ابتدایی میگرایش

ها با شرایط یادگیری پذیری آناند که انطباققدری سردرگمآموزان بهباانگیزه دارند، اما برخی دانش

از فحوای کالم «. آموزانی ضرورت داردنین دانشکشد. وجود تکلیف برای چدر کالس طول می

آموزان تر دانشدهی راهبردی برای شناخت عمیقآید که تکلیفشوندگان چنین بر مییکی از مصاحبه

تر آموزانم را عمیقمن به بهانة تکلیف، دانش»های آموزشی انفرادی است: بینی فرصتو پیش

کنم، ها گوش میدهم، به ابهامات بچهرند تشخیص میهایی را که در منزل مشکل داشناسم. آنمی

ها امنیت نکشم، به آها میکنم، به بهانة تکلیف دستی بر سر آنها توضیحات کامل ارائه میبرای آن

   «.دهمروانی می

روز در میان، دو روز در میان، هفتگی دهی روزانه، یکهای تکلیفدر سخنان معلمان انواع شیوه

، و ماهانه )پیک ماهانه( مشاهده شد. حتی در مورد نوع تکالیف مالحظه شد که برخی )پیک هفتگی(

دهند اما با گذر های نخست از سال تحصیلی، تکالیف سراسری و یکسان میاز معلمان طی هفته

کنند. رویکرد یکی از معلمان نیز آموزان تعریف میهای دانشزمان، تکالیف را بر اساس توانمندی

این طور نیست که برای هر فردی یک تکلیف متفاوت بدهم، اما تکالیف را به »کل بود: به این ش

نفر به انجام تکلیف نیاز  10دهم که کنم. به عنوان مثال، گاه تشخیص میشکل گروهی متناسب می

وز آمارائة تکالیف مورد عالقه، ارائة تکلیف مورد پسند برای کنترل دانش«. دارند و بقیه نیاز ندارند

های مورد اقتصادی والدین در انتخاب نوع تکلیف، از جمله نکته-بدرفتار، و توجه به پایگاه اجتماعی

کردند که از ارائة تکالیف راهوار به شوندگان اظهار میتوجه معلمان بود. برخی از مصاحبه

                                                           
1. Differentiated instruction  
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گیرند و می آموزان نظرکنند، در انتخاب نوع تکالیف از خود دانشآموزان قوی خودداری میدانش

کنند. جالب بود که در نظرات آموز توجه میهای اولیه به روند رشد هفته به هفتة هر دانشدر پایه

سوادی های در معرض خطر )طالق والدین، مهاجرت، بیطور مکرر به وضعیت بچهمعلمان به

. یکی از شدوالدین، اعتیاد والدین، فقر خانواده، و شرایط نامناسب محیط خانه( اشاره می

آموز به انجام تکلیف رغبت ندارد؛ یک مشکل دارد. باید دید اگر دانش»شوندگان گفت: مصاحبه

 «. مشکل چیست

کننده در این تحقیق بر مشارکت 33. تمامی دهی راهبردی برای بازخورددهی استتکلیف. 5

است. معلمان به « وردابزاری برای ارائة بازخ»روی این مضمون اشتراک نظر داشتند که تکلیف منزل 

نظری » کردند:آموزان اشاره میکرات با عبارات مختلفی به تالش خویش برای ارائة بازخورد به دانش

هنگام بررسی تکالیف، عواطف و احساساتم را به»، «ها مهم استدهم برای بچهکه دربارة تکلیف می

شوندگان روش مصاحبه«. دهمیم میمستق بازخورد غیر»، و «دهمبازخورد کتبی می»، «دهمبروز می

 کار در مورد اخیر را توضیح داد:

آموز زرنگ حجم انبوهی از جمالت را نوشته تا بیشتر از بقیه نوشته وقتی یک دانش

گیرم که حجم تکلیف او اندک آموز متوسطی را در دست میباشد، من تکلیف دانش

های مثبت تکلیف ِ ه ویژگیهای مثبت دیگری دارد. من با اشاره باست اما ویژگی

فهمانم که فقط حجم تکلیف مهم نیست؛ آموز قوی میآموز متوسط، به دانشدانش

 تمیزی، نظم و پرهیز از عجله نیز مهم است.

