
 با نام ویادش 

 

 خالصه کتاب تئوری انتخاب در مدرسه 

 

 

 



 مبانی نظری: اول بخش

دانش رسیدن  امکان  معلمان  نیازهای اگر  به  نیازهای  حقیقی  آموزان  مسئوالنه  ارضای  برای  منصفانه  شرایط  )ایجاد  شان 

 شان خواهند رسید. شان( را فراهم سازند، خود نیز به خواسته اصلیاساسی

دانشباید   محیبرای  عالقهآموزان  یادگیری  به  که  کنیم  خلق  فعالیتطی  سپس  و  شوند  ساختارهایمند  و  استراتژی    ی ها، 

 فراهم کنیم که یادگیری کیفی و عملکرد کیفی را تشویق و تقویت کند. 

را تغییر دهند ولی   های بیرونی رفتار انجامد. ممکن است انگیزهیادگیری و نهادینه شدن رفتار نمیکنترل بیرونی هرگز به  

از آن خ  بدانند که دیگر  و  پاداش و جایزه( قطع شود  یا  تنبیه  و  )تهدید  بیرونی  اینکه مشوق  به محض  و  بری وقتی و گذرا است 

 شود.نخواهد بود، رفتار هم قطع می

بیرونی گسستن و قطع  سازی  دهد. مشکل دیگر انگیزهدهند تغییر میراد نسبت به کاری را که انجام میپاداش احساس اف

کند و رد، او احساس کنترل بر شرایط نمیرابطه انسانی است. چون دادن جایزه و اعمال تنبیه در دست دیگری است و نه خود ف

 کند. را برای مسئولیت گریزی هموار می بیند بنابراین راهل رفتار خود را در دست دیگران میعمال کنتر

اند. در مدارس مؤلفه اصلی اعتماد است. اعتماد در مدرسه به معنی داشتن اعتماد در  مدارس شبکه اصلی روابط اجتماعی

تماد بین معلم والدین و.... است. در آغاز ایجاد این جو اع  –مدیر، مدرسه    –معلم، معلم    -تمام سطوح ساختاری مدرسه اعم از معلم

 های معلم است.و محصل از مسئولیت

ش دادن یا به حداقل رساندن ترس و تنبیه )کاهش تدریجی و نه حذف یکباره چون مدارس  ( کاه1های ایجاد اعتماد:  راه

 های درونی یا همان پنج نیاز اساسی( توسل به کشاننده2.( های قبلی وجود داردنین آموزش و پرورش هستند و تجربهتوابع قوا

می  که  است  اشتباه  باور  اوست.این  محیطی  عوامل  محصول  آدمی  رفتار  مهم   گوید  واقعیت  دانش1:  سه  برای  (  آموزان 

تر در هر سنی، جایزه و پاداش کم اثرآمد ی دستیابی به یادگیری مؤثر و کار( برا2یادگیری به دریافت جایزه و پاداش نیازی ندارند. 

 برد. وختن، انگیزه درونی را از بین می( پاداش دادن برای آم3های درونی است. از انگیزه

دهند، گاه به این ی دریافت جایزه و پاداش انجام میآموزان تکالیف را بران که دانشگوید: ای( می1995دریک جنسن )

محیط    خوشایند است. استفاده از جایزه و پاداش را فراموش کنید. اگر ه آن تکلیف یا درس در ذات خود نامطلوب و نا معناست ک

با تفریح و بازی کنید،مدرسه و کالس را برای دانش نیازی نیست به دانش  آموزان معنادار، مناسب و همواره  برای   آموزاندیگر 

 آموختن، باج و حق حساب بدهید. 

که   فکر  این  دیگر  شخصی،  مسؤلیت  به  راسخ  اعتقاد  گرفتهبا  شکل  تنبیه  و  پاداش  توسط  پذیرفمن  من  ام،  نیست.  تی 

 پذیرم. های خود را میها و ناکامییت تمام موفقیتمسئول

قرار کرده و انگیزد تا با دیگران رابطه برتعلق یا پیوند داشتن ما را بر مینیاز برای    -بررسی نیازها در مدرسه: الف( تعلق

قدرت   کنیم. ب(  کارآمدی، موفق  –همکاری  به شایستگی،  نیاز  معنی  به  واقع  به قدرت در  منیاز  به یت و کسب  اگر  است.  هارت 

ی عمل های علممسئوالنه و از طریق کسب شایستگی  هایآموزان کمک کنیم که برای افزایش قدرت شخصی خود به شیوهدانش

