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 چکیده
 واکاوی تجربه زیست شده یادگیرندگانهدف اصلی این پژوهش  هدف:

 است.تجربه تدریس  از یاددهندگان در اول متوسطه

رح تحقیق آمیخته اکتشافی متوالی از نوع با طاین پژوهش  روش:

در بخش نخست ی دارد. توصیف - رویکردی پدیدارشناسانهبا  وابزارسازی 

تا  10در میان چهار گروه های این پژوهش از طریق مصاحبه گروهی  داده

 نژاد مدرسه شهید هاشمی پسر آموزان مختلف دانشهای  نفر از پایه 12

استخراج  95-94شهرستان مشهد در سال تحصیلی  1)تیزهوشان( شماره 

نوع مالکی بود. در گیری هدفمند از  گیری در این مرحله نمونه شد. نمونه

نفر بود که براساس جدول  443جامعه پژوهش بخش دوم پژوهش، 

مصاحبه ابزار پژوهش،  تعیین شد.نفر  201گرجسی و مورگان حجم نمونه 

 عمیق در بخش نخست و در بخش دوم پرسشنامه محقق ساخته بود.

ها در مرحله نخست روش کالیزی و در بخش دوم، آزمون  تحلیل داده

 بود. فریدمن 

های این پژوهش نشان داد که از منظر یادگیرندگان،  یافته ها: یافته

)توضیح کافی و  های معلمان را به مقوالتی چون مهارت در تدریس مهارت

متنوع موضوع درسی، توجه به تکالیف درسی و متناسب، داشتن طرح 

درس و استفاده از تجهیزات و امکانات موجود جهت تدریس بهتر(؛ مهارت 

پذیری معلم(؛  ولیتؤ)استفاده مناسب از زمان و مس ر مدیریت کالسد

های منش شامل  )دانش تخصصی رشته تدریس( و صالحیت مهارت دانشی

تبعیض  طبعی، انصاف و عدم اخالقی و صداقت، شوخ )خوش مقوله اخالقی

آموز(  )نحوه تعامل و احترام به دانش آموزان( و مقوله تعاملی میان دانش

های اخالق و  صالحیتآموزان  دانشدی نمودند. همچنین از منظر بن تقسیم

ها ترجیح دارد و معلمانی را که در رفتار خود به  منش بر سایر مهارت

آموزان احترام گذاشته و به آوا و صدای آنان در این سمفونی گوش  دانش

 دهند. توجه قرار می فرا دهند، مورد

 

 سمفونی تدریس و یادگیری. یاددهنده، یادگیرنده، :ها کلید واژه

Abstract  
Purpose: This study was try to explore the lived 

experience of learners from teachers on their 

teaching experience 

Method: This approach was mixed(exploratory-
sequence of The  type of instrumen) and with 

phenomenologica –descriptive. In the first, Data 

was extracted through group interviews among 

four groups of 10 to 12 people in the varidity of 

grades in the students school boys shahid Hashemi 

Nejad (gifted) ( Number1)  in city of Mashhad at 

the 2015-2016. The sampling was targeted 

sampling of criterion. In the second part of the 

study, the population was 443 persons. Krejcie- 

Morgan table based on a sample size of 201 was 

determined. Research tools, in-depth interviews 

was in the first part and the second part a 

questionnaire was designed. The Data analysis in 

the first phase was colaizzi method, and the 

second phase was Friedman test. 

Findings:The findings showed that from the 

perspective of learners, teachers' skills in teaching 

topics as skills (sufficient explanation and a 

variety of subjects, according to homework and 

proportionate, having a lesson plan and the use of 

equipment and facilities available for teaching 

better) skills in classroom management (good use 

of time and teacher accountability); knowledge 

creation skills (specialized knowledge of the field 

of teaching) and character competencies include 

ethics(Good morals and honesty, humor, fairness 

and nondiscrimination among students) and 

interactive categories (how to interact and respect) 

were classified. Also from the perspective  have 

ethics and character their competence rather than 

on other skills and teachers that in their behavior 

to respect and listen to the sound of the 

symphony, are considered Students. 

 

Keywords: learning, learners, teaching and 

learning Symphony 
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 لهأبیان مس مقدمه و

دهنده و یادگیرنده است که های متقابل میان یاد مبتنی برکنشتدریس فعالیتی منظم و هدفمند و 

دهندگان با ها و... با یادگیرندگان است. یاد ها، تجارب، مهارت هدف از آن تبادل محتوا، اهداف، ارزش

 برند.  رآیند آموزش را پیش میاند ف هایی که تجربه یا آموخته طورکلی سبک ها یا به کارگیری روش به

 کیفیت دهنده نشان روش تدریس معلم مهم است. چراکه در آموزش سبک آموزشی داشتن یک    

نماید. در حقیقت سبک  درس تبیین می رفتارها و انتظاراتی است که دیدگاه ما را نسبت به کالس

 (.Filonova, 2008) تدریس روش یا حالت بازنگری و یا شناسایی چگونگی انجام آموزش است

 آن مختلف های خاستگاه به توجه با متعددی رویکردهای تدریس، و یادگیری خصوص در    

کارگیری تمام تجارب آموزشی است و  کالس درس آخرین محل و معبر برای به است. شده مطرح

یادگیرنده سو یاد دهنده و از سویی دیگر  شود. از یک جایی است که انتظارات طرفین دران محقق می

ای عشق و  ( شرط الزم برای چنین حرفه1394) وجود دارد. چنانکه به بیان شاه طالبی و دیگران

ها هستیم تا به  ای از توانایی ای شدن کافی نیست و نیازمند درک مجموعه عالقه است، اما برای حرفه

 آن .(Fenstermacher and Richardson, 2005) که ها کارآمد و اثربخش نمود. چنان نحوی بتوان آن

ای از  وسیله مجموعه توان به دانند که قابل یادگیری و ارتقاء هستند و می ای از کیفیات می را مجموعه

 متغیرها تعریف نمود. 