کنند؛ از جمله ارائة فرصتی های متنوعی از تکلیف برای بازخورددهی استفاده میمعلمان به روش

ها و تحلیل بندی تکلیفمعلمان یا در جلسة با اولیا، دسته آموز برای قرائت انشا جلویبه دانش

ها. ترین تکلیفترین نکات مثبت در ضعیفهای آنها به صورت گروهی، و یافتن کوچکویژگی

آموز بازخورد نگیرد اگر دانش»یکی از معلمان ضمن پافشاری در مورد تأثیر بازخوردها تصریح کرد: 

گر شوندگان به مفهوم بازخورد نشانسرانجام، اشارة مکرر مصاحبه «.شوددر انجام تکلیف مأیوس می

توان در برداری از تکلیف است. اهتمام معلمان برای ارائة بازخورد را میرویکردی سازنده برای بهره

 شوندگان مالحظه کرد:سخنان یکی از مصاحبه
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و ذهن  ها وجود داردها محرک جذاب دور و بر بچهدر این عصر فناوری که ده

تیِ توانند آن نقشِ سنآموز غرق در تبلت و تلویزیون است معلمان دیگر نمیدانش

ها دوست دارند با معلم دست ها تماس داشت، آنبافاصله را ایفا کنند. باید با بچه

ساله ای هفتبدهند، حس معلم را بدانند، تعجب معلم را حین رؤیت تکلیف بچه

وای، خودت تنهایی »با تعجب تمام به بچه بگوید: مشاهده کنند. معلم گاهی باید 

 «. بــله»آموز در اوج خوشحالی و با غرور تمام بگوید و دانش« ای؟!اینها را نوشته

کنند و ضمن آگاهی کامل از اهمیت معلمان از ترفندهای متنوعی برای بازخورددهی استفاده می

ها بندی و ارائة بازخورد به گروهمثال، گروه ایبرکنند. بازخورد کالمی، اما هرگز به آن بسنده نمی

ها، آموز به نشانة تحسین، بازخورد تصویری با ایموجی)نه به افراد(؛ کشیدن دست بر سر دانش

های مجازی. یکی ها؛ و بازخورددهی در شبکهبازخورد کتبی به والدین و سپاسگزاری از همیاری آن

های چندگانه، فهرستی از عناوین و افتخارات )نظیر شوندگان بر مبنای نظریة هوشاز مصاحبه

ریاضیدان بزرگ، نویسندة خالق، دانشمند کنجکاو، هنرمند کبیر، کتابخوان برتر و پسر روحانی( را 

خوانی فعال را از طریق شاهنامهآموز بیشتعریف کرده بود. وی اظهار کرد که رفتارهای یک دانش

    ان تعدیل کرده است.ها و نیز سایر معلمبرای همکالسی

. نوآوری معلمان در های آموزشی استبخشی به فعالیتدهی راهبردی برای تنوعتکلیف. 6

برداری ارزشمند از تکلیف است. های بارز بهرهطراحی تکالیف منزل خالقانه، یکی از جلوه

های بهبود مهارتشود. اول پیوند تکلیف با ها به سه شیوة مختلف انجام میبخشی به فعالیتتنوع

های گفتاری و نوشتاری شوندگان، مهارتفیزیکی است. بنابر گزارش شش نفر از مصاحبه

لحاظ فیزیکی مهارت الزم را برای نوشتن حروف ندارند.  آموزان پایة اول گاه ضعیف است و بهدانش

ی با کمک های نوشتنگویی، تقویت عضالت و بهبود مهارتلذا معلمان برای افزایش توان سخن

گفتن با ساعت سخنکنند: نوشتن روی شن، آرد و ماسه؛ نیموالدین از چنین تکالیفی استفاده می

توانند مطالب کتاب آموزانی که نمیویژه برای دانشهای کتاب )بهاعضای خانواده؛ خواندن فعالیت

