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جمال سلیمي

چکیده :انتظارات ذينفعان آموزش (يادگیرندگان ،خانوادهها و بخشهاي
مختلف فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي جامعه) هرساله بسي متنوعتر و
گستردهتر ميگردد و اين امر باعث شده که معلمان با دستههاي بسیار
گوناگونتر از فرهنگها ،عاليق و خواستهها مواجه شوند و در محیطي از
شک و ترديد و ابهام کار کنند .تغییرات اجتماعي ،سیاسي ،اقتصادي و
فرهنگي اين رويه را ايجاد کرده است و معلمان به دنبال يافتن راههاي جديد
براي مواجهه با اين تنوعها و ايجاد تعامل سازنده و انطباق درست در
امورات آموزشي هستند .در اين پژوهش سعي شده تا با روش کیفي
پديدارنگاري به جستجوي گونههاي روابط متقابل بین معلم و دانشآموز در
امور آموزشي پرداخته شود .مشارکتکنندگان در پژوهش شامل  02نفر از
معلمان داراي تجربه آموزشي حداقل  11سال و باالتر هستند که در مدارس
متوسطه شهر سنندج به فعالیت آموزش و تدريس مشغول هستند .اين تعداد
با روش نمونهگیري مالکي انتخاب و تا حد اشباع نظري جمعآوري اطالعات
ادامه داشت .روش گردآوري دادهها و اطالعات مصاحبه نیمه ساختارمند و
تجزيه و تحلیل مصاحبهها با استفاده از روش استقرايي انجام شد .با ترسیم
افقهاي دروني و بیروني ،در نهايت ،فضاي نتیجه پژوهش طراحي گرديد.
نتايج پژوهش ،شش روش متفاوت را نشان ميدهد که در آن معلمان امور
آموزشي را در ارتباط با دانشآموز تجربه ميکنند؛ که آنها را در طبقات
توصیفي آموزش دهنده مهارتها ،فراهم کننده و ارائهدهنده اطالعات؛ تسهیل
گر يادگیري؛ حضور مشارکتي و هدايتکننده؛ مربیگري (ناظر و راهنما) و
روشنگري انديشهورزانه دستهبندي کرديم .نقش معلمان در يک پیوستار از
«انتقالدهنده دانش» شروع و با «روشنگري انديشهورزانه» که در آن معلمان
بهعنوان اشخاص خاصي در زندگي دانشآموزان ظاهر ميشوند که نفوذشان
فراتر از ديوارهاي کالس و سالهاي تحصیل در مدرسه ،در کل زندگي
اجتماعي آنان ادامه مييابد .همچنین هر کدام از اين سبکهاي تعامل داراي
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Abstract: the expectations of educational
system stakeholders (learner, families, and
cultural, social and economic section) show
increasing diversity and complexity. This
confronts the teachers with a variety of
interests, cultures and demands and they
have to work in an environment of
uncertainty and ambiguity. This trend is
rooted in the changes that societies have
experienced in several aspect (political,
economical and cultural) and it has led the
teachers toward finding ways for facing
these conditions, maintaining positive
interaction, and higher adaptation with the
educational demands. Therefore, this study
has focused on teachers experiences to find
an interactions style in instructional
engagements of teacher and students
through phenomenography (as one of
qualitative
research
method).
The
participants included 20 experienced
teachers teaching in Sanandaj secondary
schools. Semi-structured interviews were
the primary instrument of data collection in
this study. The obtained data was analyzed
by inductive method. The data analysis
revealed six qualitatively different ways in
which teachers experienced instructional
interaction with students. These categories
included
providers
of
information,
transmitters of a body of knowledge,
facilitators of learning, guided participators
role,
mentoring
and
speculative
illumination. Each category had special
characteristics with regard to the roles of
teacher, students, classroom climates and
curriculum.
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مقدمه
امروزه مدارس و مراکز آموزشی با درخواستهای روزافزونی مواجه هستند که هر کدام به
دنبال گونههای نوين از آموزش ،تدريس ،محیط آموزشی ،معلمان و برنامههای درسی هستند
(ارنست .)2949 ،4مدارس و معلمان انتظار دارند به طور مؤثر با دانشآموزانی با يک مجموعه
گسترده زبانی ،دانش پیشزمینهای و پیشینه فرهنگی و خانوادگی متفاوت که نسبت به
مقولههای فرهنگی حساس میباشند ،تعامل سازنده داشته باشند (بیابانگرد .)4833 ،همچنین
هم صبر و هم جذابیت اجتماعی را در خود بايد ارتقاء دهند ،به طور مؤثر به دانشآموزان
محروم و دانشآموزانی که دارای مشکالت يادگیری و رفتاری هستند پاسخ دهند و از همه
مهمتر بتوانند از فناوریهای جديد و مؤثر آموزشی استفاده کنند (سوداک2998 ،2؛ به نقل از
ملکی .)4833 ،آخر اينکه بايد گامهايی را بردارند تا با واقعیتهای دانش روز -که با سرعت
بسیار زياد در حال گسترش است -در ارتباط باشند و به روشهای استاندارد برای ارزيابی
دانشآموزان مجهز شوند.
بهطور خالصه ،به نسبت گذشته ،معلمان با دنیای پیچیدهتر (چه به لحاظ سازمانی و چه به
لحاظ مديريت کالس درس) کار میکنند (هارگريوس و فوالن .)2999 ،8دنیايی که مشخصه
اصلی آن تغییر و تحول است و جوامعی که در آن رونق اجتماعی و موفقیت اقتصادی آنها بر
اساس شهروندان ماهر و تربیت شده اندازهگیری میشود (لوات و مکنزی .)2998 ،1معلمان به
دنبال ايجاد ثبات در زندگی دانشآموزانی هستند که بهطور روزافزون با تغییرات عمیق و سريع
در عرصههای تکنولوژی ،فرهنگ ،و جابجايی مرزهای مجازی و تهديدات جهانی مواجه
هستند (فینشتاين و سابات .)2995 ،5دانشآموزان زيادی هستند که دارای حداقل يک لنگرگاه
يادگیری میباشند و موفقیت آنان به میزان روابط مسالمت آمیز ،احترام آمیز و معقوالنه با آن

4. Ernest
2. Soodak
8. Hargreaves & Fullan
1. Lovat & MacKenzie
5. Feinstein & Sabates
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تکیهگاه اصلی ،سنجیده میشود (شولیر ،دالتون و لواچیچ .)2995 ،4اين لنگرگاه يادگیری بزرگ
که از آنها بهعنوان صاحبان نفوذ و قدرت – در جهان يادگیری دانشآموزان -نام برده
میشوند ،معلمان میباشند (يونسکو.)2948 ،
تحقیقات نشان میدهد که تماس گستردهای که افراد جوان با معلمان دارند ،آنها را بهطور
ايده الی برای عمل به نقشهای اجتماعی و ارائه مدلهای رفتاری موفق آماده میسازند و
بهطور ويژه به آنهايی که شرايط زندگی را پراسترس و بهعنوان تهديدی برای سالمتیشان
میدانند ،کمک کند (نامیتا .)2942 ،2طبیعت تعامالت آموزشی بین معلم و دانشآموز و کیفیت
فعالیتها و تجارب آموزشی آنان عاملهای کلیدی هستند که بر موفقیت دانشآموز در مدرسه
و حتی در بیرون از مدرسه تأثیر میگذارند (پاتال ،کوپر و واين .)2949 ،8معلمان ،نسبت به
ديگر عاملها -از جمله مدرسه و رسانههای ديگر -نقش برجستهتری در ايجاد تغییر در
پیشرفت دانشآموز دارند (ونتزل .)2993 ،1به عالوه اصالح روابط و تعامالت يادگیرندگان و
معلمان (میلز و استیپک )2993 ،5و ايجاد روابط قوی مثبت بین معلم و دانشآموز به اصالح
اجتماعی منجر خواهد شد (اشنايدر ،کات و گرومن .)2942 ،3همچنین ايجاد رابطه مثبت،
صمیمانه و سالم بین معلم و شاگرد در زمان معاصر  -زمانی که پر است از عصبانیت،
سردرگمی و پیچیدگی -بسی مشکل تر و ناممکنتر است (جوون ،اسپینوزا و نايفسنت،7
 .)2942اهمیت اين تعامالت در مباحث علم روانشناسی و علوم تربیتی در خصوص تأثیر آن
بر مؤلفههای موفقیت و پیشرفت تحصیلی ،اعتماد به نفس و خالقیت دانشآموزان اثبات شده
است .هدف اين پژوهش جست و جوی گونههای رابطه بین معلم و دانشآموز است که در
قالب دو سؤال اصلی مطرح میشود:

4. Chevalier, Dolton & Levacic
2. Namita
8. Patall, Cooper & Wynn
1. Wentzel
5. Miles & Stipek
3. Schneider, Coutts & Gruman
7. Juvonen, Espinoza & Knifsend
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-4

بر اساس تجربههای معلمان ،تعامالت آموزشی معلم-دانشآموز را در چه طبقاتی
میتوان جای داد؟