زبان  ،انرژی سطح متناسب باه فرد خود را ک هایی را شخصی و منحصربه یاددهندگان سبک    

نسبت به  عالقهانگیزه،  ،ها لباس زبان گفتگو، صورت، حرکات تفسیر،های ابرازای،  محاوره

 ,Esah(. از سویی )Olovo, 2005) دهند ترجیح میعاطفی آنان است را  های توانایی، و آموزان دانش

مناسب خود را بکار بردند.  تر و انآسهای  استفاده از روش تمایل بهمعتقد است که معلمان  (2003

های  افزایش مهارتحال، باید توجه داشت که حلقه اصلی و نیاز مبرم در این جریان دوسویه  بااین

 ,Shwu Pyinو تقویت عالیق آنان به یادگیری مسائل جدید ) (Rosni,2010 & Rohaya شناختی )

2104 & Mat Rashid.توأم با ایجاد انگیزه است ) 

آموزان در فرایندهای یادگیری و فراگیری هر چه اصلی درگیر کردن و ادامه شرکت دانش کلید   

ها قرار  شناختی هر یک از آن یادگیری و سبک ها، در فهم ترجیحات، سبک بیشتر مطالب توسط آن

های یادگیری روشی است که یادگیرنده در (. سبکByrky, 2005; Rodman Hartman,1995دارد )

 ,Keef) (. همچنین به نظر170: 1389)سیف،  دهدخود، آن را به روش دیگر ترجیح مییادگیری 

عنوان  عوامل شناختی، عاطفی، شخصیتی و روانی است که به سبک یادگیری مجموعه (1979

هایی نسبتاً پایدار و ثابت به تعیین چگونگی ادراک یادگیرنده و تعامل او با محیط یادگیری شاخص

های ذهنی،  آموزان ازلحاظ توانایی(. دانش1391)به نقل از غیبی؛ عارفی و دانش،  رودبه کار می

 های آموختن، سبک و سرعت یادگیری، آمادگی و عالقه و انگیزش نسبت به کسب دانش و در روش



 1396 19سال پنجم، شمارة دوم، تابستان فصلنامه تدریس پژوهی                                                                      

 

شده در این زمینه بر این  های انجام هایی دارند؛ نتایج پژوهشنتیجه پیشرفت تحصیلی باهم تفاوت

های فردی یادگیرندگان از سوی معلمان در بهبود کیفیت  اند که توجه به تفاوتید کردهحقیقت تأک

 (.1389)سیف،  یادگیری و افزایش پیشرفت تحصیلی آنان بسیار تأثیرگذار است

 ةکنندتنهایی تعیین همچنین تجربیات کالس درس نشان داده است که متغیرهای شناختی به    

ای از ها و حیطه گستردهها و عالیق افراد، انگیزشغیرها با نگرشپیشرفت افراد نیست. این مت

های  سبک نةزمی های هیجانی در ارتباط متقابل هستند. به همین منظور تحقیقاتی در پاسخ

های یادگیری  دهد که همه عناصر سبکیافته است که نشان می یادگیری و صفات شخصیت انجام

های تحصیلی متفاوتی هستند در آموزان که دارای پیشرفتحداقل با یکی از صفات شخصیتی دانش

آموزان با رسد که باوجود تفاوت دانش(. به نظر می1387 ایزدی و محمدزاده،) باشندارتباط می

آموزی دارای اهداف پیشرفت و های یادگیری متعدد، هر دانش یکدیگر و به بالطبع آن سبک

یل برای پیشرفت تحصیلی داشته باشند. ادراک لحاظ تحص ی مختلفی از شده سودمندی ادراک

و متأثر از عوامل متعدد  نماید ها را تفسیر و تنظیم می ها و برداشت فرآیندی است که پنداشته

)شاهواری و  خورد انگیزشی و رفتاری است که در هنگام اجرای یک برنامه درسی به چشم می

 (.Giffen Cheng, Yueh Hsiu; Chou, Wen-Shou; Cheng, 2014به نقل از  1395 دیگران،

تواند متأثر از  پذیرد که می هایی را می سبک عنوان عنصری حیاتی در جریان تدریس، یادگیرنده به    

 در معلمان که گردد می اطالق فعالیتی به تدریس سبکآموزشی یا موضوع درسی وی باشد.  تجربه

 (Grasha, 2002) زعم (. بهMcCoy, 2006) کنند می اتخاذ درس خود در کالس تدریس موقعیت

 این اساسی هدف کند. وی ارائه می مدرس که است رفتارهایی و عقاید از ویژه الگویی تدریس سبک

 و ابتکار عمل، استقالل رشد را است آموزان دانش و نیازهای ها ترجیح بر متمرکز که را نقش

 دهد. می را خالق فکرت ةاجاز آنها به که داند می آموزان دانش در پذیری ولیتؤمس

های کلیدی تدریس  رساندن یکی از جنبهواقع سبک تدریس مجموعه رفتارهای معلم در  در    

آموزد و مجموعه این  با نظریات آموزشی در می دهی، وضوح و اشتیاق است که محتوا را مانند سازمان

 ;Tavares ,2007; Weimer,2009; Smith,1997; Katz.1996) شود رفتارها در کالس درس دیده می

Butler,1987 and Grasha,1996 تدریس همچون هر اصالحی دیگر نیازمند تعاریف عملیاتی است .)