ا مطالب را خوب بخوانند(؛ تمرین خط؛ نقاشی کشیدن دربارة حس خودشان نسبت به حروف ی

های لباس و نوشتن حروف پُراشتباه؛ کار با خمیر یا گل رُس؛ تمرینِ بازکردن دکمهدرسی؛ رنگی 

 غیره. 
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 1با استفاده از تکلیف منزل« های آموزشیبخشی به فعالیتتنوع»های تالش معلمان برای شبکة معنایی یا نشانه .1 شکل

های آن تالش برای طفی است. یکی از نمونهعا -دوم پیوند تکلیف و فرایندهای برتر شناختی

هایی را تهیه خواهد پوشهآموزان میافزایش مشارکت است. مثال عینی آن معلمی است که از دانش

در این فعالیت، تمام «. جملة من را کامل کن»کنند که روی آن این عبارت نوشته شده است: 

گذارند. فردای آن روز پوشه را به ر پوشه میآموزان نیمی از یک جمله را در خانه نوشته و ددانش
                                                           

پیوند معنایی  دهندةنشان Dفراوانی اشارة مستقیم به هر نشانه، و حرف  دهندةنشان G حرف Atlas.tiافزار داد نرمدر برون .1

 یک معنا است. « بسندگی ارجاعی( »1979یا به تعبیر الیوت آیزنر ) ،هاهر نشانه با دیگر نشانه
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دهند تا آن جمله را در خانه تکمیل کرده و به کالس بیاورد. این معلم گزارش آموز دیگری میدانش

اند. مهارت بیشتری یافته« نویسیِ خالقانهجمله»آموزان او به واسطة این تکلیف در کرد که دانشمی

شناختی مشاهده -های عاطفیرداری از تکلیف برای بهبود مهارتبتوان در بهرهنمونة دیگر را می

ها و عواطف را در دهند هیجانآموزان یاد میکرد. مثال عینی آن معلمانی هستند که به دانش

خواهد با سه بار تکرار یک کلمه، آموزان مینویسی خویش راه دهند )یک معلم از دانشجمله

کلمه از  10خواهد با ها میحشتناک بسازند. معلم دیگر از بچهدار، غمگین و یا وهایی خندهجمله

دار یا ترسناک بنویسند(. سوم توصیة مستقیم به ارائة تکالیف خالقانه کلمات درس داستانی خنده

آموزان را مستقیماً به خالقیت در انجام تکالیف تشویق است. بسیاری از معلمان اشاره کردند که دانش

و « بابا آب داد»کنند که از نوشتن جمالت ساده مثل آموزان را تشویق میل، دانشمثا برایکنند. می

های مستقیم، صرف نظر از اثربخشی تر بنویسند. این توصیهنظایر آن اجتناب کرده و جمالت متنوع

های بخشی به فعالیتهای تنوعتوجه معلمان به موضوع خالقیت است. سایر نشانه دهندةآن، نشان

 مشخص است. 1ی در شبکة معنایی مندرج در شکل آموزش
ها و معیارها، استداللدهی با یکدیگر متفاوت است. . عملکرد معلمان در زمینة تکلیف7

قدری متفاوت و گوناگون است که شاید فقط اتخاذ تدابیر دهی بههای معلمان برای تکلیفمالک

ها کمک کند. به بیان دیگر، در وضعیت رویهفراکالسی )در سطح مدرسه و منطقه( بتواند به انسجام 

 توان به شش نشانهدهی ندارند. در حمایت از این ادعا میفعلی قواعد مورد توافقی برای تکلیف

آموزان است. از اشاره کرد. اول زمان تقریبی مورد نیاز برای انجام تکلیف توسط دانش

تکالیف شما در منزل، حدوداً باید چقدر  آموزان برای انجامدانش»شوندگان سؤال شد که مصاحبه

شوندگان به ضرورت درنظرگرفتن عواملی نظیر پایة تحصیلی اگر چه اکثر مصاحبه«. وقت بگذارند؟

ای در اما پراکندگی قابل مالحظه ،کردندآموزان، ماهیت درس و ماهیت تکلیف تأکید میدانش