-2

ويژگیها و ابعاد گونههای مختلف تعامالت ،بر حسب عناصر آموزش (نقش معلم و
دانشآموز ،جو کالس ،روش تدريس و  )...کدامند؟

روش پژوهش
پديدارنگاری يک روش تحقیق کیفی ،در درون پارادايم تفسیرگرا است که با استفاده از
روشهای خاص به بررسی راههای متفاوتی که در آن مردم پديدهها را تجربه و يا در مورد
آنها میانديشند ،میپردازد (مارتن .)4333 ،4اين رويکرد در پژوهشهای منتشر شده در
نشريات تربیتی ابتدای دهه  4339ظهور پیدا کرد( .مارتن 4334 ،و  )4333اساساً اين روش
برگرفته از يک مبنای تجربی است تا اينکه برخواسته از يک انديشه فلسفی يا تئوری صرف
باشد (آکرلیند .)2995 ،2پديدارنگاری دوگانگی و جدايی بین ذهن و عین را به رسمیت
نمیشناسد و قائل بهنوعی رابطه درونی میان اين دو است ،چرا که معتقد است تا فاعل شناسا
وجود نداشته باشد ،چیزی به نام عینیت نیز وجود نخواهد داشت (دانايی فرد و کاظمی و
مقصودی .)4839 ،اين روش دارای مفروضات هستی شناسانهای است که عبارتاند از :جهان
واقعیتی عینی است و افراد مختلف به شیوههای متفاوتی آن را بازنمايی میکنند اما هیچ
دوگانگی در اين بین وجود ندارد (باودن2995 ،8؛ مارتن و باس.)4337 ،1
میتوان گفت که پديدارنگاری مطالعه تجربی راههای گوناگونی است که مردم در
خصوص جهان میانديشند؛ به عبارت ديگر هدف اين نوع از پژوهشها يافتن راههای متفاوتی
است که مردم جهان و اجزاء پیرامون را تجربه ،مفهوم پردازی و درک میکنند و جنبههای
مختلف يک پديده را شناسايی میکنند (مارتن و همکاران .)4332 ،در حقیقت پديدارنگاری
4. Marton
2 Akerlind
8. Bowden
1. Marton & Booth
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به دنبال آن است تا بهجای يک پديد يا پديدههای معین ،روشهای تجربه پديدهای معین
توسط افراد را بررسی کند (هیچکاک .)2993 ،4نتايج يک مطالعه پديدارنگاری ،تعداد محدودی
طبقات توصیفی 2است که هر يک معرف مفهومی متفاوت از يک پديده معین در نزد گروه
خاصی از افراد هستند (پنولوپه ،آندراس و الرس .)2948،8پديدار نگاران همچنین برای ارائه
تصويری کلی و چندبعدی از يک پديده ،طبقات توصیفی مذکور را در قالب چارچوبی
بزرگتر که فضای نتیجه 1نامیده میشود ،دستهبندی و منظم میسازند (مارتن و باس.)4337 ،
بهاينترتیب نتايج مطالعات پديدارنگاری برای درک عمیق مفهوم يک پديده از منظر گروه
خاصی از افراد بسیار سودمنداست (برخورداری و باقری.)4834،
پس میتوان گفت که بررسیهای پديدارنگاری بر توصیف و فهم مجموعهای از تجربیات
گروهی و توصیف و فهم تجربیات فردی تمرکز دارد (مارتن ،4333 ،هاريس .)2993 ،در اين
مقاله ،پديدارنگاری برای نشان دادن روشهای مختلفی استفاده میشود که در آن معلمان تعامل
آموزشی را با دانشآموزان تجربه میکنند (سبک تعامالت آموزشی) .در اين مورد محقق به
بررسی تعامالت آموزشی بین معلم و دانشآموز از منظر معلمان میپردازد تا به يک طبقهبندی
از اين سبک تعامالت برسد .همینطور ،اين طبقات جنبههای کلیدی پديده را توصیف میکنند
و تالش میکنند که چگونگی ظهور تجربه بر شرکتکنندگان تحقیق (معلمان) را توصیف
نمايند.
شیوه جمعآوري و تجزيه و تحلیل دادهها:
شیوه اجرای پژوهش بر اساس نظر جاروينن2991( 5؛ به نقل از کاپو ،سارنپا ،تیاينن و پاکی،3
 )2993در خصوص شیوه اجرای مطالعه پديدارنگارانه ،به اين صورت بود -)4 :پديده
(موضوع پژوهش) يا جنبهای از آن تعريف و بعضاً تحديد گرديد :در اين مرحله سعی شد
4. Hitchcock
2. Categories Description
8. Penelope, Andreas & Lars-Owe
1. outcome space
5. Jarvinen
3. Kaapu; Saarenpää; Tiainen & Paakki
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پديده مورد نظر (سبک تعامالت آموزشی) در سطوح فردی و سازمانی مورد تحلیل قرار گرفت
و پژوهشگر در نهايت سطح شخصی را بهعنوان سطح تحلیل دادهها قرار داد .همچنین در اين
مرحله با بررسی پیشینه پژوهش ،در سه بعد اطالعات الزم حاصل شد :تکمیل دانش در
خصوص پديده مورد مطالعه و کسب آمادگی برای انجام مصاحبهها؛ تهیه سؤاالت

محرک4

برای مصاحبههای نیمه ساختارمند؛ توانايی تحلیل برداشتهای متفاوت تجارب پژوهشگران
 -)2جمعیت انتخاب شده برای کانون مطالعه مورد مصاحبه قرار گرفتند؛  -)8مصاحبهها به
دقت پیاده سازی گشت؛  -)1مصاحبهها تحلیل گرديد؛  -)5نتايج تحلیل شده در
طبقهبندیهای توصیفی قرار داده شدند .برای جمعآوری اطالعات بیست معلم از شش
دبیرستان شهر سنندج برای اين تحقیق انتخاب شدند .معیار ادامه پژوهش به اين صورت بود
که تعداد شرکتکنندگان و میزان ادامه مشاهده و اندازهگیری متغیرها پس از  29معلم به درجه
اشباع نظری رسید .بررسی پديدارنگارنه اين پژوهش به دنبال شناسايی متغییرهايی میباشد که
از طريق آن پديده مورد بررسی اين تحقیق (تجارب معلمان از سبکهای تعامل آنان با
دانشآموزان) را بهتر تبیین نمايد .لذا نمونه هدفمندی از معلمان بر اساس اين معیارها انتخاب
شدند :میزان عالقه به مشارکت ،جنسیت (چون بهعنوان متغیر اثرگذار مد نظر نبوده تالش شده
از هر دو جنس انتخاب گردد) ،تجربه آموزشی آنان ،تجارب مديريتی مراکز آموزشی و مقدار
زمان تماس با دانشآموزان (میزان ساعات موظفی آنان) .جدول  4يک توصیف کمی-کیفی
است از جامعه آماری پژوهش (که بیانگر مالکهای اصلی نمونه مورد مطالعه) و گزيدهای از
ديدگاه آنان در خصوص تعامل آموزشی است.
مصاحبههای نیمه ساختارمند منابع جمعآوری اطالعات در اين بررسی بودند .هر معلم
بهصورت فردی -به مدت تقريبی  89دقیقه -با استفاده از سؤاالت اصلی همراه با ديگر
سؤاالت باز پاسخ و يا سؤاالتی که در حین مصاحبه اضافه میشد ،در طی دوره مصاحبه مورد
آزمون قرار گرفتند .نمونهای از سؤاالت عبارت بودند از :چگونه در کالس درس با دانشآموز
ارتباط و تعامل برقرار میکنی؟ چه زمانی با دانشآموزان يا با گروهی از آنان تعامل برقرار

4. Trigger
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میکنی؟ چگونه اين تعامالت دوطرفه با دانشآموزان بر روند کالس و يادگیری تأثیر
میگذارد؟ برداشت شما از تعامل دوطرفه معلم و دانشآموز چیست؟ کالس درس برای شما
چه معنايی دارد؟ .سؤاالت باز پاسخ در مصاحبههای برای نشان دادن تجربیات فردی معلمان از
روابط آموزشی تجربه شده آنان استفاده شد .مصاحبهها به صورت کامل ضبط شد و بعد از
پیاده شدن و تبديل به متن ،با استفاده از فرايند
میزان تکرار (بازگفتنی) تجزيه و تحلیل شدند .فرايند تحلیل اين مطالعه تکراری و چند باره
است .در طی فرايند ،رونوشتها بهطور مکرر بازخوانی شدند و قبل از اينکه دادهها کدگذاری
شوند ،نظرياتی در ارتباط با آموزش و يادگیری و روابط متقابل (تعامالت) معلم و فراگیر مرور
و در نهايت دادهها رونويسی شده و يافتههای تحقیق مشخص شدند .بعد از پیاده سازی
مصاحبهها ،بهمنظور تحلیل منظم و منطقی دادهها ،با استفاده از روش کد گذاری باز ،4عمل
کدگذاری انجام شد .نمونهای از کدگذاریهای انجام شده بر اساس بخشی از يک مصاحبه را
در شکل ( )4میبینید.
من معتقد به قانون خشک و خالی نیستم ...سرلوحه کار من همان شعر مشهور است که درس معلم ار بود
زمزمه محبتی/جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را ...البته بعضی از دوستان معتقدند که در دروس علوم
انسانی میتوان اینچنین اندیشید اما من می گویم که فیزیک و شیمی هم باید بر این اصل تدریس شود .تا من
معلم نتوانم فضای ارتباطی درستی را در کالس درس ایجاد کنم ،با یک سری قوانین خشک اداره کالس،
نمیتوانم به هدف اصلی که یادگیری است برسم .تجارب به دست آمده از یک کالس درس ضرورتا همان چیزی
نیست که از یک کتاب درسی به دست میآید بلکه این تجارب میتواند بسی متنوعتر و بیشتر از حد کتاب
درس باشد.

