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Abstract
This qualitative study with a phenomenological
approach to the analysis of the lived experience
of teachers in teaching learners is good. The
population in this study was the first high school
students. Data for this study were collected
through group interviews, as well as the
participation of 75 people. The findings showed
that teachers' learning skills such topics as
teaching skills (sufficient explanation and
diverse subject matter, according to the
paperwork and proportionate, having a lesson
plan and the use of better equipment and
facilities available for teaching) skills Classroom
management (good use of time of personnel
responsible teacher) knowledge skills (specialist
knowledge to teach discipline) and behavioral
competencies, including ethics (moral good and
honesty, humor, fairness and non-discrimination
among students) and interactive category
(interaction and Respect for the students) were
divided. Also in terms of competence and ethical
behavior on other skills preferred and respected
teachers in their behavior to students and pay
attention to the e sound of the symphony to
listen.
Keywords: learning, teaching, teaching and
learning symphony.

چکیده
این پژوهش بهصورت کیفی و با رویکردی پدیدارشناسانه سعیی در
واکاوی تجربه زیست شده یادگیرندگان از یاد دهندگان در تعدری
 جامیه آماری در این پژوهش دانشآموزان متوسطه اول.خوب دارد
 دادههای این پژوهش از طریق مصعابهه گروهعی و همچنعین.بود
 یافتههای این پژوهش نشان داد که. نفر به دست آمد57 مشارکت
یادگیرندگان مهارتهای میلمان را بعه موعویتی نعون مهعارت در
تدری (توضیح کافی و متنوع موضوع درسعی توجعه بعه تکعا ی
درسعی و متناسع داشعتن طعرس درا و اسعتفاده از تجهیععزات و
امکانات موجود برای تعدری بهتعر مهعارت در معدیریت کعسا
(استفاده مناس از زمان مسعوو یتپعییری میلع) مهعارت دانشعی
(دانش تخصصی رشته تدری و صعسبیتهعای رفتعاری شعام
موو ه اخسقی (خوشاخسقی و صداقت شوخطهیی انصاف و ععدم
تهییض میان دانش آموزان و موو ه تیاملی (نحوه تیامع و ابتعرام
 همچنععین از منظععر آنععان.بععه دانععشآمععوز توس عی)بنععدی نمودنععد
صسبیتهای اخسقی و رفتاری بر سایر مهعارتهعا تعرجیح دارد و
میلمانی را که در رفتار خود به دانشآموزان ابترام گیاشته و به آوا
و صدای آنان در این سمفونی گعوش فعرا دهنعد موردتوجعه قعرار
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مقدمه

تدریس فعالیتی منظم و هدفمند و مبتنی بررنن هرا
متقابل میان یاد دهنده و یادگیرنده است نه هدف از آن
تبادل محتوا ،اهداف ،ارزشها ،تجارب ،مهرار هرا و ...برا
یادگیرندگان است .یاد دهندگان با بهنرارگیر روشهرا
یا بهطورنلی سبکهایی نه تجربه یا آموختهانرد فرآینرد
آموزش را پی میبرند.
یاددهندگان سبکهایی را شخصری و منحصرربهفررد
خود را نه متناسب برا سرح انرری  ،زبران محراورها ،
ابرازها تفسیر ،حرنا صور  ،زبان گفتگو ،لبرا هرا،
انگیزه ،عالقره نسربت بره دانر آمروزان و توانراییهرا
عاطفی آنان است را ترجی می دهند ( .)olovia،2005از
سوییاش ( )Esah ،2003معتقد است نه معلمان تمایرل
به استفاده از روشها آسانتر و مناسرب خرود را بررار
بردند .با اینحال ،باید توجه داشت نه حلقه اصلی و نیاز
مبرررد در ایررن جریرران دوسررویه افررزای مهررار هررا
شناختی ( )Rosni & Rohayah،2010و تقویرت عالیر
آنان به یادگیر مسائل جدیرد (Shwu Pying& ،2014
 )Mat Rashidتوأد با ایجاد انگیزه است.
به نظرر فلونروا ( )folonova ،2005بسریار از افرراد
آموزشی معتقدند نره داشرتن یرک سربک آموزشری در
آمرروزش مهررم اسررت .چرانرره روش ترردریس معلررم
نشاندهنده نیفیت رفتارها و انتظاراتی است نه دیردگاه
ما را نسبت به نال در تبیین مینماید .در حقیقرت
سبک تدریس روش یرا حالرت برازنگر و یرا شناسرایی
چگونگی انجاد آموزش است.
غالمری و اسرد ) )Gholami and Asadi,2013در
تبیین تدریس اثرربخ از منظرر یراد دهنردگان چهرار
مؤلفه اصلی را شناسایی نمودند نره عبرار انرد از الر))
مهار ها ارتبراطی ب) خصوصریا آمروزشدهنرده و
آمرروزشگیرنررده ج) عوامررل زمینررها و د) مهررار هررا
آموزشی نه هریک به خرده مؤلفههایی تقسیم میشود.
در خصرو یرادگیر و تردریس ،رویرردهرا
متعدد با توجه به خاستگاهها مختل) آن محرحشده