های معلمان در جدول ان انجام تکالیف، پاسخشد. با توجه به اهمیت ِ زمهای ایشان مشاهده پاسخ

 تلخیص شده است. 2
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 آموزانتکالیف توسط دانش دادنهای معلمان در زمینة زمان مورد نیاز برای انجامبندی پاسخطبقه .2 جدول

 هافراوانی پاسخ دادن تکلیفآموزان برای انجامزمان تقریبی مورد نیاز دانش

 4 دقیقه 30کمتر از 

 6 دقیقه 45لی ا 40

 4 ساعت 1

 4 و نیم ساعت 1حدود 

 3 ساعت 2بیش از 

 1 ساعت 5حتی تا 

شوندگان هیچ برآوردی از زمان مورد نیاز توجهی از مصاحبه شایانذکر است تعداد  شایان

ماهیت تکالیف نیز توضیحات  بارةدهند مطرح نکردند. افراد درآموزان برای تکالیفی که ارائه میدانش

کرد انجام تکالیف سال سابقه داشت و اظهار می 20ای داشتند. به عنوان مثال، معلمی که بیش از هویژ

ساعت نیز زمان بخواهد، به هیچ عنوان به رونویسی اعتقادی نداشت و از تکالیفی نظیر  5او شاید تا 

 کرد. مصاحبه با والدین و افراد مطلع استفاده می

و یا به لحاظ اخالقی  ایی مربوط است که پیامدهای آن نامشخصهبه کاربرد روش دومین نشانه

آموزان به نوشتن تقلب در خانه به توان به ترغیب دانشمثال، می برایاند. ای شایستة تأملو حرفه

جای تکلیف، قائل نبودن هیچ گونه حق اظهار نظر برای والدین در زمینة تکالیف، نپذیرفتن مطلق 

آموزشی، های کمک، الزام به تهیة کتاب«قانونی کلی»ن دربارة تکلیف به عنوان آموزاپیشنهادات دانش

آموزان در کالس، مقایسة نقاط مثبت تکالیف جلوی ارائة تکلیف برای جبران عدم یادگیری دانش

آور، تمرکز توجه روی توانمندها، و آموزان تابآموزان، تمرکز توجه روی دانشچشم کل دانش

 زان به رقابت در تهیة تکالیف تحقیقی اشاره کرد. آموتشویق دانش

به اعمال فشار از سوی والدین، مدیر مدرسه و حتی سایر معلمان برای تغییر رویة  سومین نشانه

شوندگان، بسیاری از والدین به تکالیف دهی مربوط است. بنا بر اظهارات مصاحبهمعلم در تکلیف

گذارند. یکی از و مدرسه را برای این موضوع تحت فشار میبر تمایل دارند و معلم راهوارِ زمان

توجهی به تکلیف، مستقیم به ادارة آموزش و پرورش شکایت از من به دلیل بی»معلمان گفت: 
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های فشرده آموز را تحت تمریناز سوی دیگر، خودِ والدین بدون هماهنگی با معلم، دانش«. بردند

ز ایشان نیز معلم را به اختصاص نمره برای تکالیف تشویق ای ادهند و عدهو طوالنی قرار می

نحوی هستند. برخی والدین نیز به« تشنة تکالیف بیشتر»نمایند. باید قبول کرد که برخی والدین می

دهند و جالب اینست که هم معلم منفعالنه و غیرقابل توجیه، تکالیف منزل فرزند خویش را انجام می

 یت موضوع آگاهی دارند. آموز از واقعو هم دانش

« ها روی میزتکلیف»چهارمین نشانه به ارزیابی تکالیف مربوط است. رویکرد معلمان از روش 

ها روی تکلیف»در جلسة اول روز تا ارزیابی تدریجی تکالیف در طول روز در نوسان است. روش 

رند و زودتر بازخورد آموزان به اهمیت تکالیف پی ببمبتنی بر این استدالل است که دانش« میز

آموزان همواره تکالیف مبتنی بر این استدالل است که دانش« مرور تدریجی»دریافت کنند، و روش 