کدهای حاصل از این
بخش از مصاحبه

نبود قوانین خشک در اداره کالس -روابط مبتنی
بر محبت بین معلم و دانشآموز بهعنوان یک اصل
در تدریس -فضای ارتباطی درستتر کالس درس-
تحقق یادگیری در نتیجه تعامل آموزشی -تنوع
تجارب در یک فرایند یادگیری

شکل  :1نمونهای از کدگذاری باز بر اساس بخشی از یک
مصاحبه

4. Open coding
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جدول  :4توصیف کمی -کیفی است از جامعه آماری پژوهش و نمايی از ديدگاه تربیتی آنان در تعامالت آموزشی
کد مصاحبه شونده

سابقه (بر حسب سال)

درس تخصصي

کلیت ديدگاه تربیتي معلم از تعامالتش با دانشآموزان

معلم فراهم کننده و ارائهدهنده اطالعات به دانشآموز است و تعامل او

()4

45

زيستشناسی

()2

47

رياضیات

()8

45

ادبیات

معلم ارائهدهنده اطالعات است .تعامالت تنها بر پايه مراودات علمی و

فارسی

مباحث تخصصی شکل میگیرد.

()1

43

شیمی

معلم نهتنها نقش متخصص موضوعی دارد بلکه وظیفه اصلیتر او شکل

()5

47

فیزيک

()3

43

رياضیات

()7

28

روانشناسی

()3

43

فلسفه

()3

45

مکانیک

()49

43

فیزيک

()44

45

رياضیات

()42

47

مکانیک

با دانشآموزان در اين چارچوب معنا پیدا میکند
معلم بهعنوان مشاور ،راهنما و ناظر بر يادگیری دانشآموز است.
تعامالت بر اساس احترام متقابل شکل میگیرد

دادن به انديشه دانشآموز است .تعامالت بايد مبتنی بر روابط صمیمی
و در عین حال انتقادی باشد.
معلم ارائهدهنده اطالعات و مهارتهاست .تعامالت بايد بر مبنای
روابط حاکم بر امر تدريس باشد.
معلم نقش راهبر و مشاور دارد و وظیفه او روشنگری و هدايت
دانشآموز است .تعامالت کالسی چیزی فراتر از ارائه يک يا چند
موضوع درسی است بلکه معلم بايد افقهای بلندتری را ببیند.
معلم نقش مشارکتکننده در آموزش دارد .تعامل کالسی مبتنی بر
پیشرفت فردی دانشآموز و هدايت و تسهیل گری معلم است.
معلم نقش تسهیل گر و روشنگر يادگیری را ايفا میکند .تعامالت
کالسی بايد مبتنی بر احترام و توجه به عاليق يادگیرنده باشد.
معلم نقش ارائهدهنده اطالعات را دارد .تعامل يعنی تدريس مستقیم از
طرف معلم و هدايت بحث از طرف خود او
معلم خالق جو اعتماد و احترام در کالس درس است .انگیزهها بايد
درونی و عاليق فرد بايستی در اولويت باشد.
معلم منبع دانش و ارائهدهنده آن است .تعامل در کالس يکسويه و از
طرف معلم به دانشآموز است.
معلم ارائهدهندهای دستهای از مهارتها به دانشآموز است .تعامل
يکسويه و وظیفه معلم ارائه مهارتهای الزم در هر درس تخصصی
است.
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کد مصاحبه شونده

سابقه (بر حسب سال)

درس تخصصي

کلیت ديدگاه تربیتي معلم از تعامالتش با دانشآموزان

معلم منبع اطالعات و دانش است .کار او ارائه اين دانش و اطالعات

()48

43

شیمی

()41

24

زبان انگلیسی

()45

43

رياضیات

()43

22

جبر

()47

47

جامعهشناسی

()43

43

شیمی

()43

22

فلسفه-

معلم نقش راهنمای زندگی را دارد نه تدريس کننده .بايد به دانشآموز

جامعهشناسی

کمک کرد تا آينده را ببیند نه فقط زمان حال .تعامل مبتنی بر يک رابطه

()29

43

(دانش ثابت) به دانشآموز است و تعامل هم يعنی تدريس مبتنی بر
معلم.
معلم دارای مهارت ،تخصص و دانشی است که دانشآموز فاقد آن
است و در راستای ارائه دانش به يادگیرنده تعامالتی در همین اندازه
شکل میگیرد
معلم فردی روشنگر است که انديشهورزی جزء وظايف اصلی اوست.
تعامالت فی مابین دوسويه و مبتنی بر نقد و احترام متقابل است.
و

معادالت

معلم سرچشمه دانش است .کار او ارائه موضوع و پیگیری میزان تحقق
يادگیری از طريق آزمون است .تعامل يعنی تدريس از طرف معلم و
يادگیری از طرف دانشآموز
معلم راهبر و تسهیل گر يادگیری است .بحثها منطقی جلو خواهد
رفت اگر فرصت انديشیدن برای دانشآموز فراهم گردد .تعامالت در
حد بسیار خوب ،دوسويه و مبتنی بر بحث دوطرفه است
معلم نقش مشاور و دوست را دارد .بايد به عقیده دانشآموز احترام
گذاشته شود .تعامل انسانی و مبتنی بر احساس طرفین است.

متقابل و دوطرفه است
فیزيک

معلم خالق جو يادگیری مبتنی بر احترام است و کار او مشارکت در
فرايند يادگیری ،تسهیل فرايند و تمرکز بر رغبتهای دانشآموز است.
تعامل متمرکز بر تعامل دوجانبه بین معلم و دانشآموز است.

برای يافتن منبع توافق و تفاوت در اين دادهها ،نظرات انتخاب شده بهصورت فردی و همچنین
بهصورت مقايسهای با ديگر مصاحبههای انجام شده (پروسر و همکاران4331 ،؛ پروسر،4
4. Prosser
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 )2999بررسی شدند .با بررسی و مقايسه اين کدها و موضوعات آنها با هم و نهايتاً تشخیص
تفاوتها و شباهتها ،طبقات توصیفی (يا همان زمینههای اصلی )4شکل گرفت .پس از
حصول طبقات اولیه ،اين سؤال مطرح شد که آيا طبقات استخراج شده توان توصیف کنندگی
و داللت کافی بر دادهها را دارند يا خیر؟ اين فرايند اصالح و بازنگری تا جايی ادامه داشت که
طبقات اصالح شده با دادههای مصاحبهها سازگار شدند .مرحله بعد ارائه مفاهیم حاصل شده
در قالب طبقات توصیفی بود که دارای ساختار کامل يک مفهوم (عنصر ارجاعی ،عنصر
ساختاری ،افق بیرونی ،افق درونی )2است .نمونهای از اين مورد را در شکل  2مالحظه میکنید.

عنصر
ارجاعی

طبقه اول :معلم فراهم کننده و ارائهدهنده اطالعات:
معلم واقعی کسی است که بهرهای از دانش و اطالعات درست راجع به یک موضوع را در پیش خود دارد و به
دنبال راهی جهت ارائه این اطالعات به یادگیرنده است.

معلم
عنصر
ساختاری

منشاء دانش و انتقال
دهنده آن

دارای دانش تخصصی در رشته و موضوع مورد

فعالیتها و تجارب یادگیری از قبل تعیینشده هستند.

تدریس است و دانش در اینجا به منزله

جو کالس مبتنی بر ارتباط یکسویه (معلم به شاگرد)

پدیدهای ثابت است که از معلم به یادگیرنده

است .بعد کمی تدریس یعنی رعایت حداکثر سقف

منقل میشود و یادگیری مبتنی بر نوعی

زمانی برای تدریس و تدریس موضوعات بیشتر ،از

انگیزش بیرونی است.

اهمیت برخوردار است .موفقیت در یادگیری مبتنی بر
میزان حصول کمی (مبتنی بر نمره) به اهداف تدریس
است.