دانست  (Effective teaching) توان تدریس را اثربخش تا کیفیات آن را بهبود بخشد. پس می

  & Fenstermacher) دهنده و یادگیرنده رسیده باشدبه اهداف مورد انتظار در نزد یادشرط آنکه  به

Richardson, 2005.) تدریس اثربخش باکیفیت تدریس عجین و آمیخته است. غالمی و اسدی 

دهندگان چهار مؤلفه اصلی را شناسایی نمودند که ربخش از منظر یادتبیین تدریس اث ( در1392)

گیرنده ج( عوامل  دهنده و آموزش های ارتباطی ب( خصوصیات آموزش اند از الف( مهارت عبارت

 شود. هایی تقسیم می مؤلفه های آموزشی که هریک به خرده ای و د( مهارت زمینه

http://www.tcrecord.org/AuthorDisplay.asp?aid=5693
http://www.tcrecord.org/AuthorDisplay.asp?aid=16955
http://www.tcrecord.org/AuthorDisplay.asp?aid=16955
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. آموزان است و عملی تدریس تجارب درک شده دانش هرحال بایستی پذیرفت که جنبه اصلی  به    

(Van Manen, 2008تدریس را به صداهایی تشبیه می ) آموزان در  صداهای دانش آن نماید که در

توان انتظار داشت که تعلیم و تربیت  حساب آید. پس می شده و به های آموزشی باید شنیده فعالیت

عنوان  دارد. یعنی اینکه فرد چگونه دنیای خود را به (living meanin) ای معنای تجربه زیست شده

کنند. این تفاسیر که مبتنی بر تجارب بشری است حقیقت را  دار تجربه می ادنیای واقعی و معن

تجارب دانشمندان عرصه پدیدارشناسی  نماید. پذیر می حال انعطاف عین تبدیل به امری پیچیده و در

( 1392به نقل از فتحی واجارگاه،  وکی، جی اسمیت، پاینار و...)ون منن، تدا آئ ریزی درسی برنامه

شده و زیست شده زندگی نمایند. چنانچه در هر  دنیای طرح معتقدند که یاددهنده بایستی در هر دو

غفلت شدن در دنیای  شدن و )یاددهنده یا یادگیرنده( غرق شویم. در حقیقت گم دو طیف آموزش

و دنیای دهنده یعنی با یادگیرندگان بودن ده است. دنیای یادهنده و یادگیرندزیست شده یاد

لذا این پژوهش سعی در دهنده بودن و این کشمکش دائماً در نوسان است. یادگیرندگان یعنی با یاد

کنندگان در یک  پدیدارشناسی است که چرا تمامی شرکتبر اساس رویکرد پدیده پرداختن به این 

آموزان چه  یعنی این تفکر که دانشکنند؟  تلفی درک و زیست میتجربه مشترک، آن را به طرق مخ

های  و کدام جنبه نمایند؟ زیست می معلمان ای را در این صداهای بر خواسته از تدریس تجربه

 دهند؟  تدریس معلم را ترجیح می
 

 پژوهشی شناسی روش

خش کیفی روش در ب .داردآمیخته اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی  این پژوهش رویکردی

روشی است که در  پدیدارشناسیتحلیلی استفاده شد.  –پدیدارشناسانه و در بخش کمی از توصیفی 

وتحلیل  توضیح تجزیه تجارب آنها و، براساس افراد تجربه پدیده چگونگی و توصیف چه چیزیآن به 

در  دگان بالقوهکنن مشارکت. (Callary, Rathwell, and Young, 2015) پردازد توصیف پدیده می و

شهرستان مشهد  1)تیزهوشان( شماره  نژاد مدرسه شهید هاشمی پسر آموزان کلیه دانش این پژوهش

)نمونه  آموزان مدارس خاص که دانش آنجایی از .بودنفر  443به تعداد  95-94در سال تحصیلی 

ظارات والدین از این گیرند و انت ها قرار می دولتی، تیزهوشان و غیرانتفاعی( بیشتر در معرض تدریس

را در این پدیده بودند تا این  پی اینهای آموزشی در این مدارس بیشتر است. لذا محققین در  گروه

از  های این پژوهش موردتوجه قرار دهند. در بخش نخست داده گونه مدارس این آموزی گروه دانش

های  نفرِ از پایه 12تا  10در میان چهار گروه  (Focus Group Discussion) طریق مصاحبه گروهی

روش گردآوری هدفمند بود.  تصادفی گیری نمونه گیری در این مرحله نمونه. استخراج شد مختلف

شما در "ود که این موضوع ب سؤال محوری در بخش ای بود. یافته ساختار مصاحبه نیمهها  داده

 ."های کاری او بیشتر توجه دارید؟ تدریس معلم به کدام جنبه
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ها، ابتدا یک پرسشنامه باز  مصاحبه انجام از قبل احبه با هر گروه تا حد اشباع پیش رفت.مص    

 شوندگان از موضوع بحث و میزان ادراک و تسلط مصاحبه هدف اکتشافی از موضوع مورد پاسخ با

 شد. پس داده توضیح کنندگان شرکت به پژوهش از انجام هدف و اهمیت مورد انجام گرفت. سپس در

 هر در مطالعه خروج از برای بودن آزاد و مصاحبه بودن محرمانه در و اعتماد آنان اطمینان بجل از

 سپس گردید. ضبط دیجیتال صوت ضبط دستگاه وسیله به مصاحبه ،اخالقی نکات رعایت و زمان

 دقیقه 45 مصاحبه ها گروه از با هرکدام درآمد. نگارش به و شده  شنیده دقت به شده، ضبط مطالب

شد. برای تحلیل محتوا مضمون ای استقرایی تحلیل  رویه ام گرفت. مطالب نگاشته شده سپس باانج

 مراحل زیر طی شد:

 این درک منظور به و نموده مطالعه مکرراً را کنندگان شرکت های توصیف ةکلی پژوهشگر ابتدا    

 استخراج را مطالعه مورد ةپدید با مرتبط واژگان و جمالت سپس شد. احساس هم آنان با مفاهیم،

 مرور توصیفات از داد. بعد خاصی مفهوم و معنی شده استخراج جمالت از کدام هر به و نموده

 نمودن موثق جهت و شد قرارداده موضوعی خاص های دسته درون مشترک مفاهیم کنندگان شرکت

 و جامع یتوصیف به شده استنتاج عقاید بعد مرحله شد. در می مراجعه اصلی توضیحات به مطالب

 به آنها بودن موثق از منظور اطمینان به حاصل، نهایی های یافته نهایت در گشت. تبدیل کامل

 (.Abu Shosha, 2012) شد ارائه کنندگان شرکت

در این  .ای استخراج شد شده پرسشنامه های استخراج در بخش دوم پژوهش از میان مؤلفه    

های استخراج شده به هر مقوله اولویتی  ر اساس مضمونپرسشنامه از جامعه آماری خواسته شد تا ب

نفر تعیین  201د حجم نمونه براساس جدول گرجسی و مورگان تعدااز یک تا سیزده داده شود. 