های بارز نیز در عملکرد معلمان گزارش شد؛ از معلمانی باش قرار گیرند. دیگر تفاوتدر حالت آماده

تکلیف هر فرد را در مقایسه با تکلیف  کنند تا معلمانی کهها را با هم مقایسه میهای بچهکه تکلیف

آموز جلوی کالس الزام توسط خود دانش کنند، از معلمانی که به خواندن دیکتهقبلی وی ارزیابی می

آموزان باز دارند تا معلمانی که امالها را در فاصلة کوتاه بین ساعات کالسی بررسی کرده و به دانش

 گردانند. می

ناشی از اندازة کالس و اتفاقات جاری مربوط است. نیمی از پنجمین نشانه به مشکالت 

دهی صحیح و های جدی تکلیفبه عنوان یکی از محدودیت« اندازة کالس»شوندگان به مصاحبه

شونده به دشواری ایجاد یادگیری در ساعت پایانی ارائة بازخورد سازنده اشاره کردند. یازده مصاحبه

توان مطالب را به شکل اثربخش تدریس کرد. از معلمانی دقایق نمی روز اشاره کردند و اینکه در آن

خواهند تکالیف منزل را انجام دهند، تا معلمانی که ساعت آخر آموزان میکه در ساعت آخر از دانش

پردازند؛ وجه مشترک استدالل معلمان، زیادی تعداد را به بازدید تکالیف و رفع اشکال می

دم امکان تدریس مطلوب در دقایق پایانی روز بود. یکی از معلمان آموزان در کالس و عدانش

بینی دیگر قدرت تمرکز ندارند بهتر است از آنها بخواهی تکلیف منزل را انجام وقتی می»گفت: می

توان به روند فزایندة از اتفاقات جاری در کالس نیز می«. بدهند؛ برای این کار انگیزة الزم را دارند

فرزندپروری، شغل و مسافرت والدین اشاره کرد. یکی از  وزان به دالیلی نظیر سبکآمغیبت دانش
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نفرة من  35سومِ کالس گاهی اوقات در چند روز از هفته، بیش از یک»گفت: شوندگان میمصاحبه

 «.آیدها مشکالت زیادی پیش میاند. به دلیل عدم انجام تکالیف این بچهغایب

. ارکت والدین مربوط است. معلمان در این زمینه توافق نسبی دارندششمین نشانه به نحوة مش

های اول سال تحصیلی ضمن برگزاری شوندگان در هفتهتوجهی از مصاحبه شایانمثال، بخش  برای

شوندگان از حق والدین کنند. اکثر مصاحبهدهی را با والدین هماهنگ میجلسة توجیهی، تکلیف

آموزان، اهمیت های کالسی، اهمیت بازخورددهی ایشان به دانشبرای آگاهی از جریان رویداد

ها، و ضرورت مطلع ساختن والدین بازخورددهی ایشان به معلم برای تعدیل حجم و زمان تکلیف

شوندگان تکلیف منزل و از میزان پیشروی در مباحث درس سخن گفتند. هفت نفر از مصاحبه

دانستند. با این حال، ار ارتباطی خود با والدین میبازخوردهای کتبی خویش روی تکالیف را ابز

شوندگان در برابر هر نوع دخالت والدین در تعیین حجم یا نوع تکالیف مخالفت برخی مصاحبه

 نشان دادند. یکی از معلمان خبره موضع خویش را چنین ابراز کرد:

نند. ابتدای دهم. در منزل فقط باید تمرین کها یاد میبه بچه کالسمن درس را در 

ویژه در درس ریاضی از ارائة هر گونه خواهم که بهسال تحصیلی از والدین می

ها باید فقط شرایط خانه را مساعد های ابداعی خودداری کنند. آنآموزش با روش

کنند؛ سکوت الزم را فراهم کنند، و برنامة زمانی بچه را تنظیم کنند: طوری که بعد 

ستراحت کند، تغذیه کند، تفریحی داشته باشد، و بعد از رسیدن به خانه قدری ا

 طور کامل انجام دهد. والدین نباید تدریس کنند.تکالیف را به

ها استقبال ها از هر گونه نوآوری والدین در زمینة آموزش به بچهشوندهدر مقابل، یکی از مصاحبه