يافتههاي پژوهش

شکل  :2عناصر دوگانه تجربه معلمان از تعامالت آموزشی

نتايج حاصل از تحلیل و تفسیر دادهها ،در دو بخش ارائه شده است .بخش اول :شامل طبقات
توصیفی که بیانگر سبکهای تعامالت آموزشی معلم و دانشآموز است ارائه شده است .در اين
4. Theme
 .2اين نوع تحلیل از منبع زير اخذ شده است:
Consciousness of Information Bruce, C., Pham, B. & Stoodley, I. (2002). The Collective
Technology Research: The Significance and Value of Research Projects. Studies in Higher
Education, 29 (2), pp219-238.
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قسمت افقهای درونی و بیرونی حاصل از کدهای به دست آمده از نتايج تحلیل دادهها نیز
ترسیم شده است .بخش دوم :ويژگیهای اصلی هر کدام از طبقات بر اساس ابعاد آموزش
(اثرات آموزش بر دانشآموزان ،نوع و منبع انگیزش دانشآموز ،جو کالس و شیوه تعامالت
کالسی ،فعالیتها و تجارب آموزشی ،نقش معلم و دانشآموز در فرايند آموزش و میزان
تمرکز بر تدريس و يادگیری) توصیف شده است .طبقات و ابعاد کلی آنها -حاصل شده از
مصاحبهها – در جدول  2ارائه شده است .مرحله نهايی يک پژوهش پديدارنگارانه ،طراحی
فضای نتیجه پژوهش است .فضای نتیجه ترکیب طبقات توصیفی به دست آمده ،جهت دستیابی
به تصويری کاملتر از پديده مورد مطالعه است .در حین تحقیق ممکن است چندين فضای
نتیجه تشکیل و اصالح شوند تا محقق به نسخه نهايی برسد .سه روش برای تشکیل فضای
نتیجه وجود دارد -4 :طبقات عمودی :افق درونی ثابت در افقهای بیرونی متغیر؛  -2طبقات
افقی :افق بیرونی ثابت با افقهای درونی متغیر؛  -8طبقات سلسله مراتبی :افق درونی و بیرونی
متغیر .در پژوهش کنونی به دلیل وجود افقهای درونی ثابت و افقهای بیرونی متغیر ،از روش
طبقات عمودی برای ترسیم فضای نتیجه استفاده شده است که در شکل  8مالحظه میکنید.
بخش اول :طبقات توصیفي و افقهاي (دروني و بیروني) حاصل از تحلیل دادهها و
کدهاي حاصل شده
دادههای حاصل از اين مطالعه شش روش متفاوت را که در آن معلمان تعامالت آموزشی با
دانشآموزان را تجربه کردهاند نشان میدهد .طبقات توصیفی که روابط متقابل آموزشی را
تعريف میکند عبارتاند از« :فراهم کننده و ارائهدهنده اطالعات؛ آموزش دادن و تربیت،؛
تسهیل گر يادگیری؛ حضور مشارکتی و هدايتکننده؛ مشاوره آموزشی (ناظر و راهنما) و
روشنگری انديشهورزانه»
طبقه توصیفي اول :فراهم کننده و ارائهدهنده اطالعات:
در اين طبقه ،انديشه کلیدی که بر روابط آموزشی متقابل (تعامل آموزشی) معلمان با
دانشآموزان تمرکز میکند ارائه بخشی از دانش (اطالعات) با نظم مشخص برای دانشآموزان
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میباشد که انتظار میرود دوباره اين دانش را در قالب امتحانات (تستها) باز پس دهند.
معلمان از آموزش مستقیم بهعنوان استراتژی کلیدی آموزش در ضمن تعامالت کالسی آن
استفاده میکنند .در اين طبقهبندی ،ذات روابط بین معلم و دانشآموز با تمرکز اصلی بر
آموزش موضوع ،ارائه و تدريس محتوای خاص ،بیان روششناسی آن موضوع و  ...میباشد
(آديمو .)2942 ،4معلمان معتقدند که اگر دانش به خوبی ارائه و فراهم شود در اين صورت
يادگیری به صورت خودبهخودی رخ میدهد.2

«بايستی در زمان مشخص مقداری کار معین را انجام دهیم؛ و بايستی بچهها را برای امتحان
آماده کنم ...من فکر میکنم که وظیفه من دادن اطالعات و دانش است ...ممکن است برخی
اين را به منزله نوعی خود برتربینی يا غرور ببینند اما از ديدگاه من معلم مساوی با تدريس و
تدريس مد نظر من مبتنی بر ارائه اطالعات از معلم به دانشآموز تعريف میشود» (مصاحبه
شونده .)3
افق

افق درونی ،عنصر ثابت (کانون

بیرونی

توجه)

دانشجويان

افق درونی ،عنصر متغیر (بخشهای کانون توجه)

برداشت از نقش معلم بهعنوان

تأکید بر عملکرد تحصیلی (در قالب نتايج سنجش کیفی)

ارائهدهنده اطالعات

انگیزش بیرونی
تعامالت کالسی اندک
آموزش مستقیم
معلم بهعنوان متخصص و منبع اطالعات
کمیت و کیفیت انتقال دانش توسط معلم

طبقه توصیفي دوم :آموزش دادن مهارتها
دومین مقوله از روابط متقابل (تعامالت) آموزشی تعريف معلم بهعنوان ارائهدهنده مهارتها و
فنون میباشد .تمرکز اصلی در اين مقوله بر آموزش و کمک به دانشآموزان در اکتساب و
کاربرد دستهای از مهارتهاست .مهارتها شامل فعالیتهايی است که بر پايه نظم و مقررات،
4. Adeyemo
 .2در تمام طول مقاله ،نقلقولهای حاصل از مصاحبهها به صورت ايتالیک و در داخل گیومه قرار دارند
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مدل آموزشی خاص و يادگیری استراتژیهای خاص مثل نوشتن ،ارزيابی کردن ،به کار بستن
و چک کردن انجام میگیرد (شعبانی .)4839 ،تالش جهت اکتساب مهارت و تمرين و تکرار
برای بهبود کیفیت يادگیری آنها ،فرصتهای بزرگتری را برای معلمان و دانشآموزان فراهم
میکند که در فرايند آموزشی با هم تعامل داشته باشند .در اينجا معلم آموزش خود را از
نقطهای که آنها میتوانند و میدانند شروع میکنم (نقطه شروع يادگیری ،دانستههای کنونی
آنهاست) و سپس به استراتژیهايی که میتواند به او در ارائه اين مهارتها کمک کند ،روی
آورده و سپس اين استراتژی را بر اساس نقطه شروع خاص مدلسازی میکند (اوگابو و
اشیبی.)2949 ،4

«من فکر میکنم که سیستم آموزشی به جای ارائه اطالعات و دانش خاص ،بايستی يک سری
از مهارتهايی که الزمه يادگیری هستند را مد نظر قرار دهد .لذا آنچه برای من مهم است
میزان کمی و کیفی آموختن اين مهارت و اکتساب آن توسط دانشآموز است»(مصاحبه شونده
.)42
افق درونی ،عنصر
افق
ثابت (کانون توجه)
بیرونی
برداشت از نقش معلم
بهعنوان آموزش
دانشجويان
دهنده مهارتها

افق درونی ،عنصر متغیر (بخشهای کانون توجه)
تأکید بر عملکرد تحصیلی
انگیزش بیرونی
تأکید بر روابط يکطرفه از طرف معلم به دانشآموز
آموزش مستقیم و تمرين و تکرار
معلم بهعنوان فرد ماهر و دارای هنر خاص
کمیت و کیفیت اکتساب مهارتها

4. Ogaboh & Ashibi
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طبقه توصیفي سوم :تسهیل گر يادگیري
در سومین طبقه (مقوله) معلمان ،طبیعت روابط آموزشی (تعامالت آموزشی) خود با
دانشآموزان را در نقش تسهیلکننده يادگیری دانشآموز میبینند .معلمان بر آموزش دانشآموز
بر حسب موضوع يا مهارتهای مرتبط و درهمتنیده تمرکز میکنند .اين مقوله برخالف مقوله
توصیف شده قبلی که تا حدی کلی است ،بر عمق فهم دانشآموزان تأکید و از معلم بهعنوان
آسان کننده فهم و يادگیری نام برده میشود .در اينجا تجربه معلمان نشان میدهد که از نظر
آنان ،دانشآموزان بهعنوان مشارکتکنندگان فعال در فرايند يادگیری ديده میشوند (پیانتا ،هامر
و آلن )2942 ،4و روابط متقابل دوسويه معلم و دانشآموز در فرايند يادگیری بسیار از اهمیت
برخوردار است .در اينجا وقتیکه معلمان روابطشان را با دانشآموزان در قالب تسهیل گر
توصیف میکنند ،از تجربیات معلمان چنین بر میآيد که در اين طبقه از تعامالت آموزشی،
واژهها و اصطالحاتی چون محاوره ،مباحثه ،جدل و استدالل بهطور مکرر مورد استفاده قرار
میگیرند (آريا پوران ،عزيزی و ديناروند .)4832 ،معلمان همچنین از اهمیت روابط بین
همساالن در فرايند تسهیل کردن يادگیری صحبت میکنند.