است .نال در آخرین محل و معبر برا بهنارگیر
تماد تجارب آموزشی است و جایی اسرت نره انتظرارا
طرفین در آن محق میشود .از یکسو یراد دهنرده و از
سرویی دیگررر یادگیرنررده وجررود دارد .چنانررره برره بیرران
شاهطالبی و دیگران ( )Shahtalebi & et al, 2015شرط
الزد برا چنین حرفه ا عش و عالقه است ،امرا بررا
حرفها شدن نافی نیست و نیازمنرد در مجموعرها
از تواناییها بروده ترا بره نحرو بتروان آنهرا نارآمرد و
اثررربخ نمررود .چنانررره فنسررترماخر و ریچاردسررون
( )Fenstermacher & Richardson, 2005آن را
مجموعه ا از نیفیا مریداننرد نره قابرل یرادگیر و
ارتقاء هستند و می توان به وسیله مجموعها از متغیرهرا
تعری) نمود.
نلیرررد اصرررلی درگیرررر نرررردن و ادامررره شررررنت
دان آموزان در فرایندها یادگیر و فراگیر هرر چره
بیشتر محالب توسط آنهرا ،در فهرم ترجیحرا  ،سربک
یادگیر و سبک شرناختی هرر یرک از آنهرا قررار دارد
( .) Rodman &Byrky,1995 & Hartman,1995
سرربکهررا ی رادگیر روش ری اسررت ن ره یادگیرنررده در
یادگیر خرود ،آن را بره روش دیگرر تررجی مریدهرد
( .)Saif,2010:Pp108همچنرررین بررره نظرررر نیررر)
( )Keefe,1979سررربک یر رادگیر مجموعررره عوامرررل
شناختی ،عاطفی ،شخصیتی و روانی است نه برهعنروان
شاخصهایی نسبتاً پایردار و ثابرت بره تعیرین چگرونگی
ادرا یادگیرنده و تعامل او با محیط یرادگیر بره نرار
می رود ( .)Gheibi,Arefi&Danesh,2010دان آمروزان
ازلحاظ تواناییها ذهنی ،روشها آمروختن ،سربک و
سرعت یادگیر  ،آمادگی و عالقه و انگیرزش نسربت بره
نسررب دانرر و درنتیجرره پیشرررفت تحصرریلی برراهم
تفاو هایی دارند؛ نتایج پژوه ها انجادشرده در ایرن
زمینه بر ایرن حقیقرت تینیرد نرردهانرد نره توجره بره
تفاو ها فرد یادگیرندگان از سو معلمان در بهبود
نیفیت یادگیر و افزای پیشرفت تحصیلی آنان بسیار
تیثیرگذار است (.)Saif,2010
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همچنین تجربیا نال در نشان داده است نه
متغیرها شناختی به تنهایی تعیینننندة پیشرفت افراد
نیست .این متغیرها با نگرشها و عالی افراد ،انگیزشها
و حیحه گسرتردها از پاسر هرا هیجرانی در ارتبراط
متقابل هستند .به همرین منظرور تحقیقراتی در زمینره
سبکها یادگیر و صفا شخصیت انجادیافتره اسرت
نه نشان می دهد نه همه عناصر سربک هرا یرادگیر
حداقل با یرری از صرفا شخصریتی دانر آمروزان نره
دارا پیشرفتها تحصیلی متفاوتی هستند در ارتبراط
میباشند .به نظر میرسد نه باوجود تفاو دان آموزان
با یردیگر و به سبب آن سبکها یادگیر متعدد ،هرر
دانرر آمرروز دارا اهررداف پیشرررفت و سررودمند
ادرا شررده مختلفرری ازلحرراظ تحصرریل برررا پیشرررفت
تحصیلی است.
بیان محالب فوق در حقیقت جنبه ها یرادگیر را
شامل میگردد نه یادگیرنرده برر آن متمرنرز اسرت .از
سویی نیز یاد دهنده بهعنوان عنصر حیاتی در جریران
تدریس نق باز مینند و سبکهایی را میپذیرد نره
میتواند متیثر از تجربهآموزشری یرا موورود درسری و
باشد .سبک تدریس به فعرالیتی اطرالق مریگرردد نره
معلمان در موقعیت تدریس خود در نال در اتخاذ
مرر رینننررررد ( .)McCoy,2006بررررهزعررررم گراشررررا
( )Grasha,2002سبک تدریس الگویی ویژه از عقایرد و
رفتارهایی است نه مردر ارائره مریننرد .و هردف
اساسی این نق را نه متمرنز بر ترجی ها و نیازهرا
دان آمروزان اسرت را رشرد اسرتقالل عمرل ،ابتررار و
مسئولیتپذیر در دان آموزان میداند نره بره آنهرا
اجازة تفرر خالق را میدهد.
درواقع سبک تدریس مجموعره رفتارهرا معلرم در
رسرراندن یررری از جنبررههررا نلیررد ترردریس ماننررد
سازمان دهی ،ووروح و اشرتیاق اسرت نره محتروا را برا
نظریا آموزشی در میآموزد و مجموعه این رفتارهرا در
نال در دیده میشرود (;Katz,1996 Smith,1997
;.)& Grasha,1997;Weimer,2009; Tavares,2007