در  ویژهد یکی از دالیل آن، بهرسند. شایکرد. آنچه مسلم اینکه رویکردها متناقض به نظر میمی

آموزان باشد. هرچه که های کارآمد برای تفهیم مباحث به دانشروش نبوددرسی مانند ریاضی، 

شود. در این زمینه، یکی هایی در ارتباطات والدین و معلم منجر میهست، تکلیف گاه به بروز چالش

از معلمان نیز در خانه بچة ابتدایی دارند، لکن از معلمان به نکتة خوبی اشاره کرد و آن اینکه بسیاری 

ام که کنم و فهمیدهخودم در انجام تکالیف بیشترین کمک را به فرزندم می»گفت: همین معلم می

منظور وی این بود که معلم باید به تکلیفی حداقلی بسنده کند زیرا هر «. تکلیف اهمیتی ندارد حجم
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   کنند.ان از والدین خویش کمک خارج از عرف دریافت میآموزچه حجم تکالیف بیشتر باشد دانش

 گیرینتیجهو بحث 

(، ارزش 1395های ایرانی موضوعاتی نظیر مدت زمان تکلیف )حجازی، کیامنش و نقش، در پژوهش

(، ارتباط تکلیف با راهبردهای مدیریت 1392زاده، و کیانپور، ییالق، مهرابیتکلیف )مروتی، شهنی

های منفی در ارائه بازخورد به تکلیف توجه معلم به جنبه( و 1392ی و وکیلی، تکالیف )شیربیگ

های ابتدایی، یکی از ویژه در دورهدهی، بهاند. اما تکلیف( بررسی شده1395پور و همکاران، )حسین

  موضوعات پژوهشی مغفول بوده است.

برداری ز تکلیف منزل بهرههای پژوهش حاضر نشان داد که معلمان در شش زمینة مرتبط اتحلیل

. به 3. به عنوان راهبردی برای مشارکت؛ 2تر؛ . به عنوان راهبردی برای یادگیری کامل1کنند: می

. 5. به عنوان راهبردی برای آموزش مجزا؛ 4عنوان راهبردی برای ارزیابی تکوینی و بهبود تدریس؛ 

های بخشی به فعالیتدی برای تنوع. به عنوان راهبر6به عنوان راهبردی برای بازخورددهی؛ و

های متخصصان ها و اقدامات معلمان ایرانی با توصیهتوان گفت روشآموزشی. در ارزیابی کلی می

؛ تایمز، مریل و بایلی، 2016؛ بالزار و کرافت، 2017؛ اسالوین، 2019این موضوع )بردن و بایرد، 

( هماهنگ است. از 2016و ایستز و مینتز، ؛ 2017؛ بوریچ، 2018؛ کرافت، بالزار و هوگان، 2017

آمدن بر برای فائق تالش همیشگی ایشان دهندةنها و اقدامات معلمان نشانظر ما روش

های درس های بافتی موجود در مدارس و کالسهای برنامة درسی و نیز انطباق با واقعیتمحدودیت

توان ای است که هرگز نمیدهی به اندازههای معلمان ابتدایی برای تکلیفاست. در واقع، تنوع ایده

فقط ارائة تکالیف راهوار و فرسایشی در بین  محورنامة تکالیف مهارتشیوهگفت تا پیش از ابالغ 

تر باید به روش انجام پژوهش )مصاحبه( توجه کرد معلمان غالب بوده است. البته، در قضاوت دقیق

مثال، اگر چه در پژوهش حاضر  براینظر قرار داد. های پژوهشی موجود را مد و نیز دیگر یافته

کنند اما آموزان دغدغه داشته و خالقانه عمل میمعلمان اظهار کردند در زمینة بازخورددهی به دانش

( به این نتیجه رسیدند که معلمان بازخوردهای سازنده ارائه 1395آبادی و کاووسیان )بیرامی، حسن