«آنها با يکديگر و با من بحث میکنند و من هم در اطراف کالس میروم با آنها حرف میزنم،
بنابراين شما بحثها را زنده میکنید .من دوست دارم مفاهیم و راهحل اصلی از دل تجارب
زنده و رو در روی دانشآموزان با همديگر حاصل شود و خودم در حین اين کار مداخله
نکنم»(مصاحبه شونده .)47
افق
بیرونی
دانشجويان

افق درونی ،عنصر ثابت (کانون
توجه)
برداشت از نقش معلم بهعنوان
تسهیل گر يادگیری

افق درونی ،عنصر متغیر (بخشهای کانون توجه)
تأکید بر عملکرد تحصیلی و بهبود و رشد فردی
انگیزش درونی
روابط دوسويه بین معلم و شاگرد (بهعنوان يک شخص
منحصر به فرد) برقرار است
تنوع فعالیتها و تجارب آموزشی و تمرکز بر فعالیتهای
گروهی
ترسیم فرايند رشد و يادگیری دانشآموز بر اساس میزان
توانمندیهای خود
کیفیت تعامل و روابط متقابل معلم و دانشآموز

4. Pianta, Hamre & Allen
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طبقه توصیفي چهارم :حضور مشارکتي و هدايتکننده:
هدايت يادگیری برجستهترين مقولهای میباشد که در آن معلمان درباره چگونگی کمک و
ياری به دانشآموزانی که قرار است مسئولیت آموزش خودشان را بر عهده بگیرند ،در موردش
بحث میکنند .در اين مقوله معلمان درباره فراهم کردن فرصتهايی برای دانشآموزان حرف
میزنند که تجربیات و فعالیتهای آموزشی را با نگاه به معلم بهعنوان فرد هدايتگر يا
ايجادکننده فعالیتهای کالسی ،مینگرند (دجیجیک و استلجیکوفیچ .)2944 ،4همچنین در اين
نوع از تعامل ،تمرکز بیشتری بر کیفیت و عمق آموزش دانشآموز است.

« من دوست دارم يادگیری توسط خود فرد دنبال شود و من فقط در اين فرايند نقش
هدايتکننده داشته باشم  ...بگويم که اين بازخورد را تأيید میکنم...چطور اين کار و انجام
دادی؟ برايم بنويس يا به صورت شفاهی توضیح بده .اين سؤاالت ،آنها را وادار میکند که به
طور مداوم و ثابت فکر کنند که چگونه يک کار را بايد انجام داد» (مصاحبه شونده .)7
افق بیرونی

دانشجويان

افق درونی ،عنصر ثابت (کانون
توجه)
برداشت از نقش معلم بهعنوان
مشارکتکننده و هدايتگر

افق درونی ،عنصر متغیر (بخشهای کانون توجه)
تأکید بر بهبود و رشد فردی
انگیزش درونی
روابط مبتنی بر احترام بسیار همراه با حمايت و دوسويه
تنوع تجارب و فعالیتهای آموزشی و مباحثه و مجادله بر
سر انتخاب تجربیات يادگیری توسط دانشآموزان
معلم بهعنوان يک فرد حمايت کننده که دارای تجربه
است
کیفیت رابطه فردی معلم و يادگیرنده

4. Djigic & Stojiljkovic
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طبقه توصیفي پنجم :مشاوره آموزشي (ناظر و راهنما)
مشاوره آموزشی پیچیدهترين مقوله روابط آموزشی است که از يافتههای پژوهش کنونی و در
خصوص روابط و تعامالت آموزشی معلم و دانشآموزان حاصل شده است .در اين مقوله،
تمرکز بر تعامل دوجانبه بین معلم و دانشآموز و کیفیت و طول اين مشارکت میباشد .اين
نوع از مشارکت میطلبد که تعامالت معلم و دانشآموز بهعنوان روابط طوالنیمدت نگريسته
شوند ،که حتی اثرات آن به زمانهای فراتر از سالیان تحصیل بسط داده میشود (افريم ،گوکچ
و انیسا .)2993 ،4در اين رويکرد ،معلمان خودشان را بهعنوان شرکا در امر يادگیری و بهعنوان
يکی از اعضای مهم در زندگی دانشآموزانشان تصور میکنند.

«فکر میکنم دانشآموزان ما را بهعنوان شخص میبینند که چون زمان زيادی را با آنها سپری
میکنیم ،میخواهند آنها را به فراتر از آنچه کنون هستند هدايت کنیم و در اين راستا من فکر
میکنم که بايد مادر ،پدر ،معلم و دانشآموز همگی در درون و بیرون مدرسه با هم کار کنند تا
يادگیرنده مفیدی تربیت شود» (مصاحبه شونده .)43
در هدايت اين نوع تعامالت ،معلمان به طور ويژهای از شور و شوقشان برای آموزش و
يادگیری و تقسیم اين شور و شوق با دانشآموزان حرف میزدند .اين شور و شوق فراتر از
يادگیری مدرسهای به اشتیاق برای کل زندگی بسط و گسترش میيابد .اين برداشت الزمش آن
است که حوزهها و نقاط قوت و ضعف توانمندیهای دانشآموزان را به آنان يادآوری نمود و
در اين راستا چهبسا معلم دانشآموزان را از مخاطرات احتمالی که ممکن است در آينده شغلی
و يا زندگی شخصی بر سر راهشان باشد آگاه سازد (کانتر ،بامرت و کولر .)2997 ،2در تعامل
مبتنی بر رويکرد مربی گرايانه ،معلمان ابراز میکردند که روابط نزديک میان فردی ،با
دانشآموزان دارند که اين امر به بهبود احترام متقابل بین معلم و دانشآموزان منتهی میشود.

«میتوانم درباره زندگی خودم حرف بزنم من کار خودم را در کالس فیزيک انجام میدهم و
آنها آنر ا میبینند و از آن سؤال میکنند موضوع چیه؟ به من اين فرصت را میدهد که ازشون
سؤال بپرسم در مورد همان چیزها  ...حدس میزنم که برای من اين رابطه همراه با شور و
4. Evrim, Gökçe & Enisa
2. Kunter, Baumert & Köller
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شوق زياد میباشد چونکه از نظر من ماهیت آموزش بايد مبتنی بر تعامالت مثبت معلم و
دانشآموز باشد»(مصاحبه شونده .)29
افق
بیرونی
دانشجويان

افق درونی ،عنصر ثابت
(کانون توجه)
برداشت از نقش معلم
بهعنوان مشاوره آموزشی
(ناظر و راهنما)

افق درونی ،عنصر متغیر (بخشهای کانون توجه)
تأکید بر رشد فردی و نگاه به آموزش بهمثابه يک فرايند مادام العمر
انگیزش درونی
روابط مبتنی بر تعهد و احترام حمايتی و متقابل
فعالیتها و تجارب يادگیری متنوع و انتخاب موضوعات توسط
دانشآموزان
معلم بهعنوان فردی باتجربه که در بلندمدت بر زندگی دانشآموز
تأثیر میگذارد
کیفیت و میزان دوام رابطه معلم و يادگیرنده

طبقه توصیفي ششم :روشنگري انديشهورزانه
برخی از آنچه از نتیجه تحلیل مصاحبهها حاصل شد دال بر تعريف يک رويکرد جديد از
تعامالت معلم -دانشآموز است که بهترين عنوان برای آن اصطالح «روشنگری» است .معلم
بهعنوان عامل تأثیرگذار بر فکر و انديشه و همچنین بر شخصیت کلی دانشآموز میتواند
محیط کالس درس را به ابزاری برای روشن ساختن ذهنیت افراد در ارتباط با مسئولیتهای
فردی و اجتماعی تبديل کند (ارنست .)2949 ،4در اينجا آنچه اهمیت دارد کیفیت مباحثههای
کالسی و همچنین انتقادی است که ممکن است بر نظر و رفتار دانشآموز و بعضاً معلم ،وارد
شود.