تدریس همچرون هرر اصرالحی دیگرر نیازمنرد تعراری)
عملیرراتی اسررت تررا نیفیررا آن را بهبررود بخشررد .پررس
م ریترروان ترردریس را اثررربخ ()Effective teaching
دانست به شرط آنره به اهداف مورد انتظرار در نرزد یراد
دهنررده و یادگیرنررده رسرریده باشررد .ترردریس اثررربخ
بانیفیت تدریس عجین و آمیخته است.
بههرتقدیر بایستی پذیرفت نه جنبه اصرلی و عملری
تدریس تجارب در شده دان آمروزان اسرت .ونمرنن
( )Van mwnann,2008تدریس را به صرداهایی تشربیه
مینماید نه در آن صداها دان آموزان در فعالیتها
آموزشی باید شنیدهشده و بهحساب آید .پرس مریتروان
انتظار داشت نه "تعلیم و تربیت" معنا "تجربه زیست
شرردها "( )living meaningدارد؛ یعنرری اینررره فرررد
چگونه دنیا خود را بهعنوان دنیرا واقعری و معنریدار
تجربه می ننند .این تفاسیر نه مبتنی بر تجارب بشرر
است حقیقت را تبدیل به امر پیچیرده و درعرینحرال
انعحافپذیر مینماید .پدیدارشناسی در پی ایرن اندیشره
است نه چررا تمرامی شررنتنننردگان در یرک تجربره
مشتر  ،آن را به طرق مختلفی در و زیست میننند.
دانشررمندان عرصرره پدیدارشررنا برنامررهریررز درس ری
( )Fathi Vajargah,2013معتقدنررد نرره "یرراد دهنررده
بایستی در هر دودنیا طرحشده و زیست شرده زنردگی
نمایند ".چنانچه در هر دو طی) آموزش (یراد دهنرد یرا
یادگیرنده) غرق شویم .در حقیقت گرم شردن در دنیرا
زیست شده یاد دهنرده و یادگیرنرده اسرت .دنیرا یراد
دهنده یعنی با یادگیرندگان بودن و دنیا یادگیرنردگان
یعنی با یاد دهنده بودن و این نشمر دائماً در نوسان
است .همانطور نه پی ترر فنسرترماخر و ریچاردسرون
( )Fenstermacher& Richardson,2005اشرررررراره
داشتهاند تدریس خوب به یادگیرنده وابسرته اسرت .لرذا
این پرژوه سرعی در پررداختن در ایرن موورود دارد
دان آموزان چره تجربرها را در ایرن سرمفونی زیسرت
می نمایند؟ و نداد جنبههرا تردریس معلرم را تررجی
میدهند؟
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روش پژوهش

این پژوه رویرررد نیفری و روشری پدیدارشناسرانه
دارد .پدیدارشناسی روشی است نره در آن بره توصری)
"چه چیز "و "چگونگی "پدیده تجربه افراد ،بر اسا
تجارب آن ها ،اما تووی تجزیه وتحلیل و توصی) پدیرده
میپردازد ( .)Callary and et al,2015بر همرین اسرا
چهارچوبی نظر و از قبل تعیینشردها اسرتفاده نشرد
تا مشرخص گرردد نره یادگیرنردگان بره چره میرزان از
تررردریس اثرررربخ و تجربررره آن آگررراهی دارنرررد.
مصاحبهشوندگان پسر (یادگیرندگان) از پایهها هفتم و
هشتم انتخاب شدند.
از گروه یادگیرندگان ابتدا سؤال باز زیر پرسیده شرد
و هر دان آموز ح داشت نه ده مؤلفه را بیان ننند:
شما از معلم خود چه انتظار دارید؟ یا معلم خروب
ازنظر شما چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
 77دان آمروز از پایرههرا هفرتم (دو نرال ) و پایره
هشتم (یک نال ) در ایرن بخر مشرارنت نمودنرد و
سپس بهصرور گروهری ()Focus Group Discussion
در میرران چهررار گررروه  10تررا  12نفررر در دو زمرران 47
دقیقه ا مصاحبه عمیر و نیمره سراختاریافته ا انجراد
گرفت .سؤال زیر سؤال محور در بخ مصاحبه بود:
 ازنظر شما چه زمانی تدریس معلمتان محلروبتلقی میشود؟
 شررما در ترردریس معلررم برره نررداد جنبررههرراآموزشی توجه بیشتر دارید؟
مصاحبه با هر گروه ترا حرد اشرباد پری رفرت .برا
نمونه گیر هدفمند مصاحبه شروندگان انتخراب شردند.
قبل از انجاد مصاحبهها ،ابتدا پرس باز پاسخی باهردف
انتشافی از مووود موردبحر و میرزان ادرا و تسرلط
مصاحبهشوندگان از مووود انجاد گرفت .سپس در مورد
اهمیت و هدف از انجاد پرژوه بره شررنتنننردگان
تووی داده شد .پس از جلب اطمینان و اعتماد آنان در
محرمانه برودن مصراحبه و آزاد برودن بررا خرروج از
محالعه در هر زمان و رعایت نررا اخالقری ،مصراحبه