  استفاده شد. spss v.22افزار  ها از آزمون فریدمن در نرم . جهت تحلیل دادهگردید

 

 ی پژوهشها یافته

 دگان از تجربه زیست شده خود از رفتارهای یاددهندگاندر بخش نخست پژوهش جمالت یادگیرن

مقوله مهارتی،  4که درمجموع  دهد های پژوهشی نشان می بندی گردید. یافته یابی و مقوله مضمون

مؤلفه اصلی شناسایی شد. مقوله مهارتی به زیر  16زیر مقوله و نهایتاً  8دانشی، اخالقی و رفتاری و 

س؛ مقوله دانشی به زیر مقوله دانش تخصصی رشته تدریس؛ مقوله های تدریس، مدیریت کال مقوله

های  آموز و مقوله سیمای ظاهری معلم به زیر مقوله رفتاری به زیر مقوله اخالق و تعامل با دانش

ای از  در مقوله مهارت معلمان که مجموعه بندی گردید. خطی تقسیم تیپی، سن و خوش خوش

 یادگیرندگان در بخش مصاحبه به این موارد اشاره داشتند: ای معلمان است، های حرفه صالحیت
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 مقوله مهارتی. 1
 تدریس . 1-1

کننده وضع  عنوان دریافت آموز به دانستند که دانش آنان این مقوله را وابسته به نقش یادگیرنده می

جدیت  آموز است که باید تالش و این دانش "ش نیز مؤثر است.ا علمی و درک او در نحوه یادگیری

پس  "بیشتری برای یادگیری به خرج بدهد تا درس را خوب متوجه بشود تنها معلم مهم نیست

آموز است. اما برای اینکه تدریس خوب  طور که اشاره شد این مقوله نیز وابسته به نقش دانش همان

 های زیر اشاره داشت: توان به مقوله یا مناسب تلقی شود می

 

 وضیح کافی و با ت تدریس متنوع .1-1-1

های متنوع  کارگیری روش تدریس است که معلم با به یکی دیگر از خصوصیات تدریس خوب تنوع در

 آموز نسبت به یادگیری آنان اقدام نماید.  و در حد دانش

های مختلف به ما درس بدهد ما درس را بهترمی فهیم. همچنین  اگه معلمان با مثال یا با روش "    

 ."های مختلف ما را به درک بهتر مطالب کمک کند کارگیری روش تواند با به او می

 

 به اندازهتوجه به تکالیف درسی . 2-1-1

ه معلم دانش و محتوا را کفت. بلکه فرآیندی است تواند تنها یک فراورده در نظر گر تدریس را نمی

ر ابعاد رفتاری، های مناسب آموزشی سوار کرده و از آن طریق منجر به تغییر د بر تجارب و فعالیت

شود. چنانچه بتوان تکالیف را با نظارت و دقت بیشتری انتخاب  آموز می شناختی، اجتماعی و ... دانش

آموزی در این باب  شود. سخن دانش شک به تعمیق مناسب یادگیری منجر می و اجرا نمود بی

همه تکلیف   آیا این "،"نشست چه انتظاری از ما داشت؟ اگر او )معلم( جای ما می "تأمل است: قابل

اندازه و  درستی ایفا نماید که به تواند نقش خود را به تکالیف زمانی می "مناسب است و ضروری است؟

های متنوع  آموز خارج نشود. این تکالیف باید عالقه و فرصت مناسب بوده و از حد توان دانش

 زشی را بدهد.های آمو یادگیری را فراهم آورد و به او فرصت درک سایر فعالیت

 

 داشتن طرح درس .3-1-1

رو  آموز از این مقوله به معنای داشتن طرح و برنامه برای فرآیند آموزشی پیش البته دریافت دانش

شوند که از این مقوله غافل  چنان معلمان در فرآیندها و روال تکراری غرق می است. گاهی اوقات آن

سال  30همان رویه به کند به  معلمی دریافت می ای شروعشده و با یک تجربه اندکی که در ابتد

 دهد. آموزش ادامه می



 1396 23سال پنجم، شمارة دوم، تابستان فصلنامه تدریس پژوهی                                                                      

 

دفعه میاید  گاهی یک کند. اش بازی می معلم ما سر کالس دائماً حواسش به ما نیست و با گوش"    

پرسد  کند و یا از ما می کند. به ما استرس وارد می گیرد و یا امتحانات را تصحیح نمی و امتحان می

ایم. انگار ما معلم کالسیم تا او. با برنامه تدریس کند و از گفتن مطالب پراکنده  رس دادهکه تا کجا د

 "و مطالب اضافی نگوید.پرهیز کند. معلمان متناسب با سرفصل آموزشی کتاب جلو برود 

 

 استفاده از تجهیزات و امکانات موجود .4-1-1

های  ها و مهارت که معلمان با دانش دهد تجربه چندین سال آموزش در مراکز ضمن خدمت نشان می

های  های آموزشی با بهانه شدن با این نوآوری روز فناوری آشنایی کافی را ندارند و در هنگام مواجه

رو  رو شدن به شرایط پیش روند. بنابراین آمادگی جهت روبه واهی از پذیرش و اجرای آن طفره می

 نیاز جدی است. یک

سیاه به ما  انه کالسی استفاده کند و به اهمان روش قدیمی گچ و تختهتواند از رای معلم ما نمی "

 "ها در کالس درسمان ببینیم. دهد ما دوست داریم که از این جذابیت آموزش می

 