«من فکر میکنم که غیر از تدريس درس رياضی ،وظیفه ديگری در قبال دانشآموز دارم و آن
هم آگاهیبخشیدن به او برای داشتن تجربههای بهتر و موفقیتآمیزتر از زندگی فردی و
اجتماعی خود اوست» (مصاحبه شونده « .)45مشکل اصلی دانشآموزان کنونی ما سردرگمی
هويتی و عدم احساس مسئولیت است .من احساس میکنم که اگر فقط به تدريس شیمی
بپردازم ،بدون توجه به اين دو مقوله ،کار خودم را صادقانه انجام ندادهام»(مصاحبه شونده .)1

4. Ernest
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افق بیرونی
دانشجويان

افق درونی ،عنصر ثابت
(کانون توجه)
برداشت از نقش معلم
بهعنوان روشنگر انديشهورز

افق درونی ،عنصر متغیر (بخشهای کانون توجه)
تأکید بر رشد اجتماعی و توسعه آگاهی فرهنگی و فردی
انگیزش درونی و بیرونی
کالس درس نمودی از زندگی اجتماعی و مبتنی بر روابط بین
گروهی و درونگروهی
فعالیتهای يادگیری مبتنی بر زندگی روزمره و ورود
تجربههای متنوع فردی به کالس درس
معلم آگاهیبخش و منتقد و دانشآموز به دنبال توسعه
انديشهورزی و تفکر
تدريس بهمثابه عمل انديشه پرورانه

بخش دوم :ويژگيها و ابعاد گونههاي مختلف تعامالت معلم -دانشآموز
 -4اثرات آموزش بر دانشآموزان (اثرات درک شده)
اثر آموزش بر دانشآموزان متغیر کلیدی برای توصیف میزان و چگونگی مفید واقع شدن هر
سبک از تعامالت آموزشی بین معلم و دانشآموز است .در دو سبک تعامل اول (فراهم کننده و
ارائهدهنده اطالعات؛ آموزش دادن و تربیت) تأثیر ادراکی معلمان بر دانشآموزان به چارچوب
جغرافیايی کالس درس محدود میشود و فراتر از کالس درس بسط نمیيابد .هدف اصل
يادگیری در اين دو سبک يادگیری ابزاری میباشد ،به عبارت ديگر ،يادگیری نه به خاطر
خودش (بالذات) ارزشمند است بلکه برای نائل شدن به بعضی از اهداف ديگر مثل حفظ و به
يادآوری اطالعات ،نشان دادن تسلط بر موضوع و محتوای درسی خاص و  ...میباشد (مک
کان و ونشتاين.)2993 ،4
اهداف يادگیری در اين دو رويکرد معموالً به اندازهگیری میزان موفقیت تحصیلی
(پیشرفت تحصیلی) و بر مبنای دستاورد حاصل از امتحانات میباشند .معلمان در سبک اول
(فراهم کننده و ارائهدهنده اطالعات) خودشان را بهعنوان کارشناس و متخصص برای
دانشآموزان معرفی میکنند و چنین نشان میدهند که دارای دانش و مهارتهايی هستند که
4. McKown & Weinstien
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دانشآموزان بعداً ،در زمان ارزيابی ،به آن نیاز خواهند داشت .در دو رويکرد اول آموزش
بهعنوان امری از پیش طراحی شده ،مبتنی بر اهداف مشخص و کمتر انعطافپذير ديده میشود
که در آن فرصتی برای ايفای نقش توسط دانشآموز و ايجاد جو تعامالت بین معلم و
دانشآموز فراهم نخواهد شد .غافل از اينکه روابط احساسی قوی و ايجاد مفاهمه بین معلمان
و دانشآموزان پايهای برای يادگیری باکیفیتتر میباشد (ناگنت )2993 ،4و معلمان بايستی
بپذيرند که نفوذشان بر دانشآموزان تنها از طريق و از راهکار دستاورد علمی و آکادمیک
گسترش پیدا نمیکند.

«باالخره دانشآموز بايد اين نکته يادش باشد که آنچه در امتحان و آزمون پايانی به دردش
میخورد همین موضوعات کالسی و اطالعات ارائه شده در کالس است؛ و او میداند که اين
اطالعات از آسمان براش نمیاد بلکه بايد وقتش را بر يادگیری اين مطالب متمرکز
نمايد»(مصاحبه شونده )4؛ «معلم منبع اصلی اطالعاتی است که دانشآموز بايستی ياد بگیرد.
من بايد تمام وقت خود را صرف ارائه اين اطالعات کنم» (مصاحبه شونده .)48
بعضی از افراد يک معلم را اينچنین توصیف میکنند :يک شخص باتجربه و مسن که به
دنبال ايجاد بهبود در صالحیتها و دانش در يک شخص جوانتر از طريق هدايت فرايند
يادگیری او بر اساس يک سری از دستوالعملها ،قوانین غیر منعطف و کنترل کامل بر تک تک
اجزاء اين فرايند میباشد .طبیعتاً انتظار میرود که رابطه اين فرد جوان نسبت به مربی بر پايه
ويژگی احساسی احترام ،وفاداری و قدرشناسی باشد (آديمو.)2942 ،2
در خصوص چهار سبک تعامل آموزشی ديگر ،اثرات آموزش بر يادگیری درنتیجه يک
تعامل دوسويه ،مبتنی بر احترام متقابل به دانش و توانايی همديگر ،گسترش زمینه فعالیت
بیشتر دانشآموز در فرايند آموزش و برجسته نمودن روشهای مشارکتی در امر آموزش و
يادگیری ،به دست میآيد .البته اين امر به معنای نفی دو سبک اول نیست .يعنی ارائه دانش و
اطالعات و همچنین پرداختن به موضوعات تخصصی بايد در رأس امورات آموزشی باشد.

4. Nugent
2. Adeyemo
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آ نچه در اينجا مطرح است تالش برای ايجاد محیطی تعاملی و مبتنی بر مشارکت بر يادگیرنده
است.

«متأسفانه بعضی از همکاران محیط کالس را با محیطهای نظامی و کارگری اشتباه میگیرند.
من خودم به امر آموزش فیزيک مشغول هستم و کامالً به اين امر واقفم که نبايد هیچکدام از
مباحث اصلی درس باقی بماند اما به اين نتیجه رسیدم که فضايی که برای خودم در کالس
ايجاد میکنم-بعد  43سال تدريس -فضای دوستانه بايد باشد که در آن بخشی از يادگیری به
خود دانشآموز محول شود و معلم بعضی وقتا در کسوت راهنما و مشاور بايد ظاهر
گردد»(مصاحبه شونده )3
 -0نوع و منبع انگیزش
در دو سبک تعامل اول (فراهم کننده و ارائهدهنده اطالعات؛ آموزش دادن و تربیت) موفقیت
در امتحانات بهعنوان هدف کلیدی آموزش و عامل اصلی ترغیب و تشويق دانشآموز قلمداد
میگردد  .در اين مقوله ،معلمان از معانی و اصطالحاتی چون پاداش( ،جايزه) و ترس از تنبیه
برای ترغیب دانشآموزان استفاده میکند (دال ،اسپیس ،چامپن ،گرر ،دولی و ترنر.)2949 ،4

« تجربه من نشان میده که معلم برای ايجاد انگیزه و تداوم آن بايستی از نمره و تشويقهای
ديگر استفاده کند ...دانشآموز امروزی تنبیه هم الزم دارد!!! .البته امروزه تنبیه بدنی ديگر مطرح
نیست» (مصاحبه شونده )5؛ «من معتقدم بايد تمام امتحانات در تمام نوبتها به دست معلم
برگزار و معلم تنها تصمیمگیرنده در خصوص دانشآموز باشد تا بتواند از اين ابزار
تشويقی{نمره} استفاده کند» (مصاحبه شونده )43
در سبکهای چهارگانه ديگر ،معلمان از ايجاد شور و شوقی در يادگیرنده در ارتباط با
موضوع يادگیری خبر میدهند و توصیف میکنند که چگونه محبت عمیق و ايجاد حس
مشترک ،به نسبت مقررات خشک و غیر منعطف ،به ترغیب بیشتر منتهی میشود.

«من معتقد به قانون خشک و خالی نیستم ...سرلوحه کار من همان شعر مشهور است که درس
معلم ار بود زمزمه محبتی/جمعه به مکتب آورد طفل گريزپای را ...البته بعضی از دوستان
4. Doll, Spies, Champion, Guerrero, Dooley & Turner
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معتقدند که در دروس علوم انسانی میتوان اينچنین انديشید اما من میگويم که فیزيک و
شیمی هم بايد بر اين اصل تدريس شود»(مصاحبه شونده )49؛ «من درس فلسفه تدريس
میکنم .به شعر مولوی بسیار معتقدم که آب کم جو تشنگی آور به دست  ...پس مهم ايجاد نیاز
درونی در يادگیرنده است»(مصاحبه شونده )3
 -3جو کالس و شیوه تعامالت کالسي
مشخصه اصلی سبکهای دوگانه اول (فراهم کننده و ارائهدهنده اطالعات؛ آموزش دادن
مهارتها) تأکید بر جو کالسی مبتنی بر انجام تکالیف از طرف دو گروه معلمان و دانشآموزان

است« .باالخره کالس يک چارچوب مشخص دارد...آنچه وظیفه من است ارائه درس و وظیفه
دانشآموز هم درک مفاهیم ،حل مسائل و نشان دادن میزان تسلط بر يک موضوع است»
(مصاحبه شونده )41؛ «من معتقدم معلم بايد تماموقت کالس را بر اين بحث متمرکز سازد که
آيا توانسته موضوع مورد نظر را انتقال دهد يا خیر؟ محیط کالس جای پیشرفت فردی است
لذا رابطهای اگر وجود داشته باشد رابطه معلم و شاگرد است و بس»(مصاحبه شونده )48
در خصوص سبکهای ديگر میتوان گفت که ويژگیهای اصلی جو کالسی در اين دسته
از تعامالت مواردی چون حمايت از يادگیرنده ،ارتباطات دوسويه (ديالوگی بهجای
مونولوگی) ،احترام متقابل ،روابط درونگروهی و بین گروهی را در برمیگیرد .همچنین در اين
ديدگاهها ايجاد محیطهای حمايتی کالسی ،يادگیری باکیفیت باال را تسهیل میکنند (جنینگز و
گريبرگ.)2993 ،4