بهوسیله دستگاه وبطصرو دیجیترال وربط گردیرد.
سپس محالب وبطشده ،بهدقت شنیدهشده و به نگارش
درآمد .محالب نگاشته شده سپس با رویره ا اسرتقرایی
تحلیل محتوا شد .برا تحلیل محتوا مراحرل زیرر طری
شد:
ابتدا پژوهشگر نلیه دادهها را پیادهساز و سرپس
اعتبار یابی نموده توصی)ها شرنتننندگان را مرررراً
محالعه نموده و بهمنظور در این مفاهیم ،با آنان هرم
احسا شد .سپس جمال و وایگان مرتبط با پدیردهٔ
موردمحالعه را استخراج نموده و به هرنرداد از جمرال
استخراجشده معنی و مفهرود خاصری داد .بعرد از مررور
توصریفا شررنتنننردگان مفراهیم مشرتر درون
دستهها خا مووروعی قررار داده شرد و برهمنظرور
موث نمودن محالب به تووریحا اصرلی برگشرت داده
میشد .در مرحله بعد عقاید استنتاج شده بره توصریفی
جامع و نامل تبدیل گشت .درنهایت یافترههرا نهرایی
حاصل ،برهمنظرور اطمینران از موثر برودن آنهرا بره
شرنتننندگان ارائه شد ( .)Abu Shosha,2012منظرور
از مقوال  ،مضامین و مفاهیمی اسرت نره مریتوانرد در
یک دسته یا طبقه جرا گیرنرد .در ذیرل هرر مقروال
مؤلفرررههرررا مفررراهیمی هسرررتند نررره در جمرررال
مشارنتننندگان عنوان شده است.
در بخ دود پژوه نه تررجی دانر آمروزان بره
نداد صالحیت در تدریس خوب ،محق می توانست نره
با توجه به آمارها استنباطی ترجی آنران را اسرتخراج
نماید ،ولی با توجه به رویه نیفی نه متری بر فراوانری و
میانگین است ،دادهها این بخ را گزارش مینماید.
یافتهها

 دان ر آمرروزان چرره درنرری از ترردریس خرروبداشتند و از معلم خود چه انتظار داشتند؟
در این ابتدا فراوانی جمرال یادگیرنردگان از انتظرارا
آموزشی خود از یاددهندگان را مقولهبنرد و سرپس در
جدول  1-ارائه گردید.
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مدیریت کالس

تعامل با دانشآموز
سیییییییی ای خوشتیپ
ظاهری معلم

 4مقوله مهارتی ،دانشی ،رفتار و سریما اراهر
معلم و  8زیر مقوله و نهایتاً  16مؤلفره اصرلی شناسرایی
شد .مقوله مهارتی به زیر مقولههرا تردریس ،مردیریت
نال ؛ مقوله دانشی به زیر مقوله دان تخصصی رشرته
تدریس؛ مقوله رفتار به زیر مقوله اخرالق و تعامرل برا
دان ر آمرروز و مقولرره سرریما ارراهر معلررم برره زیررر
مقوله ها خوش تیپی ،سن و خوشخحی تقسریم بنرد
گردیررد .در مقولرره مهررار معلمرران نرره مجموعررها از
صالحیت ها حرفه ا معلمران اسرت ،یادگیرنردگان در
بخ مصاحبه به این موارد اشاره داشتند:
 .1مقوله مهارتی
 .1/1تدریس
آنرران ایررن مقولرره را وابسررته برره نقرر یادگیرنررده
میدانستند نه دان آموز بهعنوان دریافرتنننرده وورع
علمی و در او در نحوه یادگیر اش نیز مرؤثر اسرت".
این دان آموز است نه بایرد ترالش و جردیت بیشرتر