 مهمترین بخش از هویت انسانی ما، در   -طرف خواهند کرد. ج( آزادیهای مخرب این نیاز خود را برکنند، دیگر به ندرت از راه



آموزیم، احساس شعف دید میهرگاه چیز ج  -ایم که آزاد و مختار باشیم و انتخاب کنیم. د( تفریحنگیخته شدهحقیقت ما از درون برا

کند تا  مان میبازیگوشی ما است که ترغیب   شود. حس کشف و شوخ طبعی وم و نوعی تفریح برایمان محسوب میکنیو شادی می

 ناشناخته بیاموزیم. های جدید و بگیریم و چیز جای ممکن یاد

قلوهای یکسان در دنیای درونی خویش تصاویر کامال مشابهی ندارند. دنیاهای کیفی با هم متفاوت  هیچ دو انسانی حتی دو

واقعی   دنیای  از  که  اطالعاتی  می است چون  ما  می  آیدبه سمت  تغییر  ما  فیلتر ذهنی  سه  پنجگانه توسط  فیلتر حواس  اولین  کنند. 

د آنها  دومین  معناماست.  موجودات  ما  چون  است  کلی  معرفی دهنده  انش  از  قبل  متبحر  )معلمان  هستیم.  رویدادها  و  اتفاقات  به 

آموزان تحت تاثیر دانش . یادگیری دانشپرسندزان در خصوص آن پدیده و مفهوم میآمووم جدید، مرتب از دانش قبلی دانشمفه

یلتر به تمام اطالعات، اغلب به گذاری است. در این ف( سومین فیلتر نیز ارزشآورند.تی است که با خود به کالس درس میو اطالعا

 دهیم.  ارزش مثبت، منفی یا خنثی میسازد یا خیر ه نیاز خاصی در ما را برآورده میصورت ناهشیار بسته به این که در آن لحظ

رسد. ما زندگی خود را بر اساس ادراک و  زی است که در نگاه اول به نظر میتر از آن چیدر واقع واقعیت بسیار پیچیده

 کنیم، نه آن چیزی که واقعا وجود دارد.مان از جهان بنا میبرداشت

-از آن چیزی که ما در آن لحظه می  ( تصویر درونی یا ذهنی1کند:  حظه دو ادراک را با هم مقایسه میذهن ما در هر ل

اهیم را با  خودیگر آنچه می  جود دارد. به عبارت( ادراک و برداشت ما از آنچه که واقعا در آن لحظه و2خواهیم و دوست داریم  

 دهد. نجی یا ارزیابی شخصی در آن رخ میکند. این مکان مقایسه جایی است که خودس آنچه داریم مقایسه می

کنم به طور اساسی با  سند دنیایی که دریافت )ادراک( میدهند که به این نتیجه بر فقط زمانی رفتارشان را تغییر می  افراد

 رد.خواهم تفاوت داآنچه می 

رزیابی کنند. بسیار  شوند به طور مرتب و کامال آگاهانه خود را ااده میآموزش دآموزان نشناسی درونی دانشارو در کالس

نامیزان   های ترازو فقط اندکیهستند. همواره زمانی که کفه  ی کارآموزان به طور آگاهانه بدانند در حال انجام چه  مهم است دانش

 نیم. کنیز احساس ابتکار عمل بیشتری می تر است و ماهستند، ایجاد تغییر آسان

معنای هدفمندی رفتار آن است که هر رفتاری به دنبال چیزی است و در خدمت هدفی. در واقع ما کنترل بسیار ناچیزی  

توانیم به راحتی آن را بدست آوریم. ما بر یم نمیاهیم احساس خوبی داشته باشخوسات رفتار کلی خود داریم. چون میبر بخش احسا

دهیم، چرا که تمام رفتار کلی خود را تغییر می  دهیم، در واقعی فکر یا عمل خود را تغییر میفکر و عمل خود کنترل خوبی داریم. وقت

 کنند. ساس و فیزیولوژی ما نیز تغییر میهای احمل، بخش با تغییر بخش فکر یا ع

نی این  ما  دانشمشکل  چگونه  که  محیط  ست  چگونه  که  است  این  مشکل  بلکه  برانگیزانیم.  گرفتن،  یاد  برای  را  آموزان 

 آموزان را جذب کند و تعداد بیشتر را درگیر نماید. م که انگیزه درونی و خودجوش دانشکالسی ایجاد کنی