 مدیریت کالسی  .2-1

کار گیرد. البته این مقوله  هتواند در کالس درس ب مدیریت اولین سطح مدیریتی است که معلم می

استفاده مناسب از  چه در اینجا مدنظر است. اما آن نمود.  توان تقسیم الت متعددی مینیز خود به مقو

آموزان از معلمان انتظار دارند که آنان به نحوه  زمان و مکان و نحوه تعامالت کالسی است. دانش

تفاوت نباشند. در جای خود تشویق و تنبیه  رفتارهای کالسی نظارت داشته و نسبت به رفتارها بی

 مایند.ن

افتد اما کافی  آید هیچ اتفاقی نمی شود یا دیر می موقع در کالس حاضر نمی وقتی معلم ما به"     

کند. چیدمان  فوراً را به معاون و همه معرفی می وقت ما است که ما چند دقیقه دیر بیایم آن

معلم ما را ببیند ما نیز راحتی تخته را ببینیم و یا  ها نیز برای ما مهم است اگر که بتوانیم به نیمکت

پذیری معلم است که  ولیتؤنیازمند توجه و حس مس این کارها"و  "....احساس خوبی خواهیم داشت

ها و یادگیری ما نگران  تفاوت نباشد و یا نسبت به فعالیت بایستی نسبت به اتفاقات کالس درس بی

 "باشد.

یس آماده کند و سپس تدریس را شروع را برای تدر یکالس فضایابتدا فضای کالسی و  معلم"    

 ."کند... با برنامه تدریس کند و از گفتن مطالب پراکنده پرهیزمعلم  "و ...  "نماید
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 دانش تخصصی رشته. 2

حال اگر این طبیب دانش الزم را نداشته  طبیبی را در نظر بگیرد که برای مداوا به او مراجعه کنند. 

موضوع دانش و تخصص در رشته موضوعی است که فارغ از  ید کند.بسا جان انسانی را تهد باشد چه

های الزم را کسب نکرده  زمینه تدریس دانش توجه است. چنانچه معلم در ای قابل اهمیت هر رشته

های اندک خود جریان یادگیری را  همان دانشاق خواهد افتاد: در حالت اول به باشد دو حال اتف

ترین حالت متناسب با سطح  بینانه ادگیری را عقیم نماید. در خوشبسا فرآیند ی برد و چه پیش می

معلمان "آموزش فراهم نخواهد نمود. کتاب پیش خواهد رفت و فرصت درک تجارب جدید را به دانش

داده و ما را  پرسیم پاسخ باید دانش علمی کافی را داشته باشد و بتواند به سؤاالتی که از او می

 "راهنمایی نماید.

 

 قوله رفتاریم. 3

 اخالق معلمی .1-3

 های تدریس که در حقیقت نمودی از رفتارهای معلمان در کالس درس است با توجه به ویژگی

(Grasha,1999می ) تواند آموزشی یا غیرآموزشی  توان انتظار داشت که این بخش رفتارها که می

در میان رفتارهای مختلف بخش  عنوان الگویی بر رفتارها و کردار یادگیرندگان مؤثر افتد. هباشد ب

 های زیر را شامل شود: تواند مؤلفه اخالقی رفتار بسیار مهم هست. این بخش نیز می

  طبعی شوخ اخالقی و خوش .1-1-3

داشتند که  شاخص بسیار مهمی است. یادگیرندگان بیان می اخالقی خوش آموزان نظر دانش از 

کلی پی بیاید اگر معلم با روی خوش و ادب به ما که در کالس درس هستیم و برای ما مش زمانی"

های بعدی را مطرح کنیم وگرنه معلم به اهمان برخورد خشک و سرد  توانیم پرسش پاسخ دهد ما می

اخالقی  . این خوش"برد  کند و آبروی ما را می آموزان خنک می خود ما را جلوی دیگر دانش

صدر را به همراه آورده و به معلم در درک  داری و سعه های رفتاری دیگری چون خویشتن زمینه

آموزان معلمان  از سویی دانش آموزان توان بیشتری را خواهد داد. فرآیند یادگیری و کمک به دانش

فعالیتی، دستور اصلی  )البته همواره اعتدال در هر دهند طبع را بهتر مرود پذیرش قرار می شوخ

روح کالس را  جریان سرد و بیو طبعی، نت های زبانی زیبایی را به کالس داده  است(. این شوخ

 بخشد. دارد و همچون بارانی به فضای کالس طراوت و شادابی می شاداب نگه می

 تبعیض  انصاف و عدم. 2-1-3

دهد. نوع برخوردها و  ری را تغییر میدهندگان گاهی اوقات فرآیند یادگیهای یاد برخوردهای کلیشه

آموزی  دار نماید. سخن دانش تواند محبوبیت معلم را خدشه رفتارهای متفاوت در شرایط یکسان می

کند که  طوری برخورد می وقتی معلمم در کالس درس با فالنی یک "نماید: این جمله را تأکید می
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انگار که در کالس درس  دهم انگارنه نجام میوخویش هستند و وقتی من همان کار او را ا انگار قوم

دهد که او بهتر از ما نمره گرفته است و این  ایم. بعداً نمرات نشان می حضور داریم و کاری انجام داده

 "شویم. رود. و از او بیزار می کار معلم واقعاً روی مخ ما می

 آموزان  تعامالت با دانش .2-3

ظر از هر موضوعی، تعامالت با یادگیرندگان است. در حقیقت ن یکی از محورهای اصلی تدریس صرف 

های تعاملی  نماید. در سبک های تدریس را تسری یا کند می نحوه و نوع ارتباطات کالسی جنبه

ها و تمایالت  اقتدارگرایانه معلمان بیشتر به فکر مثبت موجودیت خود هستند و کمتر به خواست

دهند.یادگیرندگان همچون هر انسان آزاداندیشی به فکر  آموزان پاسخ می ذهنی یا فطری دانش

خواهند که به  دهندگان خود مییری و آموزش هستند. آنها از یادموجودیت خود در فرآیند یادگ