برا یادگیر به خرج بدهد ترا در را خروب متوجره
بشود تنها معلم مهم نیست" .پس همان طور نره اشراره
شد این مقوله نیز وابسته به نق دان آمروز اسرت؛ امرا
برا اینره تدریس خوب یا مناسب تلقی شود مریتروان
به مقولهها زیر اشاره داشت:
 .1/1/1تدریس متنود و با تووی نافی
یری دیگرر از خصوصریا تردریس خروب تنرود در
تدریس است نه معلم با بهنارگیر روش ها متنرود و
در حد دان آموز نسبت به یادگیر آنان اقداد نماید.
"آگه معلمان با مثال یا با روشها مختلر) بره مرا
در بدهد مرا در را بهترر مریفهمریم .همچنرین او
می تواند با بهنارگیر روشها مختل) مرا را بره در
بهتر محالب نمک نند"
 .1/1/2توجه به ترالی) درسی
تدریس را نمیتواند تنها یک فراورده در نظر گرفرت.
بلره فرآیند است مه معلم دان و محتوا را بر تجرارب
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و فعالیتها مناسب آموزشی سوار نرده و از آن طریر
منجر به تغییر در ابعاد رفتار  ،شناختی ،اجتمراعی و ...
دان آموز میشود .چنانچه بتوان ترالی) را برا نظرار و
دقت بیشتر انتخاب و اجرا نمود بریشرک بره تعمیر
مناسب یادگیر منجر میشود .سخن دانر آمروز در
ایررن برراب قابررلتیمررل اسررت ":اگررر او (معلررم) جررا مررا
مینشست چه انتظار از مرا داشرت؟" "،آیرا ایرنهمره
ترلی) مناسب است و ورور اسرت؟" تررالی) زمرانی
میتواند نق خود را بهدرستی ایفا نماید نه برهانردازه و
مناسب بوده و از حد توان دان آموز خرارج نشرود .ایرن
ترالی) باید عالقه و فرصتها متنود یادگیر را فراهم
آورد و به او فرصت در سایر فعالیرتهرا آموزشری را
بدهد.
 .1/1/3داشتن طرح در
البته دریافت دانر آمروز از ایرن مقولره بره معنرا
داشتن طرح و برنامره بررا فرآینرد آموزشری پری رو
است .گاهی اوقا آنچنان معلمران در فرآینردها و روال
تررار غرق میشوند نه از این مقوله غافرل شرده و برا
یک تجربه اندنی نه در ابتدا شررود معلمری دریافرت
مینند با همان رویه به  30سال آموزش ادامه میدهد.
" معلم ما سر نال دائماً حواس بره مرا نیسرت و برا
گوشَ باز میننرد .گراهی یرکدفعره میایرد و امتحران
میگیرد و یا امتحانا را تصحی نمینند .بره مرا اسرتر
وارد مینند و یا از ما میپرسد نه ترا نجرا در دادهایرم.
انگار ما معلرم نالسریم ترا او .برا برنامره تردریس ننرد و از
گفتن محالرب پراننرده پرهیرز ننرد .معلمران متناسرب برا
سرفصل آموزشی نتاب جلو برود و محالب اوافی نگوید".
 .1/1/4استفاده از تجهیزا و امرانا موجود
تجربه چندین سال آموزش در مرانز ورمن خردمت
نشان میدهد نه معلمان با دان هرا و مهرار هرا روز
فناور آشنایی نافی را ندارند و در هنگاد مواجهشدن با
این نوآور ها آموزشی با بهانهها واهی از پرذیرش و
اجرا آن طفره مریرونرد؛ بنرابراین آمرادگی برهمنظرور
روبهرو شدن به شرایط پی رو یک نیاز جد است.