 

 های برآورده کردن نیازهای در کالس درسفصل سوم: شیوه

 بقا در کالس الف( ارضای نیاز به 



I. های بی واسطه و ضروری: آب، غذا و اکسیژننیاز 

II.   و ایمنی  امنیت/  احساس  به  احوالنظمنیاز  و  سالم  در  :  رفتار  راهنمای  مثبت،  پوسترهای  و  تصاویر  روزانه،  پرسی 

دهی )به جای استفاده از تشویق و تنبیه از معرفی پیامدهای طبیعی و پیامدهای  س، اجتناب از تهدید، تنبیه و باجکال

 کنیم.( ئوالنه استفاده میاز فرآیند دعوت به تفکر مسئوالنه، عمل مسمنطقی و اعمال قاطعانه آنها و همچنین 

III.   روزانه برنامه  و  فعالیتمقررات  هفتگی،  مشخص  برنامه  عنومشخص:  به  کالس  اجتماع  تقویتی  تیم  های  یک  ان 

-آموزان درباره شما، انتظاراتتان، آنچه خوشحالتان میچه دانش  )هر  آموزیکاری، موسیقی، بازی، ادب و نزاکتهم

 کنند. نهند و بیشتر برایتان تالش میدانند را ارج میتر آنچه میکند، بدانند، پیشکند و چیزهایی که ناراحتتان می 

 در کالس درس  تعلقب( ارضای نیاز به عشق و احساس 

آورد و با تشکیل گروه و  و منزوی کالس و یادگیری بیرون میآموزان را از تنهایی و انزوا به عنوان عضمعلم مؤثر دانش

خود باید توسط  آموزان نسبت بهکند. برای ایجاد احساس بهتر دانشپیوند را در کالس درس نهادینه میجامعه یادگیرندگان، مؤلفه 

 آموزان پذیرفته شوند. معلم و دیگر دانش

 آموز: های ایجاد رابطه مثبت با دانشراه

I. نام دانش یادگیری  نام:  بعامل  احترام  نامی که خودش دوست دارد،  به  اوست و آموزان )صدا کردن هر کسی  ه 

(، برچسب نام با یک سمبل یا نماد،  گذارد احساس نزدیکی بیشتری کند.شود به فردی که به او احترام می باعث می

 کارت اسم

II.   نامه معرفی قبل از شروع مدرسه: شامل معرفی خود، خوشحالید از اینکه او را در کالس خود دارید/ آزمون روز

 موسیقی و ورزش و.... دهید، فریح انجام میاول شامل معرفی خود، سه کاری که برای ت

III. لبخند زدن، فرا  نهای دیگر: خندیدراه آموز، شوخ طبع بودن، نشست م آوردن فضای شخصی برای هر دانشهو 

 کالس و.... 

مشارکتی پرورشیادگیری  و  آموزشی  راهکارهای  تمامی  میان  از  هوش:  محور،  مغز  یادگیری  جمله  از  چندگانهی  ،  های 

ترین یادگیری مشارکتی بهترین و گستردههای یادگیری، آموزش مستقیم، یادگیری شایسته، یادگیری مبتنی بر شایستگی و.....  سبک

 مبنای تجربی را دارد. نتایج یادگیری مشارکتی 

 سطوح باالتر از استدالل و تفکر منطقی )انتقادی( .1

 شود.( تری میهای تازهحلها و راهتراتژیهای جدید و اس بهتر فرآیندها )باعث افزایش ایدهفهم  .2

 دهد. موقعیت به موقعیت دیگر انتقال میها را از یک آموخته .3

 فراهم ساختن نگرش مثبت نسبت به درس و موضوع مورد مطالعه .4

گروهی است.    کنند؟ پاسخ در فهم تفاوت بین یادگیری مشارکتی و کار از یادگیری مشارکتی استفاده نمی  چرا همه معلمان 

یادگیری یادگ کند.  استفاده  کالس  در  آن  از  چگونه  بیاموزد  دیدن  آموزش  با  باید  معلم  و  دارد  نیاز  آموزش  به  مشارکتی  یری 

ماید و کامال منصفانه پذیری فردی را ترغیب نانجام تکالیف متمایل کند، مسؤلیتآموزان را به دانش ،مشارکتی باید ساختارمند باشد

 نماید. آموزان را ارزیابی زحمات دانش



-ند. یکی از چالش این است که دانشآموزان قبل از اینکه بتوانند با هم کار کنند، باید نخست با هم خوب آشنا شودانش