«يادگیری بدون حمايت همهجانبه معلم اتفاق نمیافتد ...در اينجا فقط حمايت علمی نیست
بلکه حمايت روحی و عاطفی از اهمیت بیشتری برخوردار است»(مصاحبه شونده « )3تجربه به
من میگويد که شايد يکی از داليلی که من نتوانستم در يادگیری زبان انگلیسی موفق شوم
سبک کالس معلمم بود که در ان همیشه با استرس وارد کالس شدم و هرگز فرصتی برای
تعامل عاطفی پیش نیامد»؛ (مصاحبه شونده )2؛ «يکی از داليل ترغیب معلمان به سبک
کالسهای خشک و مقرراتی ،ترس در اداره کنترل کالس است اما تجربه من نشان میدهد که
4. Jennings & Greenberg
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توجه به عاليق دانشآموز و همگامی با برخی از دغدغهها و بعضاً درد دلهای او محیط کالس
را به سمت جوی باقابلیت يادگیری بیشتر و بهتر سوق میدهد»(مصاحبه شونده .)49
فعالیتها و تجارب آموزشي
در سبکهای تعامل تربیتی که معلم خود را بهعنوان فراهم کننده و ارائهدهنده اطالعات و
متولی آموزش دادن و تربیت کردن صرف میداند ،اساس روابط معلم و دانشآموز نمايش
فعالیتهای آموزشی معلم و گونه ارتباط در قالب يکسويه و غالباً آموزشهای مستقیم در
دستور کار قرار میگیرد .ساختار مستقیم آموزشی کلیدی اثرگذار در فهم آسانتر موضوعات
است که بعضاً و در قالب يک رشته از تجارب و فعالیتهای آموزشی از طريق رويکرد تمرين
و تکرار نمود پیدا میکند (هاگز و چن .)2944 ،4در بررسی پديدار نگاری تجارب معلمان
نکاتی در اين خصوص نمايان میگردد:

«من معتقدم تمرينات رياضی و آموزش آن غیر از روش آموزش معلم محور امکانپذير
نیست ...بايد تمام تالش برای ارائه يک موضوع انجام گیرد و در اين راستا بايد معلم تالش
کند نه دانشآموز»(مصاحبه شونده )44؛ «کالس درس اگر بر موضوع خاص متمرکز نشود و
دانشآموز در فرايند بحث زياد دخالت داشته باشد شیرازه کار از دست من خارج
میشود...مثالً من درس ادبیات را چگونه میتوانم اداره کنم اگر خودم مديريت بحث را در
دست نداشته باشم»(مصاحبه شونده .)8
در سبکهای تعاملی که معلم نقش تسهیل گر يادگیری ،مشارکتکننده در بحث ،مشاور و
ناظر را دارد فعالیت يادگیری شامل کار گروهی ،بحث و فعالیتهای يادگیری پیچیدهتر
میباشد (مهان ،هاگز .کاول .)2998 ،2در اينجا مدتزمان يادگیری بهتنهايی صرف ارائه
موضوعات نخواهد شد بلکه تجارب يادگیری از يک نوع تنوع و گستردگی برخوردار است که
آن را «فعالیتهای آموزشی چندگانه »8مینامند .همچنین معلم در برخی از موارد پا فراتر نهاده

4. Hughes & Chen
2. Meehan, Hughes & Cavell
8. Multiple instructional act
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و کالس درس را به محیطی برای بحثهای منطقی و انتقادهای اصولی تبديل خواهد کرد
(ويلمز ،فريسن و میلتون.)2993 ،4
«به نظر بنده کالس درس فقط برای ارائه موضوعات درسی نیست ،دانشآموز ضمن يادگیری
يک موضوع ممکن است تجارب آموزشی ديگری داشته باشد ،از رفتار معلم ،از افکار او ،از
نقطه نظرات همکالسیهايش و يا ممکن است از مجادلههای با همديگر بیشتر از تدريس يک

موضوع چیز ياد بگیرد»(مصاحبه شونده )49؛ «من میگويم به همکاران که ما در مقابل
آگاهسازی دانشآموزان مسئول هستیم .مسئولیت ما فقط ارائه موضوع درسی نیست ،محیط
کالس بايد چیزی مجزا از زندگی واقعی ما و کودکان{دانشآموزان} باشد»(مصاحبه شونده
)43؛ «يک جمله زيبايی ديدم که نويسندهای در تقديم اثر خود به معلمش ،نوشته بود :تقديم به
کسی که بهجای انديشهها ،انديشیدن را به من ياد داده است ...در روانشناسی میگويند ياددادن
شیوه يادگرفتن مهمتر است تا تدريس فلسفه ،شیمی و ( »...مصاحبه شونده .)3
 -4نقش معلمان و دانشآموزان در فرايند آموزش
معلم در کسوت ارائهدهنده اطالعات و مسئول تربیت دانشآموز ،غالباً بهعنوان منبع اطالعات و
منبع اصول و روشهای تربیت و آموزش ظاهر میگردد .در چنین شرايطی يادگیرنده چیزی
جز يک فرد خام ،بدون آگاهی و مبتدی که به دنبال پوشش خالء دانش و يادگیری در خود

است ،ديده نمیشود (آديمو« .)2942 ،من مسئولیت تدريس و آموزش را دارم و نمیتوانم
وقتم را به بحثهای جانبی و يا بحثهای بیهوده بین دانشآموزان صرف کنم»(مصاحبه شونده
 )8اما زمانی که معلم خود را همراه ،مشاور و راهنما قلمداد کند ،قطعاً نقش برجسته او نظارت
بر عملکرد و تالش برای راهبری درست يادگیری است .در اين حال ،نقش دانشآموز

فعاالنهتر خواهد بود« .از ديدگاه من جايگاه دانشآموز بسی واالتر از آن است که بهعنوان
موجودی خالی از اطالعات به او نگاه شود ...باالخره بايد به عاليق و خواسته او هم توجه
شود ...سیستم ما کمتر به اين موضوع توجه میکند اما معلم میتواند او را در امر آموزش سهیم
کند» (مصاحبه شونده )43
4. Willms Friesen & Milton
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تمرکز بر تدريس و يادگیري
معلمانی که خود را فراهم کننده اطالعات میدانند ،انتقال مقدار کمی از اطالعات را به
دانشآموزان بهعنوان وظیفه معلمی خود توصیف میکنند .در اين نوع نگاه ،دانشآموز چیزی
برای انجام دادن ندارد ،جز اينکه خود را با دانش فراهمشده توسط معلمان و متون پُر کنند

(اوگابو و اشیبی« .)2949،تدريس يعنی معلم تا چه حد میتواند يک تعداد معین موضوع را به
خوبی ارائه کند و دانشآموز بايد آنها را ياد بگیرد و اين میزان موفقیت معلم است»(مصاحبه
شونده )41
سبک تسهیل گر به نقطه مقابل رويکرد اولی تبديل میشود ،چرا که در آن به جای تمرکز
بر آموزش و يادگیری و کمیت آن به کیفیت آموزشها و بهجای تمرکز بر محتوا يا مهارت به
تمرکز بر دانشآموزان تأکید میکند (البرستون ،براکت ،وايسبرگ .)2949 ،4در بهترين حالت،
آموزش و يادگیری به کالس محدود نمیشود .معلمان در مصاحبهها همچنین از کیفیت و زمان
روابطشان با دانشآموزان و خانوادههايشان و همچنین عشق درونی يادگیری صحبت میکنند.
در سبک معلم مشاور و ناظر ،معلمان عالقه به يادگیری را در دانشآموزان ايجاد میکنند و
يادگیری بهعنوان قسمتی از سفر مداوم در طول زندگی ،نسبت به تمرکز بر طول سالهای

تحصیلی ،نگريسته میشود« .معلمی يعنی بايد بهجای ماهی ،ماهیگیری را به دانشآموز ياد
بدهد ...من میگويم هر کدام از ما همیشه به حالت دانشآموز باقی خواهیم ماند در هر پست و
مقامی و در هر درجه علمی که داريم .مگر کسی که دکترا دارد ديگر نیاز به يادگیری ندارد؟»
(مصاحبه شونده )2

4. Elbertson, Brackett & Weissberg

19

فصلنامه مطالعات برنامه درسی ،شماره  ،83سال دهم ،پايیز 4831
جدول  :2طبقات توصیفی مربوط به نوع تعامالت آموزشی و ابعاد آنها
ابعاد گونههاي
مختلف
تعامالت
اثرات آموزش
بر دانشآموزان
(اثرات درک
شده)