"معلم ما نمیتواند از رایانه نالسری اسرتفاده ننرد و
با همان روش قدیمی گچ و تخترهسریاه بره مرا آمروزش
میدهد ما دوست داریم نه از این جذابیت ها در نرال
درسمان ببینیم".
 .1/2مدیریت نالسی:
مرردیریت اولررین سررح مرردیریتی اسررت نرره معلررم
میتواند در نال در برار گیرد .البته این مقولره نیرز
خود به مقوال متعدد میتوان تقسیم نمود؛ اما آنچره
در اینجا مدنظر است .استفاده مناسب از زمان و مرران و
نحوه تعامال نالسری اسرت .دانر آمروزان از معلمران
انتظار دارند نه آنان به نحوه رفتارهرا نالسری نظرار
داشته و نسبت به رفتارها بریتفراو نباشرند .در جرا
خود تشوی و تنبیه نمایند.
"وقتی معلم ما بهموقع در نال حاور نمیشرود یرا
دیر میآید هیچ اتفاقی نمیافتد اما نرافی اسرت نره مرا
چند دقیقه دیر بیایم آنوقت ما فوراً را به معاون و همره
معرفی مینند .چیدمان نیمرتها نیز برا ما مهم است
اگر نه بتوانیم بهراحتی تخته را ببینیم و یا معلرم مرا را
ببیند ما نیز احسا خوبی خواهیم داشت".
"این نارها نیازمند توجه و حرس مسرئولیتپرذیر
معلم است نه بایستی نسربت بره اتفاقرا نرال در
بیتفاو نباشد و یا نسبت به فعالیتهرا و یرادگیر مرا
نگران باشد".
"معلم ابتردا فضرا نالسری و جرو نرال را بررا
تدریس آماده نند و سپس تدریس را شرود نماید"
"با برنامه تدریس ننرد و از گفرتن محالرب پراننرده
پرهیز نند".
مقوله بعد مقوله دان تخصصی رشته است.
 .2دان تخصصی رشته
طبیبی را در نظر بگیرد نره بررا مرداوا بره او مراجعره
ننند .حال اگر این طبیرب دانر الزد را نداشرته باشرد
چه بسا جران انسرانی را تهدیرد ننرد .موورود دانر و
تخصص در رشته موووعی است نه فارغ از اهمیرت هرر
رشته ا قابل توجه است .چنانچه معلم در زمینه تدریس
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دان هرا الزد را نسرب نرررده باشرد دو حرال اتفراق
خواهد افتاد :در حالت اول برا همران دانر هرا انرد
خود جریان یادگیر را پی می برد و چره بسرا فرآینرد
یادگیر را عقریم نمایرد .در خروشبینانرهتررین حالرت
متناسب با سح نتاب پی خواهد رفت و فرصت در
تجارب جدید را به دان آموزش فراهم نخواهرد نمرود".
معلمان باید دان علمی نافی را داشته باشد و بتواند به
سؤاالتی نه از او میپرسیم پاس داده و مرا را راهنمرایی
نماید".
 .3مقوله رفتار
 .3/1اخالق معلمی
با توجه به ویژگیها تدریس نه در حقیقت نمرود از
رفتارها معلمان در نال در است ()Grasha,1997
می توان انتظار داشت نه این بخ رفتارها نه میتوانرد
آموزشی یا غیر آموزشی باشد بهعنوان الگویی بر رفتارها
و نررردار یادگیرنرردگان مررؤثر افتررد .در میرران رفتارهررا
مختل) بخ اخالقی رفتار بسیار مهم هست .این بخ
نیز میتواند مؤلفهها زیر را شامل شود:
 .3/1/1خوشاخالقی و شوخطبعی
از نظر دان آمروزان خروش اخالقری شراخص بسریار
مهمی است .یادگیرندگان بیان میداشتند نره " زمرانی
نه در نال در هستیم و برا ما مشرلی پری بیایرد
اگر معلرم برارو خروش و ادب بره مرا پاسر دهرد مرا
میتوانیم پرس ها بعد را محرح ننیم وگرنره معلرم
با همان برخورد خشک و سرد خود مرا را جلرو دیگرر
دان آموزان خنک مینند و آبرو ما را می بررد" .ایرن
خرروشاخالقرری زمینررههررا رفتررار دیگررر چررون
خویشتندار و سعهصدر را به همراه آورده و بره معلرم
در در فرآیند یادگیر و نمک به دان آمروزان تروان
بیشتر را خواهد داد .از سرویی دانر آمروزان معلمران
شوخطبع را بهتر مررود پرذیرش قررار مریدهنرد (البتره
همواره اعتدال در هر فعالیتی ،دستور اصلی اسرت) .ایرن
شوخطبعی ،نُرتهرا زبرانی زیبرایی را بره نرال داده
جریان سرد و بیروح نرال را شراداب نگره مریدارد و