ها برای توان از این روشروند. به عنوان نمونه میشان میآموزان معموال در هر کار گروهی سراغ افراد مشابه و یکسان یعنی دوستان

( حرف اول 4( فرم ساعت مالقات  3های مکمل  ( استفاده از کارت2ع شدن موسیقی  ( بازی مجسمه با قط1استفاده کرد.  بندی  گروه

 نام کوچک

 ج( ارضای نیاز به قدرت/ ارزشمندی و پیشرفت در کالس درس

یا    خصی خودیا سلطه که یعنی گرایش به کنترل کردن دیگران برای رضایت ش  "قدرت بر"(  1سه نوع قدرت وجود دارد:  

یادگیری، دستاورد و پیشرفت ( احساس قدرت درونی که نام دیگر آن صاحب اختیاری شخصی است که  2به خاطر صالح خود آنها  

خود میشکوفو  بر  در  را  شایستگی  و  کفایت  ب3گیرد.  ایی  همراه  قدرت  می(  دستش  به  وقتی  که  است  دیگران  اساس ا  بر  آوریم 

اه شویم. نوع یک یعنی اختیار دیگران را به دست گرفتن نوع دو به معنی داشتن اختیار شخصی مشارکت و همکاری با دیگران همر

 است و نوع سه به معنای اختیار و توان انجام عمل فوق فردی را کسب کردن، است.

نیاز به قدرت آنها  ،  آموزان کمک کنند، قدرت نوع دوم و سوم را به دست آورنداگر مدرسه و معلمان به دانش آنگاه 

 های مخرب نیست. تامین شده و دیگر نیازی به رفتار 

انجام میما هم ارضای  راه در خصوص هر کاری که  به  تجربی درونی گرایش شدید  داریم ولی در  انتخاب  امکان  دهیم، 

تعطیل کنیم و پس از مدرسه به دنبال   توانیم انتخاب کنیم که در مدرسه این نیازها را ان هیچ انتخابی نداریم. یعنی نمیمنیازهای

 قدرت باشیم. 

 آموزانهای ارضای نیاز به قدرت در دانشراه

I. افرادی    1مانند مشارکت دادن آنها در تدوین قواعد و مقررات رفتار کالسی   آموزاننظر به دانشدادن حق اظهار(

برای    110تا    106ی در کتاب صفحه  روش خوب   کنند، خیلی بعید است علیه آن قیام کنند(که قانون را وضع می

 آموز آموختن و یا گوش کردن به دانش -نخواست -تدوین قواعد وجود دارد. یا مانند دانستن

II. گاه هفته، صندوق پیشنهادات،  مانند جلسه کالسی، تابلوی دید کمک به آنها برای به دست آوردن تشخص و منزلت

 آموز هفته و پوستر نیازهادانش

III.   آموزان که بتوانند در مدرسه قدرت درونی و داری طراحی شده برای کمک به دانشهای کالس  کارگیری روشبه

ه در مورد موضوع مورد عالقه یا  آموزان )ارائمانند تدریس و آموزش توسط دانش  اختیار شخصی به دست آورند. 

ب فهم  آموزان ضمن کسخاب )دانشآوردن یک وسیله از منزل و توضیح در مورد آن(، آموختن دانش تئوری انت

توانند روابط انسانی بهتری در کنار  ل رفتار خود هستند. در ضمن میآموزند که مسؤدرستی از خود و دیگران، می

 شود.( نند و زبانشان با معلمشان یکی میکذهنی سودمند برای ایشان ایجاد میعادات 

 در کالس درس د( ارضای نیاز به آزادی 

 
کند نیاز به قدرت خود را ارضا  ریک بدانند، بلکه به آنها کمک میانداز یک کالس کیفی شکند خود را در خلق چشمآموزان کمک میاین فرآیند نه فقط به دانش  1

 رود.  شما میز طرفی نوعی تفریح نیز به شان احساس مسؤلیت کنند، اکنند و در قبال محیط یادگیری 



آ  به  سختنیاز  از  یکی  دانشزادی  که  است  نیازهایی  میترین  مدرسه  در  داد  آموزان  اجازه  باید  ولی  کنند.  ارضا  توانند 

 2گیری است تمرین کنند. شان در حال شکلهایی که شخصیت و منش درونیآزادی را در سال

دارد.    آزادی وجود  نوع  دو  قید   اولدر کل  از  فرصت  آزادی  به  می  هاییکه  اجازه  ما  به  که  دارد  مورد  اشاره  تغییر  دهد 