تأمل  آموزی در این خصوص قابل داده شود. سخن دانش فریادها و نواهای آنان در تدریس گوش فرا

به ما ندارد و انگار که ما نیستیم چطور   هییسش اصالً توجوقتی معلم ما در تدر"گوید: است که می

گذارند  زنند و نمی معلمان بیشتر حرف خود را می "و یا  "شود به حرف چنین معلمی گوش داد. می

احترامی با ما برخورد  کنیم آنان با تندی و بی که ما هم حرفی بزنیم. تا شروع به صحبت می

شود صحبت چنین معلمی از سوی  آیا می"باب اینجا است که  حال سؤال اصلی در این "کنند. می

آموز  احترام به دانش "رفتار چنین معلمی سزاوار ستایش است؟ یادگیرندگان را درک نمود؟ آیا

های خود را در  دارند و نگرانی های خود را بیان می توجه است. معلمان بیشتر خطابه قابل موضوعی

 دهند. آموزان گوش فرا می های دانش ها و نگرانی و کمتر به دغدغهگیرند  کار می هفرآیند تدریس ب

 

 سیمای ظاهری معلم. 4

آموزان  اند اما در نزد این اندک دانش هرچند که یادگیرندگان کمتر به وضع ظاهری معلم اشاره داشته

آموزان به  شدان "گوید: آموزی می مثالً دانش است. تأییدآموز بر روی ظاهر معلم مورد  نیز توجه دانش

وضع ظاهری و  "و یا  "اند مثل خندیدن، اخم کردن و .... وضع ظاهری معلمانشان خیلی حساس

و ... نیز  های نوشتاری هایی چون سن، پوشش، توجه به مهارت مؤلفه "پوشش معلم باید توجه بشود.

 باشد. بر فرآیند تدریس مؤثر می

تدریس جدا از بخش مهارتی ملزومات دیگری نیز با توان استدالل نمود که فرآیند  مجموع می در    

 شود. مشاهده می 1 ها در شکل ها توجه نمود. مجموعه این مؤلفه خود دارد که بایستی بدان
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 آموزان دوره اول متوسطه از تدریس ظرف ذهنی دانش (:1) شکل

معلمان هست.  آموزان در مورد قضاوت درباره تدریس های ذهنی دانش دهنده ظرف تصویر نشان   

آموزان نسبت به  هایی است که دانش ها ترکیبی از نگرش شود: این مقوله طور که مالحظه می همان

 شده است.  کار معلمی که همانا تدریس و آموزش است اظهار

 

 دهند؟ های تدریس معلم را ترجیح می کدام جنبه: یادگیرندگان سؤال دوم

نماید. بنابراین  ست که در آزمون فریدمن کسب میای ا ترین نمره پایین در حقیقت ترجیحات

 :(2 )جدول گردد در هر بخش مالحظه می ها بر این اساس اولویت

کنندگان به  مشارکت اساس نتایج آزمون فریدمن،بر گردد مشاهده می زیرطور که در جدول  مانه    

 ادند:د قرارها را از تدریس در اولویت تجربه زیست شده خود  ترتیب این مؤلفه

 اخالقی و صداقت خوش .1

 آموزان  بعیض میان دانشتانصاف و عدم  .2
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 آموز  احترام به دانش نحوه تعامل و .3

 طبعی شوخ .4

 موضوع درسی توضیح کافی و متنوع .5

 تدریس  دانش تخصصی رشته .6

 نبودنسختگیر  .7

 پذیری معلم ولیتؤمس .8

 توجه به تکالیف درسی و متناسب .9

 ت تدریس بهتراستفاده از تجهیزات و امکانات موجود جه  .10

 استفاده مناسب از زمان  .11

 داشتن برنامه کاری )طرح درس(   .12

 خط نوشتاری خوانا تیپ، میانسال بودن و خوش  .13
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 آزمون فریدمن در مورد هر مؤلفه تدریس معلم (:2) جدول

  میانگین  فراوانی  مؤلفه  زیر مقوله  مقوله
انحراف 

 معیار

 

 
 آزمون

F 
 اولویت 

  مهارتی

  تدریس

5. 50  201  کافی و متنوع موضوع درسی توضیح   54 .2   65 .5  پنجم  

7. 39  201  توجه به تکالیف درسی و متناسب   20 .2   69 .7  نهم  

9. 20  201  )برنامه کاری( داشتن طرح درس   66 .1   55 .9  دوازدهم  

9. 10  201  استفاده از تجهیزات و امکانات موجود جهت تدریس بهتر   70 .0   50  .9  دهم  

  مدیریت کالس

9. 21  201  استفاده مناسب از زمان   99 .1   51 .9  یازدهم  

6. 13  201  گیر نباشد سخت   29 .3   38 .6  هفتم  

9. 03  201  پذیری معلم ولیتؤمس   51 .1   49 .9  هشتم  

6. 10  201  دانش تخصصی رشته تدریس  دانش تخصصی  دانشی   81 .2   25 .6  ششم  

  رفتاری

  اخالق

2. 41  201  اخالقی و صداقت خوش   20 .1   56 .2  اول  

4. 79  201  طبعی شوخ   67 .2   99 .4  چهارم  

2. 90  201  آموزان تبعیض میان دانش انصاف و عدم   70 .1   99 .2  دوم  

تعامل با 

 آموز دانش
3. 19  201  آموز نحوه تعامل و احترام به دانش    51 .3   44 .3  سوم  

سیمای 

ظاهری 

 معلم

 

 

 

12. 80  201  تیپ خوش  تیپ خوش   40  .0   00 .13  سیزدهم  

           سال بودن میان  سن معلم

           خط نوشتاری خوانا  خطی خوش
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 گیری حث و نتیجهب

آموزان است که در محیط  و دانش های مختلف میان معلم کنش ای پیچیده از برهم تدریس شاکله 

سو معلم و در سوی دیگر  نماید. در حقیقت تدریس فرآیندی است که در یک آموزشی رخ می

آموز  گیرد. در این محیط معلم با نواختن بر محتوا و درج آواهایی از یکسو و دانش آموز قرار می دانش

با توجه به اینکه آواها، به شیوه فردی نند. ک با درک این آواها و پندارها سمفونی تدریس را برگزار می

مورد توجه کند،  آموز زیست می ای که دانش در این میان تجربهدرونی و ادراک می گردد، لذا آنچه 

 بود.