طررراو و شررادابی

همچررون بررارانی برره فضررا نررال
میبخشد.
 .3/1/2انصاف و عدد تبعیض
برخوردها نلیشه ها یاد دهنردگان گراهی اوقرا
فرآینرد یرادگیر را تغییررر مریدهررد .نرود برخوردهررا و
رفتارها متفاو در شرایط یرسان میتوانرد محبوبیرت
معلم را خدشهدار نماید .سخن دان آموز این جمله را
تینید مینماید ":وقتی معلمم در نال در برا فالنری
یکطور برخورد مینند نه انگار قودوخوی هستند و
وقتی من همان نار او را انجاد میدهم انگارنرهانگرار نره
در نال در حضور داریم و نار انجاد دادهایم .بعرداً
نمرا نشان میدهد نه او بهتر از ما نمره گرفته است و
این نار معلرم واقعراً رو مر مرا مریرود؛ و از او بیرزار
میشویم".
 .3/2تعامال با دان آموزان
یری از محورها اصرلی تردریس صررف نظرر از هرر
موووعی ،تعرامال برا یادگیرنردگان اسرت .در حقیقرت
نحوه و نود ارتباطا نالسی جنبهها تدریس را تسر
یا نند مرینمایرد .در سربکهرا تعراملی اقتدارگرایانره
معلمان بیشتر به فرر ثبرت موجودیرت خرود هسرتند و
نمتررر برره خواسررتهررا و تمررایال ذهنرری یررا فحررر
دان آموزان پاس میدهند .یادگیرنردگان همچرون هرر
انسان آزاداندیشی بره فررر موجودیرت خرود در فرآینرد
یادگیر و آموزش هستند .آن ها از یاد دهنردگان خرود
می خواهند نه بره فریادهرا و نواهرا آنران در تردریس
گوش فراداده شود .سخن دان آموز در ایرن خصرو
قابلتیمل است نه میگوید":وقتی معلم ما در تدریسر
اصالً توجهی به ما ندارد و انگار نره مرا نیسرتیم چحرور
میشرود بره حررف چنرین معلمری گروش داد ".و یرا "
معلمان بیشتر حرف خود را میزنند و نمیگذارند نه مرا
هم حرفی بزنیم .تا شرود به صحبت مریننریم آنران برا
تند و بیاحترامی با ما برخورد میننند ".حرال سرؤال
اصلی در این باب اینجا است نه "آیا مریشرود صرحبت
چنین معلمی از سو یادگیرنردگان را در نمرود؟ آیرا
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رفتار چنین معلمی سزاوار سرتای اسرت؟" احترراد بره
دان آموز موووعی قابرل توجره اسرت .معلمران بیشرتر
خحابهها خود را بیان میدارند و نگرانیها خود را در
فرآیند تدریس برار میگیرنرد و نمترر بره دغدغرههرا و
نگرانیها دان آموزان گوش فرا میدهند.
 .4سیما ااهر معلم
هرچند نه یادگیرندگان نمتر بره وورع اراهر معلرم
اشاره داشتهاند اما در نزد این انرد دانر آمروزان نیرز
توجه دان آموز بر رو ااهر معلرم مرورد تائیرد اسرت.
مثالً دان آمروز مریگویرد ":دانر آمروزان بره وورع

مهارت در تدریس

ااهر معلمانشان خیلی حسا اند مثل خندیدن ،اخم
نردن و  "...و یا " وورع اراهر و پوشر معلرم بایرد
توجه بشود ".مؤلفههایی چون سرن ،پوشر  ،توجره بره
مهار ها نوشتار و  ...نیز برر فرآینرد تردریس مرؤثر
هست.
درمجمود می توان استدالل نمود نه فرآیند تردریس
جدا از بخ مهارتی ملزوما دیگر نیرز برا خرود دارد
نه بایستی بدانها توجه نمود .مجموعه این مؤلفههرا در
شرل 1-مشاهده میشود.

متخصص در رشته
تدریس

رفتاری و اخالقی

تدریس معلم

شکل  .6ظرف ذهني دانشآموز از تدریس مطلوب معلم

تصویر نشاندهندة ارفها ذهنی دان آمروزان در
مورد قضاو درباره تدریس معلمان هست .همانطور نه
مالحظه میشود :این مقولههرا ترنیبری از نگررشهرایی
است نه دان آموزان نسبت به نرار معلمری نره همانرا
تدریس و آموزش است ااهارشده است.
سؤال دود :یادگیرنردگان نرداد جنبرههرا تردریس
معلم را ترجی میدهند؟

برا پاس به این پرس به بخ فراوانی دادههایی
نرره قرربالً اشررارهشررده اسررت مراجعرره شررد .در حقیقررت
ترجیحا میزان فراوانی بیشتر است نه دان آمروزان
لحاظ نموده اند .برا همین منظور میانگین فراوانی نرل
در هر بخ مالحظه میگردد (جدول )2