 دهند. نمی
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دهی است. ها در تحقیق حاضر تفاوت عملکرد معلمان در زمینة تکلیفافتهترین ییکی از مهم

مثال،  برایشود. ها حتی در میان متخصصان این موضوع نیز مشاهده میتفاوت در برداشت

( 2011دانند اما کوپر و والنتینی )( تکلیف را به کار در منزل محدود نمی2013ژرنیافسکی و کید )

های یادگیری متمایز کرد. بنابراین، بدیهی فاف آن را از دیگر انواع فرصتطور شمعتقدند باید به

تر، برخی ای جالبهای گاه شدید میان معلمان مشاهده شود. در نمونهاست که در این زمینه تفاوت

طور مستقیم به ای که بهشوندگان در تحقیق حاضر تصریح کردند که برای تکالیف نمرهاز مصاحبه

پندارند. می« ارزشیابی تکوینی»گیرند و تکلیف منزل را فقط نوعی اضافه شود در نظر نمینمرة نهایی 

آموز در انجام کند که معلمان میانگین عملکرد دانش( توصیه می2017اما متخصصی مثل بوریچ )

د و درصدی از نمرة نهایی را به آن اختصاص دهند. پیشنهاد او کننتکالیف منزل را محاسبه و ثبت 

ها درصد از نمرة نهایی به تکالیف کالسی و تکالیف منزل اختصاص یابد. تفاوت دیدگاه 20ینست که ا

گر ابهام و سردرگمی معلمان در این زمینه است. در مقابل، عملکرد و عملکردها به خوبی نشان

چ های بوریای با توصیهشوندگان در زمینة جلب مشارکت والدین، به نحو قابل مالحظهمصاحبه

( زمان انجام تکلیف منزل را برای 2007) ( در این زمینه سازگار بود. سرانجام، گود و بروفی2017)

دانند، اما در پژوهش آموزان پایة چهارم بین پنج تا ده دقیقه برای هر موضوع درسی مناسب میدانش

تر در نظر یحاضر مشخص شد که معلمان برای نوآموزان دورة اول ابتدایی تکالیفی بسیار طوالن

 گیرند.می

محور گردآوری های این تحقیق پیش از ابالغ بخشنامة تکالیف مهارتبا توجه به اینکه داده

دهی در های معلمان برای تکلیفها و نیز روششود که تغییرات در دیدگاهاند ابتدا پیشنهاد میشده

طی دو سال اخیر این بخشنامه  دورة اول ابتدایی مجددًا مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که

تا چه اندازة مورد توجه یا پذیرش معلمان واقع شده است. همچنین با توجه به اینکه مشخص شد 

شود در آموزان وجود دارد، پیشنهاد میدهی به دانشبین معلمان ابهامات مختلفی در زمینة تکلیف

نامة اولیة این طرح، هدایت شیوه ضمن پایبندی به مفاد« محورتکالیف مهارت»گام دوم از طرح 

تردید در این گام، دهی در دستور کار قرار گیرد. بیمعلمان در زمینة فرایندهای اجرایی تکلیف
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توان به سهم اندک تکالیف از رسیدگی به برخی از موضوعات شایع اهمیت دارد. به عنوان مثال می

(، تفاوت 2017ای )کاچاک و ایگن، یانههای راها در مقایسه با سرگرمیای بچهوقت غیرمدرسه

(، تکلیف منزل 2017آموزان مناطق شهری و روستایی )کاچاک و ایگن، تکلیف منزل برای دانش

(، و نحوة ارائة 2007(، حجم تکلیف منزل برای هر درس )گود و بروفی، 2017گروهی )بوریچ، 

رسد ( اشاره کرد. به نظر می2013تکلیف منزل در کالس درس توسط معلمان )ژرنیافسکی و کید، 

در گرو پرداختن به موضوعات جزئی فوق و « محورتکالیف مهارت»نامة اجرای اثربخش آئین

   ها در این زمینه باشد.راهنمایی مؤثر مدیران مدارس، معلمان و خانواده
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