هایی را  آموزان در تدریس چه جنبه روشنی نمایان ساخت که دانش های این پژوهش به یافته    

 Richardson and) دهند هنی خود جای میکرده و چگونه در ظرف ذ تجربه و ادراک

Fenstermacher, 2005) تدریس(  )هنر وظیفه احساس داشتن عنوان به را عنوان به را تدریس کیفیت

 خوبی به کهزمانی تدریس وظیفه احساسدر نظر آورد. یادگیرنده(  )یادگیری موفقیت احساس و

 تدریس ،شود ایجادمی تدریس وفقیتم احساس که زمانی و است خوب تدریس عنوان به شود حاصل

 افتد. الگوی گرین می اتفاق تدریس کیفیت شود، حاصل هردو حس کهشود و زمانی می نامیده موفق

تعریف، شامل منطق و عقالنی بودن تدریس )نیز در شناسایی سه مؤلفه در تدریس خوب که 

ریزی  برنامه ،پاداش و تنبیه ،قتشوی ،توضیح دادن و اصالح و تفسیر(، مؤلفه روانی )انگیزش ،توصیف

 ،احترام، شجاعت ،صداقت ،های احساس وظیفه را مبتنی بر عوامل اخالقی )انصاف و ارزشیابی( مؤلفه

آموز و فراگیر متمرکز است. این  داند. در تدریس موفق، نوع نگاه به تالش دانش تحمل و محبت( می

آموز از  . به طبع درک معلم و دانشهای تدریس موفق است ها نشان از درک پیچیدگی برداشت

خوبی این نکته را اذعان  تدریس و کارآمدی آن با یکدیگر مغایرت خواهد داشت. نتایج این پژوهش به

آموز ادراکی متفاوت با معلمان  که آنچه در نظر تدریس خوب است ممکن است در نظر دانش دارد می

 د.انجام خود داشته باشند و منجر به تدریس موفق نمی

های  مهارت آموزان در تجربه تدریس، های پژوهش در بخش نخست نشان داد که دانش یافته    

موضوع درسی، توجه به  معلمان را به مقوالتی چون مهارت در تدریس )توضیح کافی و متنوع

تکالیف درسی و متناسب، داشتن طرح درس و استفاده از تجهیزات و امکانات موجود جهت تدریس 

 مهارت دانشی پذیری معلم( و ولیتؤ)استفاده مناسب از زمان و مس ارت در مدیریت کالسبهتر( مه

آموزان متوسطه اول  دهند. در حقیقت از منظر دانش تدریس( جای می )دانش تخصصی رشته

کنند و بر همین اساس نیز انتظار دارند معلمان  سویه دانش تصور می تدریس را شامل انتقال یک

هایی متنوع از تدریس داشته باشند. البته ذکر این نکته نیز خالی از  ضیح کافی و مثالبتوانند تو آنان

خواهد بود. متفاوت آموزان انتظاری که از تدریس مختلف دروس دارند نیز  لطف نخواهد بود که دانش

آموزان انتظاری که از تدریس ریاضیات دارند ممکن است از تدریس درس کار و فناوری  یعنی دانش

توجه قرار گیرد. از سویی  تواند در درک آنان از توضیحات درسی مورد داشته باشند و این مین
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دهد و هم معلم را از روندهای  آموز را از سردرگمی نجات می داشتن یک برنامه مدون کاری هم دانش

زان در آمو اری از دانشیشده. با توجه به اینکه وقت کاری بس ینبی متنوع و انتظارات غیرقابل پیش

گردد در این  های دانشی و حفظ محفوظات می مدارس باألخص در مدارس خاص صرف فراگیری

توانند با صرف وقت کمتری به  میان داشتن برنامه آنان را از در هم گسیختگی نجات خواهد داد و می

 احتیاجات آموزشی خودپاسخ دهند.

س درس و تنظیم رفتارهای مقوله بعدی درروند مهارت تدریس مهارت در مدیریت کال    

دهد که انتظارات آموزشی از سوی  یادگیرندگان است. مشخصاً تجربه کار در مدارس خاص نشان می

های درسی بسیار زیاد است و دیدگاه غالب این است که  آموزان از گروه والدین، کادر مدرسه و دانش

ی برخوردار باشند. لذا مقوله مهارت های مهارت شوند باید از حداقل معلمانی که وارد این مدارس می

نفعان برنامه است. ذکر این  تقاضا از سوی ذی در مدیریت کالس درس تنظیم این رفتارهای مورد

های مهارتی  تأمل است که از منظر یادگیرندگان برنامه درسی در مدارس خاص مقوله نکته نیز قابل

اولویت از منظر دوازدهم  تا مپنجهای  در مقوالت تدریس و مدیریت کالس درس در رتبه

بایست سایر  آموزان قرار دارد و معلمین این مدارس را وادار به تفکر خواهد نمود که می دانش

 بازنگری و تجدیدنظر قرار دهند. مورد های معلمی خود را مؤلفه

و  طبعی، انصاف اخالقی و صداقت، شوخ )خوش ش مقوله اخالقینِهای پژوهش در مقوله مَ یافته    

آموز( را تبیین نمودند.  احترام به دانش آموزان( و مقوله تعاملی)نحوه تعامل و تبعیض میان دانش عدم

ها  های اخالقی و رفتاری در نزد فراگیران اهمیت بیشتری نسبت به سایر صالحیت البته صالحیت

رکز است. در حقیقت (. دلیل این امر نیز بر رفتارها و کردار معلم در کالس متمسومدارد)رتبه اول تا