جدول  .1مقولههاي تدریس از منظر یادگیرندگان و میانگین فراوانيها
مقوله

میانگین فراوانی

مهارتی

77

دانشی

66

رفتاری

47

سی ای ظاهری معلم

7
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این نرته حائز توجه است نه یادگیرندگان از تمرامی
مؤلفه ها ناد برده شده ،به مؤلفه اخالقی و رفتار بی
از سرررایر مقررروال توجررره مر رینماینرررد .در حقیقرررت
دان آموزان جدا از زمینه ها مختل) مهارتی معلمران،
آنچه را نه بری از همره تجربره مری نماینرد ،مقروال
رفتار و اخالقی معلم است.
بحث و نتیجهگیري
تدریس شانلها پیچیده از نن و وانن ها معلم و
دان آموزان است نه در محیط آموزشی رخ مرینمایرد.
در حقیقت تدریس فرآیند است نه در یرسرو معلرم و
در سو دیگر دان آموز قرار میگیررد .در ایرن محریط
معلم با نواختن بر دنیا محتوا و درج آواهایی از یرسرو
و دان آموز با در این آواها و پندارها سمفونی تدریس
را برگزار میننند .در این میان تجربها نه دانر آمروز
زیست مینند ،مدنظر بود.
یافتهها این پژوه بهروشنی نمایران سراخت نره
دانر آمروزان در تردریس چره جنبرههرایی را تجربره و
تمرین مینمایند و چگونه در اررف ذهنری خرود جرا
میدهند .فنسترماخر و ریچاردسون ( &Fenstermacher
 )Richardson,2005نیفیرت تردریس را در احسرا
وایفه (هنر تردریس) و احسرا موفقیرت (یرادگیر
یادگیرنده) میدانند .احسا وایفه تدریس زمانی نره
بهخوبی حاصل شود برهعنروان تردریس خروب اسرت و
زمانی نه احسرا موفقیرت تردریس ایجراد مریشرود،
تدریس موف نامیده میشود و زمانی نره هرردو حرس
حاصل شود ،نیفیت تدریس اتفاق میافتد .الگو گرین
نیز در شناسایی سه مؤلفه در تدریس خروب نره شرامل
منح و عقالنی بودن تدریس (تعری) ،توصی) ،تووری
دادن و اصالح و تفسیر) ،مؤلفه روانی (انگیزش ،تشروی ،
پاداش و تنبیره ،برنامرهریرز و ارزشریابی) مؤلفرههرا
احسا وایفه را مبتنری برر عوامرل اخالقری (انصراف،
صداقت ،احتراد ،شجاعت ،تحمل و محبت) مریدانرد .در
تدریس خوب ،نود نگاه به ترالش دانر آمروز و فراگیرر

متمرنرررز اسرررت .ایرررن برداشرررتهرررا نشررران از در
پیچیدگیها تدریس موف است نه برر اسرا تجربره
زیست شده شرل میگیرد .در این پژوه مقوالتی نره
موردتوجه دان آموزان یادگیرندگان مهار ها معلمان
را به مقوالتی چون مهار در تدریس (تووری نرافی و
متنررود مووررود درسرری ،توجرره برره ترررالی) درسرری و
متناسب ،داشرتن طررح در و اسرتفاده از تجهیرزا و
امرانا موجود برا تدریس بهتر) مهرار در مردیریت
نررال (اسررتفاده مناسررب از زمرران و مسررئولیتپررذیر
معلم) مهار دانشی (دان تخصصی رشرته تردریس) و
صرررالحیتهرررا رفترررار شرررامل مقولررره اخالقررری
(خوش اخالقی و صرداقت ،شروخطبعری ،انصراف و عردد
تبعیض میان دان آموزان) و مقوله تعاملی (نحوه تعامل
و احتراد به دان آموز) تقسیم بنرد نمودنرد .از سرویی
همررررانطررررور نرررره فنسررررترماخر و ریچاردسررررون
( )Fenstermacher& Richardson,2005از تررردریس
بانیفیرت نرره مجموعررها از تردریس خرروب و ترردریس
موف ر اسررت .در حقیقررت ترردریس موف ر وابسررته برره
یادگیر است و تردریس خروب وابسرته بره یادگیرنرده
است .در این پژوه نیز این مورد (تدریس خروب) نره
مجموعه ا از نن ها منحقی (مهار ها تردریس و
دانشی) و مؤلفه ها اخالقری همسرویی نامرل دارد و از
نتایج این پژوه حمایت تاد مینماید.
البترره صررالحیتهررا اخالقرری و رفتررار در نررزد
فراگیران اهمیت بیشتر نسبت بره سرایر صرالحیتهرا
دارد .دلیل این امر نیز بر رفتارها و نردار معلم در نال
متمرنررز اسررت .در حقیقررت محصررول و نتیجرره نهررایی
تدریس و یادگیر دانر آمروزان را مریتروان برر پهنره
تجارب عملی استوار دیرد .ایرن بردان معنری اسرت نره
تمامی ترالش هرا معلرم در رفترار و نرردار او متجلری
میشود و دان آموزان این جنبهها مشهود و عینری را
بر سایر مقوال ترجی میدهند .چرانه معلمران تجربره
تدریس را برا نرالد و رفترار خرود عینیرت مریبخشرد و
انتظارا آموزشری را در نرالد خرود جرار مریسرازند.
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میزان در دان آموزان از این حوزه نیز بر تجارب آنان
 بیشک دان آمروزان معلمرانی را تررجی.متمرنز است
میدهند نه مناسربا و رفتارهرا انسرانی را در نرردار
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