از کسالت و یکنواختی   نیازمان یا اجتناب از موقعیت ناخوشایند را به دلخواه خود تجربه کنیم. آزادی از قید نظم معمول است که

آزادی    دومخود انتخاب کنم.    های متفاوت یکی را به اختیار و سلیقهدهد از میان گزینهکند. این آزادی به من اجازه میجلوگیری می 

ای دست به انتخاب خاصی دن به چیزی یا دستیابی به خواستهدهد برای رسیی اشاره دارد که به من اجازه میهایبه موقعیت  برای

 بزنم. 

 برای آزادی از قید  یهایراه 

I.  ا امور کالس ساختارمند پیشتازگی:  تمام  به زودی کسالتبیگر  باشد، کالس  زمینه  کننده می خسته  بار ونی شده  شود و 

 آموزان فراهم خواهد شد. کمی تازگی الزم است.پرتی دانشبرای حواس

II. آموزانییر مکان تدریس و جای نشستن دانشتغ 

III. گیرد غالبا دو نوع پاسخ  انی که تحت استرس و فشار قرار مییادگیری شایسته یا یادگیری در حد تسلط بر مطلب: مغز زم

یا گریمی بعدهد، جنگ  نمرهز.  سیستم  پاداش میضی  سیستم  را  سیستمدهی  تهدید  تهدید.  بعضی  و  را  بینند  دفاعی  های 

-گیری بسیار بد است. باید به دانشکند که برای صیانت ذات و تالش برای بقا بسیار خوب است ولی برای یادفعال می

 ا به بهترین شکل ممکن نشان دهند. های خود رسه باره داد تا شایستگی و قابلیتهای دوباره و آموزان فرصت

IV. یا مضطرب که نمی  آموزانآرامش: یک صندلی راحت برای دانش  صندلی از کالس  ناراحت، عصبانی  فعالی  توانند عضو 

 باشند. 

 هایی برای آزادی  راه

I. آموزان اجازه دهیم و جای خود را انتخاب کنند و مسؤلیت آن را بر عهده بگیرند. : به دانشانتخاب صندلی 

II. آموزان برای انجام ترتیب، توالی کارها و تکالیف درسی )دانستن اینکه طی  وزانه و هفتگی: نظرخواهی از دانشدستور کار ر

انتظار چه چیزی   و  بیافتد  اتفاقی در کالس  قرار است چه  یا هفته  آنها کمک میروز  به  نیز  باید داشت  استرس را  کند 

 شود.(ادگیری کیفی می کمتری را تجربی کنند و همین باعث افزایش ی

III.   کند ولی دادن این قابلیت  ها را تعیین  تواند بهترین گروهاینکه معلم با شناختی که دارد می انتخاب هم گروه خود: با وجود

ارضا میبه دانش را  آنها  آزادی  از تشکیل گروهآموزان حس  قبل  بهتر است  تعیین هم گروهی،  کند.  معیارهایی برای  ها 

 مشخص شود. 

IV. 3ب از میان چندین تکلیف: حتی انتخاب محدود بهتر از نداشتن انتخاب است. انتخا   

 ه( ارضای نیاز تفریح در کالس درس

 
 پذیری گویند یعنی آزادی بدون مسؤلیتضا کند به این نوع آزادی مجوز میخواهد نیازهایش را اریم هر کس آزاد است هر طوری که میاگر بگوی 2
 کنند. ها انتخاب آموزان چندین سوال داد تا از میان آنحانات نیز استفاده کرد و به دانشتوان در امتاز این ایده می  3



در ضمن کار   شاخص اصلی هر کالس مملو از انگیزه و یادگیری، وجود بازی و تفریح در برنامه کالسی است. )باب سولو(

 بدون تفریح بیگاری است. 

 توان در کالس انجام دادهایی که میانواع بازی

I. مانند  بازی فیزیکی  روهای  بادکنک،  گروهحفظ  در  بادکنک  موسیقی،  با  گرهزنامه  بزرگ،  دستهای  مخلوط  خوردگی  ها، 

 ها، حرکت موجی، فرشته و شیطان، کشیدم کش آمد و..... کفش

II. ر باش و.... های فکری مانند نگاه کن بگو، دقت و حافظه، گوش کن بگو، اگر و آنگاه، هوشیابازی 