توان بر پهنه تجارب عملی استوار دید.  آموزان را می محصول و نتیجه نهایی تدریس و یادگیری دانش

آموزان  شود و دانش های معلم در رفتار و کردار او متجلی می این بدان معنی است که تمامی تالش

راکه معلمان تجربه تدریس را با دهند. چ های مشهود و عینی را بر سایر مقوالت ترجیح می این جنبه

سازند. میزان درک  بخشد و انتظارات آموزشی را در کالم خود جاری می کالم و رفتار خود عینیت می

آموزان معلمانی را ترجیح  شک دانش آموزان از این حوزه نیز بر تجارب آنان متمرکز است. بی دانش

 خود لحاظ نموده و آنان را در فرآیند آموزش دهند که مناسبات و رفتارهای انسانی را در کردار می

عنوان تجربه زیست شده نگارنده در مدارس خاص، این نکته  توجه قرار دهند. در این باب به مورد

تر ذکر شد انتظارات آموزشی از فراگیران مدارس خاص و باألخص  طور که پیش است که همان

های متعدد  مسیر دشواری چون گذراندن کالستیزهوشان بسیار زیاد است و اغلب آنان با طی کردن 

اند. البته باید با  وارد این مدارس شده کوشی سختو افزایش مهارت آزمودن زنی و به تعبیری 

ای  بررسی قرارداد. اما نکته های مناسب استعداد میزان ضرایب هوشی آنان را مورد برگزاری آزمون

آموزان  موزشی که والدین و جامعه از این تیپ دانشکه باید بدان اشاره شود آن است که انتظارات آ

های خود را اغلب با  کاری کند که رفتارهای بازتابی از خود نشان دهند و کم دارد آنان را وادار می
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اند این  معلمین خود توجیه نمایند و برخوردهای نامناسب آنان با معلمانی که در این مدارس بوده

ن با رفتاری متوقعانه و طلبکارانه معلمان را خطاب قرارداده و این رفتار کنند که آنا می تأییدنکته را 

گردد تا معلمان نیز رفتارهای واکنشی نامناسبی هم چون توهین و بعضاً  تهاجمی آنان سبب می

 ناسزاگویی همراه گردد.

ن است که یافته دیگر این پژوهش در مقوله مهارت دانشی معلم است. معلم قبل از همه نیازمند آ    

)اول متوسطه( که در این  در رشته تدریسش، متخصص موضوعی باشد و با توجه به جامعه پژوهشی

خورند.  گردد معلمان موضوعی بیشتر به چشم می ها نسبت به ابتدایی زیاد می مقطع تکثر رشته

نان کسانی ای هستند و ای آوران رشته اصلی بر آن است که معلمان منتخب و برگزیده اغلب نام ةعقید

گیری مدارس خاص،  هستند که نسبت به سایرین در رشته خود تخصص دارند و با توجه به شکل

دورهم جمع نماید تا به نیازهای آوران هر رشته را  کنند که نام مدیران مدارس اغلب سعی می

آموزشی ذینفعان پاسخ مناسبی داده شود. بهر حال معلمان عناصر کلیدی در مدارس خاص 

کنند در میان  های این معلمانی که در آنجا تدریس می بسا مدارس با نام شوند و چه می محسوب

 تأییداز منظر یادگیرندگان این نکته را  ششمشوند. بنابراین رتبه  نفعان سنجیده می گروه ذی

کنند که آنان از بابت اینکه معلمانشان متخصص هستند یا نه نگرانی چندانی ندارند. چراکه این  می

شده است و  ربطان برنامه آموزشی مدارس خاص پاسخ مناسبی داده نگرانی از سوی اداره و ذی

آموزان  ای برای آن در نظر نگرفته است هجمه بسیار زیاد انتظارات از دانش نگرانی که پاسخ سنجیده

ر کرده وزان را واداآم آموزی دو چندان می نماید و دانش های رقابت را در میدان علم است که صحنه

رسد بر همین اندیشه  تا بسیاری فراگیری نفس دانش، به تبعات یادگیری دانش، بپردازند. به نظر می

( و بیشتر به سیزدهم)اولویت  گیرد است که خصوصیات ظاهری معلمان کمتر مورد توجه قرار می

اشند و علت داشته ب نتایج کار توجه می گردد. هر چند که آنان ترجیج می دهند معلمانی میانسال

سعه صدر بیشتری از اغلب  گردد به رفتارهای اخالقی معلمان میانسال که آنان این امر هم بر می

 دهند. آموزان خاطی از خود نشان می همکاران سالمند خود در هنگام مواجه با دانش

بوده آموزان  دنبال واکاوی ادراک دانش از تأمالت موردنظر این است که اگرچه این پژوهش به    

)خاص( موردبررسی قرار نگرفته است. نکته  گونه از مدارس است، اما هنوز ادراک معلمان در این

در کشور است. اینکه شعار عدالت  گیری و ظهور چنین مدارسی دیگر در باب ضرورت ها و شکل

م و جالب آموزان برخوردار را از غیربرخودار جدا نمایی  هایی دانش کشی آموزشی را سر بدهیم و با خط

ای را مطالبه  ای جدا و مورد توجه تر اینکه معلمان کارآزموده را به آنان اختصاص دهیم، خود مقوله

آموزان از معلمین، بسیار  های دانش های دیگر این است که ممکن است برداشت . از چالشکند می

با توجه به پیشینه آموزان  متفاوت باشد و به تعداد هر معلمی تجربه زیسته متنوعی در نزد دانش

نماید  آموزان این اندیشه را تبیین می بخشی به نظرات دانش تحصیلی خود شکل بگیرد، اما انسجام

که ادراک آنان از معلمان خود به هنگام تدریس چیست و چگونه فرآیند تدریس و آموزش را 
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احتیاج است  ت موردهای بسیاری در درک روابط میان این مقوال اند؟ البته پژوهش سازی کرده درونی

 نماییم. که خوانندگان این مقاله را به بررسی ادراک این روابط تشویق می
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