منبع

نوع و
انگیزش
دانشآموز
جو کالس و
شیوه تعامالت
کالسي

فراهم کننده و
ارائهدهنده
اطالعات
عملکردتحصیلی (شايد
نمونه آشکارش
میزان پیشرفت
تحصیلی است)

بیرونی

طبقات توصیفي (نوع تعامالت آموزشي معلم-دانشآموز)
مشاوره
حضور
تسهیل گر
آموزش دادن
آموزشي (ناظر
مشارکتي و
يادگیري
و تربیت
و راهنما)
هدايتکننده
 رشدعملکردعملکردعملکرد
تحصیلی و
تحصیلی
تحصیلی
تحصیلی
فردی
 بهبود و رشد  -بهبود و رشد نگاه بهفردی
فردی
آموزش بهعنوان
يک موضوع و
يا فرايند مادام
العمر
درونی
درونی
درونی
بیرونی

 مبتنی برتالش و
پیشرفت
شخصی است
 فاصله عاطفیوجود دارد
 تعامالتکمتری بین
معلم و
دانشآموز
وجود دارد

روابطشخصی است
نمود ارتباطعمدتاً
يکطرفه از
طرف معلم
به دانشآموز

 دانشآموز رابهعنوان يک
شخص
(منحصر به
فرد) و يک
يادگیرنده
مینگرد
 روابطدوسويه بین
معلم و شاگرد
برقرار است

 احترام بسیارهمراه با
حمايت مناسب
 يک تعاملدوسويه
دوطرفه بین
معلم و شاگرد
برقرار است

و

آموزش مستقیم

آموزش
مستقیم و
تمرين و
تکرار جهت
ايجاد
مهارتها

 تنوعفعالیتها و
تجارب
آموزشی
 تمرکز برفعالیتهای
گروهی

نقش معلم و
دانشآموز در
فرايند آموزش

 معلم بهعنوانمتخصص و
منبع اطالعات
-دانشآموز

 معلمبهعنوان فرد
ماهر و دارای
هنر خاص

معلم دانش
اولیه
دانشآموز را
ارزيابی میکند

تنوع تجارب و
فعالیتهای
آموزشی برای
دانشآموزان
مباحثه و
مجادله بر سر
انتخاب
تجربیات
يادگیری توسط
دانشآموزان
(خود در
انتخاب تجارب
يادگیری سهیم
و يا حداقل
مشارکت داشته
باشند)
معلم بهعنوان
يک فرد
حمايتکننده
که دارای

فعالیتها
تجارب
آموزشي
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 تعهد واحترام حمايتی
و متقابل
 روابطدوطرفه و
گسترده
درونگروهی و
بین گروهی
(رابطه بین
معلمان با هم و
با دانشآموزان
و برعکس)
 فعالیتها وتجارب
يادگیری متنوع
 انتخابموضوعات
توسط
دانشآموزان با
رغبت فردی و
بر اساس رويه
منطقی

معلم بهعنوان
فردی باتجربه
در رابطه
طوالنیمدت با

روشنگران
انديشهورز
 رشد اجتماعیآگاهی فرهنگی وفردی

درونی و بیرونی

 کالس درسنمودی از زندگی
اجتماعی است
 روابط بین گروهیو درونگروهی بسیار
محکم و مبتنی بر
انتقادپذيری

 فعالیتهایيادگیری مبتنی بر
زندگی عادی و
روزمره
 ورود تجربههایمتنوع فردی به کالس
و تالش برای نقد
آنها

 معلم آگاهیبخشو منتقد
 دانشآموز فرديستکه مداوم به دنبال
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تمرکز
تدريس
يادگیري

بر
و

بهعنوان افراد
مبتدی و
غیرحرفهای

دانشآموزبهعنوان افراد
مبتدی و
غیرحرفهای

 کمیت وکیفیت انتقال
دانش توسط
معلم و فهم و
يادگیری آن از
طرف يادگیرنده

کمیت و
کیفیت
اکتساب
مهارتها

(ارزيابی
تشخیصی)
دانشآموز
فرايند رشد و
يادگیری خود
را ،بر اساس
میزان
توانمندیهای
خود ،ترسیم
میکند
کیفیت تعامل و
روابط متقابل
معلم و
دانشآموز

تجربه زيادی
است

فراگیران است

توسعه انديشهورزی
و تفکر در خود است
و معلم همچنین
فضايی را برايش مهیا
خواهد ساخت

کیفیت رابطه
فردی معلم و
يادگیرنده

کیفیت و میزان
دوام رابطه معلم
و يادگیرنده

 استفاده از تدريسبهعنوان يک عمل
انديشه پرورانه
 تالش برای ايجادحس مسئولیت فردی
و اجتماعی برای فرد

نتیجهگیري
اين مطالعه پديدار نگاری نشان داد که معلمان شش نوع رابطه آموزشی (تعامل) را تجربه
کردهاند .پیچیدهترين سبک پديدار شده سبک تعامل مبتنی بر مربیگری (نظارت و مشاوره) و
سبک انديشهورزانه میباشد که در آن معلمان خودشان را بهعنوان اشخاص مهم در زندگی
دانشآموزان میبینند که با بسط نفوذشان میتوانند فراتر از کالس و سالیان تحصیل ،بر نگرش
و بر زندگی اجتماعی و شخصی آنان تأثیرگذار باشند.
تجربه رابطه قوی روابط مربیگری بین معلم و دانشآموزان در مطالعه ونتزل ( )2993نیز
برجسته شده است .هرچند که اين عقیده (تصور) از مربیگری مفهوم جديدی نمیباشد .اين
عبارت حدود  399قبل از میالد از طرف هومر در اساطیر يونان باستان سرچشمه میگیرد.
مربی اصلی و اولیه دارای مسئولیت هدايت و راهنمای دانشآموزان 4بود .مربی بهعنوان راهنما،
آسان کننده و پشتیبانی کننده و حامی برای فرايند و عملکرد يادگیری است (افريم ،گوکچ و
انیسا .)2993 ،در مفهوم مربیگری ،به نظر میرسد که مربیان و معلمان دارای مسئولیتهای
مشابهی با دانشآموزان میباشند .همچنین از اين بررسی چنین پديدار شده است که مربیان-
معلمان برای فعالیتهای آموزشی و به طور کلی يادگیری ،دارای شور و شوق زيادی هستند.

 .4به همین دلیل آنها را پداگوگ میگفتند و عمل تربیت را پداگوژی مینامند
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رادسیل و ريم کافمن )2993( 4بیان میکنند که شور و شوق يک خصیصه شخصی نمیباشد
که بعضی از مردم آن را دارا باشند و بعضی ديگر فاقد آن باشند؛ اما ورود آن به مقوله يادگیری
و تبديل آن به يک موضوع قابل اکتشاف ،قابل آموزش و قابل تولید جزء مهارتهای بعضی از
معلمان میباشند.
اما سؤال اصلی اين است که ما چگونه میتوانیم اين ويژگیها را در معلمان تقويت کنیم؟
به طور قطع ،روشهايی که در آن مربیان -معلمان ذهن دانشآموزان را درگیر میکنند و به
آنها فرصت میدهند تا عالقه و اشتیاق بیشتری از خود برای يادگیری و آموزش نشان دهند.
فرايبرگ ،هازينس و تمپلتون )2993( 2به اين نتیجه رسیده که عالقه عمیق به موضوع ممکن
است توسط میل به تقسیم اين شور و شوق با ديگران بیان شود.
يکی ديگر از نتايج پژوهش آن است که ممکن است معلم در تعامالت آموزش خود
ضرورتاً تنها از يک سبک و روش ارتباطی-تعاملی استفاده نکند .لذا ممکن است يک فرد
ضمن اعتقاد به اينکه معلم بايد در کار تخصصی خود فردی سرآمد باشد و وظیفه اصلی خود
را بر امر آموزش و تربیت -در راستای موضوع تخصصی خود -متمرکز سازد ،به اين سبک هم
در تعامالت خود توجه کند که معلم يک نقش تسهیل گر و مشاور و راهنما را هم بايد ايفا کند
و بعضاً در کسوت يک روشنگر ظاهر گردد .در تحلیل نتايج به اين نکته هم میتوان اشاره کرد
که در خصوص روابط آموزشی معلم و فراگیر ،معلمان درباره اهمیت عوامل انگیزش درونی
در تشويق دانشآموزان به يادگیری تأکید میکنند .ادراکات معلمان از جو کالس و روابط با
دانشآموزان بر يک پیوستار قرار میگیرد که در آن ،از يک شخص مقتدر و فرمان دهنده تا
فردی با توانايی حمايتی باال (حمايت از استقالل يادگیرنده و راهنمايی او) را در برمیگیرد .در
سبک ناظر و مشاور آموزشی ،معلمان خودشان را بهعنوان افراد باتجربه میبینند که به طور
آگاهانه تالش میکنند جوی از احترام و حمايت متقابل را در کالس ايجاد کنند.

4. Rudasill & Rimm-Kaufman
2. Freiberg, Huzinec & Templeton
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